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NİSAN AYI 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ 
 

 

Tarih-Sayı 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete 

Konu 
Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı 

Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayımlandı.  

Özet 1. Ev Hizmetleri Kapsamında Sigortalı Sayılanlar 

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından 

çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre 

hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı 

gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 

uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

 

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte 

yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına 

dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde 

çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu 

dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde 

kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan 

akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 

uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır. 

 

Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler 

yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması 

talepleri kabul edilmeyecektir. 
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2. Ev Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün Ve Daha Fazla Süre İle Çalışanların 

Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili Ve Primlerin Ödenmesi 

2.1 – Ev hizmetlerinde işveren yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle 

çalışanlar 

Ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, Kanunun 

ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 1/4/2015 tarihinden itibaren ücretle 

ve sürekli çalışma şartı aranmadan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(a) bendine tabi sigortalılara sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacaktır. Bu 

sigortalılar hakkında Kanunun uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık 

sigortası ve 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre işsizlik sigortası hükümleri 

uygulanacaktır. 

 

2.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların bildirimi “Ev 

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” (Ek 1) ile 

yapılır. Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. İşverenlerin bu 

bildirgeyi çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar ikamet ettikleri yere en yakın 

üniteye vermeleri zorunludur. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla 

Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” dışında yapılan bildirimler Kurumca geçerli 

sayılmayacaktır. 

 

2.3 – Ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran 

işverenler 

Ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan sigortalıların 

bildirimi ve sigorta primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak işveren açısından “Ev 

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin 

doldurulup sigortalı ile birlikte imzalandıktan sonra ünitelere müracaat edilmesi 

yeterli olacaktır. İşverenin, Kanunun ek 9 uncu maddesi ile yapılacak işlemlerle 

sınırlı olarak vekalet verdiği kişiler de noter onaylı vekalet ile işveren adına 

müracaat edebilecektir. 

 

Ev hizmetinde birden fazla kişi çalıştırılması halinde her bir sigortalı için “Ev 

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” 

düzenlenecektir. 
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Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. kimlik 

numarası ile takip edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla 

Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı 

tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç 

beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet 

belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

Prime esas kazanç beyanı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas 

kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere işverenin sigortalıya ödediği brüt 

ücrete göre belirlenecektir. 

 

İşverenler sigortalı ile ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için 

yaptıkları bildirime göre adlarına tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı 

çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma ödeyecektir. 

 

2.3.1 – İşkolu kodu 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenler için “Ev 

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılan 

müracaatlarda işkolu kodu “9700 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane 

halklarının faaliyetleri” olarak dikkate alınacaktır. 

 

2.3.2 – İdari para cezası 

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin 

işverence çalışmanın başladığı ayın sonuna kadar Kurum ünitelerine verilmesi 

gerekmektedir. Bildirgenin yasal süresinde verilmemesi halinde işverene her bir 

sigortalı için Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) 

numaralı alt bendi kapsamında asgari ücret tutarında, 

 

İşverenlerin yasal süresi dışında “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla 

Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”yi ünitelere vermeleri halinde Kurumun denetim 

ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan 

sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan 

her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını 
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geçmemek üzere, işveren hakkında ayrıca Kanunun 102 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi uyarınca asgari ücretin beşte biri, ev 

hizmetinde sigortalı çalıştıran işverenin çalıştırdığı sigortalıya ilave olarak 

çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde ise (2) numaralı 

alt bendi uyarınca, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari 

ücretin iki katını geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında, 

 

İşverence herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, Kanunun ek 9 uncu maddesinin 

birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun 

denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer 

kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları 

soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli 

kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi 

ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği 

veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise işverene Kanunun 102 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca asgari 

ücretin iki katı tutarında, 

 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten 

ayrılması halinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin 

Bildirge”nin Tebliğin “3.4.6- Sigortalılığı Sona Ermesi” başlıklı bölümünde belirtilen 

sürede verilmemesi halinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi 

uyarınca asgari ücretin onda biri tutarında, 

idari para cezası uygulanacaktır. 

 

2.3.3 – Damga vergisi 

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”den 488 

sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı tablonun IV/2-e bendi kapsamında bir 

defaya mahsus damga vergisi kesilecektir. Damga vergisi işverenin ilk prim 

ödemesine ilave edilerek tahsil edilecektir. 

 

2.3.4 – Eksik gün bildirimi 

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile 

belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde bu değişikliğin işveren tarafından 
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değişikliğin olduğu ay içinde Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, Kurum kayıtları 

buna göre düzeltilecektir. 

 

2.4 – Ev hizmetinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanların diğer 

sigortalılık statüleri ile çakışması 

2.4.1 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar 

bir veya birden fazla işveren yanında çalışabildiklerinden, 10 gün ve daha fazla 

süreyle ev hizmetinde çalışan sigortalılar da gerek Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi gerekse ek 9 uncu madde kapsamında aynı anda bir 

veya birden fazla işveren yanında sigortalı olabileceklerdir. 

 

2.4.2 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine 

tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı 

bulunanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışması halinde bu sürelerde 

Kanunun 53 üncü maddesine göre öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılacak, (b) bendi kapsamındaki 

sigortalılık geçerli sayılmayacaktır. Ancak, ev hizmetlerinde çalışma gün sayısı ayda 

10 günden fazla 30 günden az olanların ayın kalan günlerinde Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları yeniden 

başlatılacaktır. 

 

2.4.3 – Sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine 

tabi çalışmaları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılığı olanlar 

ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışmaları nedeniyle ayrıca sigortalı 

sayılmayacaktır. 

 

2.4.4 – Kanunun 50 nci, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleriyle 2925 sayılı Kanuna tabi 

çalışılması ve 10 günden fazla 30 günden az çalışılan sürelerin borçlandırılması  

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı 

sigortalı olanların ek 9 uncu maddeye göre 10 gün ve daha fazla süre ile çalışmaları 
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halinde isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir. Çalışma gün sayısı ayda 10 

günden fazla 30 günden az olanlar kalan süreler için Kanunun 51 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasına göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre isteğe 

bağlı sigortalı olabileceklerdir. 

 

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna 

tabi olanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışması halinde bu 

kapsamdaki sigortalılıkları sona erdirilecek, ek 9 uncu madde kapsamında 

sigortalılığı sona erenlerin ek 5 inci madde ile 2925 sayılı Kanuna tabi 

sigortalılıkları herhangi bir talep alınmadan yeniden başlatılacaktır. 

 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması 

bulunanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 günden az olması halinde 

kalan süreler sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından talepte bulunulması 

halinde Kanunun 41 inci maddesinin (i) bendine göre borçlanılabilecektir. 

 

2.4.5 – Kurumdan aylık ve gelir alanların ek 9 kapsamında çalışması 

Yaşlılık ve emekli aylığı alan sigortalılar aşağıda açıklanan şartlar ile Kanunun ek 9 

uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle 

çalıştırılabileceklerdir. 

 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması nedeniyle 

yaşlılık aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında çalışması halinde “Ev 

Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılacak 

müracaatlarda sigortalıların sosyal güvenlik destek primine ya da tüm sigorta 

kollarına tabi olup olmayacaklarını tercih etmeleri gerekmektedir. 

 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında 

yaşlılık, emekli aylığı ve adi malullük aylığı alanların ek 9 uncu madde kapsamında 

çalışmaları halinde bunları çalıştıran işverenler tarafından sosyal güvenlik destek 

primi ödenecektir. 

 

Sürekli iş göremezlik geliri alanların ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile 

çalışmaları halinde bağlanan gelir kesilmeyecek, sigortalılar hakkında “3- Ev 
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Hizmetlerinde İşveren Yanında 10 Gün ve Daha Fazla Süreyle Çalışanların 

Sigortalılığı, Bildirimi, Tescili ve Primlerin Ödenmesi” başlıklı bölüm doğrultusunda 

işlem yapılacaktır. 

 

Malullük aylığı alanların Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında çalışması 

halinde bağlanan malullük aylığı kesilecektir. 

 

Kurumdan hak sahibi eş, çocuk, ana ve baba olarak gelir/aylık alıp ev 

hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olan sigortalılar gibi işlem 

yapılacaktır. 

 

2.4.6 – Sigortalılığın sona ermesi 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanların sigortalılıkları bu 

kapsamdaki çalışmalarının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi veya sigortalının 

ölümü halinde sona erdirilecektir. 

 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten 

ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden on gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 

Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının İşten 

Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması suretiyle Kuruma verilmesi 

gerekmektedir. 

 

2.4.7 – Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı bulunanlar Kanunun 60 

ıncı maddesinin (a) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı sayılacaktır. Sağlık yardımlarından yararlanılabilmesi için Kanunun 67 nci 

maddesinde sayılan diğer haller dışında sigortalının sağlık hizmeti sunucusuna 

başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası 

prim ödeme gün sayısının olması yeterlidir. 

 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması 

bulunanlardan ay içindeki çalışması 30 günden az olanların kalan sürelerine ait 

genel sağlık sigortası primlerini Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
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göre, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt 

bendi veya (g) bendi kapsamında ödemeleri gerekmektedir. Ancak; ay içinde 30 

günden eksik kalan günlerini Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayanlar hakkında eksik kalan 

günler için ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. 

 

2.4.8 – İş kazası ve meslek hastalığı bildirimi ve sağlanan yardımlar 

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş 

kazası ve meslek hastalığı bildirimi, Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen 

sürede Kuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İş 

Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev 

Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır. 

 

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve 

çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma 

gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı 

hallerinde haklarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

 

2.4.9 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların prim oranları 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile 

sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından 

ödenir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, 

% 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı 

ve işveren hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir. 

 

2.4.10 – Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere 

uygulanacak sigorta prim teşvikleri 

Kanunun ek 9 uncu maddesinde 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran gerçek kişi 

işverenler; 

– Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, 

– 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde, 

– 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde, 
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belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden 

yararlanabileceklerdir. 

 

3 – EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIKLARI KİŞİ YANINDA 10 GÜNDEN AZ 

ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI, BİLDİRİMİ, TESCİLİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ 

3.1 – Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı 

olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı 

sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları 

sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları 

her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si 

oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir. 

 

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi 

ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi 

istenmeyecektir. 

 

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün 

olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler 

olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir.  

 

3.2 – Sigortalılık başlangıç tarihi ve bildirimi 

3.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat 

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi “Ev 

Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” (Ek 

2) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, ay sonunun hafta 

sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise bu günleri takip eden 

ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir. 

 

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru 

Formu”nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair bildirim 

ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup, Formun bu 

şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin değişmemesi 

halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az çalışmanın 
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takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde 

her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir. 

 

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri 

çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı 

çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında 

bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde 

yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 

uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel 

sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında 

bilgilendirme mesajı gönderilecektir. 

 

3.2.2 – Primlerin ödenmesi 

Kuruma “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru 

Formu” ile müracaat edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili 

yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası primini banka aracılığı ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” 

menüsünden “Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” seçeneğinden kredi 

kartları veya banka kartları aracılığıyla Kuruma ödeyebileceklerdir. 

 

3.3 – Çalıştırılan kişinin çalışma gün sayısının 9 günü geçmesi 

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 10 günden az süre ile 

çalıştırdıkları sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini ödeyecektir. 

Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün sayısının 9 günü geçmesi 

halinde bunlar hakkında 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere 

yönelik işlemler başlatılacaktır. 

 

3.4 – Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlarla ilgili uzun vadeli sigorta kolları 

ve genel sağlık sigortası uygulaması 

3.4.1 – Uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalılık ve primlerin ödenmesi 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı çalışanlar % 32,5 

oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini takip eden 

ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık 

sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir. 
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Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan 

herhangi bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca elektronik 

ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem 

yapılacaktır.  

 

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin kendileri 

tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında 

en az 1 gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır. 

 

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden ayın sonuna 

kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin ödenmemesi halinde 

uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin 

ödenme hakkı düşecektir. Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili 

aylık olarak yapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 

günden az çalışmasının bulunmaması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel 

sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır. 

 

3.4.2 – Genel sağlık sigortalılığı ve yararlanma şartları 

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışıp iş kazası ve meslek hastalığı tescili 

oluşturulan sigortalının takip eden ayın sonuna kadar  uzun vadeli sigorta kolları 

ve genel sağlık sigortası yönünden tescili oluşturulacak, sigortalının bu süreye 

ilişkin primlerini ödemesi halinde bir aylık süre ile Kanunun 60 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ayrıca genel sağlık sigortalısı sayılacaktır. 

 

Sigortalının, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile kendi 

çalışması dolayısıyla (f) bendi kapsamında aylık alması nedeniyle genel sağlık 

sigortalılığının bulunması halinde ayrıca genel sağlık sigortası tescili 

oluşturulmayacaktır. 

 

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (c) bendinin (1), (2), (3), 

(4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentleri ile (e) ve (g) bentleri 

kapsamında genel sağlık sigortalılığının bulunması halinde ise tescili bir aylık süre 

ile oluşturulabilecektir. Genel sağlık sigortası tescili yapılanların bir aylık süre 
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sonunda uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primi ödememeleri 

halinde genel sağlık sigortalılıkları önceki kapsamdan dolayı devam ettirilecektir. 

Bu kişilerden sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortalılığına ilişkin tescili 

olanlar, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olması halinde bu statüleri 

devam edecektir. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışması nedeniyle uzun vadeli 

sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden bir ay süre ile tescili yapılanların 

prim ödemeleri isteklerine bağlı olup, prim ödemeleri halinde Kanunun ek 9 uncu 

maddesi kapsamından genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanacak, prim 

ödememeleri halinde ise Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamından önceki 

sigortalılık statüsü devam ettirilecektir. 

 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar 

için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yanında uzun vadeli sigorta kolları ve 

genel sağlık sigortası primi ödemeleri halinde genel sağlık sigortası yardımlarından 

yararlanabilmesi için sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihte bu kapsamda 

tescilinin olması ve primi ödemesinin bulunması ile son bir yıl içinde toplam 30 

gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekmektedir. 

 

3.5 – Ev hizmetinde 10 günden az süre ile sigortalılığı bulunanların diğer 

statülerdeki sigortalılığı 

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile çalışan sigortalıların ay içinde 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 gün 

sigortalılığının bulunması halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık 

sigortası yönünden ayrıca tescil ve tahakkuk kaydı oluşturulmayacaktır. 

Sigortalının Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 30 

günden az sigortalı çalışması halinde ev hizmetlerindeki çalışması ile ilgili olarak 

uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası yönünden yapılacak tescil kalan 

süre için oluşturulacaktır. 

 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı 

olanlar ile yaşlılık, emekli aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanların ev 

hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde iş kazası ve meslek hastalığı 

sigortası yönünden tescil kaydı Tebliğin “4.2- Sigortalılık başlangıç tarihi ve 

bildirimi” başlıklı bölümde belirtilen şekilde oluşturulur. Kanunun 4 üncü 
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maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların tescil kaydı 

oluşturulmaz. 

 

Kanunun 50 nci maddesine göre 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında isteğe bağlı sigortalı olanların ek 9 uncu maddesi kapsamında uzun 

vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini ödemeleri halinde prim 

ödedikleri aya ait isteğe bağlı sigortalılığı durdurulur. İsteğe bağlı sigortalılığı 

durdurulanların Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılığının sona erdiği 

tarihten itibaren 12 ay içerisinde prim ödemesinin bulunması halinde isteğe bağlı 

sigortalılığı zorunlu sigortalılığın sona erdiği tarihten bir gün sonra başlatılacaktır. 

12 ay içerisinde prim ödemesi olmayanların isteğe bağlı sigortalılıkları ise talep 

etmeleri halinde başlatılacaktır. 

 

Ay içerisinde 30 günden az çalışan veya Kanunun 80 inci maddesi uyarınca prim 

ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre 

belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan 

sigortalılardan aynı zamanda ek 9 uncu madde kapsamında haklarında iş kazası ve 

meslek hastalığı sigortası primi ödenenler, aynı ay içerisinde 30 günden az kalan 

süreleri için Kanunun 51 inci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında isteğe bağlı 

sigortaya prim ödeyebileceklerdir. Bu şekilde primi ödenen süreler zorunlu 

sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenecek 

ve eklenen bu süreler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir. 

 

Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerine tabi sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna 

tabi olanların ev hizmetlerinde 10 günden az çalışmaları halinde uzun vade ve 

genel sağlık sigortası tescili oluşturulmaz, ek 9 uncu madde kapsamında 10 

günden az çalışmaları nedeniyle bu sigortalılıkları durdurulmaz. 

 

3.6 – İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanma şartları ve bildirim  

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek 

hastalığı sigortası dışında hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır. 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının 

olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona 
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ermemiş olması iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik 

ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve 

prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması şarttır. 

 

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile çalıştırılacak sigortalılara ilişkin iş kazası ve 

meslek hastalığı bildirimi Kuruma doğrudan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 

ekinde yer alan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunu düzenleyerek ya da 

www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev 

Hizmetleri” kısmını seçerek “İş kazası bildirimi” menüsünden yapılacaktır. 

 

3.7 – Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların prim oranları ve tutarları 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları 

çalıştıranlar; 

Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 

% 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir. 

 

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar % 20’si 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, % 12,5’i genel sağlık sigortası primi olmak 

üzere Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç günlük kazanç 

alt sınırının 30 katı üzerinden % 32,5 oranında prim ödeyeceklerdir. 

 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden az sigortalı olanları 

çalıştıranlar; 

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 40,05 x % 2 = 0,80 Krş, 

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında günlük asgari ücret üzerinden 42,45 x % 2 = 0,85 Krş 

iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödeyecektir. 

Uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemek isteyen sigortalılar; 

1/4/2015-30/6/2015 tarihleri arasında aylık 1.201,50 x % 32,5 = 390,49 TL, 

1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasında aylık 1.273,50 x % 32,5 = 413,89 TL 

prim ödeyeceklerdir. 

 

Prime esas kazançlar yürürlükteki asgari ücrete göre belirleneceğinden asgari 

ücretteki artışlara göre ödenecek prim tutarları değişecektir. 
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4 – DİĞER DÜZENLEMELER 

4.1 – Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında aynı ayda 10 günden az ve 10 gün 

ve daha fazla süre ile çalışma  

Sigortalılar aynı ay içinde birden fazla gerçek kişi yanında ay içinde 10 günden az 

ve/veya 10 gün ve daha fazla süre ile çalışabilecektir. 

 

4.2 – Ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklular 

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı 

uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması 

çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve 

Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında 

sigortalıların çalışma iznini de bildirgeye ekleyeceklerdir. 

 

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, 

bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 

10 gün ve daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler 

uygulanacak ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır. 

 

 

 

 

Tarih-Sayı 07.04.2015/ 29319 Resmi Gazete 

Konu 
Çeyiz yardımı, konut yardımı ve doğum yardımı hükümlerini içeren 6637 sayılı 

Kanun yayımlandı. 

Özet 1- Çeyiz hesabı ve Devlet katkısı 

Türk vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 

Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenlere, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde 

Türk Lirası cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde 

kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip 

ilgili bankaya başvurmaları hâlinde Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi 

hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20’sini ve azami 5.000 Türk Lirasını geçemez. 

Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına 

kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır 

ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin 

tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından 

hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet 

katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/7/1953 

tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay 

içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre 

içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun 

hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. 

 

2- Konut hesabı ve Devlet katkısı 

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek 

konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi 

şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca 

sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları 

hâlinde Devlet katkısı ödenir. Devlet katkısı ödemesi hesapta biriken toplam 

tutarın yüzde 20’sini ve azami 15.000 Türk Lirasını geçemez. Azami tutar her yıl 

yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümleri 5901 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesi kapsamına girenlere uygulanmaz. 

 

Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır 

ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir. Hak sahipliğinin 

tespitinden ve aktarılacak Devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından 

hesabın bulunduğu banka sorumludur. Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet 

katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz 

ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya 

bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacaklar, vergi dairesince 

anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir. 

 

3- Doğum yardımı 

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 

TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk 

vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. 

Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum 

yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas 

alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan 
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ödenekten karşılanır.  

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği 

veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler 

yapılmaz. 

 

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve 

haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda 

bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu 

ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar 

geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı 

oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme 

yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması 

hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

 

 

 

 

Tarih-Sayı 08.04.2015/ www.sgk.gov.tr 

Konu 
Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulamasına 

İlişkin 2015/12 Sayılı Genelge Yayınlandı  

Özet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrası, 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve 10 

uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan sigorta primi teşvik 

ve desteklerinden ihale konusu iş üstlenen işverenlere ait işyerlerinin yararlanması 

mümkün bulunmamaktadır. 

 

İhale konusu işin devamlı işyeri sigortalıları ile yapılması halinde 5510 sayılı 

Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen teşvik 

uygulamasından ne şekilde yararlanılacağı, 2011/45 sayılı Genelgede açıklanmış 

ise de gerek diğer kanunlarda öngörülen teşvik düzenlemeleri açısından uygulama 

birlikteliğinin sağlanması, gerekse uygulamaya ilişkin usul ve esasların yeniden 

belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  
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Bu kapsamda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerden dolayı, 

söz konusu işyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) 

ve (i) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci 

maddesinin beşinci fıkrası, geçici 7 nci ve geçici 10 uncu maddeleri ile 5746 sayılı 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü 

maddesinde yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılmasına ilişkin usul ve 

esaslar Genelge ile açıklanmıştır. 

 

1- İhale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılması halinde 

sigorta primi teşviklerinden yararlanmanın usul ve esasları  

İhale konusu iş üstlenen işverenler, bu işleri Kurumumuzda tescil edilmiş devamlı 

nitelikteki işyeri dosyasından bildirimi yapılan sigortalılar ile yapabilmektedir. Bu 

durumda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan 

sigortalıların, ihale konusu işin başlayıp bittiği süreler dışındaki prime esas 

kazançlarından ve ihale konusu iş haricindeki işlerde çalışan diğer sigortalılardan 

dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bendi ile 

ikinci fıkrası, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci 

fıkrası, geçici 7 nci ve geçici 10 uncu maddeleri ile 5746 sayılı Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde 

yer alan sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

 

Buna göre, devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerle ilgili 

olarak ilişiksizlik belgesinin verilmesinden önce, sigorta primi teşviklerinden yersiz 

yararlanılmış olup olmadığı hususunun araştırılması gerekmektedir. 

 

Bu bağlamda, devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde çalıştırılan 

sigortalılardan dolayı sigorta primi teşviklerinden ne şekilde yararlanılacağı 

hususunda aşağıda belirtilen durumlar dikkate alınmak suretiyle işlem yapılacaktır. 

 

1.1- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmesi 

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde, ihale 

sözleşme veya şartnamesinde kişi/gün sayısı belirtilmiş olsa dahi, idarece ihale 

konusu işte çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin de bildirilmiş olması halinde, ihale 

sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı kadar kanun numarasız 

aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın ihale 

konusu işte çalıştığı belgelenen bu sigortalılar haricindeki diğer sigortalılardan 

dolayı sigorta primi teşviklerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 

 

Başka bir ifade ile devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu 
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işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin ihale makamlarınca Kurumumuza 

bildirilmiş olması kaydıyla, bu sigortalılar dışındaki diğer sigortalılardan dolayı 

bahse konu teşviklerden yararlanılabilecektir. 

 

1.2- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesi, 

kişi/gün sayısının bilinmesi 

İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgilerinin bilinmemesine karşın 

ihale sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının 

belli olması halinde, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı 

kadar sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün olamayacağından, ilgili 

sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince öncelikle ihale konusu iş 

döneminde Kuruma bildirilmesi gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası 

seçilmeksizin bildirim yapılıp yapılmadığı araştırılacak, ihale konusu işte 

çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar kanun numarası seçilmeksizin bildirim 

yapıldığının anlaşılması halinde, sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun 

yararlanılmış olduğu kabul edilecek, bu nitelikteki işyerlerinin diğer sigortalıları için 

kanun numarası seçilerek yararlanmış oldukları sigorta primi teşviklerinin iptali 

cihetine gidilmeyecektir. 

 

Buna karşın, ihale konusu işte çalıştırılması gereken kişi/gün sayısı kadar kanun 

numarası seçilmeksizin bildirim yapılmadığının anlaşılması halinde, sigorta primi 

teşviklerinden; varsa idarece bildirilen prime esas kazanç tutarı üzerinden, prime 

esas kazanç tutarı bildirilmemiş ise, prime esas kazancı en düşük olan sigortalıdan 

başlamak suretiyle işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin 

sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince kanun numarası 

seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re’sen 

düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi 

gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme 

cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 

 

Diğer taraftan, ihale sözleşme veya şartnamesinde belirtilen kişi/gün sayısı ile 

idarece Kurumumuza bildirilen kişi/gün sayısının farklı olduğunun anlaşılması 

durumunda, uyuşmazlık arz eden bilgilere ilişkin ihale makamı ile yeniden yazışma 

yapılmak suretiyle idareden alınacak yazıda belirtilen bilgiler doğrultusunda işlem 

yapılacaktır. 

 

Örnek: 7/6/2014 – 30/6/2014 dönemine ait ihale konusu işin sözleşmesinde 10 

kişi/120 gün olarak ihaleye çıkıldığı, ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri 

sigortalıları ile yapıldığı,  işyerinde 2014/Haziran ayında 45 sigortalı çalıştırıldığı ve 
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bu sigortalıların tamamı için 46486 kanun numaralı belge ile bildirim yapıldığı 

varsayıldığında, 

- İhale konusu işte çalışan 10 sigortalının 2014/Haziran ayındaki 120 günlük süre 

için prime esas kazançlarının kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan 

aylık prim ve hizmet belgesiyle, 

- İhale konusu işte çalışan 10 sigortalının 2014/Haziran ayındaki 120 günlük süre 

dışındaki prime esas kazançları ile ihale konusu işte çalışmayan 35 sigortalıya 

ilişkin prime esas kazançlarının 46486 kanun numarası seçilmek suretiyle 

düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesiyle, 

Kurumumuza bildirilmesi gerektiğinden, ihale konusu işte çalışan ve 46486 kanun 

numarası ile bildirimi yapılan 10 sigortalı için 120 gün üzerinden 46486 kanun 

numarası seçilmek suretiyle düzenlenen belge, sosyal güvenlik il 

müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince re’sen düzeltilerek, tahakkuk edecek 

fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 

sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte 

tahsil edilecektir. 

 

1.3- İhale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin kimlik bilgileri ile kişi/gün 

sayısının bilinememesi     

Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde ihale 

sözleşme veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli 

olmaması ve idarece ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının Kuruma 

bildirilememesi durumunda; ihale konusu işe ilişkin işverene ödenmesi gereken 

Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam 

istihkak tutarına, yapılan işin karşılığı asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak tutar ile ihale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin 

düzenlenen belgelerde kayıtlı SPEK tutarı (2 nolu belge türü ile verilen sosyal 

güvenlik destek primine ilişkin bildirimler dahil) karşılaştırılarak, asgari işçilik oranı 

uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın, kanun numarası seçilmeksizin bildirilen 

SPEK tutarı toplamından düşük olması halinde; bu işverenler, hesaplama yapılan 

ihale dönemi için sigorta primi teşviklerinden usulüne uygun yararlanmış kabul 

edileceklerdir. 

 

Buna karşın, toplam istihkak tutarına asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle 

hesaplanan tutarın, ihale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin 

bildirilen SPEK tutarı toplamından fazla olması halinde ise hesaplanan tutar ile 

kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı farkı kadar sigorta primi teşviki 

iptali yapılacaktır. Bu durumda, ihale konusu iş süresinde bildirim yapılan en son 

aya ait belgelerden başlamak üzere, işverenlerden iptal ve asıl/ek nitelikte belge 
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istenmeksizin, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince kanun 

numarası seçilerek düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri re’sen 

düzeltilerek ilgisine göre Hazine/Ekonomi Bakanlığı/İşsizlik Sigortası Fonu/Maliye 

Bakanlığı tarafından yersiz karşılanan tutarların, gecikme cezası ve gecikme zammı 

ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı 

Kanun göre tebliğ edilerek tahsil edilecektir. 

 

Örnek 1- (A) Ltd. Şti.’nin (Y) Belediye Başkanlığına karşı üstlenmiş olduğu “Mevcut 

eski ahşap doğramaların sökülerek pvc doğrama yapılması” işini devamlı işyeri 

sigortalıları ile yaptığı ve ihale makamınca ihale konusu işte çalışan sigortalılara 

ilişkin kimlik bilgilerinin bildirilemediği, bahse konu iş için belirlenen asgari işçilik 

oranının %12, işverene bu işten dolayı Katma Değer Vergisi hariç ödenen toplam 

istihkak tutarının ise 250.000,00 TL olduğu, 

Ayrıca, işverence ihale konusu iş süresinde; 

Kanun numarası seçilerek yapılan bildirimlerin karşılığı SPEK tutarının 40.000,00 

TL, 

Kanun numarası seçilmeksizin yapılan bildirimlerin karşılığı SPEK tutarının ise 

20.000,00 TL, 

 olduğu varsayıldığında; 

 

         

 

Kanun numarası seçilerek yapılan 40.000,00 TL’lik SPEK bildiriminden 10.000,00 

TL’lik tutar kadar iptal işlemi yapılacak olup, söz konusu iptal işlemi ihale konusu iş 

süresinde bildirim yapılan en son aya ait belgelerden başlamak üzere geriye doğru 

yapılacaktır. 

 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen usulde yapılacak hesaplamanın ardından kanun 

numarası seçilerek yapılan bildirimlerden (14857-54857-25510-16322-26322-

55225-25225 kanun numarası ile yapılan bildirimler hariç) iptal yapılmasının 

A İhale Konusu İşin Toplam Hakediş Tutarı 250.000,00 

B İhale Konusu İşin Asgari İşçilik Oranı (%) 12 

C Teşvikten Yararlanılmayacak SPEK Tutarı : (A) x (B) 30.000,00 

D İhale Döneminde Kanun Numarası Seçilmeksizin  

Bildirilen (SGDP bildirimleri dahil) Toplam SPEK Tutarı  
20.000,00 

E İptali Gereken Teşvikli SPEK Tutarı : (C ) – (D) 

(  (C ) > (D) ise çıkan fark tutar kadar olacaktır. ) 
10.000,00 
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gerekmesi ve işverence aynı ayda farklı teşviklerden yararlanılmış olması 

durumunda, işverence yapılan bildirimler dikkate alınmak suretiyle ihale 

döneminde sırasıyla 05510/24447/46486/56486/66486/15921/ 

05746/15746/06111 kanun numaralı yapılan bildirimlerden teşvikten 

yararlanılmayacak tutar kadar iptal işlemi yapılacaktır.  

 

Öte yandan, ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ay içindeki bir tarihe 

denk gelmesi halinde ise kıst gün sayısına dikkat edilerek ihale döneminde kanun 

numarası seçilmeksizin bildirilen toplam SPEK tutarı bulunacaktır. 

 

 Örnek 2- (K) Ltd. Şti.’nin  (E) kamu kurumuna karşı üstlenmiş olduğu “Laminant 

parke döşeme” işini devamlı işyeri sigortalıları ile 1/8/2014 ila 24/9/2014 tarihleri 

arasında yaptığı ve ihale makamınca ihale konusu işte çalışan sigortalılara ilişkin 

kimlik bilgilerinin bildirilemediği, bahse konu iş için belirlenen asgari işçilik 

oranının %10, işverene bu işten dolayı Katma Değer Vergisi hariç ödenmesi 

gereken toplam istihkak tutarının ise 380.000,00 TL olduğu, 

 

Ayrıca, ihale konusu iş süresinde işverence aşağıdaki tablodaki gibi bildirim 

yapıldığı varsayıldığında; 

 

Dönem 
Kanun Numarası ile Yapılan SPEK 

Bildirimi 

Kanun 

Numarasız SPEK 

Bildirimi 

2014/Ağustos 

05510 8.000,00 - 

06111 10.000,00 - 

 - 12.000,00 

2014/Eylül 

05510 13.000,00 - 

06111 8.000,00 - 

 - 12.000,00 

 Toplam 39.000,00 24.000,00 

 

İhale konusu işten dolayı sigorta primi teşvikine yönelik toplam hakediş bedeli 

üzerinden teşvikten yararlanılmayacak tutar, 38.000,00 TL (380.000,00 x 0,10) 

olarak hesaplanacağından,  

 

İhale konusu iş süresinde kanun numarası seçilmeksizin bildirilen SPEK tutarı, 

Ağustos ayının tamamı ile Eylül ayının 24 günlük tutarı üzerinden 12.000,00 + 

(12.000,00/30 x 24)=12.000,00 + 9.600,00  = 21.600,00 TL olacaktır. 
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Bu durumda, ihale konusu iş süresi için iptali yapılması gereken sigorta primi 

teşviki tutarı 38.000,00 - 21.600,00 = 16.400,00 TL olacağından, iptal işlemi 

öncelikle en son ay ve 05510 kanun numarası ile yapılan bildirimlerden başlamak 

üzere sırasıyla;  

- 2014/Eylül ayında 05510 kanun numarası ile yapılan 13.000,00 TL, 

- 2014/Ağustos ayında 05510 kanun numarası ile yapılan 8.000,00 TL’den 

3.400,00 TL, 

tutarındaki bildirimler olmak üzere toplam, 13.000,00 + 3.400,00 =16.400,00 TL 

SPEK tutarının iptali amacıyla işverenden 05510 kanun numarası ile yapılan 

bildirimler için iptal ve asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin, sosyal güvenlik il 

müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince re’sen düzeltme işlemi yapılarak, 

tahakkuk edecek fark primlerin bir aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu 

işverene 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı 

ile birlikte tahsil edilecektir. 

            

2- Diğer hususlar 

2.1- Devamlı işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde ilişiksizlik belgesi 

verme işlemleri sırasında, ihale konusu işin başlayıp bittiği sürelerde ihale konusu 

işte çalışan devamlı nitelikteki işyeri sigortalılarından dolayı sigorta primi 

teşviklerinden yersiz yararlanıldığının anlaşılması halinde, işverenlerden iptal ve 

asıl/ek nitelikte belge istenmeksizin sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal 

güvenlik merkezince kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık 

prim ve hizmet belgeleri re’sen düzeltilerek, tahakkuk edecek fark primlerin bir 

aylık süre içinde ödenmesi gerektiği hususu işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre 

tebliğ edilerek gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. 

 

2.2- Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan ihale konusu işlerde; idarece 

ihale konusu işte kimlerin çalıştırıldığının Kuruma bildirilememesi, ihale sözleşme 

veya şartnamesinde ihale konusu işte çalışacak kişi/gün sayısının belli olmaması ve 

işin yürütümü için gerekli asgari işçilik oranının uzman teknik üyenin bulunmaması 

nedeniyle asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenememesi durumunda, 

Kurumun inceleme yetkisi saklı kalmak kaydıyla, işverenden ihale konusu iş 

döneminde ihale konusu işin yapıldığı işyerine ait toplam hasılat tutarını gösterir 

serbest muhasebeci mali müşavir/yeminli mali müşavir onaylı belge (Ek:1) 

istenilerek, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince bu 

belgede belirtilen KDV hariç hasılat tutarı esas alınarak; 

 

KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarı/ihale 

süresinde işin yapıldığı işyerinin KDV hariç toplam hasılat tutarı, 
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formülü vasıtasıyla bulunacak olan oran, KDV hariç, malzeme fiyat farkı ve 

akreditif bedeli dahil toplam istihkak tutarına uygulanmak suretiyle teşvikten 

yararlanılmayacak tutar hesaplanarak sikülerin 1.3 nolu bölümünde belirtilen 

esaslara göre işlem yapılacaktır. 

 

2.3- 2011/45 sayılı Genelgenin yukarıda belirtilen hususlara aykırı olan bölümleri 

bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu 

Genelgenin yayımlandığı tarihten önce devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile 

yapılan ihale konusu işler kapsamında ilişiksizlik belgesi alınarak 2011/45 sayılı 

Genelge esaslarına göre sonuçlandırılmış işyerleri hakkında bu genelge hükümleri 

uygulanmayacaktır. 

 

 

 

 

Tarih-Sayı 21.04.2015/29333 Resmi Gazete 

Konu 
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ yayımlandı. 

Özet - Diş protezlerinde, kanser hastalığına bağlı değişiklikler nedeniyle çenesinin bir 

bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo 

kaybının olduğu vakalarda, 4 yıllık yenilenme süresindeki sınırlandırma 

kaldırılmıştır. Böylece aşırı kilo kaybı sebebi ile diş protezlerinde sıkıntı yaşayan 

kanser hastalarının mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.  

- Diş tedavilerinde daha önce bedeli ödenmeyen “zirkonyum kron” işlemi 

tanımlanmış ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında ödemeye alınmıştır. Böylece 

metal alerjisi olan hastalara diş yaptırma imkanı sağlanmıştır.  

- Toplumumuzda artan yaşlı hasta popülasyonuna tedavi veren geriatri branşına 

da fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ile psikiyatri alanında belirli işlemler 

tanımlanmıştır. Yenidoğan bebeklerde daha önce tanımlanmış olan özel hazırlama 

sistemleri ile beslenme solüsyonu hazırlama ve uygulama işlemi tüm çocuk yaş 

grubuna tanımlanmıştır. Bu sayede istenmeyen enfeksiyona ve beslenme 

yetersizliğine bağlı bebek ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.  

- Kemik iliği nakillerinde şahsi tedavi için yurt dışından getirtilen ilaçların kemik 

iliği işlem bedeli harici ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Yurt dışından 

kemik iliği tedavisi için getirtilen ve kemik iliği işlem kapsamı içinde olan bu ilaçlar 

şahıs ödemeleri olarak ödendiğinden mükerrer faturalandırmayı önlemek 
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amacıyla kemik iliği nakli işlemin dışına çıkarılması sağlanmıştır. Kemik iliği nakil 

işlemlerinde yurtdışından temin edilen yüksek bedellere kadar ulaşan ilaçlar bu 

işlem bedeline dahil iken yeni uygulamayla bu işlem bedelinden ayrı tutulmuştur.  

- Hemodiyaliz, ev hemodiyalizi işlemlerinin fiyatları artırılmıştır. Toplumumuzda 

ruhsal sıkıntıları olan hastaların tedavisine yönelik bir dizi düzenlemeleri daha 

önceki uygulamalarımızla hayata geçirmiştik. Yeni yayımlanan tebliğ ile 

duygulanım bozukluğu tedavilerinin, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde 

yapılmasına yönelik düzenleme sağlanmıştır. Tüm dünyada görülme sıklığı % 2 

olan bu hasta grubunun muayene, ailesine yönelik psikoeğitimi, sosyal beceri 

eğitimleri, grup psikoterapisi, uğraş terapileri hizmetlerinin hepsini birlikte Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezlerinde alması amaçlanmıştır.  

- Tüm dünyada kullanılmakta olan gerek çalışan güvenliğini sağlayan gerek ilaç 

kullanımında israfı önleyen gerekse de hastaların kullandığı ilaçları güvenli ve 

hassas dozda hazırlayan sistemlerin ödenmesine yönelik olan kemoterapi 

tedavilerinin hazırlama ve uygulama işlemlerinde teknik düzenleme yapılmıştır. 

Ayrıca bu işlemlerle ilgili fiyatlar arttırılarak sağlık hizmeti sunan tesislerin çalışan 

güvenliğine yönelik tedbirler alması yönünde gerekli finansman olanağı 

artırılmıştır.  

- Diyabet hastalarının tedavisinde önemli bir yeri olan ve ömür boyunca bir defa 

ödenen “Diyabetli Hasta Eğitimi” işleminin fiyatı arttırılarak yılda 2 defa ödenmesi 

sağlanmıştır. Bu sayede diyabet tedavisinde eğitimin daha etkili bir şekilde 

verilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Diyabet 

hastalığının önemli bir komplikasyonu olan ve uzuv kaybına kadar gidebilen 

diyabetik ayak yaraları için “Diyabetik Ayak Korunma ve Tedavi Eğitimi” geri 

ödeme kapsamına alınmıştır.  

- SGK tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yeni bir 

uygulama daha hayata geçirilmiştir. Pulmoner hipertansiyon tedavisinde bilimsel 

olarak etkinliği kanıtlanmış “Nitrik Oksit Tedavisi ve Takibi İşlemi” tüm yaş 

gruplarında geri ödeme kapsamına alınmıştır. Tıbbi tedaviye dirençli epilepsi 

hastalarında ve diğer bazı pediatrik nörolojik vakalarda uygulanan “Ketojenik Diyet 

Tedavisi” geri ödeme kapsamına alınmıştır. 

- Yenidoğan’da koruyucu sağlık hizmeti kapsamında erken teşhisi sağlamaya 

yönelik olarak işitme testi geri ödeme kapsamına alınmıştır.  

- Nükleer tıp radyonüklid tedavilerinde hastaların nükleer tıp hekimi tarafından 

bu tedavi uygunluğu açısından değerlendirilmesi ve tedavi sonrası takibine yönelik 

işlem geri ödeme kapsamına alınmıştır. Böylece radyonüklid tedavi hizmeti alan 

hastaların, hekim tarafından daha iyi şekilde değerlendirilebilmesine yönelik 

düzenleme yapılmıştır.  

- Protein metabolizması bozukluklarında ve Çölyak hastalarının kısıtlı diyet 
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sebebi ile kullandıkları özel formüllü un ve özel formüllü un içeren mamul ürünler 

için hastalara ve/veya yakınlarına her ay Kurumumuz tarafından ödenen 

tutarlarda % 50 oranında artış yapılmıştır.  

- Osteoporoz, Diyabet, HIV ve iyi huylu prostat hiperplazisi tedavisinde kullanılan 

yeni ilaçlar ödeme listesine dahil edilerek vatandaşın erişimine sunulmuştur. 

Anestezi klinikleri ve/veya acil servis uygulamalarında kullanılan, zamanla yarışılan 

vakalarda özellikle ihtiyaç duyulan infüzyon sistemleri ve hava yolu açılmasına 

yönelik tıbbi malzemeler ile açık abdomen vakalarında veya abdomenin açık 

kalması gereken durumlarda steril ve efektif kapama ve koruma için negatif 

basınçlı kapama yönetim sistemleri başta olmak üzere (EK-3/A) “Birden Fazla 

Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi’ne yeni tıbbi malzeme grupları 

eklenmiştir. Yine aynı listede yer alan işlem bedeline dahil olan ve bedeli olmayan 

“Cerrahi iplikler ve çelik teller” (EK-3/B-1) “İşlem Puanına Dahil Basit Sıhhi Sarf 

Malzemeler Listesi’ne eklenerek listeden çıkarılmıştır.  

- Geniş çaplı arkus aorta ve torasik aorta yaygın diseksiyon vakalarının tamirinde 

kullanılan ve ameliyat süresini kısaltan aortik stentgreftler ödeme kapsamına 

alınmıştır.  

- Uzun süreli tedavilerde veya enfeksiyon yönünden riskli hastalarda kullanılmak 

üzere Antimikrobiyal Santral Venöz Kataterler ödeme listelerine eklenmiştir. 

Annuloplasti ringleri, anevrizma ve arteriyovenöz malformasyon klipleri, hücresiz 

kıkırdak matriksleri gibi bazı SUT alan tanımlarında fiyat iyileştirilmesine 

gidilmiştir.  

- Ayaktan tedavilerde Kurum tarafından ödeme kapsamında olan tıbbi 

malzemelerde; daha önceden 0-18 yaş aralığında 13-18 yaş çocukların kulak içi 

işitme cihazı bedeli Kurumumuzca karşılanırken, yeni düzenleme ile 8 yaş üzeri 

çocuklar için de kulak içi işitme cihazı karşılanır hale getirilmiştir. İşitme cihazı 

verilebilmesi için yapılması zorunlu olan konuşmayı ayırt etme testi yeni 

düzenleme ile 8 yaş altı çocuklar için zorunlu halden çıkarılmıştır. Daha önceden 

erişkinler ile aynı ödeme kriterlerine sahip olan 0-18 yaş çocuklar için tek taraflı ve 

bileteral işitme cihazı verilebilme kriterleri kolaylaştırılmıştır.  
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Tarih-Sayı 23.04.2015/ 29335 Resmi Gazete 

Konu 
6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. 

Özet 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yanı sıra 4857 sayılı İş Kanunu, 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik 

Kurumu Kanunu’nda önemli değişiklikler yapan 6645 sayılı Kanun 23/04/2015 

tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 

 1- İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerine Yönelik Düzenlemeler Yapıldı 

a) 6331 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik yapılmış 

olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik 

ve aksaklıkları tespit ederek tedbir ve tavsiyeleri belirleme ve işverene yazılı olarak 

bildirme görevi korunmuştur. Ancak yapılan değişiklik ile eksiklik ve aksaklıkların 

düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumlu 

tutulmuştur.  

b)  

c) Ayrıca bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, 

patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri hayati tehlike arz etmesine rağmen 

işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi 

veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine bildirilecek ve bu bildirim 

işyerinde çalışanların görebileceği bir yerde ilan edilecektir.  

d)  

e) Değişiklikten önce sadece hayati tehlike arzeden durumların işverence 

düzeltilmemesi hali Bakanlığa bildiriliyordu ve ilan zorunluluğu bulunmuyordu. 

Yapılan değişiklikle ayrıca bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş 

güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınacağı 

belirtilmiştir.  

f)  

g) Bununla birlikte işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının Bakanlığa yapacağı 

bildirimden dolayı işvereni tarafından iş sözleşmelerine son verilemeyeceği ve bu 

kişilerin hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Aksi 

takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere 

tazminata hükmedilecektir.  

h)  

i) Ayrıca işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara 

göre sahip olduğu diğer hakları saklı tutulmuştur.  

j)  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-3.htm
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k) Bununla birlikte açılan davada, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının kötü niyetle 

gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilirse kişinin belgesi 

altı ay süreyle askıya alınacaktır.  

l)  

2- İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışabilecekleri Sektörler Sınırlandırılıyor  

a) Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi 

konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilecektir. Yapılan düzenleme ile 

maden ve yapı ile diğer sektörlerde öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş 

güvenliği uzmanlarının görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer 

mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esasların 

Bakanlıkça belirlenmesi öngörülmüştür.  

b)  

c) Böylece bir sektörde görev yapacak olan iş güvenliği uzmanının o sektör uzmanlık 

alanını gerektirecek bölüm mezunu olması yönünde düzenlemeler yapılacaktır. 

d)  

3- Tehlike Durumunda İşin Durdurulmasına Yönelik Düzenlemeler Getirildi. 

İşverene Hapis Cezası Verilebilecek.  

a) 6331 sayılı Kanun'un 25 inci maddesine göre; işyerindeki bina ve eklentilerde, 

çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike 

oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati 

tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile 

çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş 

durdurulmaktadır. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri 

ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların 

olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş 

durdurulur.  

b)  

c) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile işin durdurulması 

kararının yerine getirilmesinde mülki idare aminin kolluk kuvvetlerinden yardım 

alması imkanı getirilmiştir. 

d)  

e) Ayrıca 25 inci maddeye eklenen fıkra ile  çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kamudan 

ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim 

metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim ve/veya imalat 

planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle 

hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi 

sayılacaktır.  

f)  

g) Bununla birlikte işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya 
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işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. 

h)  

4- İş Kazası Olan Maden İşyerleri İhalelere Giremeyecek  

a) 6331 sayılı Kanuna eklenen 25/A maddesi ile; ölümlü iş kazası meydana gelen 

maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme 

tarafından kusuru oranında iki yıla kadar kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklanacaktır.  

b)  

c) Kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna 

gönderilecek ve Kurumun internet sayfasında ilan edilecektir.  

d)  

e) Düzenleme sadece maden işyeri için geçerli olacaktır. Ayrıca işverenin kusuru 

oranında kamu ihalelerinden yasaklanma durumu açık değildir.  

f)  

5- İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik İdari Para Cezalarında Önemli Değişiklikler 

Yapıldı  

a) Çalışanların eğitimini düzenleyen 6331 sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde 

belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir çalışan için 1.000 TL 

idari para cezası uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklik ile söz konusu yükümlülükleri 

yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 500 TL idari 

para cezası uygulanması öngörülmüştür. Değişiklikle her ne kadar ceza tutarı 

düşmüş gibi görünse de her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanacak olması 

tereddütlerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. 

b)  

c) 6331 sayılı Kanunun 26 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre; işyerinin 

bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan 

işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil 

başka bir suç oluştursa dahi onbin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktaydı. 

Yapılan değişiklik ile söz konusu ceza kaldırılmıştır. Ayrıca 26 inci maddeye eklenen 

fıkra ile işin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari 

para cezasının uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 

d)  

e) 6331 sayılı Kanun’un 26 ıncı fıkrasına eklenen bent ile çalışanlarına, standartlara 

uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan 

başına 500 TL idari para cezası öngörülmüştür. 

f)  

g) 6331 sayılı Kanun’un 26 ıncı fıkrasına eklenen bent ile yer altı maden 

işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip 

sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına 500 TL idari para cezası 
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öngörülmüştür. Eklenen geçici madde ile bu yaptırım 1/1/2016 tarihinden itibaren 

uygulanacaktır. 

h)  

i) 6331 sayılı Kanun’un 26 ncı fıkrasına eklenen fıkra ile idari para cezalarının nasıl 

uygulanacağına açıklık getirilmiştir. Buna göre;  

j)  

i. İdari para cezaları, 14 üncü maddede belirtilen iş kazalarının 3 işgünü içinde 

bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları 

hariç gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce 

verilecektir.  

ii.  

iii. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için 

uygulanan idari para cezaları hariç tahsil edilen idari para cezaları genel bütçeye 

gelir kaydedilecektir.  

iv.  

v. 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 

uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumunca 

verilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen idari para cezalarının tebliğ, itiraz 

ve tahsilinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

vi.  

vii. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir.  

viii.  

ix. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da 

düzenlenebilir. 

x.  

k) 6331 sayılı Kanun’un 26 ıncı fıkrasına eklenen fıkra ile idari para cezalarının 

tutarları çalışan sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmıştır. Ancak 

çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında bu düzenleme 

uygulanmayacaktır. Buna göre; 

l)  

1. Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden; 

i. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 

ii. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak, 

iii. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 

2. On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden; 

i. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda, 

ii. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 

iii. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 

3. Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden; 
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i. Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak, 

ii. Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak, 

iii. Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak uygulanır. 

 

 6- İş Güvenliği Uzmanlarının Bir Üst Sınıfta Çalışma Süresi Uzatıldı  

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirme ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin (C) sınıfı belgeye sahip iş 

güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüklerine ilişkin süreler ikişer yıl 

uzatılmıştır.  

b)  

c) Dolayısıyla çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş 

güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2018 tarihine kadar (B) sınıfı 

belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan 

işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme 

yükümlülüğü, 1/1/2017 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır. 

d)  

7- Asgari Geçim İndirimi Üçüncü Çocukta Artırıldı  

Asgari geçim indiriminin mükellefin üçüncü çocuğu için %10, sonrakiler için %5 

olarak uygulanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, 3 veya daha fazla sayıda çocuğu 

alan bir çalışanın maaşında 9 liralık maaş artışı olacak.  

 

8- Üniversitelere İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Geliyor  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek 

mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersleri zorunlu hale 

getiriliyor. Bu ders en az iki yarı yıl olarak programlanacak ve uygulanacak.  

 

9- İş Kazası Olmazsa Prim Oranı Düşecek  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 

ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle 

sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası 

işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl 

süreyle %1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası 

meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son 

verilir. İşverenler bu fıkrada öngörülen şartları tekrar sağlamaları ve talepleri 

hâlinde bu teşvikten yeniden yararlanır. Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınır. 



  

 

 

   TÜRMOB     Gençlik Caddesi No: 107 06570    Anıttepe – Ankara 

    Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr 

33 

Aylık Yayın         Sayı : 7   Nisan 2015 

 

Bu maddeye göre teşvikten yararlanan işverenlerden birinci fıkrada belirtilen iş 

kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 

yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri öderler ve bu teşvikten beş yıl 

süre ile yasaklanırlar. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs 

şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması 

hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi 

ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin 

gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak 

olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları 

hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye 

şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 

 

10- Ermenekli Madencilere Ödeme Yapılacak  

Karaman Ermenek'te meydana gelen iş kazası sırasında kazanın olduğu işyerinde 

çalışan işçilere ve hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine maddenin yayım tarihini 

izleyen ay itibariyle altı ay süre ile brüt asgari ücretin iki katı tutarında İşsizlik 

Sigortası Fonundan aylık ödeme yapılacak. Bu ödemelerden herhangi bir vergi ve 

kesinti yapılmayacak.  

 

Ayrıca, aynı mevkide faaliyette bulunan ve işin durdurulması suretiyle kapalı olan 

maden işyerlerinde çalışan işçilerin 28/10/2014 tarihi itibarıyla ödenmeyen net 

ücretleri işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak ve yasanın yayımı tarihini 

takip eden aydan başlamak ve 3 ayı geçmemek üzere Fondan aylık olarak 

ödenecek ve yapılan bu ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden 

tahsil edilecek. 

 

11- Teşvikten Yersiz Faydalanana Ceza Affı Geldi  

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi teşvikinden 

maddenin yayımlandığı ay ve öncesine ilişkin olmak üzere ortalama sigortalı 

sayısının yanlış hesaplanması nedeniyle yersiz yararlandığı tespit edilen 

işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına gecikme cezası ve gecikme zammı 

uygulanmayacak. 

 

12- Yeni Teşvik Sistemi Getirildi  

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 

31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; 

a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları 

meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü 
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maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınması ve 

b) İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve 

hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması 

kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi 

hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta 

primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi 

uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar 

Fondan karşılanır. 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim 

programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır. 

 

İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin 

çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve 

hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, 

sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı 

ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi 

içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal 

Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve 

gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre 

tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının 

yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve 

yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden 

yararlanmasına engel teşkil etmez. 

 

 Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği 

tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından 

yararlanamaz. 

 

Bu madde hükümleri; kamu idaresine ait işyerleri, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı 

Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara 

ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 

tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine 

istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve 

yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt 

dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 
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Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider 

veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

 

13- Yapı Denetim Kuruluşlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğü  

Yapı denetim kuruluşlarına; işyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık güvenlik planına uygun olarak 

yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini 

yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş 

Kurumu il müdürlüğüne bildirmek yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Aksi halde tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10’u 

kadar idari para cezası uygulanacaktır. 

 

14- Firmalar İş Sağlığı ve Güvenliği Maliyetine Katlanmayacak  

İhaleli işlerde iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerin ihale öncesinde 

belirlenerek işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini de maliyet unsuru 

olarak hesaba katmaları mümkün olacak. 

 

15- Maden İşyerlerinde Çalışma Süresi Yeniden Belirlendi  

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, 

haftada en çok otuzyedi buçuk saat olacak. 

Yer altı maden işletmelerinde haftalık 37,5 saatten fazla yapılan çalışmalar için 

fazla çalışma ücreti ödenecek. 

 

16- İşçilere Verilebilecek Mazeret İzninin Çerçevesi Belirlendi  

İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, 

çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün 

ücretli izin verilecek. 

 

İşçilerin en az % 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun 

tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri 

tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on 

güne kadar ücretli izin verilecek. 

 

17- Gece Çalışmalarında Fazla Mesai Yaptırılabilecek  

Yapılan değişiklik ile İş Kanunu’nun 69. maddesine, turizm, özel güvenlik ve sağlık 

hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin 

üzerinde gece çalışması yaptırılabilmesine ilişkin cümle eklendi.  
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18- Çocuk İşçilere Yönelik Düzenleme Yapıldı  

14 yaşını doldurmamış çocuklar bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine 

ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve 

reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin 

almak şartıyla çalıştırılabilecekler. 

 

Bu çocukların çalışma saatleri günde 5 haftada 30 saatten fazla olamayacak. 

 

19- 10 Yıl Çalışma İle Emeklilik İmkanı 

8/9/1999 veya bu tarihten önce iştirakçiliği bulunup, 8/9/1999 tarihi itibarıyla 50 

ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya 

re’sen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılı doldurmuş olması 

şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar. 

 

8/9/1999 tarihinden önce geçen ve aylık bağlanmasında dikkate alınan hizmetler 

nedeniyle bu madde hükümlerinin uygulanması talep edilemez. 

 

Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlara maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra olmak üzere müracaatlarını takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır ve 

bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. 

 

20- Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı Düşürüldü 

Emekli olduktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında çalışmaya başlayan 

kişilerden alınan %15 oranındaki sosyal güvenlik destek primi %10’a düşürüldü.  

 

21- İşveren İşçisinden Az Prim Ödeyebilecek  

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde yer alan, “sigortalı aynı zamanda işveren 

ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının 

en yükseğinin otuz katından az olamaz” şeklindeki hüküm yürürlükten 

kaldırılmıştır.   

 

22- Kursiyerlerin Prim Oranı Düşürüldü  

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 

değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4/a kapsamında sigortalı sayılmakta ve 

bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla 

yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası 

hükümleri uygulanmakta iken yapılan düzenleme ile bunlardan bakmakla yükümlü 

olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında genel sağlık sigortası hükümleri 

uygulanmayacaktır.  
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Ayrıca Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve 

değiştirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı %13,5’den %5,5’e 

düşürülmüştür. Bu oranın %1’i kısa vadeli sigorta kolları, % 4,5’i genel sağlık 

sigortası primidir. 

 

23- 5510 Sayılı Kanuna Yeni Para Cezası Getirildi  

4/c kapsamında bulunan sigortalıların hizmet bilgilerinin 100 üncü madde 

kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken 

işyerlerince, Kurumca belirlenen süre içerisinde elektronik ortamda Kuruma hiç 

gönderilmemesi hâlinde sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin beşte biri, geç 

gönderilmesi hâlinde ise sigortalı başına aylık brüt asgari ücretin onda biri 

tutarında, idari para cezası uygulanacak. Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık 

ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez. 

 

24- Yurtdışında Okuyan Öğrenciye Avantaj  

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının  (j) bendine göre; sigortalı 

olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 

Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla 

tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini 

tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları 

öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı 

borçlanılabilmektedir. Bu haktan faydalananlar 4/c kapsamındaki sigortalılardan 

2008 Ekim ayında sonra ilk defa göreve başlayanlar için herhangi bir müracaat 

şartı bulunmazken 2008 Ekim ayından sonra memuriyete başlayanlar için üç aylık 

müracaat süresi şartı aranmıştır. Yapılan düzenleme ile bunlar için de müracaat 

süresi şartı kaldırılmıştır. 

 

25- Ermenek’te Hayatını Kaybedenlerin Hak Sahiplerine Bazı Haklar Verildi  

Ermenek'te hayatını kaybeden işçinin varsa SGK’ya olan tüm borçları siliniyor. 

Gerekli şartlar sağlanmasa dahi eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanıyor. Yani 

normalde aylık bağlanması için gerekli olan 900 günlük prim yatırmış olma şartı 

aranmıyor ve 1 gün çalışmış olsa dahi ölüm aylığı bağlanıyor. Son olarak Devlet, 

ölen işçinin eş, çocuk veya kardeşlerinden birisine kamuda personel olma imkanı 

veriyor. 

 

Ermenek’te hayatını kaybeden işçi yakınları için çıkartılan yeni torba yasada eş ve 

çocuklara ölüm aylığı bağlanması ile ölen işçinin eş, çocuk veya kardeşlerinden 

birisine kamuda personel olma imkanı verilmesi hususlarında bir tarih aralığı 
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belirlendi. Yani 13 Mayıs 2014 ile 28 Ekim 2014 arasında maden ocaklarının yer altı 

işlerinde meydana gelen kazalarda da bu imkanlar sağlanacak. 

 

Ayrıca çıkartılan kanuna göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda 

ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim 

ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve hak sahiplerine aylık 

bağlanacak. 

 

26- Diş Tedavilerinde Ceza Sınırı Getirildi 

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının eczanelerce 

usulüne uygun tahsil edilmemesi nedeniyle, eczacılar hakkında öngörülen cezai 

şart için üst sınır getirildi. Buna göre uygulanacak cezai şart her fatura dönemi için 

brüt asgari ücretin beş katı tutarını geçemeyecek. 

 

27- 4/b’lilere Prim Durdurma İmkanı Getirildi 

a) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, maddenin 

yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu 

bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 

takip eden ay başından itibaren üç ay içerisinde ödememeleri veya ilgili kanunları 

uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha 

önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi 

bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. 

b)   

c) Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin 

Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer 

verilmez.  

d)  

e) Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 

(b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları maddenin yayım 

tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır. Ancak, daha sonra sigortalı 

ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık 

sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 

belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya 

edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay 

içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. 

Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içerisinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu 

süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında 
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ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması 

kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun 

ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır. 

f)  

g) Sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan 

süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. 

h)  

28- Rücu Borçları Yeniden Yapılandırılacak  

İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

bu Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 506 sayılı 

Kanunun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci, 28 inci ve 39 uncu maddeleri, 1479 sayılı 

Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun mülga 129 uncu maddesi 

gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm 

hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü 

olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu 

ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarına, kanuni faiz uygulanan 

sürenin başlangıcından bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-

ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede belirtilen 

şekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin 

tahsilinden vazgeçilir. 

 

Söz konusu mahkeme kararlarına ilişkin yargılama giderleri ile vekâlet ücreti, peşin 

ödeme hâlinde peşin ödeme tarihi, taksitle ödeme hâlinde son taksit tarihine 

kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınıp hesaplanarak son 

taksit tutarıyla birlikte defaten yatırılır. 

 

Bu hükümlerden yararlanmak isteyen borçluların bu maddenin yayımlandığı tarihi 

izleyen ay başından itibaren üç ay içinde Kuruma başvuruda bulunmaları, ilk taksiti 

bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren dört ay içinde, diğer 

taksitlerini ise ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri 

gerekir. 

 

Bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içinde 

tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutar için bu maddenin yayımlandığı tarihten 

ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmaz. 

 

Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha 

az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya 
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eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her 

ay ve kesri için 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine 

İlişkin Kanuna göre hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde 

hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin 

belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden 

yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm, alacakları tahsil daireleri açısından 

taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 

 

Geçici 60 ıncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri, yedinci, sekizinci 

onuncu, on beşinci ve on sekizinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için 

başvuranlar hakkında da uygulanır. 

 

29- Mesleki Yeterlilik Önemli Hale Geliyor 

Yeni iş güvenliği paketi mesleki yeterliliğe yönelik önemli maddeler içermekte. 

 

a) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretime ilişkin orta ve yükseköğretim programları, 

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından bir yıl içinde ilgili ulusal meslek 

standartlarıyla uyumlu hale getirilecek, eğitim ve öğretimin bu programlara göre 

verilmesi sağlanacak.  

 

b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması ve etkin bir şekilde yürütülmesi 

için uygulamadaki eksiklikler giderilecek. 

 

c) Mesleki Yeterlilik Kurumu faaliyetleri için istihdam edilmelerine ihtiyaç duyulan 

istatistik, matematik ve aktüerya bölümlerinden mezun olanların uzman 

yardımcısı ve yönetici olabilmeleri imkanı getiriliyor. 

d) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standardı 

yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin 

yayım tarihinden itibaren sekiz ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan 

kişiler çalıştırılamayacak. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi 

almış olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından 

ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun 

olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda 

çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Buna ilişkin 

denetimler İş müfettişlerince yapılacak. Belirtilen hükümlere aykırı davranan 

işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir 

çalışan için 1.000 TL idari para cezası verilecek.  
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Tarih-Sayı 30.04.2015/ 29342 Resmi Gazete 

Konu 
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 

Özet - İşveren, Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla 

işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş 

güvenliği uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas 

sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş 

güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları 

arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilecek. 

- Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlardan 

yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı iş 

güvenliği uzmanlığı belgesi verilecektir. 

- İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, 

göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre 

içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu 

çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü 

tutulmuştur. 

- İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre iş 

güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için 

aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika. 

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika. 

- Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 

her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı 

görevlendirilecektir.  

- Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir.  

- Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 

çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilecektir. 

- İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma 

yapamayacaktır. 

- Eğitim kurumlarının; 

a) Faaliyet gösterecekleri mekânda bulunan derslik ve diğer tüm bölümlerinin 

arasındaki geçişlerin kurum içerisinden olması ve eğitim kurumunun bir bütünlük 
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arz edecek şekilde düzenlenmesi, 

b) Eğitici veya sorumlu müdür odalarının diğer bölümlere geçiş için 

kullanılmaması, tuvalet ve lavabonun derslik içinde bulunmaması, 

gerekecektir. Kamu kurumları ve üniversitelerce kurulan eğitim kurumları için 

kurumun yerleşkesi içinde olmak koşuluyla bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu 

mekânlar, birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan ayrı bölümlerden oluşabilir. 

- Eğitim kurumlarının eğitici kadrosuna yönelik değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 

a) İş güvenliği uzmanlığı eğitimi için; Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip 

en az biri mühendis, diğeri farklı meslek dalından olmak üzere en az iki eğiticiyle 

60 günden az olmamak üzere tam süreli iş sözleşmesi yapar. Sözleşmenin 60 

günden önce eğitici tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin başka bir eğitim 

programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. 

Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni 

eğiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve 

yürümekte olan eğitim programları askıya alınır. Bütün eğitim programlarında tam 

süreli eğiticilerin yer alması zorunludur. 

b) İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve diğer sağlık personeli eğitimi için 

Yönetmelikte belirtilen eğitici belgesine sahip olan biri işyeri hekimi olmak üzere 

ikisi hekim, biri mühendis diğeri farklı meslek dalından olmak üzere en az dört 

eğiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iş sözleşmesi yapar. 

Sözleşmenin 60 günden önce eğitici tarafından feshedilmesi halinde; eğiticinin 

başka bir eğitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce 

onaylanmaz. Sözleşmenin eğitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam 

süreli yeni eğiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz 

ve eğitim programı askıya alınır. Tam süreli eğiticiler eğitim programında yer 

almak zorundadır. 

-  İş güvenliği uzmanlığı belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet 

sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenecektir. 

Adaylar, belgelerinin düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikteki şartları yerine 

getirdiklerine dair belge ve bilgileri elektronik ortamda Genel Müdürlüğe 

bildirmekle yükümlüdür. Genel Müdürlüğe bildirilen belge ve bilgilerin 

doğruluğundan adaylar sorumludur. 

 

 


