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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA 

07 SAYILI GENELGE 

 

 İLGİ :Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün   

                          28.02.2014 tarih ve 2014-5 nolu Genelgesi. 

   

 Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilgide kayıtlı genelgesi ile, 

 

1- 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “ek 6 ncı maddesinde 

ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışanlar 

sigortalı sayılmakta olup, şehir içi toplu taşıma araçlarının (taksi, dolmuş, otobüs) geliş ve gidiş 

saatlerini kaydeden, bekleyen yolcuların sıra düzenini sağlayan ve bu araçlara binme işini organize 

eden kişiler (değnekçi, kahya, simsar, çığırtkan v.b. isimlerle adlandırılan) ücretlerini günlük ya da 

haftalık olarak dolmuş hattındaki şoförlerden almakta olduklarından bunların ek 6 ncı maddeye tabi 

sigortalılık talepleri kabul edilecektir.”  

Düzenlemesi, 

 

2- “28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları 

Hizmet Yönetmeliği gereğince, zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma 

hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin 

yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlenmiş olup bu araçlarda okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim 

öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve 

binişlerinde yardımcı olan rehber personel bulundurulması yükümlülüğü bulunmaktadır. Kısmi süreli 

olarak çalışan bu kişiler müracaatları halinde ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olabileceklerdir.”  

Düzenlemesi yapılmıştır. 

 

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 Kanunun ek 

6 ncı maddesine göre sigortalılıklarının sağlanmasına yönelik müracaatlarında, ücret aldığı araç 

sürücüsü ile zabıtanın onayı yeterli olacaktır. Okul öncesi çocukları ve/veya ilköğretim öğrencilerini 

taşıyan okul servis araçlarında rehber personel olarak çalışanların ek 6 ncı madde kapsamında 

yapılacak müracaatlarında 28.08.2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Servis 

Araçları Hizmet Yönetmeliğinde öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel 

kişi olarak tanımlanan taşımacı onayı ile taşımacılık özel izin belgesini onaylayan belediye onayı 

aranacaktır. 

 

 Bilgi edinilmesini ve ilgili esnafınıza duyurulmasını rica ederiz. 

 

 

 

 

            Mehmet Nesip KEMALOĞLU                      Fevzi APAYDIN 
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