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KONU: KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA
ALINDI.
Kurum 05.03.2019 tarih ve 2019/6 nolu Genelgesi ile konut kapıcılığı
işyerlerinden kolay işverenlik kapsamına olacak/geçiş yapacaklar ile ilgili
hususları aşağıda belirtmiştir.
Konut kapıcılığı işyeri kapsamında olanlar
Konut kapıcılığı, 03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Konut
Kapıcıları Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. İlgili Yönetmelik kapsamında konut kapıcısı;

"Ana taşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin
bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin
sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri hizmetleri
gören kişiyi " ifade etmektedir.
Konut kapıcılığı işyerlerinin tescil ve işverenlik uygulamaları
Tescil tipi (faaliyette bulunulan sektör) konut kapıcılığı olarak tescil edilen ve edilecek
olan işyeri işverenleri, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresiyle girecekleri işveren
sisteminde bulunan kolay işverenlik ekranında yapılacak işlemler vasıtasıyla kolay
işverenlik kapsamına alınacaktır.
Kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istemeyen işverenler, Kurumca belirlenen
tarihe kadar mevcut sistem üzerinden işlemlerini yapacaklardır. Ancak kolay işverenlik
kapsamına dahil olan işverenlerin yeniden eski sistemde olduğu gibi e-bildirge sistemi
üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeleri
imkanı bulunmayacaktır.
01.03.2019 tarihinden önce tescil edilmiş konut kapıcılığı işyeri işverenlerinin kolay
işverenlik kapsamına geçişte yeniden işyeri bildirgesi ve sigortalı işe giriş bildirgesi
vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak tescilli işyerlerinde yeni bir sigortalı çalıştırılmaya
başlanılması halinde sigortalı işe giriş bildirgesi sistem üzerinden verilmelidir.
01.03.2019 tarihinden itibaren konut kapıcılığı kapsamında ilk defa sigortalı
çalıştırılması halinde kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği EK-6' da bulunan "İşyeri Bildirgesi" ile EK-4' de bulunan
"Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4-A B" Kuruma gönderilecektir. e-Sigorta başvuru ve şifre
işlemleri ise genel hükümlere göre e-Devlet üzerinden yapılmalıdır.
Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerindeki sigortalıların işe giriş
bildirgeleri ile ilk işyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi sigortalının çalışmaya
başlayacağı ayın sonuna kadar Kuruma sistem üzerinden gönderilmelidir.
Tahakkuk ve primlerin ödenmesi
Konut kapıcılığı kapsamında çalıştırılanların beyan giriş/güncelleme, teşvik tanımlama ve eksik
gün giriş işlemleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi linki üzerinden yapılacaktır.
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Prime esas kazanç, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere
işverenin sigortalıya ödediği brüt ücrete göre beyan edilmelidir.
5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde aylık prim
ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kuruma verilmeyecektir.
Konut kapıcılığı işyerlerinde sigortalı çalıştıran işverenler gün ve kazanç
beyanında değişiklik olmadığı sürece, sigortalı için yaptıkları bildirime göre sistem
tarafından tahakkuk ettirilecek sigorta primlerini ilgili ayı takip eden ayın sonuna
kadar ödeyeceklerdir. İşverenlerce beyan edilen gün ve kazançlarda değişiklik yapılmadığı
sürece, takip eden aylarda tahakkuk edecek primler, sisteme kaydedilen son beyan gün ve
kazanç üzerinden oluşturulmaya devam edecektir. Beyan edilen gün/kazanç, işten ayrılış ya
da eksik güne ilişkin bir değişiklik yapıldığında tahakkuk buna göre içinde bulunulan aydan
itibaren sistem tarafından güncellenecektir.
Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanlar için ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı
ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri ve gün
sayıları e-SGK İşveren sistemi üzerinden çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın
onuncu gününe kadar sisteme girilmelidir.
Sigortalılığın sona ermesi ve bildirimi
Kolay işverenlik başvuru ve giriş programları işletime alınıncaya kadar, konut kapıcılığı
işyerlerinde çalışanların işten ayrılışı, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği eki EK-5 te yer alan
"Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4-A B" ile mevcut işten ayrılış programı vasıtasıyla
yapılacaktır.
Bildirim çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden on gün içerisinde sistem üzerinden
yapılmalıdır.
Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların prim oranları
Konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların prim oranı (İşçi + işveren payı) %37,5’dir.
İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri ve bu kapsamda yapılacak yardımlar
Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde çalışanların iş kazası ve meslek
hastalığı bildirimleri 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) maddesi kapsamında çalışanlarla
aynı olup, söz konusu sigortalılara sağlanan yardımlardan yararlanabilecekler.
Kolay işverenlik kapsamında konut kapıcılığı işyerlerinde prim, teşvik, destek ve
indirim uygulamaları
Konut kapıcılığı işyerleri, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi ilgili kanunlarda öngörülen
şartları sağladığı prim, teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.
Teşvikten yararlanmak isteyen konut kapıcılığı kapsamında olan işverenlerin
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/150485 linki tıkyaraka Genelgeyi gözden
geçirmelerini önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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