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SİRKÜLER        İstanbul, 02.01.2017 

Sayı: 2017/004       Ref: 4/004 

 

 

Konu:  

10 GÜNDEN AZ EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN CEP 

TELEFONLARINDAN KISA MESAJ YOLUYLA SİGORTALI OLARAK 

BİLDİRİMLERİNİN YAPILABİLMESİNE DAİR TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR  

 

29.12.2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı 

Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin 

Değiştirilmesine Dair Tebliğ” ile yapılan düzenlemeye göre, ilgili tebliğin 4.2.1 numaralı 

bölümünün başlığı “Kuruma doğrudan, internet, Kısa Mesaj Servisi ya da Mobil Uygulama 

yoluyla müracaat” şeklinde değiştirilmiş ve söz konusu bölüme aşağıdaki fıkra eklenmiştir:  

 

“Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle 

yapacak olanlar, öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını 

yazıp kendini “çalıştıran” olarak kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik 

numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için tescil kaydını 

oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 oranındaki iş 

kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap 

mesajı dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı 

tescili tamamlanacaktır.” 

 

01.04.2015 tarihinde yayınlanmış olan söz konusu tebliğe göre ev hizmetlerinde çalışanların 

sigortalılığı, kanunun 01.04.2015 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. maddesine tabi sigortalılar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı 

sayılacaktır. 

 

Ev hizmetlerinde çalıştıkları kişi yanında 10 günden az çalışanların sigortalılığı, bildirimi, 

tescili ve primlerin ödenmesi konusu ilgili tebliğin (4) numaralı bölümünde düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla yukarıda yer verilen cep telefonundan kısa mesaj yoluyla sigortalı bildirimi işlemi 

ev hizmetlerinde çalıştıkları kişi yanında 10 günden az çalışanların sigortalılığına özel bir 

düzenleme uygulanmaktadır.  

 

İlgili bölümün değişiklikler öncesi ve sonrası şekli aşağıdaki gibidir:  
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Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 
4.2.1. 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 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. 

4.2.1. Kuruma doğrudan, internet, Kısa Mesaj 

Servisi ya da Mobil Uygulama 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 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, Kısa Mesaj Servisi ve Mobil 

Uygulama 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. 
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 Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek 

numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle 

yapacak olanlar, öncelikle bir defaya mahsus 

kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını 

yazıp kendini “çalıştıran” olarak 

kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin 

T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde 

çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için 

tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı 

çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı 

ve % 2 oranındaki iş kazası ve meslek 

hastalığı sigorta priminin telefon faturasına 

yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülecek 

ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun 

onaylanması halinde sigortalı tescili 

tamamlanacaktır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı 

Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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29 Aralık 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29933 

TEBLİĞ 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ 

KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA 

TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı 

Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğde yer alan “1.3 – Tanımlar” 

maddesine  “Kurum” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. 

“Kısa Mesaj Servisi: Kullanıcının herhangi bir telekomünikasyon cihazı aracılığıyla alma ya da gönderme 

imkânı olan en fazla 160 karakterli kısa yazılı mesajları, 

Mobil Ödeme Servisi: SGK Tescil ve Tahsilat Hizmeti kapsamında müşterilerin Mobil İletişim Hizmet 

Faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL’leri üzerinden SGK Tescil ve Tahsilat 

Hizmeti bedelinin tahsil edilebilmesine imkân sağlayan servisi,  

Mobil Uygulama: Akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlarda çalışması için tasarlanmış ve mobil ödeme 

servisini kullanan yazılımları,” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2.1 – Kuruma doğrudan ya da internet yoluyla müracaat” maddesinin başlığı 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan  “internet” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, Kısa Mesaj 

Servisi ve Mobil Uygulama” ibaresi ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“4.2.1 – Kuruma doğrudan, internet, Kısa Mesaj Servisi ya da Mobil Uygulama yoluyla müracaat” 

“Sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle yapacak olanlar, 

öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp kendini “çalıştıran” olarak 

kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 

göndererek sigortalı için tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 

oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı 

dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı tescili tamamlanacaktır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “4.2.2 – Primlerin ödenmesi” maddesinde yer alan “kredi kartları veya banka 

kartları” ibaresi “kredi kartları, banka kartları ile kısa mesaj servisi veya mobil uygulama ile yapılan bildirimlere 

ilişkin ödemeler için de Mobil Ödeme Servisleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1/4/2015 29313 
  

  

 


