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    YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

                Sayın Yetkili,  

 

  Kendi işyerinden yapılan 4/a (SSK) bildirimlerinin geçerliliği ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

tarafından yayımlanan 2019/09 sayılı genelge ile yapılmış güncellemeler doğrultusunda işlemler aşağıdaki açıklamalar 

çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

   

 01.10.2008 sonrası sigortalının kendisini, kendine ait veya ortak olduğu işyerinden bildirilmesi mümkün 

bulunmamakta olup, bu tür durumlarda 4/a (SSK) bildirimi geçersiz sayılmaktadır. 

 

01.10.2008 öncesinde 4/a (SSK) kapsamında çalışma devam ederken çalıştığı işyerine ortak olması durumunda 4/a 

(SSK) çalışmaları kesintisiz devam ettiği sürece geçerli sayılacak, 4/b (Bağ-Kur) tescili yapılmayacaktır. 

 

01.10.2008 öncesinde 4/a (SSK) kapsamında çalışmaya devam ederken başka bir  işyerine ortak olması durumunda 

4/a (SSK) kapsamında çalıştığı işyerinden çıkışı olmadığı sürece 4/b (Bağ-Kur ) tescili yapılmayacak olup, 4/a (SSK) 

bildirimi geçerli sayılacaktır. 

 

 01.10.2008 öncesinde ortak olduğu halde 4/a bildirilen sigortalıların, 4/a kapsamında sigortalılıklarının durumu 2 ve 

3 üncü maddelerde belirtilen hallerin dışında olması durumunda 4/a hizmet geçersiz sayılacak ve 4/b tescili yapılarak 

işlem tesis edilecektir. 

 

01.10.2008 öncesinde 4/a (SSK) kapsamında çalışma devam ederken çalıştığı işyerine ortak olması durumunda, 

hizmet akdi sonlanmadan, aynı şirketin farklı bir işyerinde, (01/10/2008 tarihinden sonra olsa da) geçiş işlemleri 

arasında tarih olarak bir boşluk olmadığı sürece ve iki işyerinin de aynı vergi numarasına sahip olması kaydı ile 4/a 

(SSK) bildirimi geçerli sayılacaktır. 

 

 01.10.2008 öncesinde 4/a (SSK) kapsamında çalışma devam ederken çalıştığı işyerine ortak olması durumunda 

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 geçerli 

sayılacaktır. 
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                                                                                       SİRKÜLER 

 

                      TÜM YÖNLERİ İLE KENDİ İŞYERİNDEN YAPILAN 4/A (SSK ) BİLDİMLERİNİN GEÇERLİLİĞİ 

 

Bilindiği üzere ; 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesinde; kolektif şirketlerin, adi komandit şirketlerin 

komandite ve komanditer, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, 

donatma iştirakleri ortakları ile anonim şirketlerin kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi olan ortakları bu Kanuna 

göre sigortalı sayılmıştır. 

 

506 sayılı Kanunun mülga 2 nci maddesinde bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından 

çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılmıştır. 

 

Şirket ortağı olup aynı zamanda bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında çalışan kimselerin tabi 

olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun tespiti konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve bu kimselerin her 

iki sosyal güvenlik kuruluşundan hangisi ile ilgilendirilmesi gerektiğine açıklık getirilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde SSK ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılar 

sonucunda uygulamanın nasıl olacağı belirlenmiş ve bu uygulama Sosyal Sigorta Kurumu Genel Müdürlüğünün 

09.02.1993 tarih 101228 sayılı 16/60 Genelgeleri ile açıklanmıştır. 

 

Buna göre; 

 

1-Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Kanunun 2'nci 

maddesine göre sigortalı olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak anonim 

şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları 

kesintiye uğrayıncaya kadar  Bağ-Kur'a tabi tutulmayacaklardır. 

Ancak; kolektif şirket ve adi şirket ortaklarının, aynı şirkette bir hizmet akdine dayanarak çalışmaları yasal olarak 

olanaklı görülmediğinden, bu durumda olanların Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekecektir. 

 

2-Şirket ortağı ya da anonim şirketlerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmaları dolayısıyla 1479 Sayılı Bağ-

Kur Kanununa göre Bağ-Kur sigortalısı olanlar sigortalılıkları sürerken bir hizmet akdine dayanarak çalışmaya 

başladıkları takdirde, bugüne kadar uygulana geldiği üzere Bağ-Kur sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 506 

sayılı Kanuna tabi tutulmayacaklardır. 

 

3-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre sigortalılığı devam etmekte iken diğer 

sosyal güvenlik kuruluşu kapsamına giren bir işte çalışmaya başlayanların, önceki sigortalılığının kesintiye uğraması 

durumunda ise, kesinti tarihinden itibaren son çalışmalarının gerektirdiği Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile 

ilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 
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4-Yukarıda açıklanan durumların, aynı işverene ait değişik işyerlerinde veya birden fazla işverene ait işyerlerinde 

gerçekleşmesi (kolektif şirketler ile adi şirketler için söz konusu olan ve yukarıda belirtilen özel durum hariç) 

uygulamayı değiştirmeyeceği talimatlandırılmıştır. 

 

01.10.2008 tarih itibari ile yürürlüğe giren 510 sayılı Sosyal Sigortlar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü 

maddesinde sigortalılık tanımı yapılmış olup, buna göre; 

 

 a)Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, (SSK) 

  b)Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlardan ise; 

  1)Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi 

olanlar, 

 2)Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 

  3)Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 

komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, sigortalı sayılmıştır. (BAĞ-KUR) 

  

 Anılan Kanunun 53 üncü maddesinde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, 

kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı bildirilemezler.” Hükmü ile 01.10.2008 sonrası sigortalının kendisini kendine ait veya ortak olduğu işyerinden 

bildirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

 01.10.2008 öncesine ait bu şekilde bildirimi olan kişilerin 4/a (SSK) bildirimlerinin geçerli olup olmayacağı hususu da 

yakarıda belirtilen 09.02.1993 tarih 101228 sayılı 16/60 Genelge doğrultusunda 2019/9 sayılı sigorta işlemleri konulu 

SGK genelgeleri ile açıklanmıştır. 

  

 Bu genelgeye göre; 

 

 1-ŞİRKET ORTAĞI OLUP KURUMCA (4/B) KAPSAMINDA TESCİLİ YAPILANLARIN, ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETTEN DAHA 

SONRA (4/A) KAPSAMINDA BİLDİRİLMESİ: 

 

 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. 
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Örnek - Limited şirket ortağı (A), 1/6/1997 tarihinden itibaren (4/b) kapsamında sigortalı iken 15/8/2007 tarihinden 

itibaren ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında bildirilmeye başlanmıştır. Sigortalı (A)’nın (4/b) kapsamında 

sigortalılığının daha önce başlaması nedeniyle, 15/8/2007 tarihinde başlatılan (4/a) sigortalılığı geçerli 

sayılmayacağından (4/b) kapsamında sigortalılığı devam ettirilecektir. 

 

2-ŞİRKET ORTAĞI OLUP KURUMCA (4/B) KAPSAMINDA TESCİLİ YAPILMAMIŞ OLANLARIN, ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETTEN 

DAHA SONRA VEYA AYNI GÜN (4/A) KAPSAMINDA BİLDİRİLMESİ: 

 

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.  

Ancak, 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. 

-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. 
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Örnek 1- 17/8/1999 tarihinden itibaren (E) limited şirket ortağı olan ancak, (4/b) kapsamında tescil edilmeyen 

sigortalı (B), 1/2/2000 tarihinden itibaren ortağı olduğu (E) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye 

başlanmış ve şirket ortaklığı halen devam etmektedir. Sigortalı (B)’nin (4/a) kapsamında 1/2/2000 tarihinde başlatılan 

tescil kaydı beyan kabul edilip, (4/b) kapsamında şirket ortağı olduğu 17/8/1999 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında 

sigortalılığı başlatılacak ve (E) limited şirketinden bildirilen (4/a) kapsamındaki hizmet süreleri (4/b) kapsamında 

hizmet olarak değerlendirilecektir. 

 

 

Örnek 2- 7/9/2001 tarihinden itibaren (Y) limited şirket ortağı olan ancak, (4/b) kapsamında tescil edilmeyen sigortalı 

(C), 1/1/2002 tarihinden itibaren ortağı olduğu (Y) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye 

başlanmış ve bu kapsamda yapılan bildirimler şirket ortaklığının sona erdiği 12/3/2013 tarihine kadar devam etmiştir. 

Sigortalı (C)’nin (4/a) kapsamında 1/1/2002 tarihinde başlatılan tescil kaydı, bildirim olarak kabul edilecek ve (4/b) 

kapsamında (Y) limited şirketine ortak olduğu 7/9/2001 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacak ve 

(Y) limited şirketinden 1/1/2002 tarihi itibariyle başlatılan (4/a) kapsamındaki sigortalılık süreleri şirket ortaklığının 

sona erdiği 12/3/2013 tarihine kadar (4/b) kapsamında hizmet olarak değerlendirilecektir. 

 

Örnek 3- 23/5/2003 tarihinde (A) anonim şirketi kurucu ortağı olan ve yine 23/5/2003 tarihinden itibaren kurucu 

ortağı olduğu (A) anonim şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirimi yapılan sigortalı (D), şirket ortaklığından 

dolayı Kuruma herhangi bir bildirimde bulunmamıştır. (A) anonim şirketi ortaklığı halen devam eden sigortalı (D)’nin 

(4/b) kapsamında şirket ortağı olduğu 23/5/2003 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacak, 

1/10/2008 tarihinden yönetim kurulu üyeliği olmadığından 30/9/2008 tarihi itibariyle (4/b) sigortalılığı sonlandırılarak 

1/10/2008 tarihinden sonraki (A) anonim şirketindeki (4/a) hizmetleri geçerli sayılacaktır. 

 

Örnek 4- 1/1/1997 tarihinden itibaren (Z) limited şirket ortağı olan ancak, 4/(b) kapsamında tescil edilmeyen sigortalı 

(S), 1/1/2002 tarihinden itibaren ortağı olduğu (Z) limited şirketinden (4/a) kapsamında sigortalı bildirilmeye 

başlanmış ve bu kapsamda yapılan bildirimler şirket ortaklığının sona erdiği 27/7/2011 tarihine kadar devam etmiştir. 

Sigortalı (S)'nin (4/a) kapsamında (Z) limited şirketinde 1/1/2002 tarihinde başlatılan tescil kaydı, bildirim olarak kabul 

edilecek ve 4/10/2000 tarihi itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır. (Z) limited şirketinden 1/1/2002 

tarihi itibariyle başlatılan (4/a) kapsamındaki sigortalılık süreleri şirket ortaklığının sona erdiği 23/7/2011 tarihine 

kadar (4/b) kapsamında hizmet olarak değerlendirilecektir. 

 

 3-(4/A) KAPSAMINDA SİGORTALI OLUP ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE VEYA BAŞKA BİR ŞİRKETE 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. 
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Örnek 1- 13/5/2005 tarihinden itibaren (A) anonim şirketi işyerinden (4/a) kapsamında sigortalı iken 20/6/2007 

tarihinde, çalıştığı (A) anonim şirketine ortak ve yönetim kurulu üyesi olan ve kesintisiz devam eden (4/a) 

kapsamındaki sigortalılığı 31/5/2016 tarihinde sona eren sigortalı (B)’nin, (4/a) kapsamında sigortalılığı geçerli 

sayılarak 1/6/2016 tarihinden itibaren (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır. 

 

Örnek 2- 19/5/2004 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında (F) anonim şirketi işyerinden sigortalı iken, 30/6/2004 

tarihinde (Y) limited şirketine ortak olan sigortalının (F) anonim şirketi işyerinden (4/a) sigortalılığı 26/7/2005 

tarihinde sona ermiş ve ortağı olduğu (Y) limited şirketi işyerinden 27/7/2005 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında 

işe giriş bildirgesi vererek 7/11/2017 tarihine kadar aralıksız (4/a) kapsamında hizmet bildirimi yapılmıştır. 

 3/1/2018 tarihinde de (Y) limited şirketindeki ortaklığından ayrılmıştır. Her ne kadar (4/a) kapsamında bildirilen 

hizmetlerin arasında boşluk olmadığı düşünülse de; H kişisi hizmet akdiyle çalıştığı (F) anonim şirketine değil, (Y) 

limited şirketine ortak olduğu için; 27/7/2005- 7/11/2017 tarihleri arasındaki (4/a) kapsamında bildirilen hizmeti iptal 

edilecek, 27/7/2005- 3/1/2018 tarihleri arası 4/(b) kapsamında tescili yapılarak, iptal edilen primler cari usullere göre 

aktarılacaktır. 

 

Örnek 3- 20/5/2005 tarihinden itibaren ortağı olmadığı (Y) limited şirketinin işyerinden (4/a) kapsamında sigortalı 

iken 30/7/2006 tarihinde (S) limited şirketine ortak olan sigortalı (K)’nın (Y) limited şirketi işyerinden (4/a) sigortalılığı 

1/2/2009 tarihinde sona ermiş ve 2/2/2009 tarihinden itibaren ortağı olduğu (S) şirketi işyerinden (4/a) kapsamında 

bildirilmeye başlanmıştır. Hem hizmet akdiyle çalıştığı (Y) limited şirketine ortak olmadığı, hem de 2008 Ekim ayından 

itibaren ortağı olduğu şirketten (4/a) kapsamında bildirilmesi mümkün olmadığı için; sigortalı (K)’nın 1/2/2009 

tarihine kadar bildirilen (4/a) sigortalılığı geçerli sayılacak, 2/2/2009 tarihinden itibaren (4/b) kapsamında sigortalılığı 

başlatılacaktır. 

 

Örnek 4- (G) limited şirketinin İstanbul'daki işyerinde 20/9/1995 tarihinden beri (4/a) kapsamında çalışmakta olan 

sigortalı (M) 7/2/2001 tarihinde (G) limited şirketine ortak olmuştur. Sigortalı (M)'nin (X) limited şirketinin İstanbul 

işyerinden 29/3/2018 tarihinde işten ayrılışı, 30/3/2018 tarihinde de (G) şirketinin Ankara'da faaliyet gösteren 

işyerinden ise işe giriş bildirgesi verildiği tespit edilmiştir. Öncelikle sigortalı (M) çalıştığı işyerine ortak olduğu için; 

(4/a) kapsamında 30/3/2018 tarihine kadar bildirilen hizmetleri geçerli sayılacaktır. Sigortalı (M) nin (G) limited şirketi 

ile olan hizmet akdi sonlanmadan, aynı şirketin farklı bir işyerinde, her ne kadar 1/10/2008 tarihinden sonra olsa da; 

geçiş işlemleri arasında tarih olarak bir boşluk olmadığı ve iki işyerinin de aynı vergi numarasına sahip olması 

nedenleri ile 29/3/2018 tarihinden sonra (G) limited işyerinin Ankara’da faaliyet gösteren işyerinden bildirilen (4/a) 

kapsamındaki hizmetleri de geçerli sayılacaktır. 

Örnek 5- (Z) limited şirketi işyerinde 3/1/1995 tarihinden beri (4/a) kapsamında çalışmakta olan sigortalı (K) 

7/11/2003 tarihinde (Z) ve (Y) limited şirketlerine ortak olmuştur. Sigortalı (K)'nın (Z) limited şirketi işyerinden 

27/7/2011 tarihinde işten ayrılışı verilmiş, 28/7/2011 tarihinde (Y) limited şirketinden işe giriş bildirgesi düzenlenerek 

ortaklığının devam ettiği 29/5/2018 tarihine kadar (4/a) kapsamında hizmet bildirilmiştir. Sigortalı (K)'nın (Z) limited 

işyerinden 27/7/2011 tarihine kadar bildirilen hizmetleri geçerli kabul edilecektir. Ancak, kişinin önceden gelen 

hizmet akdi (Z) limited şirketi ile olduğu için; ortağı olduğu (Y) limited şirketinden hizmet bildirilmesi mümkün 

olmadığından, 28/7/2011-29/5/2018 tarihleri arasında (Y) işyerinden bildirilen hizmetleri iptal edilecektir. Sigortalı 

(K)' nın 28/7/2011 tarihinden itibaren (4/b) kapsamında tescili yapılarak, iptal edilen primler cari usullere göre 

aktarılacaktır. 
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4-(4/A) KAPSAMINDA SİGORTALI OLUP ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLANLARDAN, ŞİRKETTE KENDİNDEN BAŞKA 

SİGORTALI KALMAYANLAR 

 

  Tüzel kişiler, tıpkı gerçek kişiler gibi hak sahibi olabilen ve borç altına girebilen ve hukuk sisteminde kişi 

olarak kabul edilen mal veya kişi toplulukları olduğundan, tüzel kişilerin topluluğu oluşturan kişilerden ayrı bir 

kişilikleri bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, hukukta belirli bir amaç çerçevesinde örgütlenmiş bazı insan ve mal 

toplulukları tek bir "varlık" niteliğinde kabul edilmiş ve bu topluluklara da insan gibi hak sahibi olmak, yükümlülük ve 

borç yüklenebilme olanağı tanınmıştır. Tüzel kişilikler yetkilerini organları marifetiyle kullanmakta olup, organlar ise 

gerçek kişilerden oluşmaktadır. Şirketlerin ortakları ile tüzel kişinin organı arasında kollektif, adi ve adi komandit 

şirketler hariç hizmet akdi kurulması mümkün bulunmaktadır. 

Buna göre, 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. 

  

Örnek 1- Sigortalı (N), 5/4/2005 tarihinden itibaren (4/a) kapsamında sigortalı iken, 1/1/2006 tarihinde çalıştığı 

limited şirketine ortak olmuş 1/5/2013 tarihinden itibaren de şirkette kendisinden başka bildirilen sigortalı 

kalmamıştır. Sigortalı (N)’nin, ortağı olduğu şirketin sermaye şirketi olması ve kendinden başka bildirilen sigortalı 

bulunmayan dönemlerde de şirket tüzel kişiliği ile hizmet akdi kesintiye uğramadığından, (4/a) kapsamında bildirilen 

sigortalılığı devam ettirilecektir. 

 

GEÇERSİZ SAYILAN 4/a (SSK) ÖDEMELERİNİN 4/b (Bağ-Kur) BORÇLARINA AKTARIMI 

  5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b) 

kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında; 

  Sadece sigortalı hissesine isabet eden uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik 

sigortası priminin aktarımı yapılmaktadır. Aktarım yapılacak dönemlere ilişkin borcun ödenmiş olması gerekmektedir. 

(Sigortalı hissesi oranı bildirilen prime esas kazanç tutarının %15 dir.) 

  Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki (4/b) kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde; 

  1-İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün ibraz 

edilmesi, 

  2-İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey 

yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması, 

  

  kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı 

yapılabilmektedir. 

  İşverenin muvafakatının olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunması halinde ise 

işveren hissesine isabet eden paralar öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması 

halinde, bu tutar sigortalının 4/b kapsamındaki  prim borcuna aktarılabilecektir. 

  Çakışma nedeni ile geçersiz sayılan 4/a (SSK) prime esas kazanç tutarlarının yüksek 
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olması durumunda; sigortalı tescilinin yapıldığına dair yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde beyanda 

bulunmak ve 01/10/2008 ve sonraki sürelere ilişkin olmak kaydıyla geriye yönelik beyan değişikliği hususundaki 

talepler de kabul edilmektedir. 

   

Bu da 4/a sigortalılığında yüksek gösterilen prime esas kazanç tutarlarına göre asgari ücret üzerinden tescili yapılan 

4/b sigortalılığın 01/10/2008 ve sonraki sürelere ilişkin prime esas kazanlarının ödenen prime göre beyan değişikliği 

imkânı sağlamaktadır. 

  4/b Prime  Esas  Kazanç  tutarının  ödenen  4/a  prime  esas  kazan  üzerinden  beyan değişikliği yapabilmek 

için 4/b sigortalılık tescilinin yapıldığına dair tebligatın tebliğinden itibaren bir ay süre içinde tebliği yapan sosyal 

güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.  

 

Örnek - 17/05/2010 - 31/08/2015 tarihleri arasında ortağı olduğu Limited Şirket işyerinden 4/a kapsamında sigortalı 

olarak bildirimi yapılan ve kazançları da prime esas kazanç üst sınır üzerinden bildirilen (A) sigortalısının 4/b 

kapsamındaki tescil işlemleri asgari kazanç tutarı dikkate alınarak yapılacak olmakla birlikte, sigortalının beyanda 

bulunması halinde 4/b kapsamındaki kazançları tescil tarihinden itibaren beyan ettiği kazanç seviyesine çıkarılacaktır. 

 

  Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr 
                              |Gürsel Mahallesi | İmrahor Cad.| Premier Kampüs Ofis| No: 29 / 151 | Kağıthane | İstanbul | TÜRKİYE 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


