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KONU: 6552 SAYILI TORBA KANUN UYARINCA EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR
İÇİN YENİ DÜZENLEMELER.
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR KANUN 11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile Kanunun 55.inci maddesiyle 5510 sayılı
Kanuna “EK MADDE 9” eklenmiş olup, detayı aşağıdaki gibidir.
1-) 10 gün ve daha fazla olan sigortalılar için;
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 sigortalılar hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) (ücretle çalışanlar) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler
uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği Kurumca hazırlanan
belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılmalıdır.
2-) 10 günden az olan sigortalılar için;
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 günden
az olanlar için ise,
a) Çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştıranlarca prime esas günlük kazanç
alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecekir.
b) Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden
ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilmesi gereken örneği
Kurumca hazırlanacak belgenin Kuruma verilmesi ile sağlanacaktır. Sigorta başlangıcında
bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair en eski tarih alınmalıdır.
c) Kapsamına girenler, adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna
kadar aynı kazancın otuz katının %32,5 oranında prim ödeyebileceklerdir. Bu süre içinde
ödenmeyen primin ödenme hakkı düşecektir.
d) Ödenen primler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar)
bendi kapsamında sigortalılık sayılacaktır.
e) Bunlar hakkında hastalık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.
f) Bu kapsamda ev hizmetlisi çalıştıranlar bu Kanun uygulamasında işveren
sayılmayacaktır.
Yukarıdaki hükümler 11.04.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Kanun
uygulamasında tereddüt edilen hususlarla ilgili Kurum tarafından Genelge yayınlanacaktır.
Genelge yayınlandığında sirkülerimiz ile gerekli duyuru yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
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