
  

 

 

İstanbul, 17.05.2017 

 

DUYURU 385 

 

Konu: Serbest bölgelerde Türk Lirası ile yapılabilecek ödemeler, 2017/19 sayılı SGK 

Genelgesi ve Mayıs ayındaki kimi yükümlülükler hk. 

 

1. Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar 

Kurulu Kararı 

11.05.2017 Tarih ve 30063 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10051 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar” 

yayımı tarihinde yürürlüğe konmuştur. Buna göre;  

- Serbest Bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemeler Türk Lirası ile 

yapılabilir. Bunun dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılır. 

-Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin 

tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenir ve ödenir. 

-Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler bu kararın yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 3 ay içerisinde belirlenir. 

 

2. 2017/19 Sayılı SGK Genelgesi  

1774 sayılı Kanun gereğince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken “Çalışanlara Ait Kimlik 

Bildirme Belgesi” olan Form-2’nin verilme süreleri; işletme türlerine göre farklılıklar gösterdiği 

gibi 5510 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan veya işten ayrılan kişilerin işe giriş ve işten ayrılış 

bildirgelerinin Kuruma verilme süreleriyle de farklılık taşımaktadır. 

Kanun hükümlerinde yer alan bildirim sürelerine ilişkin söz konusu durumun uygulamada 

bazı sorunların yaşanmasına neden olması sebebiyle, yaşanan tereddütlerin giderilmesi 

bakımından; kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemleri düzenleyen 11/11/2015 tarihli ve 

2015/25 sayılı Genelge’nin, 1774 Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin 

esas alınacak sürelerde yapılan değişiklikler 2017/19 sayılı Genelgede açıklanmıştır. Genelgede 

konu ile ilgili yer alan açıklama aşağıdaki gibidir. 

“… kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal 

süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi 

arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe 

başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir. 

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla Kurumumuza verilmiş işten ayrılış 

bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı 

tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış 

bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.” 

 

3. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Tabi İşletmelerin Mayıs Ayında 

Yapacakları Bildirim 

 

 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Kanun 

kapsamındaki şirket ve şubelerin sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik 

ekinde yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” çerçevesinde yıllık 

bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirmeleri 



  

gerekmektedir. Söz konusu bilgi formu  www.ekonomi.gov.tr  internet adresinden temin 

edilebilir. 

  

4. Vergi Levhasının Alınması 

 

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce 

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve 

işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik 

yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili 

meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır. 

Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan – 31 Mayıs, sermaye şirketleri 1 Mayıs – 31 Mayıs 

tarihleri arasında vergi levhalarını internetten oluşturarak, yazdıracaklardır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.                                                           

                     Saygı ile, 

                                                                                               ERİŞ YMM LTD. ŞTİ. 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=/Contribution%20Folders/web/Yat%C4%B1r%C4%B1m/Mevzuat/ekler/Uluslararas%C4%B1%20Do%C4%9Frudan%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%20Kanunu%20Uygulama%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi%20Formlar%C4%B1/&parentPage=yatirim

