
 
 
GENEL MEKTUP NO: 2005/8                       19.04.2005                    
 
 

TÜM ÜYELERİMİZE, 
 
 
İlgi: 22.2.2005 tarihli 2005/4 ve 25.3.2005 tarihli 2005/7 sayılı Genel Mektuplar. 
 
 İlgi genel mektuplar ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından 
üyelerimize duyurulması istenen vergi kimlik numarasının tespiti ve kullanımı ile ilgili uygulama 
ve gönderilecek bilgilere ilişkin açıklama ve formatlar duyurulmuştur. 
 

 Konu hakkında Borsa üyeleri ile Bakanlık yetkilileri arasında 23.3.2005 tarihinde yapılan 
toplantıda belirtilen hususlar, Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve ekli 19.4.2005 
tarih ve B.07.0.GEL.0.34/3416-04-92/17323 sayılı yazının üyelerimize tebliğ edilmesi 
istenmiştir. Söz konusu 19.4.2005 tarihli yazıda; 
 

“….. Üyelerinizce söz konusu toplantıda belirtilen hususlar Bakanlığımızca değerlendirilerek, 
2003 ve 2004 yılları için kıymetli maden aracı kuruluşlarının altın borsasında yaptıkları alışları 
ile satışlarına ilişkin bilgiler için düzenlenen bildirim (Ek-1) “Altın Borsasından Yapılan Alış ve 
Satışlara İlişkin Bildirim” ekte gönderilmektedir. 
Bu nedenle, ilgi’de kayıtlı yazımızla istenilen bilgilerden; 

- 2003 ve 2004 dönemlerine ait bilgilerin yazımız ekinde gönderilen bildirime (Ek-1) uygun olarak 
2003 ve 2004 ayrı ayrı dosyalar halinde düzenlenerek (TL olarak) 29.04.2005 tarihine kadar; 

- 01.01.2005 tarihinden itibaren gönderilecek bilgilerin ise (tutar alanları 9(13), 9(2):13 karakter 
YTL, 2 karakter Ykr olarak) ilgide kayıtlı yazımızla tarafınıza gönderilmiş olan formatlara uygun 
olarak her aya ait bilgilerin ayrı dosyalar halinde düzenlenerek takip eden yılın Ocak ayının son 
günü akşamına kadar; 
manyetik ortamda (CD ortamında) doğrudan Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi 
İstihbarat Merkezi Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No.16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine 
gönderilmesi hususunda üyelerinize gerekli tebligatın yapılmasını rica ederim.” 

 

denilmektedir. 
 
 

 Maliye Bakanlığı’nın 19.4.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.34/3416-04-92/17323 sayılı yazısı 
www.iab.gov.tr adresinde de yer almaktadır. 
  

 Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. 
 
 
 

 
Cem ULUÇAY 

Hukuk İşleri Müdürü 
Vedat ÖZDAN 

Başkan Yardımcısı 
 
 
Eki: Maliye Bakanlığı yazısı  (2 sayfa) 
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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

SAYI   : B.07.0.GEL0.34 

KONU: 

İSTANBUL ALTIN BORSASİ BAŞKANLIĞINA 
Rıhtım Cad. No:231-233 Karaköy-
İSTANBUL 

İLGİ:   12.02.2005 gün ve B. 07.0. GELO.34/3416-04-64-6814 sayılı yazımız. 

ilgide kayıtlı yazımızla, 19,06.2001 gün ve 24437 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede-
yayımlanan 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümlerine göre kıymetli 
maden aracı kuruluşlarınca Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi istihbarat" 
Merkezine gönderilecek 2003 ve 2004 dönemlerine ait bilgilerin manyetik ortamda (CD 
ortamında) 31.03.2005 tarihine kadar gönderilmesi istenilmişti. 

Konu hakkında Borsanız üyeleri ile Bakanlığımız yetkilileri arasında 23.03.2005 tarihinde 
yapılan toplantıda, 2003 ve 2004 yıllarına ait bilgilerin tarafınızca çeşitli nedenlerle ilgi 
yazımızla gönderilmiş olan formatlara uygun olarak oluşturulamayacağı belirtilmiştir. 
Üyelerinizce söz konusu toplantıda belirtilen hususlar Bakanlığımızca değerlendirilerek, 2003 ve 
2004 yılları için kıymetli maden aracı kuruluşlarının altın borsasından yaptıkları alışları ile 
satışlarına ilişkin bilgiler için düzenlenen bildirim (Ek-1) "Altın Borsasından Yapılan Alış ve 
Satışlara ilişkin Bildirim" ekte gönderilmektedir. 

Bu nedenle, Ilgi'de kayıtlı yazımızla istenilen bilgilerden; 

- 2003 ve 2004 dönemlerine ait bilgilerin yazımız ekinde gönderilen bildirime (Ek-1) uygun 
olarak 2003 ve 2004 ayrı ayrı dosyalar halinde düzenlenerek (TL olarak) 29.04,2005 
tarihine kadar; 

01.01,2005 tarihinden itibaren gönderilecek bilgilerin ise (tutar alanları. 9(13),9(2): 13 
karakter YTL, 2 karakter Ykr olarak) ilgide kayıtlı yazımızla tarafınıza gönderilmiş 
olan formatlara uygun olarak her aya ait bilgilerin ayrı dosyalar halinde düzenlenerek 
takip eden yılın Ocak ayının son günü akşamına kadar; 

manyetik ortamda (CD ortamında) doğrudan Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi 
İstihbarat Merkezi Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No.16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine 
gönderilmesi hususunda üyelerinize gerekli tebligatın yapılmasını rica ederim. 

İ.llhan HATİPOĞLU 
Bakan a. Daire 
Başkanı 

EKLER:  
EK:1 bildirim    . 
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ALTIN BORSASINDAN YAPILAN ALIŞ VE SATIŞLARA İLİŞKİN BİLDİRİM 

DONEMİ 
VERGİ KİMLİK NO 

SOYADI (UNVANI) 
ADI EK-1 

 

ALTIN ALIŞ ALTIN SATİŞ AYLAR 

Miktar (Gr.) ABD Dolar Karşılığı TL Karşılığı Miktar (Gr.) ABD Dolar Karşılığı TL Karşılığı 

OCAK       

ŞUBAT       

MART       

NİSAN       

MAYIS       

HAZİRAN       

TEMMUZ       

AĞUSTOS      
.       .    . . . . .      .      ----------------------------------------- .          . . :  ■  

EYLÜL       

EKİM       

KASIM       

ARALIK       

TOPLAM       
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