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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 30.04.2018 

        Sayı  : 2018/26 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1. 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmaların, Bildirim Süresi 18 

Mayıs 2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

 

 Bilindiği üzere; 

 

 -15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların T.C. 

Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri www.tcmbveri.gov.tr 

adresine bildirmeleri, 

 

 -Bildirimlerin; 

 
 31 Mart dönemi için Nisan ayı sonuna kadar, 

 
 30 Haziran dönemi için Temmuz ayı sonuna kadar, 

 

 30 Eylül dönemi için Ekim ayı sonuna kadar, 

 

 31 Aralık yıllık hesap dönemi için Mart ayı sonuna kadar, 

 

yapılması gerekmektedir. 

 

 Ancak yükümlülük kapsamında bulunan firmaların; ilk üç aylık ara hesap 

dönemine ilişkin bilgilerin, “Sistematik Risk Veri Takip Sistemine” giriş süresi 18 Mayıs 2018 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

 Diğer taraftan denetim sözleşmesinin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılacağı 

tabiidir. 

 

2. SGK Eksik Gün Belgelerinin Verilmesine İlişkin Genel Yazı ve Duyuru 

Yayımlamıştır. 

 

 Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunla, 5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinde 

değişiklik yapılmıştır. Buna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik gün 

belgelerinin verilmesi hakkında genel yazı ve duyuru yayımlanmıştır.  

 

 Buna göre;  

http://www.tcmbveri.gov.tr/
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 -Maaş ödemeleri ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında olan işyerleri için 15 

Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına,  

 

 -Maaş ödemeleri ayın 1'i ila 30'u arasında, olan işyerleri için 1 Mart- 31 Mart 

süresine ait 2018 yılı Mart ayına, 

 

 -İlişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesinden başlamak üzere,  

 

 -Hali hazırdaki uygulamada olduğu gibi, eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim 

ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi 

gerekmektedir. 

 

Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma 

verilmeyecektir. Söz konusu belgeler Kanunun 86/1 ıncı maddesinde öngörülen süreyle 

işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi 

halinde ibraz edilmesi ise zorunlu olacaktır.  

 

3. Ölüm Yardımı 

 

 İş Kanununda(4857 sayılı) ölüm yardımı ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Ancak Borçlar Kanununda(6098 sayılı) ölen işçinin mirasçılarına ölüm yardımının 

yapılacağına ilişkin hüküm yer almaktadır.  

 

 Borçlar Kanununun 440 ıncı maddesinde; “Sözleşme, işçinin ölümüyle 

kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, 

yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet 

ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme 

yapmakla yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.  

 

 Buna göre; 

 

 -Hizmet sözleşmesinin işçinin ölümü ile sona ermesiyle ölüm yardımı tutarının, 

 

 -Hizmet ilişkisi beş yıldan az sürmüşse bir aylık, 

 

 -Hizmet ilişkisi beş yıldan uzun sürmüşse iki aylık ücret tutarında,  

 

ödemenin işveren tarafından varislerine yapılması gerekmektedir.  

 

 Ayrıca SGK tarafından  bir defaya mahsus olmak üzere, ölen işçinin mirasçılarına 

595 TL (2018 yılı için) ölüm yardımı yapılmaktadır. 

   

         

                                   Saygılarımızla 

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


