
GENEL MEKTUP NO: 2006/9       13.11.2006 

TÜM ÜYELER�M�ZE,  

Maliye Bakanlı�ı Gelir �daresi Ba�kanlı�ı'nın "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası / 
vergi kimlik numarası " kullanım esasları ve sürelere ili�kin 02.11.2006 tarih ve 
B.07.1.G�B.0.05.70/7033-707-2/084933 sayılı yazısı ekte yer almaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

       

 
           Vahdettin ERTA� 
           BA�KAN (V.) 

 

Ek: Gelir �daresi Ba�kanlı�ı yazısı (2 sayfa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C. 
MALİYE 

BAKANLIĞI Gelir 
İdaresi Başkanlığı 

SAYI: B.07.1.GİB.0.05.70/7033- 707-2 

084933  
İSTANBUL ALTIN BORSASI BAŞKANLIĞI 

Rıhtım Cad. No: 231-233 
Karaköy-İSTANBUL 

Bilindiği üzere, vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde 213 
sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 
262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik. Numarası Genel 
Tebliğlerinde belirtilen işlemlere muhatap veya taraf olan kişilere vergi kimlik numarasını 
ibraz etme, işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara ise işlemleri yapan, bunlara muhatap 
veya taraf olan her türlü gerçek ve tüzel kişi müşterilerinin vergi kimlik numaralarını tespit ve 
kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47 nci maddesi ile kişiler adına düzenlenecek 
olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi 
bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verileceği, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasının kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve 
kayıtlarında esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hüküm çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler 
yukarıdaki tebliğlerde belirtilen iş ve işlemlerde vergi kimlik numarası olarak Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanmalarına yönelik dönüşüm işlemleri tamamlanarak 
Başkanlığımızca 3 Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği 29.08.2006 tarih ve 26274 
sayılı Resmi Gazefe'de yayımlanmıştır. 

Buna göre;1- 240, 247 ve 262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 
4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi 
Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere muhatap veya taraf olan 
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler, vergi kimlik numarası olarak 
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir. 

2-Vergi Kimlik Numarasının ibrazını gerektirecek işlemlerin sahibi, muhatabı veya 
tarafı olacak, 

- Tüzel kişiler ye Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olmayan gerçek kişiler vergi kimlik 
numaralarını vergi dairesinden almış oldukları vergi kimlik kartı, tahakkuk fişi, vergi dairesi 
alındısı, vergi levhası ve vergi dairesi yazısı, 

- Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler ise 11 haneli vergi kimlik 
numarasının (Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının) yer aldığı yukarıdaki bentte sayılan 
belgeler veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı yada 
yetkili makamlardan alınmış Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını belgeleyen yazı  ile 
tevsik edebileceklerdir. 
  



3- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğleri ile yukarıda belirtilen Vergi Usul 
Kanunun Genel Tebliğlerinde, vergi kimlik numarasını tespit etme ve kullanma yükümlülüğü 
getirilen gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilerin anılan 
tebliğlerde belirtilen işlemleri için vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarasını tespit etmeye ve kullanmaya 01.11.2006 tarihinden itibaren başlayacaklardır. 

Geçiş sürecinde olası problemlerin önlenmesi amacıyla, 01.11.2006 ile 01.01.2007 
tarihleri arasında anılan işlemler vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarasından herhangi birisi ile yapılabilecektir. 

01.01.2007 tarihinden itibaren ise bahse konu olan tüm işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti 
tabiyetindeki gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak yalnızca Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarası kullanılacaktır. 

4- Bu güne kadar Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ve ile 4358 
sayılı Kanunun uyarınca vergi kimlik numarasının kullanımına yönelik olarak yayımlanan 
tebliğler ile getirilen düzenleme ve zorunluluklar geçerli olduğundan, söz konusu tebliğlerde 
yer alan uygulamalara aynen devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim. 
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