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İlgi : 06/03/2017 tarihli ve 80792517 1062 sayılı yazı.

              İlgi yazı ile; iliniz Muratpaşa ilçesinde imam-hatip Halil GEDİKOĞLU'nun eşinin, evde el işi 
yapımı faaliyetinde bulunduğundan dolayı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesi ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 26/05/2015 tarihi itibariyle vergiden 
muaf olarak isteğe bağlı sigortalı olduğu ve adı geçen imam-hatibin bugüne kadar eşine dair aile yardımı 
almaya devam ettiği belirtilerek, bu yardımın ödenme imkanı hususunda Başkanlığımız görüşü talep 
edilmiştir.
               Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde; devlet 
memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için aile yardımı ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.
               Diğer yandan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "... esnaf 
muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 16 ncı maddesine göre; 
hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde el işi, tarhana, 
erişte ve mantı yapan ev kadınlarının (işyeri açmaksızın) hem vergi muafiyeti hakkı (193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu m.9/6) hem de önemli oranda daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla 
emeklilik elde etme hakları bulunmaktadır.
               Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; isteğe bağlı sigortalı olsa da, 5510 sayılı Kanun'un geçici 
16 ncı maddesi kapsamında hanımı sigortalı olan memurların, eşi bir menfaat karşılığı çalıştığından aile 
yardımından faydalanamayacağı (ancak eşinin elde ettiği kazanç "ücret" niteliğinde olmadığından asgari 
geçim indiriminden faydalanabileceği), eşi için evde el işi kazancı nedeniyle isteğe bağlı sigortalılık tescili 
yaptırdığı tarihten bugüne kadar aldığı aile yardımını iade etmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.
               Bilgilerini rica ederim.
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