
 
GENEL MEKTUP NO: 2005/15     23.08.2005 
 

TÜM ÜYELERİMİZE, 
 
İlgi: 19.04.2005 tarihli 2005/8 sayılı ve 27.04.2005 tarihli 2005/11 sayılı Genel 
Mektuplar.  
 

İlgi genel mektuplar ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 
19.04.2005 tarih ve B.07.0GEL.03/3416-04-92/17323 sayılı yazısı ile 27.04.2005 tarih ve 
B.07.0GEL.0.034/3416-04-93-18714 sayılı yazısı duyurulmuştur 
 

Bu defa, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi 
Daire Başkanlığı, ekli 19.08.2005 tarih ve B.07.0.GİB.0.34/3416-04-113/041405 sayılı 
yazısında: 
 

".....İstenen bilgileri ilgi (a)'da kayıtlı yazımız (Bakanlığın 19.04.2005 tarihli 
yazısı) ekinde gönderilen format yapısına uygun düzenlemeyen kuruluşunuz üyelerince 
gönderilen bilgiler işleme tabi tutulmamış olup, hatalı bilgi gönderen üyelerinize 
Bakanlığımızca gerekli tebligat yapılmıştır 

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda kuruluşunuz üyelerinin de diğer 
yetkili müesseseler gibi 2005 yılı ve takip eden yıllar için döviz alış ve döviz satış 
işlemlerine ait bilgileri üçer aylık dönemler halinde göndermelerinin gerektiği sonucuna 
varılmıştır.  

Bu çerçevede gerek kurumunuzca gerekse kişi ve kurumlarca gönderilen verilerin 
incelenmesi sonucunda tespit edilen hatalarla, bu hataların düzeltilmesi ve tekrar 
edilmemesi bakımından uyulması gereken kurallar yazımız ekinde gönderilmektedir. 
Buna göre, döviz alış ve satışa ilişkin bilgilerin 2003 ve 2004 yılları için yıllık (2003 yılı 
için 200301-200312, 2004 yılı için de 200401-200412 olmak üzere iki ayrı dosya 
halinde); 2005 yılı için "birinci dönem 200501-200503, ikinci dönemi 200504-200506 
olarak" ağustos ayı sonuna kadar, 2005 yılının diğer dönemleri "2005 yılı üçüncü dönem 
200507-200509, dördüncü dönem 200510-200512 olarak", takip eden yıllara ilişkin 
bilgilerin de üçer aylık dönemler halinde dönemi takip eden ayın 15'inci günü akşamına 
kadar Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. 

Döviz alış ve satış işlemleri dışında kalan diğer bilgilerin ise 2005 ve müteakip 
yıllar için aylık olarak ayrı dosyalar halinde takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar, 
yazımız ekinde belirtilen kurallara uygun olarak CD ortamında düzenlenmesi ve e-mail 
adreslerinin de yer aldığı bir yazı ekinde ivedi olarak "Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. 
No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA" adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan......... 2 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğine göre 
Bakanlığımıza gönderilmesi gereken bilgilerin gönderilmemesi, eksik gönderilmesi veya 
hatalı gönderilmesi durumunda, ilgililer hakkında söz konusu tebliğe göre gerekli 
işlemler yapılacaktır"  
 
denilmektedir. 
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Maliye Bakanlığı'nın 19.08.2005 tarih ve B.07.0.GİB.0.34/3416-04-113/041405 sayılı 
yazısı www.iab.gov.tr adresinde de yer almaktadır. 
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
 
 
 
 

Midhat ŞEREF  
           BAŞKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eki:Maliye Bakanlığı yazısı (5 sayfa) 
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