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Özel nitelikteki inşaat işlerinden, 

ihale konusu işlerden ve devamlı 

işyerlerinde yapılan işlerden dolayı 

söz konusu işlerde çalışan 

sigortalıların Sosyal Güvenlik 

Kurumuna bildirilip 

bildirilmediklerinin, prime esas 

kazanç ve prim gün sayısı 

bakımından yeterli bildirimde 

bulunulup bulunulmadığının Sosyal 

Güvenlik Kurumunca belirlenen 

usul ve esaslara göre araştırılması 

veya incelenmesi işlemidir. 

 
 
 
 
 

 
Asgari      İşçilik      Uygulaması 

01.01.1994      tarihi      itibariyle 

başlamıştır. 01.01.1994 tarihinden 

sonra başlayan özel nitelikteki 

inşaat işleri ile ihale konusu işler 

asgari işçilik incelemesi kapsamına 

alınmıştır. 

➢ Kamu idareleri, döner sermayeli 

kuruluşlar, kanunla kurulan kurum 

ve kuruluşlar ile bankalar 

tarafından ihale mevzuatına göre 

yaptırılan işler ve özel nitelikteki 

inşaat işleri asgari işçilik uygulaması 

kapsamındadır. 

 
 
 

 
➢ BİLDİRİM; 

Kamu idareleri, döner sermayeli 

kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, 

kanunla kurulan kurum ve 

kuruluşlar ihale yolu ile 

yaptırdıkları her türlü işleri 

üstlenenleri ve bunların adreslerini 

on beş gün içinde Kuruma 

bildirmekle yükümlüdür. 

➢ İhale mevzuatına göre yaptırılan 

işlerde SGK tarafından asgari işçilik 

hesaplaması yapılmaktadır. 

Hesaplama yapılırken öncelikle 

ihale konusu işin başlangıç ve bitiş 

tarihleri tespit edilir. 

➢ İhale konusu işlerde işin başlangıç 

tarihi ile kesin kabulün ya da 

noksansız geçici kabulün yapıldığı 

tarihe kadar Kuruma bildirilmiş 

olan işçilik miktarı dikkate alınır. 

➢ İhale makamı tarafından 

yükleniciye ödenen Katma Değer 

Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve 

akreditif bedeli dâhil toplam 

hakediş tutarına, iş için tespit 

edilen asgari işçilik oranı %25 

eksiltilerek uygulanır. Hesaplama 

sonucunda çıkan işçilik matrahı, 

işveren tarafından ihale konusu iş 

süresince SGK'ya bildirilen işçilikten 

fazla ise, çıkan fark işçilik tutarı 

işverene tebliğ edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ İşverence borcun tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içinde ödenmesi veya 

itirazda bulunulmaması halinde borç 

kesinleşir ve işlemler 

sonuçlandırılır. 

➢ Ünitece hesaplanan borca  işverence 

faturalı işçilik ödemeleri, fatura 

mukabili iş yaptırılması, işin kısmen 

devamlı işyeri sigortalıları ile 

yapılması, Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamı dışındaki kişilerin çalışması 

nedenleriyle itiraz edilmesi halinde, 

Kurumun denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurlarınca 

inceleme yapılır.

 

 

  

 

 

ve  

ihale 

 

 

tarihlerin 

 

  

 

 

   

 

    

 

ve bu oranlar her yıl tebliğ ile 

yayımlanmaktadır. 

Hangi işler için asgari işçilik 

uygulaması yapılır? 

İhale konusu işlerde 

uygulama nasıldır? 



➢ İhale konusu işten dolayı 

hesaplanan fark prim borcu 

ödendiği taktirde, SGK tarafından 

işverene 'ilişiksizlik belgesi' verilir. 

➢ İlişiksizlik belgesi; işverenin ihale 

konusu işten dolayı SGK'ya 

borcunun bulunmadığını gösterir 

ve ihale makamınca teminat 

iadesinde dikkate alınır. 

 
 
 
 

 
➢ BİLDİRİM 

Valilikler, belediyeler ve ruhsat 

vermeye yetkili diğer kamu ve özel 

hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve 

diğer tüm ruhsat veya ruhsat 

niteliği taşıyan işlemelerine ilişkin 

bilgi ve belgeler ile varsa bunların 

verilmesine esas olan istihdama 

ilişkin bilgileri verildiği tarihten 

itibaren bir ay içinde Kuruma 

bildirmekle yükümlüdür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel 

kişiliği haiz olmayan kurum ve 

kuruluşlar tarafından yapılan özel 

nitelikteki inşaatlar hakkında 

ünitece yapılacak araştırma işlemi, 

inşaat maliyetine Kurumca 

yayımlanan tebliğ ile belirlenen 

asgari işçilik oranının %25 eksiği 

uygulanmak suretiyle yapılır. 

 
➢ Bina maliyeti; belediyeler, valilikler 

ve ruhsat vermeye yetkili diğer 

makamların vermiş olduğu inşaatın 

ruhsatnamesinde yazılı bulunan, 

ruhsatname yoksa ünitece tespit 

edilecek yüzölçümü ile birim 

maliyet bedelinin çarpımı suretiyle 

bulunacak tutar üzerinden 

hesaplanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Özel nitelikteki inşaatlar ile ilgili 

yapı müteahhidi işverenlerin, bu 

bina inşaatı işyerinden dolayı 

Kuruma prim, işsizlik sigortası 

primi, idari para cezası, fark işçilik 

üzerinden hesaplanan prim, damga 

vergisi, eğitime katkı payı ve özel 

işlem vergisi ile bunlara ilişkin 

gecikme cezası, gecikme zammı ve 

diğer fer‘ilerinden oluşan borcunun 

olmaması     halinde     işverene 

'ilişiksizlik belgesi' verilir. 

➢ Valilikler, belediyeler, il özel 

idareleri ve ruhsat vermeye yetkili 

diğer merciler tarafından geçici 

iskan veya yapı kullanma izin 

belgesi verilmeden önce yapılan 

inşaat dolayısıyla Kuruma 

borçlarının bulunmadığına dair 

ilgililerden Kurumca düzenlenmiş 

bir belgesinin istenmesi 

zorunludur. 

 
 
 

Tescil edilmemiş ve tescil edilmiş 

olmakla birlikte işçilik bildiriminde 

bulunulmamış ihale konusu işler ile 

özel nitelikteki bina inşaatı 

işyerlerinde yapılan araştırma 

işleminde esas alınan asgari işçilik 

oranında eksiltme yapılmaz. 
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Özel nitelikteki inşaat 

işlerinde uygulama nasıldır? 

 

 

 


