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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 538)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Verg�ye uyum düzey�n�n ve kayıt dışı ekonom� �le mücadelede etk�nl�ğ�n artırılmasına h�zmet

etmek amacıyla verg� kanunları çerçeves�nde verg�ye tab� olay ve bu olaya �l�şk�n �şlemler�n kavranab�lmes� büyük
önem� ha�zd�r.

(2) Bu kapsamda, �nternet ortamında yayımlanan �lanlara yönel�k bazı b�lg�ler�n alınmasına �l�şk�n usul ve
esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal düzenlemeler
MADDE 2- (1) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun;
a) 149 uncu maddes�nde, “Kamu �dare ve müesseseler� (Kamu h�zmet� �fa eden kurum ve kuruluşlar dah�l) �le

gerçek ve tüzelk�ş�ler verg�lend�rmeye �l�şk�n olaylarla �lg�l� olarak Mal�ye ve Gümrük Bakanlığı ve verg� da�res�nce
kend�ler�nden yazı �le �stenecek b�lg�ler� bell� fasılalarla ve devamlı olarak yazı �le vermeye mecburdurlar.”,

b) Mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, “Mal�ye Bakanlığı;
….
4. Bu Kanunun 149 uncu maddes�ne göre devamlı b�lg� vermek zorunda olanlardan �sten�len b�lg�ler �le

beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler�n, ş�fre, elektron�k �mza veya d�ğer güvenl�k
araçları kullanılmak suret�yle �nternet de dâh�l olmak üzere her türlü elektron�k b�lg� �let�ş�m araç ve ortamında
ver�lmes�ne, beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler�n yetk� ver�lm�ş gerçek veya tüzel
k�ş�ler aracı kılınarak gönder�lmes� hususlarında �z�n vermeye, standart bel�rlemeye veya zorunluluk get�rmeye,
beyanname, b�ld�r�m, yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler �le b�lg�ler�n aktarımında uyulacak format ve
standartlar �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları tesp�t etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, b�ld�r�m,
yazı, d�lekçe, tutanak, rapor ve d�ğer belgeler veya b�lg� ve �şlem çeş�tler�, mükellef grupları ve faal�yet konuları
�t�barıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da bel�rlemeye, ….

….
7. Elektron�k t�carette verg� güvenl�ğ�n� sağlamak amacıyla elektron�k ortamda t�car� faal�yette bulunan gerçek

ya da tüzel k�ş� h�zmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına a�t �kt�sad� ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k
t�caret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel k�ş� aracı h�zmet sağlayıcılara t�car� faal�yetler�ne �l�şk�n b�ld�r�m verme
yükümlülüğü get�rmeye, b�ld�r�m�n �çer�k, format, standart, ver�lme süres� ve yöntem�n� bel�rlemeye, bunlarda
değ�ş�kl�k yapmaya, b�ld�r�m verme yükümlülüğünü �ş hacm�, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarı, alım satıma
konu mal ve h�zmet türler� �t�barıyla bel�rlemeye, başkalarına a�t �kt�sad� ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına �l�şk�n
b�ld�r�me konu b�lg�ler�n aracı h�zmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğunu get�rmeye, bu bent
kapsamındak� b�lg� ve b�ld�r�mler�n elektron�k ortamda muhafaza ve �braz ed�lmes� yükümlülüğü get�rmeye ve
uygulamaya �l�şk�n d�ğer usul ve esasları bel�rlemeye,

….
Yetk�l�d�r. …”
hükümler� yer almaktadır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ uygulamasında;
a) Aracı h�zmet sağlayıcı: 23/10/2014 tar�hl� ve 6563 sayılı Elektron�k T�caret�n Düzenlenmes� Hakkında

Kanunda tanımlanan başkalarına a�t �kt�sad� ve t�car� faal�yetler�n yapılmasına elektron�k t�caret ortamını sağlayan
gerçek ya da tüzel k�ş�y�,

b) Banka: 19/10/2005 tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faal�yette bulunan bankaları,
c) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,
ç) BTRANS: Gel�r İdares� Başkanlığı B�lg� Transfer S�stem�n�,
d) İlan veren: İnternet ortamında kend�s�ne ve/veya üçüncü k�ş�lere yönel�k her türlü �lanı veren gerçek ve

tüzel k�ş�y�,
e) Ödeme h�zmet�: 5411 sayılı Kanuna göre faal�yette bulunan bankalar aracılığıyla yapılan ödemeler �le

20/6/2013 tar�hl� ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat S�stemler�, Ödeme H�zmetler� ve Elektron�k
Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nc� maddes�nde bel�rt�len h�zmetler�,

f) Ödeme kuruluşu: 6493 sayılı Kanun kapsamında yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�y�,
g) Sosyal ağ sağlayıcı: 4/5/2007 tar�hl� ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımlanan sosyal
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etk�leş�m amacıyla kullanıcıların �nternet ortamında met�n, görüntü, ses, konum g�b� �çer�kler� oluşturmalarına,
görüntülemeler�ne veya paylaşmalarına �mkân sağlayan gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

ğ) Taşınır: 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununun 762 nc� maddes� uyarınca mülk�yete
konu olab�len eşyaları,

h) Taşınmaz: 4721 sayılı Kanunun 704 üncü maddes�nde sayılan araz�, tapu kütüğünde ayrı sayfaya
kayded�len bağımsız ve sürekl� haklar �le kat mülk�yet� kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler�,

ı) TCKN: Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarasını,
�) VKN: Verg� k�ml�k numarasını,
j) Yer sağlayıcı: 5651 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde tanımlanan ve h�zmet ve �çer�kler� barındıran

s�stemler� sağlayan veya �şleten gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
k) YKN: Yabancı k�ml�k numarasını,
�fade eder.
Sürekl� b�lg� verme zorunluluğu get�r�lenler ve b�ld�r�lecek b�lg�ler
MADDE 4- (1) Taşınır ve taşınmazlar �le mal ve h�zmetler�n alınması, satılması veya k�ralanmasının tem�n

ed�lmes�ne yönel�k olarak ver�len �lanların yayımlanmasına aracılık eden aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ
sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar takv�m yılının b�rer aylık süreler� �çer�s�nde gerçekleşt�rm�ş oldukları söz konusu
�şlemlere �l�şk�n olarak;

a) Ver�len h�zmet�n sağlandığı �nternet adres veya adresler�n�,
b) H�zmet ver�len gerçek ya da tüzel k�ş�lere a�t ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN b�lg�ler� �le �şyer� adres

b�lg�ler�n�,
c) H�zmet ver�lenler adına gerçekleşt�r�len taşınır, taşınmaz, mal ve h�zmet satış/k�ralama �şlemler�ne �l�şk�n

her b�r tahs�lat veya satış �şlem� tutarı ve tar�h� �le tahs�l ed�len tutarların aracılık h�zmet� ver�lenlere ödenmes�ne
�l�şk�n banka hesap b�lg�ler�n�,

ç) Başkanlık tarafından bel�rlenecek d�ğer b�lg�ler�,
elektron�k ortamda bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�nde açıklanan yöntemle Başkanlık s�stemler�ne b�ld�rmek

zorundadır.
(2) B�r�nc� fıkrada sayılanların, ödemelere �l�şk�n olarak satıcının/k�ralayanın t�car� tems�lc�s� olması sebeb�yle

ödemeye aracılık etmes� veya ödeme h�zmet�n� b�r dış h�zmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması b�lg�
verme yükümlülüğünü etk�lemeyecekt�r.

(3) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar üzer�nden �lan verenler, verd�kler�
�lanlara yönel�k olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa b�ld�rmek zorunda olduğu b�lg�ler�
bunlara vermek zorundadırlar. Ver�len �lanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya h�zmetler�n mülk�yet�n�n �lan
veren dışındak� b�r gerçek veya tüzel k�ş�ye a�t olması durumunda, mülk�yet sah�b�ne �l�şk�n b�lg�ler�n de aracı h�zmet
sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılara b�ld�r�lmes� zorunludur.

(4) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar kend�ler�ne üçüncü fıkra kapsamında
b�ld�r�mde bulunmayan �lan verenlere �l�şk�n b�lg�ler� bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len yöntemle Başkanlığa
b�ld�recekt�r.

Ver�lecek b�lg�lere �l�şk�n format ve b�lg� verme dönem�
MADDE 5- (1) Bu Tebl�ğ�n 4 üncü maddes� kapsamında sürekl� b�lg� verme yükümlülüğü get�r�lenler�n

b�ld�rmes� gereken b�lg�lere �l�şk�n ver� format ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve
b�lg�ler bu S�stem üzer�nden Başkanlığa b�ld�r�lecekt�r.

(2) Bu Tebl�ğ kapsamında b�ld�r�lmes� zorunlu olan b�lg�ler Başkanlığa aylık olarak b�ld�r�lecekt�r. B�r aya a�t
b�lg�ler�n, tak�p eden ayın son günü saat 23.59’a kadar b�ld�r�lmes� zorunludur.

(3) Başkanlık, b�ld�r�lmes� zorunlu olan b�lg�ler�n kapsam ve �çer�ğ�n�n bel�rlenmes�nde yetk�l� olup, bunlar �le
bunlara �l�şk�n ver� format ve standardında yapılacak değ�ş�kl�kler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

Sorumluluk ve ceza uygulaması
MADDE 6- (1) İlan verenler, aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcıların bu Tebl�ğ

kapsamında b�ld�rmek zorunda oldukları b�lg�ler� bunlara tem�n etmek zorunda olduğu g�b� bu b�lg�ler�n
doğruluğundan da sorumludurlar.

(2) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar �lan verenler�n bu Tebl�ğ gereğ�nce
tem�n etmeler� gereken b�lg�ler�n kend�ler�ne b�ld�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� olan koşulları yer�ne get�rmek zorundadır.

(3) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla b�ld�rd�kler�
b�lg�ler�n doğruluğundan sorumlu oldukları g�b� bu b�lg�ler� Başkanlığın bel�rlem�ş olduğu format, standart ve b�ld�r�m
yöntem�ne uygun olarak b�ld�rmek zorundadırlar.

(4) Başkanlıkça bel�rlenen format, standart ve b�ld�r�m yöntem� har�c�nde b�ld�r�len b�lg�ler kabul ed�lmeyecek
ve b�ld�r�m yapılmamış sayılacaktır.

(5) B�lg� verme zorunluluğu get�r�lenler, Başkanlık s�stem�ne b�ld�rmekle yükümlü oldukları b�lg�ler� 213
sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler �ç�n öngördüğü muhafaza süreler� �çer�s�nde elektron�k ortamda saklamak ve
�sten�ld�ğ�nde elektron�k araçlar ve ortamlar vasıtası �le �braz etmekle yükümlüdürler.
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(6) Bu Tebl�ğde yapılan düzenlemeler kapsamında b�ld�r�lmes� gereken b�lg�ler� b�ld�rmeyen, eks�k veya
yanıltıcı b�ld�r�mde bulunanlar �le bu Tebl�ğle get�r�len zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun �lg�l�
ceza hükümler� tatb�k olunur.

D�ğer hususlar
MADDE 7- (1) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcıların �lk kez b�ld�r�m

yapılacak tar�hten önce BTRANS’ın kullanımına �l�şk�n başvurularını tamamlamaları gerekmekted�r.
(2) Aracı h�zmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları �le yer sağlayıcılar tarafından, bu Tebl�ğ �le b�ld�r�lmes�

zorunlu olan b�lg�lere yayımlanacak �lanlarda yer ver�lmes� zorunlu olmayıp, zorunluluk bu b�lg�ler�n Başkanlığa
b�ld�r�lmes�ne yönel�kt�r.

(3) Başkanlık, bu Tebl�ğde yer alan süreler� uzatmaya, b�lg� verme dönem�n� b�ld�r�lecek b�lg�ler ve/veya
mükellef grupları �t�barıyla b�rl�kte veya ayrı ayrı bel�rlemeye ve uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları tesp�t etmeye
yetk�l�d�r.

İlk b�ld�r�m�n yapılması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ kapsamında sürekl� b�lg� verme yükümlülüğü get�r�lenler, �lk

b�ld�r�mler�n� �lk kez 2022 Haz�ran ayında ver�len �lanlara �l�şk�n olarak 1/8/2022 tar�h�ne (31/7/2022 tar�h�n�n hafta
sonuna �sabet etmes� neden�yle) kadar Başkanlığa yapmak zorundadır. Bu Tebl�ğ kapsamında sürekl� b�lg� verme
yükümlülüğü get�r�lenler�n, söz konusu �lanların bu Tebl�ğ�n 4 üncü ve 5 �nc� maddeler�nce b�ld�r�lmes� zorunlu olan
b�lg�ler� �çerecek şek�lde alınması �ç�n gerekl� olan tekn�k çalışmaları en kısa sürede tamamlamaları gerekmekted�r.
Bahse konu �lanların mezkûr maddeler gereğ�nce bu fıkra kapsamında b�ld�r�me konu ed�leb�lmes� �ç�n �lan verenler
tarafından �lanlara �l�şk�n �lave b�lg� ver�lmes�n�n gerekmes� hal�nde bu durum �lan verenlere uygun yöntemlerle
duyurulacak ve bu duyuruya rağmen b�ld�r�lmes� zorunlu olan b�lg�ler�n� tamamlamayanlar Başkanlığa b�ld�r�lecekt�r.
2022 Temmuz ve sonrak� aylara �l�şk�n b�ld�r�mler bu Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�nde yapılan açıklamalar uyarınca
yapılacaktır.

(2) Bu Tebl�ğ kapsamında sürekl� b�lg� verme yükümlülüğü get�r�lenler�n bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h
�t�barıyla yayında olan �lanlar �le bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hten 31/5/2022 tar�h�ne kadar (bu tar�h dâh�l) �lk kez
ver�len �lanlara (bunlardan bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hten 31/5/2022 tar�h�ne kadar yayından kaldırılanlar �le 2022
Haz�ran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâh�l) �l�şk�n b�ld�r�m� 31/8/2022 tar�h�ne kadar
yapmaları gerekmekted�r. Bu b�ld�r�m�n yapılab�lmes� �ç�n �lan verenler tarafından �lanlara �l�şk�n �lave b�lg�
ver�lmes�n�n gerekmes� hal�nde bu durum �lan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen
b�ld�r�lmes� zorunlu olan b�lg�ler�n� tamamlamayanlar Başkanlığa b�ld�r�lecekt�r.

Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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