
Evde el sanatları ile uğraşan kadınların sigortalılığı 

 

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar ile esnaf 

muaflığından yararlanan kadın sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri (5510 Sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 

GEÇİCİ MADDE 16-– (Ek: 17/4/2008-5754/73 md.) (Ek fıkra: 17/4/2008-5763/25 

md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 

Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen 

işleri, hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 

yapmakta olanların bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları, 

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen 

kadın isteğe bağlı sigortalılar; bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre 

belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden 

her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malullük, yaşlılık, ve 

ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler. 

 

Vergiden muaf esnaf (Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)): 

Madde 9 – (Değişik: birinci cümle: 22/7/1998 - 4369/26 md.) Ticaret ve sanat erbabından 

aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır. 

… 

6. (Değişik: 28/3/2007-5615/1 md.) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve 

benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi 

almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, 

dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve 

turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ 

örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu 

ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla 

gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen 

kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde 

satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. 

 

İsteğe bağlı sigortalılar (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği) 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce; 

… 

(4) 1/10/2008 tarihinden önce, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri, hizmet akdiyle 

herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmakta olanlardan, 

1/10/2008 tarihinden sonra aynı şartlarla bu işleri yaptıkları tespit edilen kadınların; isteğe 

bağlı sigortalı olarak 2008 yılı için Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas 

günlük kazanç alt sınırının onbeş katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan 

arttırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile 

genel sağlık sigortası primi öderler. Bu durumdaki sigortalıların tespiti, Maliye Bakanlığının 

görüşü alınarak Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır. 

 

Gelir vergisinden muaf olan isteğe bağlı kadın sigortalılar (İsteğe Bağlı Sigorta 

İşlemleri Hakkında Tebliğ) 

MADDE 12 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri hizmet akdiyle herhangi 

bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yaptıkları ve 1/10/2008 

tarihinden sonra da yapmaya devam ettikleri tespit edilen kadınlardan, isteğe bağlı sigortalı 



olanlar, 2008 yılı için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 

onbeş katı üzerinden, takip eden her yıl için bir puan arttırılmak suretiyle otuz katını 

geçmemek üzere malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi öderler.  

(2) Bu düzenlemeden yararlanma şartlarına haiz olunup olunmadığı ile yararlanma 

şartlarının devam edip etmediği Kurum sosyal güvenlik kontrol memurlarınca belirlenir. 

 


