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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 

SGK’na Bildirilmeyen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ltd.Şirket Ortakları İçin Ceza 

Uygulanacak 

 
 

 Anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen şirket ortaklarının sigortalılıkları yönetim kurulu 

üyeliklerine seçildikleri tarihte, limited şirket ortaklarından hisse devri alan yeni ortakların 

sigortalılıkları ise ortaklar kurulunun hisse devrine ilişkin devir kararı tarihinden başlamaktadır. 5510 

sayılı Kanunun 8.Maddesi gereğince, şirketin 15 gün içinde kağıt ortamında işe giriş bildirgesini 

SGK’na vermesi gerekmektedir. 

 

 Anonim şirket yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına 

devreden limited şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt ortamında işten çıkış bildirgesinin verilmesi 

gerekmektedir. Verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında 

idari para cezası uygulanması gerekmektedir.  
 

 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun gereğince, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya 

yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11.12.2014 

tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası 

uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para 

cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise 

iade veya mahsup edilmeyecektir. 
   

Limited  şirket ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilen ortağın emekli olması  

veya bir başka işyerinde 4/a kapsamında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka şirkete de 

ortak/yönetim kurulu üyesi olması (ortak ya da yönetim kurulu üyesi olunan her şirket için ayrı ayrı) 

bildirge verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. 
 

Bu nedenle anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve limited  şirketlerin ortakları için  bağlı 

oldukları SGK müdürlüklerine verecekleri İşe giriş ve işten çıkış bildirgesi ekine Limited şirketlerde; 

1- Noter devir sözleşmesi 

2- Pay defteri fotokopisi 

3- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi 

Anonim şirketlerde ise noter tasdikli yönetim kurulu kararının eklenmesi yeterli olacaktır. 
 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize  başvurunuz, 

 

Saygılarımızla. 

 

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. 
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