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Konu: 538 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik 

Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Hakkında 

 

Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler ve Bildirilecek Bilgiler 

 

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine 

yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ 

sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz 

konusu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri; 

 

- Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, 

- Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TC Kimlik Numaralarını, Yabancı 

Kimlik Numaralarını veya Vergi Kimlik Numarası bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, 

- Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine 

ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti 

verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini, 

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek diğer bilgileri, 

 

Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. 

 

Ayrıca; 

 

- Birinci fıkrada sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması 

sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme 

kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir. 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, 

verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa 

bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadırlar. Verilen ilanın konusu olan taşınır, 

taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait 

olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ 

sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur. 

 

Verilecek Bilgilere İlişkin Format ve Bilgi Verme Dönemi  

 

- Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve 

standardı Başkanlık tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi aracılığıyla 

duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığa bildirilecektir. 

- Bu Tebliğ kapsamında bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Başkanlığa aylık olarak bildirilecektir. Bir aya 

ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur. 

- Başkanlık, bildirilmesi zorunlu olan bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olup, bunlar 

ile bunlara ilişkin veri format ve standardında yapılacak değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi 

Transfer Sistemi aracılığıyla duyurulacaktır. 

 
 

 

 



 
 
 
Sorumluluk ve Ceza Uygulaması  

 

- İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu Tebliğ 

kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu 

bilgilerin doğruluğundan da sorumludurlar. 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin bu Tebliğ 

gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine 

getirmek zorundadır. 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi 

Transfer Sistemi aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri 

Gelir İdaresi Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak 

bildirmek zorundadırlar. 

- Gelir İdaresi Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler 

kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır. 

- Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Gelir İdaresi Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları 

bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde 

elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle 

yükümlüdürler. 

- Bu Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya 

yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı 

Kanunun Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkân 

vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması cezası tatbik olunur. 

 

Diğer Hususlar  

 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların ilk kez bildirim yapılacak 

tarihten önce Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi’nin kullanımına ilişkin başvurularını 

tamamlamaları gerekmektedir. 

- Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar tarafından, bu Tebliğ ile 

bildirilmesi zorunlu olan bilgilere yayımlanacak ilanlarda yer verilmesi zorunlu olmayıp, zorunluluk bu 

bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığa bildirilmesine yöneliktir. 

- Gelir İdaresi Başkanlığı, bu Tebliğde yer alan süreleri uzatmaya, bilgi verme dönemini bildirilecek 

bilgiler ve/veya mükellef grupları itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ve uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.   

 

İlk Bildirimin Yapılması  

 

- Bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 

Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığa yapmak 

zorundadır. Bildirim süresinin tatil gününe denk gelmesi halinde bildirim süresi bir sonraki ilk iş 

gününde yapılmalıdır. 

- Bu Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bu Tebliğin yayımlandığı tarih 

itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31/5/2022 tarihine kadar 

yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) 

ilişkin bildirimi 31/8/2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. 

 

538 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

BİLGENER 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220531-7.htm

