
V E K A L E T N A M E 
 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi 
Daireleri, Vergi Denetim Kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve Şubeleri, Bölge Çalışma 
Müdürlüğü ve Şubeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve 
mercilerden tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatlan 
almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye, ilgili mercilere teftişler 
vermeye, ticari defterlerimi ve belgelerimi sunmaya, ilgili tutanakları imzalamaya, her türlü vergi ve 
cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında beni temsile, hak ve 
menfaatlerimi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, 

İlgili vergi dairelerine başvurarak fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası, vesair belge tasdik ve 
basım izinlerini almaya, matbaalarda ve Noterliklerde belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye vesair) 
bastırmaya, tasdik ettirmeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda 
bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ödenecek 
olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, 

Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, 
Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya, 

Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine verilmesi gereken 
beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak verilmesi için gerekli şifre 
kullanıcı kodlarını almaya, 

Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam 
ve internet kullanım şifrelerimi almaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması 
ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, bunlara ait şifre ve kullanıcı kodlarını almaya, bunları 
kullanmaya, düzeltme talebinde bulunmaya,  

Yukarıda belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi 
makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na internet ortamında verilebilmesi için anılan kurum ve bu kuruma başvuruda bulunmaya,  
e-bildirge, e-beyanname ve e-tebligat sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi 
zarfını kurumdan imza karşılığında almaya, e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya, Kayıtlı 
Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Sistemi’ne başvuru yapmaya, şifre talebinde bulunmaya, 
şifreleri teslim almaya, eksikleri tamamlamaya, hataları düzeltmeye, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 
almaya, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma 
gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda beni temsil ve ilzama,  

Yine vergi dairesinde kullanıcı kodu ve internet şifresi almaya, resmi kurum ve kuruluşlarda iş 
ve işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde, mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya, 
uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasalı P.O.S. cihazı ve diğer ödeme kaydedici cihaz izin 
ve ruhsatlarını almaya, onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya,  
T.C. hudutları dahilinde bulunan bilimum vergi daireleri, mal müdürlükleri ve S.G.K’na müracaatla 
işyeri açılış ve işyeri kapanış işlemlerimi yapmaya, takip ve neticelendirmeye, işyeri açılış ve kapanış 
dilekçelerini, tutanaklarını ve yoklama evraklarını imzalamaya, işlemleri yapmaya,   

S.G.K. (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla 
emeklilik işlemlerini takip ve neticelendirmeye, prim günlerimi toplattırmaya, birleştirmeye, eksik 
ödenen olduğunda ödemeye, taksitlendirmeye, yeniden yapılandırmaya, taksitleri ödemeye, yazılı ve 
sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, 
dosyalarımı incelemeye, örnek ve suretler almaya, yazışmalarda bulunmaya, imzaya, emekli maaşımı 
ilgili banka ve banka şubesine veya PTT müdürlüklerine ve şubelerine bağlattırmaya, nakil ettirmeye, 
askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yapmaya, borçlanmadan dolayı bilumum bankaların bilumum 
şubelerine müracaatla yatırılması gerekli paraları yatırmaya, ahzu kabza, hasılı yukarıda yazılı 
hususlardan dolayı yapılması gerekli iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye birlikte veya ayrı ayrı 
mezun ve yetkili olmak üzere  

....................... T.C. kimlik numaralı ...........................................,  
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tarafımdan vekil tayin edildi.  
“Bu vekaletname ile vekil tayin edilen kişinin azil edilmesi halinde azil tarihi ile durumu ilgili 

vergi dairesine yazı ile bildirildiği tarihe kadar geçen süre içinde vergi dairesinin sorumlu olmadığını 
kabul ve taahhüt ederim.” 

 
 


