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Gerçek Faydalanıcının Tespitine İlişkin 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği İle Bildirim 

Yükümlülüğü Getirilmiştir. 

13.07.2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 529 Seri No’lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin ortaya çıkarılarak 

vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla belirlenen tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan 

teşekküllerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi verme 

zorunluluğu getirilmiştir. 

Mevzuatımızda gerçek faydalanıcının tespiti ve bildirimine ilişkin olarak hâlihazırda 

09.01.2008 tarihli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 

Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te (Tedbirler Yönetmeliği) belirlenen yükümlülerin 

müşterilerinin gerçek faydalanıcılarını tespit etmesi ve talep üzerine müşterilerinin gerçek 

faydalanıcı bilgilerine ilişkin bilgi ve belgeleri Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) ibraz 

etmesi zorunludur. 

Gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde ve MASAK 

mevzuatı kapsamında yapılan düzenlemelerin Mali Eylem Görev Grubu (FATF)’nun tavsiyeleri 

de dikkate alınarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Tebliğ ile getirilen bildirim verme zorunluluğuna ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir: 

 

 1. Gerçek Faydalanıcı Tanımı: 

529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde gerçek faydalanıcı (Gerçek lehdar/Beneficial Owner 

olarak da kullanılmaktadır), tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak 

kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişiler 

olarak tanımlanmıştır. 

Anılan Tebliğ’de yer verilen gerçek faydalanıcı tanımı incelendiğinde, FATF ve Tedbirler 

Yönetmeliği’nde yapılan gerçek faydalanıcı tanımlarının benzer içeriklere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tedbirler Yönetmeliği’ne benzer şekilde anlan VUK Tebliği ile tüzel kişilerde gerçek 

faydalanıcının tespiti bakımından sahiplik (hissedarlık) ilişkisi, nihai kontrol ve üst düzey temsil 

yetkisi olmak üzere üç temel durumun ele alındığı anlaşılmaktadır. 
 

 2. Gerçek Faydalanıcının Belirlenmesi: 

 i. Tüzel Kişilerde Gerçek Faydalanıcı: 

a) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları, 

b) Tüzel kişiliğin %25’i aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı 

olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması 

durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler, 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en 

üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, 

    gerçek faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir. 
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 ii. Tüzel kişiliği Olmayan İş Ortaklıkları Gibi Teşekküllerde Gerçek Faydalanıcı: 

a) Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da 

kişiler, 

b) (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği 

olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler, 

     üst düzey yönetici sıfatıyla gerçek faydalanıcı olarak kabul edilir ve bildirime konu 

edilecektir. 
 

 iii. Trust ve benzeri teşekküllerde1 Gerçek Faydalanıcı: 

529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde Trust; bir malvarlığının belirli bir lehtar ya da lehtar 

grubunun yararlanması için, malvarlığının maliki olan sözleşme kurucusu tarafından, söz 

konusu malvarlığının yönetimi, kullanımı ya da sözleşmede belirtilen diğer tasarruflarda 

bulunulması amacıyla sözleşmeyi icra eden bir mütevellinin kontrolüne bırakılmasını hüküm 

altına alan hukuki ilişki olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre trust ve benzeri teşekküllerde; kurucular, mütevelli, yönetici, denetçi veya 

faydalanıcı sıfatını haiz olanlar ya da bu teşekküller üzerinde nüfuz sahibi olanlar gerçek 

faydalanıcı olarak kabul edilerek bildirime konu edilecektir. 

 

 3. Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı: 

529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği ile bildirim yükümlülüğü getirilenler; düzenli olarak bildirim 

yapacaklar ve GİB tarafından talep etmesi üzerine bildirim yapacaklar olarak iki bölüme 

ayrılmıştır. 

Yapılan düzenleme ile, 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam edenler 

dâhil); 

 Tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kurum ve kuruluşlara kendi gerçek 

faydalanıcı bilgilerini  düzenli olarak

 Bazı kurum ve kuruluşlara ise müşterilerinin gerçek faydalanıcı bilgilerini  talep üzerine

GİB’e bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

 i. 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği Uyarınca Gerçek Faydalanıcılarını Düzenli Olarak GİB’e 

Bildirecek Kurum ve Kuruluşlar: 

Bildirim verme süresinin başladığı 01.08.2021 tarihi itibarıyla faal olan (tasfiye işlemi devam 

edenler dâhil); 

 Kurumlar vergisi mükellefleri  

 Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, 

 Eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri 

                                                           
1
 Örneğin adi şirketler. 
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 Adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, 

 Türkiye’de yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede 

kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri 

    vermek zorundadırlar. 

 

 ii. Tedbirler Yönetmeliği Uyarınca Müşterilerinin Gerçek Faydalanıcılarını Talep Edilmesi 

Durumunda GİB’e Bildirecek Kurum ve Kuruluşlar: 

529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde Tedbirler Yönetmeliği uyarınca 5549 Sayılı Kanun’un 

uygulanmasında yükümlü sayılan kişi ve kurumlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari 

vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin talep edilmesi durumunda müşterileri tarafından 

gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgilerini GİB ile paylaşacağı düzenlenmiştir. 

Anılan Tebliğ uyarınca Tedbirler Yönetmeliği kapsamında sayılan yükümlü kişi ve kurumlara 

aşağıda yer verilmiştir: 

a) Bankalar, 

b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, 

c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler, 

ç) Finansman ve faktoring şirketleri, 

d) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, 

e) Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları, 

f) Yatırım ortaklıkları, 

g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, 

ğ) Finansal kiralama şirketleri, 

h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar, 

ı) Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasına ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak 

üzere Borsa İstanbul Anonim Şirketi, 

i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile kargo şirketleri, 

j) Varlık yönetim şirketleri, 

k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, 

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak 

üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 

m) Kıymetli madenler aracı kuruluşları, 

n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler, 

o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar 

ile bu işlemlere aracılık edenler, 
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ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini 

yapanlar, 

p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler, 

r) Spor kulüpleri, 

s) Noterler, 

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli 

ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık 

çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç 

olmak üzere; taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve 

dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin 

finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile bu 

hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar, 

t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali 

müşavir ve yeminli mali müşavirler, 

u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları, 

ü) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 

v) Tasarruf finansman şirketleri, 

ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir. 

Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 

bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin 

gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır. 

 

 4. Bildirime İlişkin Uygulama: 

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dâhil 

bütün mükellefler ile diğer kişilere ilişkin olarak; 

 Bildirimde bulunulacak dönem 

 Bildirimin şekli, 

 Bildirilecek hususlar, 

 Bildirimin gönderilme usulü, 

 Dikkat edilecek hususlar 

aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır. 
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Bildirimde 

Bulunulacaklar 

Bildirimde 

Bulunulacak Dönem 
Bildirimin Şekli Bildirilecek Hususlar

2
 Bildirimin gönderilme usulü Dikkat Edilecek Hususlar 

Kurumlar Vergisi 

Mükellefleri 

İlk bildirim: 

31.08.2021 

Sonraki bildirimler: 

Geçici vergi 

beyannameleri ve 

yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesi verilme 

dönemlerinde 

İlk Bildirim: İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden yapılacaktır. 

Form doldurulurken, İnternet 

Vergi Dairesinde yapılan 

açıklamalara dikkat edilmelidir. 

Takip Eden Bildirimler: Yıllık ve 

geçici vergi beyannamelerinin 

ekinde yapılacaktır. Gerçek faydalanıcıların; 

 Adı-soyadı, 

 Vatandaşlık Bilgisi, 

 Vatandaşlık kimlik 

numarası 

 Adresleri, 

 Varsa iletişim bilgileri 

(Telefon, faks ve e-

posta) 

 Gerçek faydalanıcılığın 

sebebi 

Gerçek faydalanıcıya ilişkin 

bildirim formu; 

 Mükellef tarafından bizzat, 

 İlgili dönemde, aracılık ve 

sorumluluk sözleşmesi 

bulunan SMMM aracılığıyla, 

 Tam tasdik sözleşmesi 

bulunan YMM’ler aracılığıyla 

gönderilebilir. 

 Kurumlar vergisi 

mükellefleri, Kolektif şirketler, 

eshamsız komandit şirketler 

ve adi ortaklıklar mevcut 

kullanıcı kodu, parola ve 

şifresiyle bildirim formunu 

gönderebilecektir. 

 Türkiye’de mukim yöneticisi 

olan yabancı ülkede 

kurulmuş trust vb. 

teşekküllerin yöneticileri, 

mütevellileri veya temsilcileri, 

herhangi bir vergi dairesinden 

kullanıcı kodu parola ve şifre 

alarak Bildirim Formunu 

 Bildirimlerin sistem üzerinden 

onaylaması zorunlu olup, onay 

işlemi en geç bildirim sürenin son 

günü saat 23:59’a kadar 

tamamlanmalıdır. 

 Vergi Daireleri/Malmüdürlükleri, 

bildirimi kâğıt ortamında kabul 

etmemektedir. 

 Bildirimin hatalı veya eksik 

yapıldığının anlaşılması 

durumunda bildirim belirtilen 

usullerde yeniden verilmek 

suretiyle düzeltilebilir. 

 Gerçek faydalanıcı bilgisi 

bildirimine konu edilen bilgilerin 

mükellefler tarafından, bildirimin 

verildiği tarihi takip eden takvim 

yılının başından itibaren 5 yıl 

süreyle muhafaza edilmesi 

gerekmektedir. 

 Tebliğ ile yapılan düzenlemeler 

kapsamında bildirilmesi gereken 

bilgileri bildirmeyen, eksik veya 

yanıltıcı bildirimde bulunan 

mükellefler hakkında Vergi Usul 

Kurumlar Vergisi 

Mükellefleri Dışında 

Kalan Diğer 

Mükellefler İle Diğer 

Kişiler 

İlk bildirim: 

31.08.2021 

Sonraki bildirimler: 

Her yılın Ağustos ayı 

sonuna kadar 

Tüm bildirimler, İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden yapılacaktır. 

Form doldurulurken, İnternet 

Vergi Dairesinde yapılan 

açıklamalara dikkat edilmelidir. 

Yeni Mükellefiyet 

Tesis Ettirilmesi 

Veya Bildirime 

Eklenen Bilgilerde 

Değişiklik Olması 

Durumu 

Söz konusu koşulların 

gerçekleştiği tarihi 

takip eden bir ay 

içerisinde 

Tüm bildirimler, İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden yapılacaktır. 

Form doldurulurken, İnternet 

Vergi Dairesinde yapılan 

açıklamalara dikkat edilmelidir. 

                                                           
2
 Bildirimde bulunacakların söz konusu bilgilere; şirket ortaklarından,  gerçek faydalanıcıların beyanlarından, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi gibi ulaşılabilir kurumlar aracılığıyla 

veya kamuya açık raporlar ile diğer açık kaynaklar üzerinden ulaşabileceği değerlendirilmektedir. 
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Bildirimde 

Bulunulacaklar 

Bildirimde 

Bulunulacak Dönem 
Bildirimin Şekli Bildirilecek Hususlar

2
 Bildirimin gönderilme usulü Dikkat Edilecek Hususlar 

gönderebilecektir. 

 Elektronik ortam dışında 

gönderilen bildirim 

verilmemiş sayılmaktadır. 

 Kağıt ortamında (elden 

veya posta ile) bildirim formu 

kabul edilmemektedir. 

Kanunu’nun Mükerrer 355’inci 

maddesi uyarınca özel usulsüzlük 

cezası uygulanacağı 

anlaşılmaktadır. 

 MASAK tarafından yapılacak 

araştırma, inceleme ve 

uluslararası bilgi değişimi ile 

vergi incelemesine yetkili olanlar 

tarafından yapılacak araştırma ve 

incelemeler neticesinde, gerçek 

faydalanıcı bilgisi bildirimi verme 

zorunluluğu getirilenler mükellef 

ve diğer kişilerin gerçek 

faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı 

kayıtların bulunduğunun tespit 

edilmesi halinde, gerekli cezai 

işlemlerin ve sicil kayıtlarında 

gerekli değişikliklerin 

yapılabilmesi amacıyla Gelir 

İdaresi Başkanlığına bilgi 

verilecektir. 
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 5. Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Hakkında İnternet Vergi Dairesinde Yapılan 

Açıklamalar 

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi 

Dairesi web sayfasında (https://intvrg.gib.gov.tr) 10.08.2021 ve 16.08.2021 tarihlerinde 

duyurular yapılmıştır. 

Buna göre, gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu İnternet Vergi Dairesinde “Diğer Bildirim 

 menüsünde uygulamaya açılmıştır. ve Bilgi Girişleri”

Gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim form doldurulurken: 

 Bilgisi verilen kişinin anılan şirketteki gerçek faydalanıcılığı hissedarı olduğu bir başka 

şirketten kaynaklanıyorsa bu şirket(ler)in de açıklama alanında belirtilerek hisse oranı örnekte 

anlatılan şekilde hesaplanmalıdır. 

 A şirketinin %80 hissesine sahip olan bir B şirketinin %40 oranında hissedarı olan X Örneğin;

kişisinin, A şirketine ilişkin bildirimde %80 x %40 = %32 oranında hisse sahibi olduğu bildirimi 

yapılmalıdır. Ayrıca hangi şirket(ler) aracılığıyla dolaylı ortak olduğu tablo üzerinde yer alan 

açıklama alanında belirtilmelidir. 

 Bir gerçek kişinin hissedarlığının hem doğrudan hem de bir başka tüzel kişi ortaklığı 

nedeniyle dolaylı olması durumunda, formun “Ortaklık Şekli” kısmını “doğrudan ve dolaylı” 

olarak bildirip “Şirketteki Hisse Oranı” kısmına doğrudan ve yukarıdaki şekilde hesaplanan 

dolaylı hisselerinin toplam değeri bildirilmelidir. 

 Trust ve trust benzeri yasal oluşumlarda gerçek faydalanıcının tüzel kişi olması durumunda 

açıklama alanında bahse konu tüzel kişiliğin gerçek faydalanıcı olma sebebi, hisse oranı 

belirtilmelidir. 

 yurt dışında kurulu bir trust’ın mütevellisi C şirketi ise C şirketinin %25’den fazla Örneğin;

hissesine sahip olan Y gerçek kişisi trust’ın gerçek faydalanıcısıdır. 

 

 6. En Üst Düzey İcra Yetkisine Sahip Gerçek Kişi(ler)in Belirlenmesi 

529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalardan tüzel kişinin en üst düzey icra 

yetkilisinin gerçek faydalanıcı olarak belirlenebilmesi için öncelikle; tüzel kişide %25 ve üzeri 

pay sahibi olan gerçek kişinin bulunmaması (belirlenen oranda pay sahibi olmaması) ve tüzel 

kişi üzerinde nihai kontrole sahip herhangi bir gerçek kişinin bulunmadığına bakılması 

gerekmektedir. Böyle bir durumda tüzel kişilerin en üst düzey icra yetkilisi gerçek faydalanıcı 

olarak kabul edilmektedir. 

Anılan Tebliği’de tüzel kişi çalışlarından hangilerinin (hangi unvana sahip olanların) en üst 

düzey icra yetkilisi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yer almamakla 

birlikte, en üst düzey icra yetkisine sahip kişilerin tespitinde “unvan” dışında “kişilerin tüzel 

kişinin yönetim ve temsiline ilişkin sahip olduğu yetkilere” de bakılması gerektiğini 

değerlendirmekteyiz. 

https://intvrg.gib.gov.tr/


 

 8 

 

 

Diğer taraftan, 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde ve Tedbirler Yönetmeliği’nde kamu 

otoritelerinin pay sahibi olduğu şirketlerde gerçek faydalanıcının tespitine ilişkin olarak da 

yeterli açıklamaların bulunmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle, bu gibi tüzel kişilerin anılan Tebliğ uyarınca gerçek faydalanıcının tespit edilmesi 

esnasında tüzel kişide en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişilerin gerçek faydalanıcı 

olarak kabul edilmesi gerektiği düşünülmekte olup, kamu tüzel kişiliği yerine kamu otoritesi 

tarafından kontrol edilen şirketin en üst düzey icra yetkilisinin gerçek faydalanıcı olarak 

dikkate alınmasının uygun olacağı sonucuna varılmaktadır. 

Saygılarımızla. 
Vezin YMM/BD A.Ş. 

 

Sirkülerimizde bahsi geçen, 

 529 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız. 

 MASAK Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi’ne ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade 

sadece bilgilendirme ve yorum yapmak amacını taşır. Söz konusu bilgilerin kişisel veya ticari 

kararlarınızda dayanak gösterilerek işlem yapılması yerine, konu hakkında profesyonel bir danışmana 

başvurmanız tavsiye edilir. “Vezin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.” (Vezin) 

işbu dokümanın içerdiği konular hakkında bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. “Vezin”, bu 

dokümanın içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü riskin tarafınıza ait 

olduğunu ve bu kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluğun tamamen tarafınızca 

üstlenileceğini bildirmektedir. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210713-4.htm
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/02/GERCEK-FAYDALANICI-REHBERI.pdf

