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(İl Müftülüğü)
İlgi:

a) Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kısmi Süreli Çalışanlar ve Çağrı Üzerine Çalışanlar
ile Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Hakkında Duyurusu.
b) 03/02/2012 tarihli ve B.02.1.DİB.4.59.03.00-65-214 sayılı yazı.

İlgi yazı ile Müftülüğünüzde ek ders ücreti karşılığında görev yapan geçici Kur’an Kursu
Öğreticilerinin 4857 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesine göre kısmi süreli çalışanlar
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle
Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 4857 sayılı İş Kanunu’nun 13 üncü maddesinde “İşçinin normal haftalık
çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az
belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun’un 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı
Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu
Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik
günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur” hükmü yer
almaktadır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ise hizmet akdi ile bir veya birden
fazla işveren tarafından çalıştırılanların sigortalı sayılacağı belirtilmiş, ikinci fıkrasının (f)
bendinde de birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlerin kamu
idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler hakkında da uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Müftülüğünüzde görev yapan geçici Kur’an
Kursu öğreticilerinin 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olması ve prim ödeme gün sayılarının 30 günden az olması sebebi ile
genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanmasını teminen ilgi (a)’da kayıtlı duyuru
kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
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