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İŞÇİ SENDİKALARININ BAŞKAN  
VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER  
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİNDEN MUAFTIR 

 

ÖZET 

 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi 

sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 

4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerekmektedir. 

 

 

 

SENDİKALARIN BAŞKAN VE YÖNETİM KURULLARINA SEÇİLENLER 

İŞSİZLİK SİGORTASINA TABİ MİDİR? 

 

SGK’nın 17.03.2022 tarihli genel yazısına istinaden 18.03.2022/55 numaralı sirkülerimiz 

yayımlanmıştır. SGK, aynı konu ile ilgili olarak bu kez ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıyı 

yayımlamıştır.  

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika 

şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 

ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işsizlik sigortası primi kesilip kesilmeyeceği konusu Türkiye İş 

Kurumu Genel Müdürlüğünce yeniden incelenmiştir.  

 

Yapılan inceleme sonucunda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine 

dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe 

bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.” hükmü 

çerçevesinde hizmet akdine dayalı olarak çalışma koşuluna yer verilmiş olması, ancak sendika ile 

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/4e23ab9e-eb73-455e-9721-74cabc98b44f/isci-sendikalarinin-baskan-ve-yonetim-kurullarina-secilenler-issizlik-sigortasi-primine-tabidir


 

  

  

  

 
 

 

 

   
 

29.04.2022/75-2 

sendika yöneticileri arasında vekâlet ilişkisi bulunması sebebiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve aynı maddenin 

birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika 

şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilemeyeceği 

kararlaştırılmıştır. 

 

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı 

sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına 

seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi kesilmemesi 

gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla…        

 

 

 

“İşsizlik Sigortası Primi “ 29.04.2022 tarihli ve 44898069 sayılı SGK Genel Yazısı…>>> 
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