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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 

 

SGK BİLDİRİLMESİ GEREKEN LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI VE 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA 

 
 
 25.10.2014 tarih ve 2014/21 sayılı sirkülerimizde limited şirket ortaklarının ve anonim 
şirket yönetim kurulu üyelerinin SGK’na bildirilmeleri hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.  
Çeşitli SGK İl Müdürlükleri tarafından konuyla ilgili çok sayıda duyuru yapıldığından ilave 
açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  
 
 Bilindiği gibi, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununda, şirket ortaklarının sosyal güvenlik statüleri tanımlanmış olup, 
sigortalılıklarının başlangıcı, sona ermesi ve bildirimleri ile bunlara uyulmaması halinde ise ilgili 
şirket hakkında idari para cezası kesileceği hükme bağlanmıştır. 
 

Konuya ilişkin uygulama detayları ise 12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, anonim şirket yönetim kurulu üyesi olan 
ortaklarının sigortalılıkları (4/b kapsamında) yönetim kurulu üyeliklerine seçildiği tarihte başlar, 
limited şirket ortaklarının sigortalılıkları ise hisse devrinin ortaklar kurulunca karar verildiği 
tarihte başlar ve şirket yetkililerince 15 gün içinde bağlı bulunulan SGK bildirilir. Aynı şekilde, 
anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği 
tarihte sona erer, limited şirket ortaklarında ise hisse devrinin ortaklar kurulunca karar verildiği 
tarihte sona erer ve bu değişiklikler şirket yetkililerince 10 gün içinde bağlı bulunulan SGK 
bildirilir. Belirtilen bildirimlere uyulmaması halinde verilmesi gerekli her bir bildirge için şirket 
tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. 

 
11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 6552 Sayılı Kanunun 61. maddesi ile 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 57. maddesine eklenen fıkra gereğince, limited 
şirket ortakları ile anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için şirket tüzel kişilikleri tarafından 
verilmesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin kağıt ortamında 11.12.2014 tarihine 
kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası 
uygulanmayacaktır.  
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Limited şirket ortağının/anonim şirket 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, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan 
kaldırmayacaktır.  

 
Söz konusu bildirim yükümlüğünün, konuya ilişkin yeterli açıklama olmamakla birlikte, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu 
tarihten sonraki giriş ve çıkışların kağıt ortamında verilmesi gerektiği görüşündeyiz. Ayrıca, 
01.10.2008 tarihinden önce limited şirket ortağı ya da anonim şirket yönetim kurulu üyesi 
ortağı olup, halen görevine devam edenler için verilecek dilekçede mevcut durumlarının 
bildirilip, işe giriş bildirgelerinin ilk başlangıç tarihi itibariyle verilmesinde yarar 
bulunmaktadır.  

 
Daha önceki sirkülerimizde de belirtildiği üzere, verilecek işe giriş ve işten çıkış 

bildirgeleri ekine limited şirketlerde; noter devir sözleşmesi, devrin yapıldığının işlendiği pay 
defterinin bir sureti veya devre ilişkin ticaret sicil gazetesi eklenmeli, anonim şirketlerde ise; 
noter tasdikli yönetim kurulu kararının fotokopisinin eklenmesi yeterli olacaktır. İşe giriş ve işten 
çıkış bildirgelerinin birer örneği sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.  

 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurunuz. 

 

Saygılarımızla 

 

KANIT YEMİNLİ MALİ  

MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ. 

 
 

 


