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01.03.2011 tarihinden itibaren tarım veya orman işlerinde 
hizmet akdi ile süreksiz çalışanlar Ek-5 (SSK) tarım sigortası 
kapsamına girmektedir.

Ek 5 inci madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

• Zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmamak (4/A (SSK), 
4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı)),

• İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak,

• Geçici 20. madde kapsamında sigortalı olmamak 
(Banka sandıkları vb.)

• Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık 
almamak, 

• 18 yaşını doldurmuş olmak şartları gerekmektedir.

EK 5 INCI MADDE KAPSAMINDA SIGORTALI OLABILMEK IÇIN;

Ek 5
Tarım veya orman işlerinde
hizmet akdiyle süreksiz olarak 
çalışanların sigortalılığı



SIGORTALILIĞIN
BAŞLANGICI
TARIM IŞLERINDE SÜREKSIZ ÇALIŞANLAR;

ORMAN IŞLERINDE ÇALIŞANLAR ISE;

“Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait 
Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin ya da çalıştıkları 
yerin bağlı bulunduğu muhtarlık ile ikamet ettikleri veya 
çalıştıkları il ya da ilçede bulunan Tarım Müdürlüklerine 
ve ziraat odalarına onaylatıp, ilgili SGİM/SGM müracaat 
etmeleri gerekmektedir. Sigortalılıkları müracaat ettikleri 
tarih itibariyle başlar. 

“Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait 
Giriş Bildirgesi”ni sürekli ikametlerinin bağlı bulunduğu 
muhtarlık ile sürekli ikametlerinin bulunduğu veya 
çalıştıkları yerin bağlı olduğu Orman Genel Müdürlüğü ve 
bölge müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 
il müdürlükleri aracılığıyla veya kalkındırma kooperatiflerine 
onaylatıp sürekli ikametlerinin bağlı olduğu ilgili SGİM/
SGM’ye müracaat etmeleri gerekmektir. Sigortalılıkları 
müracaat ettikleri tarih itibariyle başlar. 

*İkamet ettiği ve çalıştığı yer farklı olan sigortalılar bildirgeyi her iki ilde 
bulunan ziraat odasına onaylatmalıdır. 



SIGORTALILIĞIN
KAPSAMI

EK-5 SIGORTALILARININ
IŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SIGORTA KOLLARINDAN
SAĞLANAN YARDIMLARDAN YARARLANABILMELERI IÇIN;

Ek 5 tarım sigortası uzun vadeli sigorta kolları bakımından 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, kısa vadeli sigorta 
kolları açısından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile 
genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

İş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil 
edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, 
gerekir.
Geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli 
iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime 
ilişkin her türlü borçları ödenmelidir.



Sigortalılığın
SONA
ERMESİ

Ek 5 kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet 
akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı; 

•Zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya (4/A (SSK), 
4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı)), başlamaları 
halinde çalışmaya başladıkları tarihten, 

•Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların 
talep tarihinden,   

•Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi 
ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın 
sonundan, 

•Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak 
kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden, 

•Ölen sigortalının ölüm tarihinden, 
itibaren sona erecektir.

Zorunlu sigortalılık  kapsamındaki çalışmanın sona 
ermesi halinde, Ek 5 çalışmasının devam etmesi kaydıyla 
çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren Ek 
5 sigortalılığı kendiliğinden başlar.



Ek 5 tarım sigortasına müracaat eden sigortalılar, prime 
esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla 
sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının 
% 34,5’i oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin % 20’si 
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık 
sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
primidir. 
Ek 5 sigortalıları 2020 yılı için 27 günlük kazanç üzerinden 
prim öderler.
2021 yılı için 28 gün, 2022 yılı için 29 gün ve 2023 yılı 
için 30 günlük kazanç üzerinden her yıl 1 gün artarak prim 
ödemesi yaparlar. 

PRİMLERİN
 HESAPLANMASI



01.03.2011 tarihinden itibaren hizmet akdine tabi şehir 
içinde çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma 
araçlarında çalışanlardan ay içinde 10 günden az çalışması 
bulunanlar Ek 6 (SSK)  kapsamında sigortalı sayılacaklar ve 
sigortalılar aylık 30 gün süre hizmet karşılığı olan primlerini 
kendileri ödeyeceklerdir.

01.03.2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş 
sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan 
ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde on günden az olan 
çalışması bulunanlar 4/A (SSK)  kapsamında sigortalı 
sayılacaklar ve sigortalılar aylık otuz gün süre hizmet 
karşılığı olan primlerini kendileri ödeyeceklerdir.

Ek 6
KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞINCA BELIRLENECEK ALANLARDA 
KISMI SÜRELI OLARAK ÇALIŞANLAR



Ek 6
KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR

EK 6 KAPSAMINDA 
SIGORTALI OLABILMEK IÇIN
4/A(SSK) kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun 
vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,
4/B(Bağ-Kur) ve 4/C(Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı 
olmamak,
İsteğe bağlı sigortalı olmamak,
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında 
sigortalı olmamak (Banka sandıkları vb),
Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,
2022 sayılı Kanuna (65 yaş Aylığı) göre aylık bağlanmamış 
olmak, şarttır.



Ek 6 kapsamında sigortalı olmak isteyenler;

•“Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli 
Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi”ni kullandığı toplu taşıma 
aracının bağlı olduğu meslek odasına (şoförler odası, 
minibüsçüler odası vb.) onaylatıp, araç sahibi ile yapmış 
olduğu kısmi süreli iş sözleşmesi ile birlikte ilgili SGİM/
SGM’ye başvuru yapar.

•Toplu taşıma aracı sahibinin beyanı ve bağlı olduğu 
odanın onayının bulunmadığı bildirgeler işleme alınmaz.

•Şehir içi toplu taşıma araçlarının (taksi, dolmuş, otobüs) 
geliş ve gidiş saatlerini kaydeden, bekleyen yolcuların sıra 
düzenini sağlayan ve bu araçlara binme işini yönlendiren 
kişilerin Ek 6 kapsamında sigortalılıklarının sağlanmasına 
yönelik müracaatlarında, ücret aldığı araç sürücüsü ile 
zabıtanın onayı yeterli olacaktır. 

Sigortalılık, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren 
başlayacaktır.

TICARI TAKSI, DOLMUŞ VE ŞEHIR IÇI TOPLU 
TAŞIMA ARAÇLARINDA ÇALIŞANLAR;

SIGORTALILIĞIN
BAŞLANGICI



Ek 6 kapsamında sigortalı olmak isteyenler;

•“Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş 
Bildirgesi”ni işveren veya çalışanın bağlı olduğu meslek 
birliği, sendika veya Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez 
ya da taşra birimlerine onaylatıp,  sanatçı ve işvereni 
arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet 
edilen ilde bulunan ilgili SGİM/SGM’ye başvuru yapar.

Sigortalılık, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten itibaren 
başlayacaktır.

KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIĞINCA BELIRLENECEK ALANLARDA 
KISMI SÜRELI OLARAK ÇALIŞANLAR;



Sigortalılığın
SONA ERMESİ

Zorunlu sigortalılık kapsamında çalışmaya başlaması 
(4/A (SSK), 4/B (Bağ-Kur) ve 4/C (Emekli Sandığı)),
İsteğe bağlı sigortalı olması, 
Toplu taşıma aracı sahibinin yanında 10 günden fazla 
çalışması, 
Bu kapsamdaki çalıştığı işten ayrılması ve ölümü  halinde 
sona erecektir.
Ek 6 kapsamında çalışanların sigortalıkları ayrıca çalıştıran 
kişilerin/işverenlerin talebi halinde de sona erdirilir.
Ek 6 kapsamında sigortalılığı olup sigortalılığın başladığı 
tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların yazılı 
olarak sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunmaları 
halinde, sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sona erdirilir.



Ek 6 sigortasına müracaat eden sigortalılar, prime esas 
kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı 
tarafından belirlenen günlük kazancın 30 katının % 32,5’i 
oranında prim ödeyeceklerdir. Bu primin % 20’si malullük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i GSS primidir. 
Ek 6 sigortalıları 2020 yılı için 27 günlük kazanç üzerinden 
prim öderler. 2021 yılı için 28 gün, 2022 yılı için 29 gün 
ve 2023 yılı için 30 günlük kazanç üzerinden her yıl 1 gün 
artarak prim ödemesi yaparlar. 
Ek 6 sigortalıları istemeleri halinde % 3 sigortalı ve işveren 
hissesi oranındaki işsizlik sigortası primi de ödeyebilirler. 
İşsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın 
sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik 
sigortası primi ödeme hakları düşer.

PRİMLERİN
 HESAPLANMASI



EK 9 SIGORTALILIĞI 
Ev Hizmetleri Kapsamında
SIGORTALI SAYILANLAR

Ev hizmetlerinde işveren yanında
AY IÇINDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA

SÜREYLE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, 01.04.2015 
tarihinden itibaren bir veya birden fazla gerçek kişi 
tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişinin yanında çalışma 
gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı 
gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye 
ayrılmıştır. 
Ev hizmeti; ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından 
yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, 
alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı 
veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin aile 
bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması işidir.
Aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye 
kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar Ek 9 
kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.



Ev hizmetlerinde işveren yanında
AY IÇINDE 10 GÜN VE DAHA FAZLA

SÜREYLE ÇALIŞANLAR

“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara 
İlişkin Bildirge” işveren ile sigortalı tarafından imzalandıktan 
sonra işveren tarafından çalışmanın başladığı ayın 
sonuna kadar ikamet edilen yere en yakın SGİM/SGM’ye 
verilmelidir.
Bildirgedeki işe giriş tarihi sigortalılık başlangıç tarihidir. 
Bildirge çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç 
beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek, aylık 
prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir. İşveren 
kayıtları TC Kimlik Numarası üzerinden takip edilecektir.
İşverenler tahakkuk edecek sigorta primlerini sigortalı 
çalıştırdıkları ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyecektir.
Bildirge ile belirtilen gün sayısında değişiklik olması halinde 
bu değişik işveren tarafından değişikliğin olduğu ay içinde 
SGK’ya bildirilmelidir.



Ek 9 kapsamında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışması 
bulunanların ay içindeki çalışmalarının toplamının 30 
günden az olması halinde eksik süreler sigortalılar ya da 
hak sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde 4/A 
(SSK) statüsünde borçlanılabilecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan 
sigortalının işten ayrılması halinde işten ayrılışını takip eden 
10 gün içerisinde “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha 
Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin “F- Sigortalının 
İşten Ayrılma/Durum Değişiklikleri” kısmının doldurulması 
suretiyle SGK’ya bildirilmelidir.

10 günden fazla
30 günden az çalışılan
SÜRELERIN BORÇLANDIRILMASI 

SIGORTALILIĞIN SONA ERMESI



Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı 
olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 
kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı 
çalıştıranlar 10 güne kadar çalıştırdıkları sigortalılar 
nedeniyle işveren sayılmayacaklar ve bu kapsamda  
çalıştırdıkları sigortalılara her gün için prime esas kazanç 
alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı 
primi ödeyeceklerdir.

Ek 9 kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile 
sigortalılığı olanların %34,5 oranındaki primleri gerçek kişi 
işverenler tarafından ödenir. Bu primin %20’si uzun vadeli 
sigorta kolları, %12,5’i genel sağlık sigortası, %2’si iş 
kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler 
ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte %3 oranında 
işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir.

10 günden fazla
30 günden az çalışılan
SÜRELERIN BORÇLANDIRILMASI 

Ev hizmetlerinde 10 gün
ve fazla süre ile

çalışanların prim oranları

EV HIZMETLERINDE AY IÇINDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR



Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların 
bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı 
Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu”  ile yapılacaktır. 
Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar, SGM’lere 
verilecektir.
Başvuru formunda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç 
gün çalıştırıldığına dair bildirim ile e-posta adresleri ile cep 
telefon numarası bilgileri bulunur.
10 günden az çalışmanın takip eden aylarda da devam 
etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay 
için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.
10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu 
kişileri çalıştıranlar tarafından e-devlet  üzerinden 
“SGK / e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev 
Hizmetleri” kısmından da yapılabilmektedir.
10 günden az çalıştırdığınız sigortalılarınızı 5510’a SMS ile 
TC No yazıp gönderdikten sonra gelen mesaja sigortalının 
TC no ve çalıştığı gün bilgisini girerek de bildirimde 
bulunabilirsiniz.

SIGORTALILIK
BAŞLANGIÇ TARIHI
VE BILDIRIMI

KURUMA DOĞRUDAN YA DA INTERNET YOLUYLA MÜRACAAT



Gerçek kişinin ay içinde aynı sigortalıyı çalıştırdığı gün 
sayısının 9 günü geçmesi halinde bunlar hakkında 10 gün 
ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik işlemler 
uygulanır.

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, 
sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, 
işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.

10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin 
altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 

“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara 
İlişkin Başvuru Formu” ile çalıştıran ve sigortalılar yönünden 
tescili yapıldıktan sonra çalıştıran kişiler % 2 oranında iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortası primini banka aracılığı 
ya da www.sgk.gov.tr adresinin “e-sgk” menüsünden 
“Kart ile Prim Ödeme”, “Diğer Ödemeler” 
seçeneğinden kredi kartları veya banka kartları aracılığıyla 
ödeyebileceklerdir.

ÇALIŞTIRILAN KIŞININ ÇALIŞMA GÜN SAYISININ 9 GÜNÜ GEÇMESI

PRİMLERİN
 HESAPLANMASI



UZUN VADELI SIGORTA KOLLARI 
yönünden sigortalılık ve
PRIMLERIN ÖDENMESI

Ek 9 kapsamında 10 günden az sigortalı çalışanlar                        
% 32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel 
sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar 
kurumumuzla anlaşmalı bankalara “Hizmet Tamamlama” 
ekranı vasıtasıyla ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta 
kolları ve genel sağlık sigortası yardımlarından da 
yararlanabilirler.

Primin ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve 
genel sağlık sigortası kaydı kapatılacak, primin ödenme 
hakkı düşecektir. 

Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası 
tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmaz, 
tescil ve tahakkuk kaydı SGK tarafından elektronik 
ortamda oluşturulur. 

Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık 
sigortası priminin kendileri tarafından ödenebilmesi için ev 
hizmetlerinde aynı ya da farklı çalıştıran yanında en az 1 
gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır.



UZUN VADELI SIGORTA KOLLARI 
yönünden sigortalılık ve
PRIMLERIN ÖDENMESI

Iş kazası ve meslek hastalığı
sigortasından yararlanma

ŞARTLARI VE BİLDİRİM

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar hakkında 
hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanmak 
için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün 
önce tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş 
olması gerekir.

İş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş 
göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik 
geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü 
borçların ödenmiş olması gerekir.



Ek 9 kapsamında 10 gün ve daha fazla süre ile yabancı 
uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir. 

Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı 
olduğundan gerçek kişi işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 
Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin 
Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini de 
bildirgeye ekleyeceklerdir.

Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu 
sigortalı çalıştırılamaz, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen 
yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve 
daha fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin 
hükümler uygulanır ve ay içinde çalışma gün sayısı 30 gün 
olarak alınır.

EV HIZMETLERINDE
çalışan yabancı
uyruklular



Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim
Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim

913,80
6.853,51

Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre 
(İşsizlik Sigortasına Dahil Olmayanlar)

Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre 
(İşsizlik Sigortasına Dahil Olanlar)

Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre 
(İşsizlik Sigortasına Dahil Olmayanlar)

Günlük Kazanç Üst Sınırına Göre 
(İşsizlik Sigortasına Dahil Olanlar) 

860,83

940,29

6.456,21

7.052,16

EK 5 SIGORTALILARIN PRIM TUTARLARI

EK 6 SIGORTALILARIN PRIM TUTARLARI

10 Günden Az 1-9 Gün İçin Günlük (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Primi)

10 Gün ve Üzerinde 10 Günlük (Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre İşsizlik 
Sigortası Primi Dahil)

10 Gün İçin 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında İşsizlik Dahil

10 Gün ve Üzerinde 30 Günlük (Günlük Kazanç Alt Sınırına Göre İşsizlik 
Sigortası Primi Dahil) 

30 Gün İçin 5 Puanlık Prim İndiriminden Yararlanıldığında İşsizlik Dahil

10 Gün İçin Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Çalışan

30 Gün İçin Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Çalışan 

1,96

367,88

318,83

1.103,63

956,48

313,92

941,76

EK 9 SIGORTALILARIN PRIM TUTARLARI



“Daima Yanınızda...”


