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SİRKÜLER NO: 2008/43             Ankara, 23.12.2008 
 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Ortakları ile İşyeri Sahiplerinin 

Sigortalılık Durumu 
 

24.11.2008 tarih ve 2008/40 no’lu sirkülerimizde 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi çerçevesinde 
sigortalı olan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve limited şirket ortakları ile ortaklık şeklinde 
veya ferdi işyeri sahiplerinin sigortalılık durumu açıklanmış idi.  

 
Konuyla ilgili olarak söz konusu sirkülerimizin son paragrafında şu açıklamamız yer almıştı. 
 
“Bizim görüşümüze göre, şirket yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerde şirket ortakları Ekim, 

Kasım ve Aralık-2008 aylarında herhangi bir artırım yapmadan ve beyan talep formu doldurmadan 
Eylül ayında ödedikleri Bağ-Kur primi kadar sosyal güvenlik primi ödeyecekler, ancak 01.01.2009 
tarihinden itibaren ödeyecekleri prim tutarı, çalıştırdıkları en yüksek ücretli sigortalının prime esas 
kazancından daha az olamayacaktır. Ancak, SS İşlem Yönetmeliğinin Geçici 7. maddesinin 5. 
fıkrasındaki “…. Kanunun 80. maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır” ifadesi nedeniyle, 4/b 
kapsamındaki sigortalar bildirimde bulunsun veya bulunmasın 1 Ekim tarihinden itibaren çalıştırdıkları 
en yüksek ücretli sigortalının prime esas kazancından daha az kazanç bildiremeyecekleri şeklinde 
görüşler de bulunmaktadır. Bu nedenle, herhangi bir risk almak istemeyenler söz konusu formu 
doldurmak suretiyle sosyal güvenlik primini ödemelerini öneririz. Yukarıda belirtilen 4.151,70 YTL 
tavan kazanç tutarı asgari ücrette yapılacak artışa göre yükselecektir. 4/b kapsamındaki sigortalıların da 
aylık bildirimde bulunmaları gerekmekte olup, bu konuda SGK’nca çıkarılacak Tebliğ ve Genelgelerin 
izlenmesinde yarar bulunmaktadır.” 

 
Ancak 23 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 

SGK’na Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğin 7. Maddesi ile 28.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe 
aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

 
 “3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamındaki 
Sigortalıların Beyanda Bulunma Esasları ve Primlerin Ödenme Süreleri ile Geçiş Hükümleri 
  
 3.1 –  Beyanda Bulunma Esasları 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, 
aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemeyeceklerdir. Bu kapsamdaki sigortalılar aylık prime esas 
kazançlarını, beyanda bulunmak suretiyle bildireceklerdir. 
  
 Bu sigortalıların aylık prime esas kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre 
belirlenen prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri 
tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır.  
  
 Sigortalının prime esas kazancı ile ilgili beyanı, Kurumun ilgili ünitesine yazılı olarak 
yapılabileceği gibi, ünitelere başvurmak suretiyle beyanlarının bilgisayarlara işlenmesi ve bu bildirimin 
bilgisayardan çıktısının alınması şeklinde de yapılabilecektir.  
  
 Sigortalıların prime esas kazançları ile ilgili olarak yapacakları beyanlarının dikkate alınma 
tarihi; yazılı olarak yapılan beyanda beyanın Kuruma intikal ettiği tarih, bilgisayar çıktısı ile kayıtlı hale 
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getirilen beyanda ise çıktının tarihidir. Belirtilen şekilde yapılan ve başlangıcı gösterilen bu beyan, 
değiştirilmediği sürece sonraki aylar için de yapılmış sayılır. Yapılan beyana istinaden üst üste oniki 
aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması halinde, bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren beyanın 
geçerliliği ortadan kalkar.  
  
 Beyanda bulunmayan, beyanının geçerliliği ortadan kalkan veya beyanları 5510 sayılı Kanunun 
82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altında kalan 
sigortalının aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak dikkate 
alınır. 
 3.2 – Primlerin Ödenme Süresi 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar, 
her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.  
  
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenler ile aynı Kanunun 5 inci 
maddesinin (c) bendinde belirtilip 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışanlar 
da, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayıldıklarından, bu sigortalıların ödeyecekleri primler de aynı süre içinde Kuruma ödenecektir. 
  
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine 
tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta 
kolları primlerini ait oldukları ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.  
  
 3.3 – Geçiş Hükümleri 
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan tarımsal 
faaliyetlerde bulunanlar hariç, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, 5510 sayılı 
Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların, 1/10/2008 (dâhil) 
ilâ 31/12/2008 (dâhil) dönemine ilişkin olmak üzere, aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen 
prime esas kazançlarını beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler, beyanda bulununcaya 
kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu 
süre içinde beyanda bulunulması hâlinde, beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim 
tahakkuku yapılır. Prim tahakkukuna esas bu tutarlar, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen 
asgari günlük kazanç alt sınırına göre hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarından az olamaz ve aynı 
Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır. 
  
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan köy muhtarları ile 
(4) numaralı alt bendinde belirtilenler için, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) 
bendi ile bu Tebliğin 3.1- Beyanda Bulunma Esasları başlıklı bölümünde belirtilen “otuz” ibareleri, bu 
Tebliğin yürürlüğe girdiği yıl için “onbeş” olarak uygulanır ve prime esas günlük kazancın otuz katını 
geçmemek üzere takip eden her takvim yılı için bir puan artırılır. 
  
 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 86 
ncı maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları bakımından topluluk sigortasına devam 
edenlerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılanlar; 1/12/2008 (dahil) tarihine kadar 2008 yılı Ekim ayına ilişkin olarak da prime esas kazanç 
beyanında bulunabileceklerdir.” 

 
Yukarıda yapılan açıklamalara göre şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket ortakları ve 

diğer şirketlerin ortakları ile ferdi işletme sahipleri 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında 
sigortalıdırlar. 4/b maddesi kapsamındaki  sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançları anılan 
kanununun 80. maddesine göre, çalıştırdıkları sigortalıların prime esas günlük kazançlarının en 
yükseğinden az olamayacaktır. Bu nedenle ilgili sigorta müdürlüğüne başvurularak Kasım ayına ait 
sigorta prim tutarının çalıştırdıkları sigortalının prime esas günlük kazancından az olmamak üzere 
beyanda bulunulması ve Kasım ayı prim tutarının buna göre ödenmesi konusunda bilgi edinilmesini 
önemle hatırlatırız.  

 

Saygılarımızla,  
Kanıt Yeminli Mali 
Müşavirlik Ltd. Şti. 


