
DUYURU 

Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı internet 

sitesinde (www.gib.gov.tr)  yapılan açıklama ile; mükelleflerin ve 

vatandaşların aldatılmasına yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı 

belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği e-postalar, belli numaraları 

aramaya yönlendirilen SMS’ler, Maliye İftar Yemeği biletleri ve vergi 

inceleme dergisi satışı vb. yöntemler kullanılarak dolandırıcılık yapılması 

konularında duyuru yapılmıştır. 

Söz konusu duyurunun tam metni aşağıda yer almakta olup, 

üyelerimizin ve Kamuoyunun dikkatli olması önemle duyurulur. 

 

                                                                              Ali VAROL 

                                                                            Genel Sekreter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

http://www.gib.gov.tr/


GIB  Ana Sayfa  Yeni 

Yeni Detay 

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli 
Duyuru      09-07-15 15:10 

Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızı aldatmaya 

yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği sahte e-postalar, belli 

numaraları aramaya yönlendiren sahte SMS’ler, Maliye İftar Yemeği biletleri ile vergi inceleme dergisi satışı 

vb. yöntemler kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, 

mükelleflerimizin ve vatandaşlarımızın bu türden sahtecilik girişimlerinden dolayı mağdur olmalarını önlemek 

amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

• Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilendirme işlemlerine (vergi iadesi dahil) yönelik olarak hiçbir 

şekilde mükellefler ile e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Kredi kartı bilgilerinin girilmesi durumunda 

vergi iadesi yapılacağına yönelik sahte e-postalar tamamen kredi kartı bilgilerinin çalınmasına yönelik 

sahtecilik girişimleridir. 

  

• Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS’ler Başkanlığımızca gönderilmemekte ve 

kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır. 

  

• “Maliye İftar Yemeği” şeklindeki organizasyonların biletlerini satma girişimleri haksız maddi 

menfaat temini amaçlı girişimler olup, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. 

  

•  Vergi İnceleme Dergisi vb. isimli dergi, gazete gibi yayınların kurumumuzla herhangi bir ilgisi 

olmayıp, bu türde yayınların satışına yönelik hiçbir faaliyetimiz bulunmamaktadır. 

  

Yukarıda yer alan veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı 

bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerimizin ve 

vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, bu tür e-posta, SMS, bilet ve dergi satışlarını dikkate almamaları ve 

herhangi bir soru, bilgi ve ihbar için   444 0 189 nolu Vergi İletişim Merkezini aramaları gerektiği kamuoyuna 

saygıyla duyurulur. 

  

MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

  

  

  

<- Geriye: Yeni  
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