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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 16.07.2019 

         Sayı  : 2019/72 

 

Değerli Müşterimiz;     

                                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Gelir Vergisi ve M.T.V 2. Taksit Ödemelerinin Son Günü 31 Temmuz 2019 

Tarihidir. 

 -Geçici İş Görmezlik İşveren İşlemleri Kullanım Kılavuzu, 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. Gelir Vergisi ve M.T.V 2. Taksit Ödemelerinin Son Günü 31 Temmuz 2019 

Tarihidir. 

 

 -2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. Taksit ödemesinin son günü 

31.07.2019 tarihidir. Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan 

MTV ödeme alanına sadece plaka ve T.C. Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV 

borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler. 

 

 -2018 yılında elde edilen  gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit ödeme süresi 

31.07.2019 tarihinde sona ermektedir. 

 

          Gelir Vergisi Ödemelerinizi, 

 

 • GİB Mobil uygulamalarından (IOS ve Android), 

 

 • İnteraktif Vergi Dairesi uygulamalarından (IOS ve Android), 

 

 • Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan 

“Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden, 

 

02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından 

havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, 

 

 • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, 

 

 • Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, 
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 • Tüm vergi dairelerinden 

 

yapabilirsiniz. 

 

 Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, 

diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Gelir İdaresi Başkanlığının internet 

sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale 

yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi 

mümkündür. 

 

 İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin 

oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet 

adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmelidir. 

        

2. Geçici İş Görmezlik İşveren İşlemleri Kullanım Kılavuzu 

 

 SGK tarafından, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a,b maddesi kapsamındaki sigortalılar 

için; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen istirahat 

raporlarının, işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, geçici iş 

göremezlik ödeneğinin hesaplanması ve sigortalıya ödenmesi için MOSİP sistemi 

aracılığı ile anlaşmalı bankaya aktarılmasını amaçlayan e-ödenek projesi geliştirilmiştir.  

 

          Proje kapsamında,  

 

         -İstirahat raporlarının düzenlendiği hastane modülü,  

 

         -Raporların görüntülendiği ve bildirimlerin yapıldığı işveren modülü,  

 

         -Ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği Kurum modülü olmak üzere 3 modül  

oluşturulmuştur.  

 

 Geçici İş Göremezlik İşveren İşlemleri İşveren Kullanım Kılavuzu, raporların 

görüntülendiği ve bildirimlerin yapıldığı işveren modülünü açıklamak üzere 

yayımlanmıştır.  

 

 Buna göre, geçici iş göremezlik ile ilgili işveren modülüne 

https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do linkinden erişim yapılabilmektedir. 

 

          Uygulamaya giriş butonuna basıldıktan sonra gelen ekranda, “Kullanıcı Kodu” 

ve “İşyeri Şifresi” bilgileri yazılarak giriş yapılabilmektedir.  

 

          Ayrıca Elektronik çalışılmadığına dair bildirim işlemleri ile Manuel Çalışılmadığına 

Dair Bildirim İşlemleri’nin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi verilmektedir.  

 

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


