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HUZUR HAKKI 
SİGORTA PRİMİNE TABİ MİDİR? 

 

 

ÖZET 

 

1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında 

çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabidir. 

 

2) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında 

çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabi değildir. 

 
 

 

HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: 

 

Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına 

iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı 

adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. 

 

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli 

sorumluluk ve yükümlülük bulunmaktadır. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve 

yükümlülükler nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile belirlenen 

maddi karşılığa huzur hakkı denmektedir. 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak 

nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir.  
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SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup 

olmadığı hususu sigortalıların statüsüne göre belirlenecek olup kişiler, huzur hakkı ödenen 

veya ödenecek yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi kapsamında hizmet akdine bağlı 

olarak çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi 

tutulacaktır. Ancak anılan kişiler hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b kapsamında 

sigortalı iseler huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerden sigorta primi kesilmeyecektir. 

 

Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi 

kapsamında yani hizmet akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette 

çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine tabi 

tutulması gerekir, Anonim şirketlerde; yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b 

maddesi kapsamında yani bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta 

primine tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Limited şirketler içinde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında müdür sıfatına 

sahip ortaklar ve müdür olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı ödemeleri sigorta primine 

tabi tutulmasına gerek bulunmamaktadır. Limited şirketler içinde hizmet akdine bağlı 

olarak çalışan ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında olan müdür sıfatına sahip 

kişilere yapılan huzur hakkı ödemelerinin sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla… 
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