
 

 

KONU: EV HİZMETİ İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI  

 

ÖZET  

5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı çalıştırmamış yani Entegre 

Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış işverenlerce, ilk defa ev hizmetleri kapsamında 

sigortalı çalıştırılmaya başlanılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istenilmesi halinde 

(30/4/2021 tarihine kadar isteğe bağlı) internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvuruları yapılarak 

otomatik kolay işverenliğe geçilebilecektir.  

 

- 30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı 

tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup 1/5/2021 tarihinden itibaren işveren ve sigortalı 

tescil işverenleri zorunlu olarak kolay işverenlik kapsamında yapılacaktır.  

 



T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı : E-99779835-202.99-20404225                                                                               
            
                   16.02.2021 
Konu : Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri  
              İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması 
  

GENEL YAZI 
 
 Bilindiği üzere, 05/3/2018 tarih 2019/6 sayılı Genelge ile uygulaması düzenlenen konut 
kapıcılığı/apartman yönetimi işyerleri 01/03/2019 tarihi itibariyle kolay işverenlik kapsamına 
alınmıştır.  
 
            İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılması nedeniyle işyeri tescili yapması gereken ve 
kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyen apartman yönetimlerinin internet (e-Devlet) 
üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine ilişkin 
program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış ve konuya ilişkin hususlar 24/12/2020 
tarihli 16693018 sayılı Genel Yazı ile açıklanmıştır. 
 
            Bu defa, 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı 
çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış 
işverenlerce ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlamaları nedeniyle 
işyeri tescili yapılması ve kolay işverenlik kapsamına dahil olmak isteyenlerin internet (e-
Devlet) üzerinden işyeri tescil başvurularını yaparak otomatik kolay işverenliğe geçmelerine 
ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alınmış bulunmaktadır. 
 
            30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla 
işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup, daha önce Entegre 
Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler ikinci bir duyuruya kadar 
yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam edilecektir. 
 
                Buna göre; 

1-İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır. 
 
2-Apartman yönetimi tescillerinde olduğu gibi tescilin ilk aşamasında işverenden kolay 

işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe geçen 
işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır. 

 
3-Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin 

belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. 
 
4-Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin 

işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir. 
 
 5-Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, 

katılım, birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet 
kodu değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır. 

 
 6-Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi 

otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 - Ev içi çalışan 
personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay 
işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir. 



T.C. 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
          7-Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev 
hizmetlerinde çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış 
bildirgeleri e-Sigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde 
“Sigorta Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla 
Uzun Vade” sigortalılık kodu seçilecektir. 
 
 8-Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır. 
           9-İşyeri tescil ve işveren intra işyeri görüntüleme bölümlerine işyerinin kolay işverenlik 
kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi 
görüntülenebilecektir. 
 
            10-Programların işletime alınması ile birlikte Entegre Tescil vasıtasıyla 
gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet işyeri 
tescil sistemine yönlendirilecektir. 
 

11-Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş 
bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam 
edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç). 

 
           12-Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence 
sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. 
Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin 
belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik 
tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için 
oluşturulacaktır. 
 
           13-İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi 
yapamayacaklardır. 
 
          14-İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi 
yapamayacaklardır.  
 
          15- İdari Para Cezaları yönüyle 
 -İşyeri tescili aşamasında Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçişinin 
EVET olarak işaretlenmesi halinde işyeri tescil ve işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde 
yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre 
işyeri ve sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.  
          -Gerçek kişi işyeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev 
Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen işyerlerinin kolay işverenliğe geçtiği ay ve 
sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-
9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı 
ayın son gününe kadar yapılabilecektir.  
 
         Kolay işverenlik kapsamında işverenlerce 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi 
kapsamında ev hizmetleri işyeri tescilinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yapılacak 
işlem basamakları ve kullanma kılavuzu ekte gönderilmiş olup, internet işyeri tescil 
ekranlarında da kullanıcıların erişimine açılmıştır. 
 

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
                                                                                                                    
                                                                                                                    Savaş ALIÇ 
                                                                         Genel Müdür 



KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINDA İŞYERİ TESCİLİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA 

YAPILMASINA İLİŞKİN KULLANMA KLAVUZU 

 

1-E-Türkiye (https://www.turkiye.gov.tr/) internet adresinden SGK-Kimlik Doğrulama 

Hizmetleri-İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menusu vasıtasıyla işyeri 

tescil ekranlarına giriş yapılır. 

2- Apartman Yönetimleri için “Konut Kapıcılığı İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden, 5510 

sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı 

çalıştıran işyerleri için “Gerçek Kişi İşyeri Bildirgesi Düzenle” menüsünden kolay işverenlik 

kapsamına alınması  yönünde giriş yapılarak işyerine ilişkin bilgiler sisteme kaydedilir. 

 

 

3-Kolay işverenlik kapsamında işyeri tescil edilmek isteniyorsa kolay işverenliğin “EVET” 

olarak seçilmesi gerekmekte olup, “HAYIR” seçen işverenlerce de sigortalı işe giriş 

https://www.turkiye.gov.tr/


bildirgelerinin sisteme kaydedilmesinden sonra http://e.sgk.gov.tr/ adresinden İŞVEREN- 

İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik adresinden kolay işverenliğe geçiş sağlanabilecektir. 

 

 

 

4-NACE bilgilerinin site yönetimleri(ikamet amaçlı olmayan mülkler dahil) için 683202, apartman 

yönetimleri için 683204,  5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetleri 

kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işyerleri için 970010 girilmesi gerekir. 



 

5-e-Bildirge kullanıcısının tanımlanabilmesi için sisteme girilen işveren/yönetici ve e-Bildirge 

kullanıcısının e-devlet ekranına e-sigorta sözleşme onayı (SGK-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-E-

Bildirge Başvuru Yetkili Onay) gönderilecektir.  

 

 

6- Bunun onaylanmasının ardından yine e-Bildirge kullanıcısı e-Devlet ekranından (SGK-Kimlik 

Doğrulama Hizmetleri-e-SGK Şifre) şifresini görüntüleyebilecektir. 

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ebildirge-basvuru-yetkili-onay
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ebildirge-basvuru-yetkili-onay
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre


 

7- Sigortalıların çalışmaya başladığı tarih işyerinin kanun kapsamına alınış tarihi ile aynı olmak 

zorundadır. Bu tarihten sonra işe başlatılacak olan sigortalıların işe giriş ve işten çıkış bildirimleri 

mevcut e-Sgk (http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren) sisteminden yapılacaktır. 

 

 

8-İşlemlerin kaydedilmesinin ardından tescil onay için en başta seçilmiş olan sosyal güvenlik 

merkezinin ekranlarında görünmeye başlayacak ve onayın ardından işyeri numarası ve beyan edilen 

sigortalılar için işe giriş bildirgeleri otomatik olarak oluşturulacaktır. 

9-Kayıt sırasında tanımlanan sigortalılar adına ayrıca işe giriş bildirgesi verilmesine gerek 

bulunmamaktadır.  

10-Onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanımladığınız sigortalılar http://e.sgk.gov.tr/ 

adresinden İŞVEREN- İşveren Sistemi-Kolay İşverenlik-Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri 

bölümünden beyan giriş ve teşvik tanımlama yapmayı unutmayınız. Aksi takdirde sigortalılarınızın 

beyanı otomatik olarak 30 gün ve prime esas kazancın alt sınırından teşviksiz olarak 

oluşturulacaktır. 

 

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren


 

11- Bu kapsamlarda yasal süresi dışında geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, Geriye yönelik 

tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence sisteme girildiği tarih 

olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk oluşturulacaktır. Önceki dönemler için 

e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-

Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin 

onaylandığı ve işyeri sicil numarasının üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır. 

12-İlgili kısımdaki Açıklamalar ve duyuruların dikkatle incelenmesi önem arz etmektedir. 

13-Kolay işverenliğe geçen işverenler tarafından kullanıcı adı ve şifresi girilerek SİGORTALI 

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ menüsü tıklanarak ve zorunlu alanlar doldurularak çalıştırılacak 

sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla internetten işverenler tarafından 

verilir. Sigortalılık kodu olarak 8- Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi ve 29-EK 9 (Ev 

Hizmetlerinde Çalışanlar) 10 Günden Fazla sigortalılık kodları seçilecektir. 

 

14-Kolay işverenliğe geçen işverenler tarafından kullanıcı adı ve şifresi girilerek SİGORTALI 

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ menüsü tıklanarak ve zorunlu alanlar doldurularak 



çalıştırılacak sigortalının sigortalı işe giriş bildirgesi e-sigorta yoluyla internetten işverenler 

tarafından verilir. 

 

 

 

KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINDA SİGORTA PRİMİ TEŞVİK VE 

İNDİRİMLERDEN YARARLANILMASI  

1- https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi uygulama adresinden giriş yapılarak kullanıcı adı, şifresi ve 

güvenlik anahtarı girilir. 

 

 

2- Kolay İşverenlik - Beyan Giriş/Teşvik Tanımlama İşlemleri bölümünden beyan girişi yapılan  

sigortalılar için teşvik tanımlama işlemleri yapılır.   

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi


 

 

3- Teşvikten yararlanılmak istenen sigortalı seçilerek “Devam” butonuna basılır.  

 

4- Beyan edilen gün, kazanç ve diğer bilgiler doldurulduktan sonra Sigortalı Beyan Güncelle/Teşvik 

Tanım ve Sıralama İşlemleri” butonuna giriş yapılır, sigortalı için işe giriş dönemi ya da T.C.kimlik 

numarası yazılarak “Sorgula” butonuna basılır.  

 

 

 

5- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan 06111 kanun numaralı teşvik 

sorgulaması yapılmak isteniyor ise “Eğitim Durumu (6111 Sayılı Kanun İçin Zorunlu Alan)” 

bölümü seçilerek, sigortalının eğitim belgesine ilişkin durum seçilir, “Sorgula” butonuna basılır.  



 

 

 

 

6- Sorgulama sonucunda sigortalı için yararlanılabilecek teşvik türleri “yeşil” renkle, 

yararlanılamayacak teşvik türleri ise “pembe” renkle gösterilmektedir, kanun numaralı satırların 

üzerine basılarak sistem tarafından sigortalı için verilen mesajlar görüntülenmeli, incelenmelidir.  

 

 

7- Yeşil ve pembe satırlar içeriğindeki mesajların incelenmesinden sonra, sigortalı için uygun olan 

ve yeşil renkle gösterilen teşvikler kaydedilir.  

8- Sigortalı bazında yararlanılabilecek teşviklerin kaydedilmesinden sonra, teşvik sıralama ekranına 

yönlendirilecektir.  

 

(Örnek sıralama versiyonudur, işyeriniz için uygun sonuçlar kullanıcı kodunuz ile yapılan giriş ile 

sonuçlanacaktır.) 



9- Sigortalı bazında yararlanılabilecek teşvik olmaması durumunda veya tanımlama ekranında tüm 

satırların pembe renkli görüntülenmesi halinde, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık prim indiriminden (05510) yararlanılabilmesi için 

“Kolay İşverenlik Teşvik Sıralaması İçin Devam Ediniz” butonu ile ilerlenmelidir.  

 

 

 

10- Sigortalı için ekranda gösterilen teşvik kanun numaraları, sigortalı için yararlanılabilecek 

teşviklerdir, görüntülenen kanun numaralarından tercih yapılarak hangi teşvikten yararlanılacağı, 

yukarı veya aşağı yön okları ile seçilerek sıralama işyerinizce yapılmalı ve “Kaydet” tuşuna 

basılmalıdır.       

 

 

 

11- Sigortalı için kaydedilen teşvik sıralaması, “Seçilen Teşvik Kanun Numaraları” bölümünde 

görüntülenmelidir.  

(Örnek versiyondur) 

 

 

12- Teşvik sıralaması ile ilgili detaylı açıklamalar, Kolay İşverenlik Menüsü altında yer alan 

“Teşvik İşlemleri Genel Açıklamalar” bölümünde açıklanmış olup, incelenmesi tavsiye edilir.  

 

 



13- Sigortalı için sadece beyan ile ilgili işlemlerin yapılması, teşvik tercihi ve sıralaması 

yapılmaması halinde, teşvik tercihi yapılmayan sigortalı için sistem tarafından oluşturulacak 

tahakkukların kanun numarasız olarak oluşturulacağı, teşvik sıralaması yapılarak kaydetme 

işleminden sonra tahakkukların seçilen teşvik kanun numaraları ile tahakkuk ettirileceği   

unutulmamalıdır.  



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/50-1 

EV HİZMETİ İŞYERLERİ 
 KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI 

 

ÖZET 

 
- 5510 sayılı Kanunun Ek 9'uncu maddesi kapsamında daha önce hiç sigortalı 

çalıştırmamış yani Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde işveren tescil kaydı oluşmamış 

işverenlerce, ilk defa ev hizmetleri kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılması ve 

kolay işverenlik kapsamına dahil olmak istenilmesi halinde (30/4/2021 tarihine kadar 

isteğe bağlı) internet (e-Devlet) üzerinden işyeri tescil başvuruları yapılarak otomatik kolay 

işverenliğe geçilebilecektir. 

 

- 30/4/2021 itibarıyla Entegre Tescil üzerinden yapılmakta olan Ek-9 10 günden fazla 

işveren ve sigortalı tescil işlemleri yeni işveren tesciline kapatılacak olup 1/5/2021 

tarihinden itibaren işveren ve sigortalı tescil işverenleri zorunlu olarak kolay işverenlik 

kapsamında yapılacaktır. 

 

- Daha önce Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde tescili bulunan işverenlere ilişkin işlemler 

ikinci bir duyuruya kadar yine entegre tescil ve MOSİP üzerinden yapılmaya devam 

edilecektir. 

 
 

EK-9 KAPSAMINDAKİ EV HİZMETLERİ İŞYERLERİNİN KOLAY 

İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK? 

 

Ek-9 10 günden fazla işveren ve sigortalı tescil işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat işlemleri 

Entegre Tescil ve MOSİP üzerinde yapılmakta olup, bu kapsamda sigortalı çalıştıran 

işverenler, diğer işverenlerin yararlandığı bazı teşviklerden ve haklardan 

yararlanamamaktadır. Nakdi ücret desteği başvuruları ile tescil işlemleri manuel olarak 

yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle bu işyerleri işveren sistemine aktarılarak işlemlerin 

elektronik olarak yapılması ve bu işverenlerin diğer işverenlerin yararlandığı bütün 

teşviklerden yararlanması sağlanmış olacaktır. Yapılan düzenlemeyle; 



 

  

  

 

 

 

 

   
 

17.02.2021/50-2 

1- İşyeri tescil işlemleri gerçek kişi işyeri menüsünden yapılacaktır. 

 

2- Apartman yönetimi tescillerinde olduğu gibi tescilin ilk aşamasında işverenden kolay 

işverenlik kapsamında ev hizmeti olup olmadığı bilgisi istenilecek olup, kolay işverenliğe 

geçen işyerlerinin tekrar eski sisteme dönmesi mümkün olmayacaktır. 

 

3- Bu tescil tipinde geriye yönelik tescil yapılabilecek olup, süresi geçmiş dönemlerin 

belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. 

 

4- Bu kapsamdaki işyerlerinin NACE kodu sadece “9700.10- Ev içi çalışan personelin 

işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” olarak seçilebilecektir. 

 

5- Kolay işverenlik kapsamına geçmiş ev hizmetleri işyerleri nevi değişikliği, devir, katılım, 

birleşme yapamayacaklar, nakil ve intikal yapabileceklerdir. Bu işyerleri için mahiyet kodu 

değişikliği, defter tipi değişikliği, tescil türü devamlı/geçici değişikliği yapılamayacaktır. 

 

6- Ev hizmetleri kapsamında işverenler işyeri tescil sırasında kolay işverenliğe geçişi 

otomatik yapabilecekleri gibi gerçek kişi işyeri dosyası tescil edip (“9700.10 - Ev içi çalışan 

personelin işverenleri olarak hane halklarının hizmetleri” NACE kodu ile) daha sonra kolay 

işverenliğe geçiş de yapabileceklerdir. 

 

7- Kolay işverenliğe geçen işveren tarafından ay içinde 10 günden fazla ev hizmetlerinde 

çalıştırılacak sigortalıların sigortalı giriş bildirgeleri ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri e-

Sigorta yoluyla işverenler tarafından verilecektir. Sigortalı işe giriş bildirgelerinde “Sigorta 

Kolu” olarak yalnızca “8-Sosyal Güvenlik Destek Primi” ve “29-Ek 9 10 Günden Fazla Uzun 

Vade” sigortalılık kodu seçilecektir. 

 

8- Kolay işverenlik kapsamındaki ev hizmeti işyerlerine aracı girişi yapılamayacaktır. 
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9- İşyeri tescil ve işveren intra işyeri görüntüleme bölümlerine işyerinin kolay işverenlik 

kapsamında olup olmadığı ve kolay işverenlik kapsamında ise geçiş tarihi 

görüntülenebilecektir. 

 

10- Entegre Tescil vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olan işveren tescilleri ilk tescillere 

kapatılacak ve kullanıcılar e-Devlet işyeri tescil sistemine yönlendirilecektir. 

 

11- Kolay işverenlik kapsamında ev hizmetlerinde çalışacak sigortalıların işe giriş 

bildirgelerinde işveren ile sigortalının akrabalık ve adres kontrolleri yapılmaya devam 

edilecektir (yabancı uyruklu sigortalılar hariç). 

 

12- Geriye yönelik tescillerde kolay işverenliğe geçiş tarihi işyeri bildirgesinin işverence 

sisteme girildiği tarih olacak ve bundan sonraki süreler için otomatik tahakkuk 

oluşturulacaktır. Önceki dönemler için e-Bildirge v.2 sistemi kullanılacaktır. Yani, süresi 

geçmiş dönemlerin belgeleri işverence e-Bildirge v.2 sistemi üzerinden gönderilecektir. 

Beyana göre otomatik tahakkuk işlemi tescilin onaylandığı ve işyeri sicil numarasının 

üretildiği ay ve sonrası için oluşturulacaktır. 

 

13- İşverenler bu kapsamdaki sigortalılar için 10 günden az beyan girişi yapamayacaklardır. 

 

14- İşverenler bu kapsamdaki yabancı uyruklu sigortalılar için 30 günden az beyan girişi 

yapamayacaklardır.  

 

15- İdari Para Cezaları yönüyle 

• İşyeri tescili aşamasında Ek-9 Ev Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçişinin 

EVET olarak işaretlenmesi halinde işyeri tescil ve işe giriş bildirimlerinin yasal süre 

içerisinde yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre 

değerlendirilecektir. Buna göre işyeri ve sigortalı bildirimleri çalışmanın başladığı ayın 

son gününe kadar yapılabilecektir.  
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• Gerçek kişi işyeri olarak 9700 NACE koduyla tescil yapılıp daha sonra Ek-9 Ev 

Hizmetleri kapsamında kolay işverenliğe geçen işyerlerinin kolay işverenliğe geçtiği 

ay ve sonrası için işe giriş bildirimlerinin yasal süre içerisinde yapılıp yapılmadığına 

ilişkin kontrol Ek-9 mevzuatına göre değerlendirilecektir. Buna göre sigortalı 

bildirimleri çalışmanın başladığı ayın son gününe kadar yapılabilecektir.  

   

 

Saygılarımızla… 

 

 
16/02/2021 tarihli 20404225 sayılı SGK Genel Yazısı "Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri 
İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması"…>>> 

 
"Kolay İşverenlik Kapsamında İşyeri Tescilinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin 

Kullanım Kılavuzu"…>>> 
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