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Tarih    : 31.05.2022 

Sayı      : 2022 / 41 

Konu   : E-Ticaret Siteleri ile Sosyal Medya Sitelerine Getirilen Aracılık 

Edilen Ticari İşlemlere Yönelik Bildirim Zorunluluğu Hk. 

31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 sıra no.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Ticaret Sitelerine ve Sosyal Ağ Sağlayıcılarının 

yayımlanmasına aracılık ettikleri taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, 

satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanlara ilişkin takvim 

yılının birer aylık süreleri içerisinde;  

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, 

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN 

bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, 

c) 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, 

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri. 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 

➢ Yukarıda sayılanların ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi 

(Örneğin Emlakçı) olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış 

hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü 

etkilemeyecektir. 

➢ 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında sürekli bilgi verme 

yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara 

ilişkin olarak 1/8/2022 tarihine (31/7/2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) 

kadar Başkanlığa yapmak zorundadır. 

➢ Bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve 

standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem 

üzerinden Başkanlığa bildirilecektir. 

➢ Bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Başkanlığa aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait 

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

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

yapılacak tarihten önce BTRANS’ın kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları 

gerekmektedir. 

➢ 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 BTRANS aracılığıyla 

bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın 
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belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek 

zorundadırlar. 

➢ Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu 

Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza 

hükümleri tatbik olunacaktır. 

 

Dikkat: İlan verenler de verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmek zorunda olduğu bilgileri sağlayıcılara 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. Bu kapsamdaki bilgileri sağlayıcıya vermeyenler sağlayıcı tarafından Gelir İdaresi 

Başkanlığına bildirilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin;  

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

Tüm Sirkülerimize Ulaşmak İçin; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

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

