
Tarih 

…………………………... Odası/ Meslek Kooperatifi

İmza  Mühür

A- SİGORTALININ KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ

İl

4 Baba Adı

3

         5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince primlerimi …………………………. TL (alt/üst/diğer) üzerinden ödeyeceğimi beyan 

ediyorum.

Doğum Tarihi7

5 Ana Adı

Adı 

Sigorta sicil numarası

İlk Soyadı

(Birey) Sıra No

SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI

(T.C.Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No) 

1

Mahalle/Köy:                                             Posta Kodu:

9

Kadın

Yabancı Uyruklu ise Ülke Adı

2 Soyadı

Cilt No

11

Aile Sıra No(Hane/Kütük)

Mahalle/Köy

İlçe

D- BEYAN VE TAAHHÜTLER

Tarih

İmza

Medeni Hali

8

B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

e-posta:

5510 SK (4/a) (506, 2925) sicil no

…………………………..  plakalı ticari araç sahibi odamız 

üyesidir

5510 SK (4/b) (1479, 2926)

bağ no

12

İKAMETGAH ADRESİ
Doğum Yeri

Erkek

BekarEvli

Bu bölüm ticari araç sahibinin üye olduğu meslek odası/meslek 

kooperatifi tarafından onaylanacaktır.
15

Yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı ticari araç şoförü

.…………………………………….,        

………..………………………………....

 plakalı araçta on günden az süreyle çalışacaktır. 

Araç sahibinin

T.C. Kimlik No

Üyesi Olduğu Esnaf  Odası

Oda Üye No

Adresi 

Aracın Plaka No

İlçe:                                                           İl:

Ev Tel:                                                     Cep:                                        Tel:

Bulvar:                                         Cadde:

Sokak:                                        Dış kapı no:            İç kapı no:

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

(5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalılar için)

6

10

Cinsiyeti

                                                                                                                                                    Tarih

                                                                                                                                                  Ad Soyad

                                                                                                                                                    İmza                                                                                                   

5510 SK (4/c) (5434)

emekli sicil no

506 SK GM 20

sicil no

           Şehiriçi toplu taşıma araçlarında ayda 10 günden az çalışmam nedeniyle 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi gereğince ayda 30 

gün üzerinden primlerimi kendim ödemek suretiyle, sigortalı olmak istiyorum. Ek 6 ncı maddeye göre tescilimin yapılmasını, 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesine tabi olarak çalışmadığımı, gelir veya aylık almadığımı, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sonradan tespit 

edildiği takdirde, yapılan işlemlerin iptalini şimdiden kabul ettiğimi, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları Kanuni faizi ile birlikte 

ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

C- TİCARİ ARAÇ SAHİBİ, MESLEK ODASI VEYA MESLEK KOOPERATİFİ ONAYLARI 

14
Bu bölüm ticari araç sahibi veya işleteni tarafından doldurulup 

onaylanacaktır

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜLÜĞÜNE

…..………………   SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

                                                     …………………………….

13



AÇIKLAMALAR                

Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine göre 

şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi 

yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin, bu madde kapsamında

primlerinin 30 gün üzerinden kendileri tarafından ödenerek sigortalı sayılmaları ve sigortalıların Kuruma bildirim yapmaları 

amacıyla kullanılır.

1. Ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılık Kuruma müracaat tarihi ile başlar. Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli 

Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesinin adi posta veya kargoyla gönderilmesinde Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli 

taahhütlü veya acele posta ile gönderilmesi halinde ise postaya veriliş tarihi Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir.

2. Ek 6 ncı maddeden 4 üncü maddeye göre tam süreli ve uzun vadeli sigortaya, isteğe bağlı sigortaya ve 506 sayılı Kanunun 

geçici 20 nci maddesine tabi olmayan sigortalılar ile kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayanlar 

yararlanabilir. Ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 

kapsamında sigortalı sayılırlar.

3. Ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalılık 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında uzun vadeli

sigorta kollarına tabi çalışamaya başlaması, isteğe bağlı sigortalı olması, toplu taşıma aracı sahibinin yanında on günden fazla

çalışması halinde bu çalışmalardan bir gün önce, bu kapsamdaki çalışmasının sona ermesi halinde ise çalışmanın bittiği tarihte sona 

erer.

4. "SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI" Türk vatandaşları için T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen numaradır.

5. "A- SİGORTALININ KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ" bölümü (1-12) sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet 

adresi bilgileri esas alınarak düzenlenir.

6. "B- SİGORTALININ SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ" bölümüne SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanunun 

geçici 20 nci maddesine tabi sandıklarda çalışanlar için sicil/emekli numarası yazılır.

7. "C- TİCARİ ARAÇ SAHİBİ, MESLEK ODASI VEYA MESLEK KOOPERATİFİ ONAYLARI" bölümünün (14) numaralı 

alanı sigortalının 10 günden az çalışacağı ticari araç sahibi tarafından onaylanır. (15) numaralı bölüm ise ticari araç sahibinin üye 

olduğu meslek odası veya meslek kooperatifi tarafından onaylanır.

8. "D-BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının beyan ve taahhütleri yer alır.

9. Ek 6 ncı mddeye göre yapılacak müracaatlarda şoför ile ticari araç sahibi arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi de bu 

bildirge ile birlikte Kuruma verilir. 

Kurum, ek 6 ncı madde kapsamındaki sigortalıların 5510 sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi 

olma durumlarını dikkate alarak prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye, sigortalıları çalıştıranlara ve 

çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe 

başlama ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya Kanunun uzun vadeli sigorta kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri 

kapsamında sigortalılık kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve 

Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin periyodik kontrolünü sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.

Ek 6 ncı madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri

kuruluşlara bu madde uyarınca getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde uyarınca 

idari para cezası uygulanır.


