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KONU:
ŞİRKET ORTAKLARININ 5510 SAYILI KANUN ÖNCESİ VE SONRASI
SİGORTALILIK DURUMLARI HAKKINDAKİ GENELGE YAYIMLANDI.
Şirket ortaklarının 5510 sayılı Kanun öncesi (01.10.2008) ve sonrası (01.10.2008)
5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışma), (b) (Bağımsız Çalışma) kapsamındaki sigortalılık
durumları ile ilgili hususlar Kurumun 24.04.2019 tarihli, 2019/9 nolu Genelgesinde aşağıda
açıklanmıştır.

1- Şirket ortağı olup Kurumca (4/b) kapsamında tescili yapılanların, ortağı olduğu
şirketten daha sonra (4/a) kapsamında bildirilmesi.
1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi kapsamında şirket ortağı olması nedeniyle
(4/b) kapsamında sigortalı olan şirket ortağının, daha sonraki bir tarihte ortağı olduğu şirketten
(4/a)kapsamında sigortalı bildirilmesi halinde, önce başlayan sigortalılık sona ermediği sürece
diğer sigortalılık devreye girmeyeceğinden, (4/a) kapsamındaki sigortalılık iptal edilecek
(4/b) kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılacaktır.
2- Şirket ortağı olup Kurumca (4/b) kapsamında tescili yapılmamış olanların, ortağı
olduğu şirketten daha sonra veya aynı gün (4/a) kapsamında bildirilmesi.
Kanunun "1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri" başlığını taşıyan geçici 8 inci maddesinde;
tarım sigortalıları hariç olmak üzere, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) kapsamındaki sigortalılık niteliği taşıdıkları halde Kanunun yürürlük tarihine kadar kayıt ve
tescillerini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğünün bu Kanunun yürürlük tarihinden
itibaren başlayacağı öngörülmüştür.
2008/Ekim öncesinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak, anonim şirkette ise
kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar, 16-60 Ek sayılı Genelge gereğince
(4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 4/(b) kapsamına alınmamaktadır.
1/10/2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılması gerektiği halde
506 sayılı Kanun kapsamında tescil yapıldığı söz konusu tarihten sonra tespit edilen sigortalılar,
Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek, (4/a)kapsamında yapılan
tescil kaydı beyan kabul edilerek, (4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle
(4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacak ve (4/a) kapsamındaki hizmetler (4/b) kapsamında
hizmet olarak değerlendirilecektir. (4/a) kapsamındaki hizmetlerin (4/b) kapsamında hizmet
olarak değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler cari usullere göre sonuçlandırılacaktır.
Bu durum, (4/a) kapsamında çalışmaya başladığı tarih ile şirket ortağı olduğu tarih aynı olan
sigortalılar için de uygulanacaktır. Burada esas olan, (4/a) kapsamında çalışma devam ederken
(4/b) kapsamında sigortalılığı gerektiren şirket ortaklığının gerçekleşmesidir. Ancak, şirket ortağı
olduğu gün diğer bir ifadeyle, (4/b) kapsamında sigortalı olması gerektiği halde aynı gün ortağı
olduğu şirketten (4/a) kapsamında bildirim yapıldığı tespit edilenlerin, şirket ortaklığı nedeniyle
(4/b) kapsamında bildirimi;
-Yapılanların (4/a) kapsamındaki sigortalılığı iptal edilecek (4/b) kapsamındaki sigortalılığı geçerli
sayılacaktır.

Sayfa 1 / 2

-Yapılmayanların ise, (4/a) kapsamında yapılan tescil kaydı bildirim kabul edilerek,
(4/b) kapsamında sigortalı olması gereken tarih itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılığı
başlatılacak ve (4/a) kapsamındaki hizmetler 4/(b) kapsamında hizmet olarak
değerlendirilecektir.
3- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı işyerine veya başka bir şirkete ortak
olanlar.
2008/Ekim öncesinde (4/a) kapsamında hizmet akdiyle çalışırken, çalıştıkları işyerine veya başka
bir şirkete ortak, anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olanlar,
(4/a) kapsamındaki sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar (4/b) kapsamına alınmayacaktır.
(4/a) kapsamındaki çalışmaları sona erdirip en az bir gün ara vererek ortağı olduğu şirketten
yeniden hizmet akdine tabi çalışmaya başlanması durumunda hizmetler kesintiye uğramış kabul
edilecektir.
4- (4/a) kapsamında sigortalı olup çalıştığı şirkete ortak olanlardan, şirkette
kendinden başka sigortalı kalmayanlar.
Ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında hizmeti bildirilen ve kendinden başka
(4/a) kapsamında sigortalı kalmayan şirket ortaklarının, çalıştıkları şirketin sermaye şirketi olması
halinde ise, (4/a) kapsamında sigortalılığı devam ettirilecektir.
5- Sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini
sigortalı göstermesi.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde şirket
ortakları (4/b) kapsamında sigortalı sayılmış, 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise
(4/b) kapsamında sigortalı sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı,
(4/a) kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri öngörülmüştür.
Buna göre, 2008/Ekim sonrası şirket ortaklığı nedeniyle (4/b) kapsamında sigortalı olanlar
kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden (4/a) bendi kapsamında sigortalı olamayacakları
gibi, (4/a) kapsamında çalışırken çalıştığı işyerine ortak olanlar (4/b) kapsamına alınacak ve
(4/a) kapsamındaki sigortalılıkları sonlandırılacaktır. Kişinin çalıştığı işyeri dışında bir şirkete
ortak olması halinde, Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği (4/a) kapsamında
sigortalılığı devam ettirilecek ve (4/b) kapsamına alınmayacaktır.
Yine, (4/a) kapsamında çalıştığı anonim şirkette, ortak olmayan yönetim kurulu
üyesi olanların (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilecek, ancak
sigortalının yönetim kurulu üyeliği yanında anonim şirkete ortak olması halinde
(4/a) kapsamındaki sigortalılığı sonlandırılarak
(4/b) kapsamında sigortalı
sayılacaktır.
Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/151186 linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Şirket ortaklarının yukarıdaki açıklamalar kapsamında sigortalılıklarının gözden
geçirilmesini, değişik uygulamaları olan işverenlerin emekliliklerinde sorun
yaşamamaları için gerekli düzeltme işlemlerini yapmalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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