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Halen Sosyal Sigortalar Genel Miidiirliigii (SSGM) Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis
l§lemleri Daire Ba?kanhgmda yiiriitiilen Tiirkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal Gtivenlik Sozle§mesine gore baglanacak ayhklara ait
i§lemlerin 01/07/2010 tarihinden itibaren sosyal giivenlik il miidiirliiklerine / merkezlerine
devri uygun goriilmii? olup bu ama9la; 17/06/2010 tarihinden ge?erli olmak iizere Qorum ve
Yozgat Sosyal Giivenlik II Miidiirltiklerinde pilot uygulama ba§latilmi§ ve sosyal giivenlik il
miidiirliiklerindeki / merkezlerindeki yetki devri kapsammdaki i§lemleri yiiriitmekle gorevli
olan miidiir yardimcisi ve §ef diizeyindeki personelin egitimi 21/06/2010 - 16/07/2010
tarihleri arasmda yapilmi§tir.

Bu Genelgede, "Sozle§me" kavrami, Tiirkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal Guvenlik Sozle§mesini ve bu sozle§mede yapilan
degi§iklikleri; "Idari Anla§ma" kavrami, Tiirkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal Guvenlik Sozle§mesinin Uygulanmasma Ait Tatbikat
Anla§masim; "Nihai Protokol" kavrami ise Tiirkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti Arasmda Sosyal Guvenlik Konusunda Yapilan Sozle§meye Ait Nihai Protokolii
ifade etmektedir.

Soz konusu yetki devrine ili§kin usul ve esaslar a§agida a5iklanmi§tir.

A- YETKI DEVRINlN KAPSAMI

1- Tiirkiye'de ve/veya Almanya'da sigortahlik siireleri bulunan ve 5510 sayili
Kanunun 4 iincli maddesinin birinci fikrasmin (a) ve (b) bentleri kapsammdaki sigortahlar ile
bunlarm hak sahiplerinin S6zle§me'ye gore yerine getirilmesi gereken a§agidaki i§lemler,
sosyal guvenlik il miidurliiklerine / merkezlerine devredilmi§tir.

a) (Degi§ik: 07/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayili genelge) 01/07/2010 tarihinden once ve
sonra tahsis talebinde bulunan sigortahlara Sozle§meye gore malulliik ve ya§lihk ayligi
baglanmasi.

b) (Degi§ik: 07/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayili genelge) 01/07/2010 tarihinden once
ve sonra olen sigortalilarm hak sahiplerine Sozle§meye gore oliim ayligi baglanmasi.

c) (Degi§ik: 07/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayili genelge) 01/07/2010 tarihinden once ve
sonra S6zle§meye gore baglanan malulliik ve ya§hlik ayliklarma ait durum degi§iklikleri.

5) 01/07/2010 tarihinden once veya sonra S6zle§meye gore malulluk ve ya§hhk ayligi
baglanan sigortalilarm oliimii halinde hak sahiplerine pasif oliim ayligi baglanmasi.

d) 01/07/2010 tarihinden once veya sonra baglanan sozle§me ayliklanmn borflanma
yoluyla tama yiikseltilmesi.

e) Yetki devri kapsaminda Alman vatanda§lanna baglanan sozle§me ayliklarinm
Almanya'da odenmek iizere ilgili sigorta kurumuna transfer edilmesi.

f) Alman sigorta kurumlannca talep edilen tazminat odemelerinin, yetki devri
kapsaminda baglanan ayhklardan mahsup edilmesi.
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g) Sadece Almanya'da sigortahhk siiresi olanlarm tahsis taleplerinin Almanya'ya
intikal ettirilmesi.

h) (Degi§ik: 07/03/2014 tarih, 2014/7 sayih genelge) 01/07/2010 tarihinden once ve
sonra alman taleplere gore Tiirkiye'de ve Almanya'da ge?en sigortahhk surelerinin
birle§tirilmesi.

i) Yukanda sayilan i§lemlerle ilgili yazih ve telefonla ya da elektronik ortamda alman
ba§vurularm sonu^landmlmasi.

2- Yetki devri kapsammdaki ilk ayhk baglama i§lemleri, sigortalmm Turkiye'de son
defa sigortahhk stiresinin ge9tigi ildeki sosyal giivenlik il mtidiirliigiindeki / merkezindeki
ayhk baglama i§lemlerini yiiriiten tahsis servislerince sonu9landinlacaktir. Birden 9ok sosyal
giivenlik merkezinin bulundugu illerde, sigortahhk statiisii ayrimma gore i§lemleri
yiiriitmekle yetkili merkez, sigortahhk statlisti dikkate ahnarak yetki devri kapsammdaki
i§lemleri de yiiriitmeye yetkilidir.

3- (Mulga: 07/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayih genelge)
4- Almanya ile birlikte sosyal guvenlik sozle§mesi akdedilen ba§ka bir iilke veya

iilkelerde 9ah§masi bulunan sigortahlarm malulliik veya ya§hhk ile bunlann hak sahiplerinin
oliim ayhgi baglanmasma ili§kin talepleri de sosyal guvenlik il miidiirliiklerince /
merkezlerince ahnacak, ayhk baglanmak iizere gerekli olan belgeler SSGM Yurtdi§i
Bor9lanma ve Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgma gonderilecektir. L^iincii bir iilkede
sigortahhk siireleri bulunan 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasmm (b)
bendi kapsammdaki sigortahlarm, bu iilkelerle Almanya'da ge9en sigortahhk surelerinin
birle§tirilmesine aracihk edilmesi ile ayhk baglama giri§ formlarimn bilgisayara i§lenmesi
gorevi de adi ge9en Daire Ba§kanhgmca yerine getirilecektir.

5- 5510 sayih Kanunun 4 uncu maddesinin birinci fikrasmm (c) bendi kapsammdaki
sigortahlar ile bunlarm dul ve yetimlerinin sozle§me ayhgi baglanmasma ili§kin i§lemlerin5

merkezde SSGM Kamu Gorevlileri Emeklilik l§lemleri Daire Ba§kanhgmca yuriitulmesine
devam edilecektir.

B- TAHSIS TALEPLERININ ALINMASI

Sozle§menin 46 nci maddesine gore, Turkiye'de ve Almanya'da sigortahhk siireleri
bulunan sigortahlarm ve bunlarm hak sahiplerinin ikamet ettikleri ya da ge9ici olarak
bulunduklan tilkenin sosyal sigorta kurumlanna yaptiklan tahsis talepleri, diger ulke sosyal
sigorta kurumu i9in de ge9erli olmakta, Idari Anla§mamn 7 nci maddesine gore ise bu §ekilde
alman dilek9elerin usuliine gore en kisa zamanda diger iilke sosyal sigorta kurumuna
iletilmesi zorunludur.

Buna gore, Ttirkiye ve Almanya'da 9ah§masi bulunan sigortahlar ile bunlarm hak
sahiplerinin sozle§me ayhklanmn baglanmasma ili§kin ba§vurulanmn Turkiye'de ve
Almanya'da ahnmasi ile bu ba§vurulara gore yurlitiilecek i§lemler a§agida a9iklanmi§tir.

1 - Sozle§meye gore ayhk baglanmasi i9in sosyal guvenlik il mudurltigiine / merkezine
ba§vuran ayhk talep sahipleri, oncelikle Yurtdi§i i§lemleri Servislerine yonlendirilecek, bu
servislerce Tahsis Talep ve Beyan Taahhiit Belgesi ile birlikte {9 mevzuatimizda ayhk
baglanmasi i9in gerekli goriilen belgeler, Almanya'nin yetkili sosyal sigorta kurumunca da
tahsis talebinin incelenmesini saglamak tizere, varsa Almanya'da ge9en sigortahhk siirelerine
ait beige ornekleri ile birlikte iki iilke sosyal sigorta kurumlan arasinda mii§tereken hazirlanan
ve S6zle§me uygulamasinda "formiiler" olarak isimlendirilen a§agidaki 2 nci maddede
belirtilen belgeler ahnacaktir.

2- S6zle§me ayhgi talebine ili§kin ba§vurularda TR 2 (sigortah tahsis talebi), TR 3
(dul e§in ve yetimin ayhk talebi), TR 3a (yetim ayhgi talebi) ve TR 6 (Tiirkiye ve
Almanya'daki 9ah§malanna ait beyam) belgelerinden sigortalmm veya hak sahibinin
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durumuna uygun olamn diizenlenmesi saglanacaktir. Bu belgelerden TR 2, TR 3 ve TR 3a
sigortahlar ve hak sahiplerinin beyanlan esas almarak Yurtdi§i l§lemleri Servisi personeli
tarafmdan duzenlenecek ve ilgili §ef ve sosyal giivenlik il / merkez miidiir yardimcisi
tarafmdan onaylanacaktir. TR 6 belgesinin ise ayhk talep sahibi tarafmdan doldurulup
imzalanmasi yeterli olacaktir.

3- Yurtdi§i l§lemleri Servisi personeli tarafmdan duzenlenecek belgeler, bizzat
personel tarafmdan talep sahiplerine yoneltilecek sorulara almacak cevaplar esas almarak
bilgisayar ortammda ya da kitap harfleri ile okunakh, diizgiin ve eksiksiz bir §ekilde
diizenlenecektir. Belgelere, sigortahlarm kimlik payla§im sisteminden almacak ve alt
boliimiinde a9iklamalan bulunmayan vukuath niifus kayit ornegi, varsa ayhk talep sahibince
ibraz edilen Alman sigorta kartlarmm birer ornekleri ile Almanya'daki 9ah§malarma ait diger
belgeler eklenecektir. TR 6 belgesine, sigortalmm yurtdi§mdaki 9ah§malarma ait tiim bilgiler
tarih sirasma gore kaydedilecektir.

4- Yurtdi§i i§lemleri servislerince alman ve diizenlenen belgeler, son bir kez gozden
ge9irilerek yeniden yazi§ma yapilmasma meydan verilmeyecek §ekilde kontrol edilecek, varsa
eksik bilgi ve belgelerin temini yoluna gidilecek, bu belgeler Tahsis Talep ve Beyan Taahhiit
Belgesi ekinde unite evrak kaydmdan ge9irilerek Tahsis Servisine ula§tinlmasi saglanacaktir.

5- Yurtdi§i l§lemleri Servisi ile tahsis servislerinin farkh iinitelerde bulundugu illerde,
yukanda belirtilen a9iklamalara gore temin edilen belgeler, evrak kaydmdan sonra Yurtdi§i
t§lemleri Servisine intikal ettirilecek ve bekletilmeksizin bu servis tarafmdan bir yazi ekinde
sozle§me ayhgim baglayacak olan ilgili sosyal giivenlik il miidiirliigiine / merkezine
gonderilecektir. Sozle§meye gore ayhk taleplerinin almarak ayhgi baglayacak olan ilgili
servise ya da sosyal giivenlik merkezine gonderilmesi gorevi, Istanbul'da Avrupa yakasi i9in
Unkapam Sosyal Giivenlik Merkezi ve Anadolu yakasi i9in Pendik Sosyal Giivenlik Merkezi,
Ankara'da ise Ulucanlar Sosyal Giivenlik Merkezi tarafmdan yerine getirilecektir.

6- Sigortah veya hak sahiplerinin son defa hizmetlerinin ge9tigi il di§mdaki ba§ka bir
ilde bulunan sosyal giivenlik il miidiirliigune / merkezine yapacaklan tahsis ba§vurulan geri
9evrilmeyecek, bu §ekilde alman talepler, Yurtdi§i l§lemleri Servisince yukanda 2 nci, 3 iincii
ve 4 iincii maddelerde belirtilen i§lemlere tabi tutulmak suretiyle hazirlanan belgeler, en kisa
siirede sozle§me ayhgi baglamaya yetkili sosyal giivenlik il miidiirliigune / merkezine intikal
ettirilecektir.

7- S6zle§me ayhgi baglamaya yetkili servise intikal eden taleplere gore ayhk
baglanabilmesi i9in gerek Tiirkiye'de, gerekse Almanya'da ge9en hizmetlerin tespitine
yonelik i§lemler ba§latilacaktir. Tiirkiye'deki hizmetlerin toplanmasi, birle§tirilmesi ve
tespitine yonelik i§lemler, yiiriirliikteki usul ve esaslar dahilinde yiiriitiilecektir. Ancak,
sozle§me ayhgi baglanmasi i9in bunlarm varsa daha once a9ilmi§ sicil dosyalan, SSGM
Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanligmm "yurtdisievrak@sgk.gov.tr"
elektronik posta adresinden istenecektir.

8- 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasmm (a) bendi kapsammdaki
sigortahlar i9in Kurumun web sayfasi iizerindeki adres 9ubuguna "htpp:\\uygulamalar"
yazildiktan sonra sirasiyla "Tescil (kullamm kilavuzu) / Tescil l§lemleri / Sigortah Kimlik
Giri§i - Giincelleme" alt meniilerinden sonra gelen sorgulama ekranma kimlik bilgileri, sicil
numarasi ya da T.C. Kimlik Numarasi girilmek suretiyle sigortalmm goriintiilenen tescil
bilgilerine ait ekrandaki "Sigortahhk Kodu" alamnda "6-Yurtdi§i Bor9lanmasi" ibaresi ile
birlikte "Oziirlii Kodu" alamnda "Y" kodu olanlarm; (b) bendi kapsammdaki sigortahlar i9in
ise 3270 ekram kullamlmak suretiyle "ydev" komutu ile gelen ekrana Bag-Kur numarasi
yazildiktan sonra sigortahya ait dosya bilgilerinin bulundugu tespit edilen sigortahlarm,
SSGM Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgmda dosyalan bulundugu
anla§ilacaktir.
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9- Ayhk baglamaya yetkili servislere Tahsis Talep ve Beyan Taahhtit Belgesi ekinde
intikal eden belgeler (TR 2, TR 3, TR 3a, TR 6) ile bu servisler tarafmdan diizenlenerek ilgili
§ef ve miidlir yardimcisi tarafmdan onaylanan TR 4 (sigortallllk stiresi listesi) ve TR 5
(maden yer alti 9ah§ma sureleri) belgeleri, sozle§me ayhgi talebine istinaden sigortalmm
Almanya'da ge9en sigortallllk surelerinin tespiti ile bu talebe istinaden Alman sigorta
kurumunca gerekli i§lemlerin ba§latilmasmi teminen, yine Tahsis Servisince doldurularak
dtizenlenecek olan TR 1 belgesi ekinde, EK-l'de isimleri ve adresleri belirtilen Alman irtibat
biirolarma gonderilecektir. Sigortalmm hangi kurumla ilgisi oldugu bilinmiyorsa Alman
Kuzey Bavyera Emeklilik Sigortasi Kurumu ile yazi§ma yapilacaktir.

10- S6zle§meye gore malulluk ayhgi talebinde bulunan sigortalilann ayhk baglama
§artlanm yerine getirmesi kaydiyla, ilgili saghk kurulu§una sevki, saghk kurulu raporunun
(TR 12 belgesi) temini ve maluliyet kararmm ahnmasma ait i§lemler, 08/11/2005 tarihli ve
8/27 Ek Genelgedeki esaslar da dikkate almmak suretiyle yuriirlukteki uygulama dahilinde
surdiirulecektir. Ancak, sigortalmm temin edilen saghk kurulu raporuna gore malul sayihp
sayilmadigi karan Genel Saghk Sigortasi Genel Mudurlugii (GSSGM) Maluliyet ve Saghk
Kurullan Daire Ba§kanhgmca verilecektir. Aynca, sigortalmm ikamet yerinin son defa
9ah§malarmm ge^tigi il di§mda bulunmasi halinde, saghk kurulu raporu, ikamet edilen ildeki
sosyal giivenlik il mudiirlugu / merkezi aracihgiyla temin edilecektir.

11- Almanya sosyal sigorta kurumlarma yapilan taleplerde, sigortalmm Tiirkiye'de
sigortallllk siiresi oldugunu beyan etmesi halinde Sozle§me uyarmca diizenlenen belgeler,
Alman irtibat biirolannca Tiirkiye'de son defa sigortallllk suresinin bulundugu ildeki ayhk
baglamaya yetkili sosyal guvenlik il miidurlugune / merkezine intikal ettirilecektir. Almanya
irtibat biirolarmca sigortalmm Turkiye'deki son sigortallllk suresinin hangi il dahilinde ge9tigi
tespit edilememi§se, buna ili§kin talepler, SSGM Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis l§lemleri
Daire Ba§kanhgma intikal ettirilecek, adi ge9en Daire Ba§kanhgmca ilgili sosyal guvenlik il
mtidurlugune / merkezine gonderilecektir.

12- Almanya sosyal sigorta kurumlarmdan alman tahsis taleplerinde sigortalmm
Almanya'daki sigortallllk siirelerine ait bilgiler yer aldigmdan bu ttir taleplerde, Turkiye'de
ge9en sigortallllk siirelerine bagh olarak sozle§me ayhgi baglanabilmesi i9in Tiirkiye'deki
hizmetlerin toplanmasi, birle§tirilmesi ve tespitine ili§kin i§lemler yuriirliikteki usul ve
esaslara gore sonu9landinlacaktir.

13- Almanya'ya yapilan malulluk ayhgi taleplerine bagh olarak sosyal guvenlik il
mudiirluklerine / merkezlerine intikal eden teferruatll tibbi rapor (TR 12) ve ekleri, tibbi rapor
ve eklerinin terctimesinin yapilmasi, aynca sigortalmm malul sayihp sayilmadigma ili§kin
kararm, GSSGM Maluliyet ve Saghk Kurullan Daire Ba§kanhgmca verilmesini saglamak
iizere yuriirlukteki uygulamada gerekli goriilen bilgi, beige ve daha once almmi§ saghk kurulu
raporlan ile birlikte Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgma
gonderilecektir.

C- SlGORTALILIK SURELERININ BtRLE§TiRILMESi

S6zle§menin 27 nci maddesinde, sozle§me ayhklarmm baglanmasmda Tiirk ve Alman
mevzuatma gore dikkate almabilecek sigortallllk surelerinin bulunmasi halinde, diger iilke
mevzuatma gore ge9en ve aym zamana rastlamayan, hesaba dahil edilebilir nitelikteki
sigortallllk surelerinin de dikkate almacagl, sigortallllk surelerinin ne 6l9tide hesaba dahil
edilebilecegi, bu sigortallllk siirelerini degerlendirecek olan iilke mevzuatma gore tespit
edilecegi belirtilmi§tir.

S6zle§menin 29 uncu maddesinin birinci fikrasmda ise Kurumumuz i9in Alman
mevzuatma gore, maden i§letmelerinde yer altmda ge9en prim odeme giin sayilarmm,
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S6zle§menin 27 nci maddesi hiikiimleri fer^evesinde Turk mevzuatma gore erken ya§hhk
ayligmm baglanmasi i?in gerekli olan §artlarm mevcut olup olmadigmm tespitinde,
Tiirkiye'de maden i§letmelerinde yer altmda gefen siirelerle e§deger kabul edilecegi
6ngoriilmii§tiir.

S6zle§mede ge?en sigortahhk siiresi deyimi, sadece 5510 sayih Kanunun 38 inci
maddesinde belirtilen ve sigortalmm ilk defa i§e girdigi tarih ile ayhk talebinde bulundugu ya
da oldiigii tarih arasmda ge9en siire olarak anla§ilmamah, prim odeme giin sayisi da
sigortahhk suresi kavrami i9inde degerlendirilmelidir.

Buna gore, gerek Kurumumuza, gerekse Alman sosyal sigorta kurumlarma yapilan
sozle§me ayhgi baglanmasma ili§kin taleplerde sigortahhk stirelerinin birle§tirilmesinde
a§agidaki hususlar uygulanacaktir.

1- S6zle§meye gore, Almanya ve Tiirkiye'de ge9en sigortahhk stirelerinin
birle§tirilmesinde TR 4 ve TR 5 belgeleri kullamlacaktir.

2- Almanya'da ve Tiirkiye'de sigortahhk siireleri bulunan sigortahlarla bunlarm
oliimlerinde hak sahiplerine Kurumumuzca sozle§me ayhgi baglanmasma ili§kin taleplere
gore aym siireye rastlamayan, diger akit taraf mevzuatma tabi olarak ge9en, sozle§mede
tammlanan sigortahhk siirelerinden hesaba dahil edilebilir sigortahhk siireleri ile birlikte
5510 sayih Kanun hiikiimlerine gore degerlendirilecektir.

3- 5510 sayih Kanun, bu Kanunla miilga 506, 1479, 2925 ve 2926 sayih Kanunlar,
5434 sayih Kanun ve 506 sayih Kanunun ge9ici 20 nci maddesine bagh sandiklar kapsammda
mecburi ve istege bagh sigortahhkta ge9en prim odeme giin sayilan, sozle§meye gore
Kurumumuzca baglanacak olan ayhklarda aynen dikkate ahnacaktir. Aynca, bu kanunlar ve
diger yurti9i hizmet bor9lanmalarma imkan veren kanunlarda bor9lanma yoluyla kazamlan
prim odeme gun sayilan da, sozle§me ayhklarmm baglanmasmda Almanya'daki sigortahhk
siireleri ile birle§tirilecektir.

4- 2147 ve 3201 sayih Kanunlara gore bor9landinlan yurtdi§i hizmet siirelerine ait
prim odeme giin sayilan, Kurumumuzca baglanacak sozle§me ayhklannda dikkate
almmayacaktir. Aynca, istege bagh sigortahlarm 1479 sayih Kanunun ek ge9ici 4 iincii
maddesine gore yaptiklan bor9lanmaya ait prim odeme giin sayilan, sadece 5510 sayih
Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasmm (b) bendi kapsammdaki sigortahlar i9in
ongoriilen mevzuata gore baglanacak olan sozle§me ayhklannda degerlendirilecek, Almanya
sosyal sigorta kurumlarma sigortahhk siiresi olarak bildirilmeyecektir.

5- Almanya sosyal sigorta kurumlarmca TR 4 belgesinde bildirilen mecburi
sigortahhk siireleri (Pflichtbeitragszeiten PF), 5510 sayih Kanun uygulanmak suretiyle
baglanacak olan sozle§me ayhklannda Tiirkiye'de ge9en sigortahhk sureleri ile birle§tirilerek
dikkate ahnacaktir. Aym §ekilde mecburi sigortahhk kodu (PF) altmda bildirilen i§sizlik
odenegi (Arbeitslosengeld), hastahk odenegi (Krankengeldbezug), intibak parasi
(Anppassungeld), sigortadan muaf ciizi 9ah§ma, 9ocuk yeti§tirme sureleri
(Kindererziehungszeiten-KEZ) ve bakim siireleri ile bor9lanma yoluyla odenen primlere ait
siireler (Pflichtbeitragszeit fiir Pflegetatigkeit-N) ve istege bagh prim odeme siireleri (Freiw.
Beitragszeiten-FR) de, birle§tirilecek sigortahhk sureleri kapsammda degerlendirilecektir.

6- 5510 sayih Kanunda, Alman Rant mevzuatmdaki anlamda "Muadil Siire" kavrami
bulunmadigmdan, Alman sosyal sigorta kurumlarmca bildirilecek hizmet siirelerinde soz
konusu muadil siireler varsa bu siireler, Kurumumuzca baglanacak olan sozle§me
ayhklannda dikkate almmayacaktir.

7- Tiirkiye'de ge9en hizmetlere gore miistakil ayhk hakki dogmasi halinde,
S6zle§menin 29 uncu maddesinin ii9iincii fikrasma istinaden sigortalmm Almanya'da ge9en
sigortahhk siireleri Tiirkiye'deki sigortahhk sureleri ile birle§tirilmeyecektir. Ancak,
Kurumumuzca birle§tirilmeyen Almanya'da ge9en sigortahhk siireleri, Sozle§me hiikiimlerine
gore ilgili Almanya sosyal sigorta kurumunca degerlendirilebilecektir.
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8- Ayhk talebinden once Alman sosyal sigorta kurumlarmdan sigortahlik stirelerinin
toplanmasi ile ilgili olarak alman talepler geregince Ttirkiye'deki sigortahlik hizmetleri tespit
edilerek TR 4 belgesi ile ilgili Alman sosyal sigortalar kurumuna bildirilecektir. Aym
§ekilde gerek Ttirkiye'de, gerekse Almanya'da ikamet eden sigortahlarm hizmetlerin
birle§tirilmesine ili§kin sosyal gtivenlik il mtidtirltiklerine / merkezlerine yapilan talepler
degerlendirilerek bir yazi ile Almanya'daki sigortahlik stireleri istenecek ve temin edildikten
sonra Ttirkiye'deki sigortahlik stireleri ile birlikte yazih olarak bildirilecektir.

D- SIGORTALILIK SURELERININ CAKI§MASI

S6zle§menin 27 nci maddesi, iki iilkede ge?en sigortahlik stirelerinin aym zamana
rastlamamak §arti ile dikkate almacagmi htikme baglami§tir. 6 nci ve 9 uncu maddelerine
gore, ilgililerin hangi hallerde 9ah§tiklan tilke mevzuatma tabi olamayacaklan a9ik?a
belirtilmek suretiyle mtikerrer sigortahhga meydan verilmediginden, aym stirede hem
Ttirkiye'de hem de Almanya'da sigortahlik stirelerinin bulunmasi mtimktin degildir.

Almanya'da ve Ttirkiye'de ge?en sigortahlik stirelerinin 9aki§masi halinde ge?erli
olan usul ve esaslar a§agida a^iklanmi^tir.

1- Almanya'daki zorunlu sigortahlik stireleri ile Ttirkiye'deki sigortahlik stirelerinin
9aki§masi halinde, Ttirkiye'de mecburi sigortahhkta ge9en stireler de dahil olmak tizere
9aki§an prim odeme gtin sayilan iptal edilecektir.

2- Alman mevzuatma gore odenen yardimlann Almanya di§mda odenmesi soz konusu
olmamakla birlikte, hastahk sigortasmdan yararlananlar, ilgili hastahk kasasmdan izin almak
§arti ile hastahk sigortasmdan yararlandiklan stirede Almanya di§ma 9iktiklannda, bu
yardimlardan yararlanmaya devam etmektedirler. Bu durumda olanlann Alman mevzuatma
gore sigortahhklan devam ettiginden, bunlarm Almanya'da sigortah olduklan stirede
Ttirkiye'de sigortah olmalan soz konusu olmadigmdan, Almanya ile 9aki§an Ttirkiye'deki
sigortahlik stireleri iptal edilecektir.

3- 01/04/1987 tarihinden sonra Almanya'daki mecburi prim odeme stireleri ve 1§
Te§vik Yasasi geregince mecburi prim odeme stiresi olarak sayilan stireler ile 506 sayih
Kanunun 85 inci maddesine gore 01/10/2008 tarihinden once istege bagh sigortaya prim
odenen stirelerin 9aki§masi durumunda, Ttirkiye'deki zorunlu sigortahlik ile istege bagh
sigortahlik stireleri 9aki§tigmda yapilan i§lemlerin aynisi yapilacaktir.

4- Sozle§menin istege bagh sigortahhgi dtizenleyen 26 nci maddesi, 01/04/1987
tarihinde ytirtirltige giren Sozle§me ile ytirtirltikten kaldinlmi§tir. Bu itibarla, bu tarihten
sonraki istege bagh sigortahhga ili§kin i§lemler, sozle§me htiktimlerine gore degil, i9
mevzuatimizda ytirtirltikte bulunan ilgili sosyal sigorta kanununa gore yapilacaktir.

5- 01/04/1987 tarihinde ytirtirltikten kaldinlan Ara S6zle§menin 27 nci maddesinin
(2/a) fikrasmdaki "Akit taraflardan birinin Sosyal Sigorta Kurumu kendi mevzuatma gore
ayhklan tespit ederken, diger akit taraf mevzuatma gore ge9en ve ayhgin hesaplanmasinda
nazara ahnmasi gereken sigortahlik stirelerini, bu stireler kendi mevzuatma gore ge9mi§ gibi
nazara alir.", 27 nci maddesinin 3 tincti fikrasmdaki "Akit taraflardan birinin mevzuatma gore
ge9en sigortahlik stiresi alti aydan az oldugu ve bu taraf mevzuatma gore yardima hak
kazanma §artlan yerine getirilmedigi taktirde, bu akit taraf Sosyal Sigorta Kurumu ayhk
baglamaz. Diger akit taraf Sosyal Sigorta Kurumu ise 2 nci fikramn (a) bendine gore
hesaplanacak ayhgi baglar" htiktimleri geregince, 01/04/1987 tarihinden once kendisine ya da
hak sahiplerine Alman mevzuatma gore ayhk baglanmi§ olanlann, Ttirkiye'de 180 gtinden az
hizmetleri Almanya tarafindan baglanan ayhkta degerlendirildiginden, bu stireler Ttirkiye'de
yapilacak tahsis i§lemlerinde dikkate ahnmayacaktir. Bunlarm, bu tarihten sonra ge9en
sigortahlik sureleri sozle§me ayhklannda degerlendirilecektir.
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6- Sozle§menin 29 uncu maddesi (1) inci fikrasma gore, Almanya'da ve Tlirkiye'de
maden yer alti i§lerinde fah^masi olanlarm bulunduklan ayhk taleplerinde, oncelikle
Almanya'da ve Ttirkiye'de maden yeraltinda ge?en hizmetler, Sozle§menin 27 nci maddesi
dikkate almarak birle§tirilecektir. Birle§tirilen hizmetler birlikte degerlendirilerek 5510 sayih
Kanunun ge?ici 9 uncu maddesinin 5 inci fikrasinda aramlan §artlardan birini yerine
getirmeleri halinde, ya§hhk ayhgi baglanacaktir. Bunlann ayliklannin hesaplanmasma esas
Almanya'daki giinlerinin Vi'ii gtin sayilanna ilave edilmeyecek, Tiirkiye'deki gun
sayilanndan yeraltinda ge9en hizmetleri hakkinda yiiriirliikteki usullere gore i§lem
yapilacaktir.

E- SOZLE§ME AYLIGINA HAK KAZANMA §ARTLARININ TESPITI

1- Sozle§me ayhgina hak kazanma §artlan, sigortahnin Tiirkiye'de 5510 sayih Kanun
yoniinden tabi oldugu sigortahhk stattistine gore belirlenecektir. Sigortahnin Ttirkiye'de
birden fok sigortahhk statiisiine tabi olmasi halinde, ilk defa 5510 sayih Kanunun yururliige
girdigi tarihten once sigortahhgi ba§layanlar hakkinda miilga 2829 sayih Kanunun 8 inci
maddesi; bu tarihten sonra sigortahhgi ba§layanlar hakkinda ise amlan Kanunun 54 (incii
maddesinin son fikrasi hiikmiine gore tespit edilen sigortahhk statiisiinun ongordiigii mevzuat
dahilinde i§lem yapilacaktir. Bu madde geregince sigortahhk statusiinun belirlenmesinde,
Almanya'da ge9en sigortahhk siireleri dikkate ahnmayacaktir.

2- Sigortahhk statusuniin ongordiigii sigortahhk siiresi veya prim odeme gun sayisi
§artmm yerine getirilip getirilmediginin tespitinde, Almanya'daki sigortahhk siireleri ve prim
odeme gun sayilan da dikkate ahnacaktir. Sozle§menin 29 uncu maddesinin dordiincti
fikrasma gore, ilk defa Almanya'da 9ah§maya ba§layanlann bu iilkede 9ah§maya ba§ladiklan
tarih, 5510 sayih Kanunun 38 inci maddesine gore belirlenecek olan ayhga hak kazanmaya
esas sigortahhk siiresinin tespitinde, ilk i§e giri§ tarihi olarak ahnacaktir.

3- Sozle§menin 10 uncu maddesi, akit taraflardan birinin, yardim hakkimn mevcut
olmadigi veya yardim hakkimn veya bir yardimm diger yardim haklan veya diger yardimlarla
birle§mesinde, tahdit edilmesi hakkindaki mevzuati, diger akit taraf mevzuatimn
uygulanmasinda ortaya 9ikan aym mahiyetteki durumlar i9in de uygulanacagi hiikmtinti
i9ermektedir. Bu hiikiim dikkate ahndiginda, sigortahnin TR 4 belgesi ile bildirilen
hizmetlerinde ayhk talep tarihini takip eden ayba§mdan itibaren mecburi sigortahhkta ge9en
siireleri varsa 5510 sayih Kanunun 28 inci maddesinin 9 uncu fikrasmdaki "9ah§tigi i§ten
aynlma" §arti uyarmca ya§hhk ayhgi baglama hakki dogmayacaktir. Bu nedenle, bunlann
ayhk talepleri reddedilecektir. Saghk kurulu raporunun sigortahnin malulllik ayhgina ili§kin
talebinden sonra temin edilmesi durumunda, i§ten aynlma §arti, rapor tarihini takip eden
ayba§i itibariyle aranacaktir.

4- TR 4 belgesinde yer alan kendi nam ve hesabina 9ah§maya bagh olmayan istege
bagh sigortahhk (Freiw / Beitragszeiten-FR), i§sizlik odenegi (Arbeitslosengeld), hastahk
odenegi (Krankengeldbezug), intibak parasi (Anpassungeld) ve bu gibi siirelerin, ayhk
baglanmasina ili§kin talep tarihini takip eden ayba§mdan sonraki kismi dikkate
ahnmayacaktir.

F- SOZLE§ME AYLIGININ HESAPLANMASI VE ODENMESl

S6zle§menin 29 uncu maddesinde, ayhklann hesabinda, Ttirkiye'de ge9en sigortahhk
siireleri ile sigorta primine esas kazan9lann dikkate ahnacagi, bu siirelere gore bir ayhk
baglanmasi hakkimn mevcut olmasi halinde "miistakil ayhk" baglanacagi, 27 nci maddesine
gore bir ayhk hakkimn dogmasi halinde ise Ttirkiye'de ge9en hizmetleri ile orantih "kismi
ayhk" baglanacagi belirtilmi§tir.
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Sozle§me ayliklarmm hesabi ve odenmesine ili§kin esaslar a§agida a9iklanmi§tir.
1- Mtistakil ayhgm hesabinda, Almanya'da ge9en sigortallllk stireleri dikkate

almmadan Tiirkiye'deki prim odeme gtin sayilan ile bu gun sayilannm ilgili kanunlarda
belirtilen takvim yillarma ait prime esas kazan9lar dikkate ahnacaktir.

2- Kismi ayhgm hesabmda, Tiirkiye'de ve Almanya'da ge9en sigortallllk siireleri
birle§tirilerek bu stirelere ait prim odeme gtin sayilan ile Tiirkiye'deki prim odeme gun
sayilarmin ilgili kanunlarda belirtilen takvim yillarma ait prime esas kazan9lar dikkate
ahnacaktir.

3- Almanya'da 9ah§tiklan i§ten aynldiktan sonra ayhk talebinde bulunanlarm,
gostergelerinin tespitinde Tiirkiye'de i§ten aynldiklan yildaki 360 giinden az giin sayilanna
ait prime esas kazan9lan, ayhga esas ortalama yilhk kazan9 hesabmda dikkate ahnacaktir.
S6zle§me ayhklannin hesabinda, ayhgm hesabina esas ortalama yilhk kazan9 i9in ilgili
kanunlarda belirtilen takvim yih sayismdan (be§ yil, on yil) az 9ah§masi olan 5510 sayih
Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (a) bendi kapsammdaki sigortalllarm 2000
yihndan onceki ayliklarmm hesabina esas ortalama yilhk kazan9lan, Tiirkiye'de 9ah§ilan
yillara ait prime esas kazan9lar dikkate ahnarak belirlenecektir.

4- Sozle§me ayhgi, sigortahmn yukandaki (E) boliimiinde belirtilen esaslara gore
tespit edilen sigortallllk statiisuniin ongordiigu mevzuat 9er9evesinde hesaplanacaktlr. Buna
gore, 5510 sayih Kanunun yiiriirliige girdigi tarihten once sigortah olanlann ayhklan, anilan
Kanunun ge9ici 2 nci maddesi, Kanunun yiiriirliik tarihinden sonra sigortah olanlarm ayhklan
ise tahsis 9e§idine gore anilan Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 iincii ve 34 iincii maddelerine gore
belirlenecektir.

5- Kismi ayhk (pro-rata ayhgi), sigortahmn Tiirkiye'de ge9en prim odeme gun sayilan
ile orantih boliimii olarak hesaplanacaktlr. Kismi ayhgm miktan, sigortahmn 3 iincii maddeye
gore tespit edilen ayligmm Tiirkiye'deki prim odeme gun sayisi ile 9arpimi sonucunda
bulunacak rakamin, Almanya'da ve Tiirkiye'de ge9en toplam prim odeme giin sayisi ile
boliinmesi suretiyle elde edilecektir.

6- 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (a) ve (b) bentleri
kapsammdaki sigortalllarm sozle§meye gore baglanacak ayliklarmm hesaplanmasi ve
odenmesi i§lemleri, bilgisayar ortaminda yiiriitiilmektedir. Bu nedenle, yukandaki
maddelerde a9iklanan esaslara gore ayhklann hesaplanmasi ile hesaplanan ayhklara gore ilk
odeme donemine kadar olan birikmi? ayhklann tespiti ile odenmesi i§lemleri bilgisayar
ortaminda sonu9landinlacaktir. S6zle§me ayhgina hak kazandigi belirlenen sigortah veya hak
sahiplerinin ayhk baglanmasi ve odenmesi i§lemlerinin sonu9landinlabilmesi i9in sigortallllk
statiisiine gore ilgili bilgi giri§ formu diizenlendikten sonra, bu formlardaki bilgiler ilgili
ekranlar kullamlmak suretiyle bilgisayar kayitlanna aktanlacaktir. Odemeler, yiiriirliikteki
uygulama esaslan dahilinde, ilgili banka / PTT §ubeleri aracihgiyla ger9ekle§tirilecektir.

7- 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (b) bendi kapsammdaki
sigortalllarm daha once bilgisayar kayitlanna i§lenmek iizere SSGM Yurtdi§i Bor9lanma ve
Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgma gonderilen soz konusu bilgi giri§ formlan, bundan boyle
merkeze gonderilmeyecek, bu formlardaki veri giri§leri ayhk baglayan iinitece yapilacaktir.

8- Ulkemizdeki mevzuata gore ayhk ve gelirlerin birle§mesi halinde, ayhk veya
gelirlerin indirime tabi tutulmasi gerekiyor ise Almanya'dan ayhk veya gelir almmasi halinde
iilkelerin sigorta kurumlan mevzuatlanndaki ayhk veya gelirlerin birle§mesine ili§kin
mevzuat uygulanacaktir. Ancak, Tiirkiye ve Almanya'daki sosyal sigorta mevzuatlan
geregince hak kazamlan ayhk ve gelirlerin birle§mesi nedeniyle her iki iilkenin yardimlan
simrlamasi gerekiyor ise her iki iilke, mevzuatlan geregince azaltacaklan meblagm yansi
oramnda indirim yapacaklardir. Ornegin; S6zle§meye gore, Almanya'dan hem ya§lihk
ayhgina, hem de kaza gelirine hak kazanmasi nedeniyle ya§hhk ayhgi indirimine tabi
tutulmu§ ve buna ili§kin bilgileri TR 2 belgesinin (3.4) maddesinde ya da TR 8 belgesinin
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(2.6) maddesinde belirtilen 5510 sayili Kanunun 4 tincti maddesinin birinci fikrasmm (a)
bendi kapsammdaki bir sigortahya Sozle§meye ve 5510 sayili Kanuna gore baglanacak olan
sozle§me ayhgindan 1/4 oranmda indirim yapilacaktir.

G- (Mtilga: 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayili genelge)

H- MALULLUK AYLIGI TALEBINDE BULUNANLARIN YA§LILIK
AYLIGINA HAK KAZANMASI

Almanya sosyal sigorta kurumlarmdan malulliik yontinden sozle§me ayhgi baglamp
baglamlmadigma bakilmaksizm buna ili§kin ayhk talep tarihinden sonra, Kurumumuzdan
Sozle§meye gore ayhk ve/veya 3201 sayili Kanuna gore bo^lanma talebinde bulunan
sigortahnin i§lemleri; Almanya'daki sigortahlik stirelerinin temini ile tilkemizde ge9en
hizmetlerle birle§tirilmesi, Almanya'da malul sayilmasma ili§kin tibbi raporun temini ile
Turk?e'ye 9evrilmesi, tilkemizdeki ilgili sosyal sigorta mevzuatina gore malul sayihp
sayilmadigimn tespiti i?in tibbi raporun saghk kurulunca incelenmesi, saghk kurulunca
ihtiya? duyulan ek raporun sigortahnin ikamet ettigi tilke mevzuatimn ongordtigti esaslar
dahilinde temini ve saghk kurulunca maluliyetine karar verilmesi gibi a§amalardan
olu§maktadir.

Diger taraftan, Sozle§meye gore malulltik ayhgi talebinde bulunulan tarihte veya
malulltik ayhgi baglanmasma ili§kin i§lemleri devam ederken ya§hhk ayhgi baglanmasma
ili§kin §artlann da yerine getirilmesi halinde, 5510 sayili Kanunun 54 tincu maddesinin birinci
fikrasmm (a) bendinin (1) numarah alt bendindeki "Hem malulltik hem de ya§hhk ayhgina
hak kazanan sigortahya bu ayhklardan ytiksek olani, ayhklar e§itse ya§hhk ayhgi baglamr."
htikmtintin uygulanmasi gerekmektedir.

Yukanda a?iklanan i§lemlerdeki muhtemel gecikmeler ile malulltik ayhgi talebinde
bulunulan tarihte ya da bu tarihten sonra ya§hhk ayhgina hak kazamldigi halde sigortahya bu
konuda herhangi bir uyanda bulunulmayip i§lemlerin malulltik ayhgi baglanmasi yontinde
stirdtirtilmesi ve bunun sonucunda sigortahnin malul sayilmamasma ili§kin bir karar
verilmesinin yol a9acagi telafisi imkansiz hususlar dikkate ahndiginda, sigortahnin malulltik
ayhgi talebi ile ba§layan i§lemlerin ya§hhk ayhgi yontinden de stirdtirtilmesi uygun gortilmti§,
buna ili§kin i§lemler a§agida a9iklanmi§tir.

1- Almanya sosyal sigorta kurumlanna yapilan malulltik ayhgi baglanmasma ili§kin
i§lemler devam ederken ya da bu talebe bagh olarak Almanya sosyal sigorta kurumlarmda
malulltik ayhgi almakta iken Kurumumuzdan 3201 sayili Kanuna ve/veya Sozle§meye gore
ayhk talebinde bulunan sigortahlara, oncelikle Sozle§me geregince malulltik ayhgi
baglanmasi gerektiginden ilgili Alman sosyal sigorta kurumlarmdan buna ili§kin matbu yazi
ile TR 2, TR 4, TR 7 ve TR 12 belgeleri talep edilerek, Ttirkiye'de ge9en sigortahlik
stirelerine gore kismi malulltik ayhgi baglanmasi yontinden islemler ba§latilacaktir.

2- Sigortahnin malulltik ayhgi talebinde bulundugu tarihte ya§hhk sigortasmdan kismi
ayhk baglanmasma hak kazamldigimn tespiti halinde, Almanya sosyal sigorta kurumuna
yaptigi malulltik ayhgina ili§kin talep, ya§hhk ayhgi baglanmasi i9in de ge9erli sayilacaktir.
Buna gore, malulltik ayhgi baglanmasmdaki yukanda a9iklanan gecikmelerin yol a9acagi
magduriyetin onlenmesi bakimmdan, sigortahya kismi ya§hhk ayhgi baglanacaktir.

3- Baglanan kismi ya§hhk ayhgim 3201 sayili Kanuna gore yurtdi§mda ge9en
sigortahlik stirelerini bor9lanma yoluyla tarn ayhga 9evirmek i9in ba§vuruda bulunan
sigortahlardan ya§hhk ayhgi baglanmasma yetecek kadar stireyi veya tamamim bor9lanmak
isteyenlerin bor9lanma tahakkuku, tebligi, odenmesi i§lemleri ytirtirltikteki usul ve esaslar
dahilinde sonu9landinlacaktir.
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4- Sigortahya gonderilecek olan tebligat yazisma "Borflanma miktarmi odediginiz
tarihi takip eden ayba§mdan ge9erli olmak lizere kismi ya§hhk ayligmiz tarn ayliga
donii§tiiriilecektir. Malulltik ayligi baglanmasi yoniinden siirdiiriilen i§lemler sonunda malul
sayildiginizm tespiti halinde, baglanmasi gereken malulliik ayligi ile daha once baglanan
ya§lilik ayligi mukayese edilerek yiiksek olan ayhgin odenmesi saglanacaktir. Ancak,
malulliik ayhginin baglanarak odenmesi halinde, malulliik ayligi baglanmasi ifin gerekli olan
giin sayisma kadar yetecek siireye isabet eden miktardan fazla odediginiz bor9lanma
bedelinin, 3201 sayih Kanun ve bu Kanuna ili§kin Yonetmeligin "Kismi iade yapilmaz" ve
"Borflandiklan hizmetleri dikkate ahnarak ayhk baglanmi? olanlar, bor9lanma
ba§vurusundan vazge?emezler ve bunlann odedikleri bor9lanma tutan iade edilmez"
hiikiimlerine gore iade edilmesine imkan bulunmamaktadir." paragrafi ilave edilerek,
sigortali devam edecek i§lemlerin doguracagi sonu9lar hakkinda bilgilendirilecektir.

5- Yukandaki maddede belirtilen bilgilendirmeden sonra sigortahnm teblig edilen
bor? miktarmi odemesi halinde, kismi ya§hhk ayligi, borcun odendigi tarihten ge9erli olmak
iizere, bu Genelgenin (G) boliimiinde belirtilen esaslar dahilinde tarn ayliga donii§tiiriilecektir.

6- Sigortahnm devam ettirilen malulliik ayligi baglanmasma ili§kin i§lemleri sonunda
malul sayilmasi halinde, baglanmasi gereken malulliik ayligi miktan tespit edilerek onceden
baglanmi§ bulunan ya§hhk ayligi miktan ile mukayese edilecektir. Ya§hhk ayhginin yiiksek
oldugunun tespiti halinde, bu ayhgin odenmesine devam edilecektir. Malulliik ayhginin
yiiksek oldugunun tespiti halinde ise ya§hhk ayligi, malulliik ayhgina donu§tiiriilerek her iki
ayhgin birle§tigi tarihten ge9erli olmak iizere aradaki fark birikmi§ olarak aynca odenecektir.
Sigortahnm malul sayilmamasi halinde ise onceden baglanmi§ olan ya§hhk ayhginin
odenmesine devam edilecektir.

7- Sigortahnm ya§hhk ayhgina, malulliik ayligi baglanmasma ili§kin talep tarihinden
sonra hak kazanmasi halinde, yine durumu yukandaki maddelerde a9iklanan esaslara gore
degerlendirilerek geregi yapilacaktir. Ancak, ya§hlik ayhgina hak kazanma §artlannin
olu§madigi bir tarihten once malulliik ayligi i9in yapilan tahsis talebi, ya§hhk ayligi i9in
ge9erli sayilmayacaktir. Bu durumda, sigortahdan yeni bir Tahsis Talep Beyan ve Taahhiit
Belgesi ahnarak, bu dilek9enin Kurum evrak kaydina ge9tigi tarih, tahsis talep tarihi olarak
kabul edilecektir. Kismi ya§hk ayligi ve varsa bu ayhgin tama yiikseltilmesine dair yapilan
bor9lanma talep ba§vurulan, yukanda a9iklanan esaslar dahilinde sonu9landinlacaktir.

1- DURUM DEGl§lKLlKLERl

1- Sozle§me geregince 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (a)
bendi kapsammdaki sigortahya baglanan malulluk ve ya§hhk ayhklanna ait dosyalar
sigortahnm oliim tarihine kadar, (b) bendi kapsammdaki sigortahlara baglanan malulluk ve
ya§hhk ayhklanna ait dosyalar ise oliim tarihinden sonra da ayhk baglayan iinitenin ar§ivinde
muhafaza edilecek ve bunlann unitede kaldigi siire i9indeki durum degi§ikligi i§lemleri, bu
iinitelerce yiiriitiilecektir.

2- Sigortahlara malulluk ve ya§hhk nedeniyle baglanan sozle§me ayliklannin
artinlmasi, azaltilmasi, durdurulmasi, kesilmesi ve iptal edilmesi ile ayhklardan kesinti
yapilmasma ili§kin i§lemler, durum degi§ikliklerine ait bilgi ve belgelerin temininden sonra
5510 sayih Kanunun ilgili hiikiimlerine gore sonu9landinlacaktir.

3- 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (a) bendi kapsaminda
baglanan oliim ayhklanndaki durum degi§ikliklerine ait i§lemler, heniiz merkezde
yuriitiildiigiinden S6zle§me geregince, sigortahnm oliimii ile hak sahiplerine oliim ayligi
baglandiktan sonra, bunlann tahsis dosyalan ile yetki devri kapsaminda S6zle§me geregince
malulluk ve ya§lihk ayligi baglanan sigortahnm olumii halinde, hak sahiplerine pasif olumden
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ayhk baglama i§lemleri sonu9landinlan tahsis dosyalan, SSGM Yurtdi§i Bor9lanma ve Tahsis
t§lemleri Daire Ba§kanhgma gonderilecektir.

4- U^iincu maddede belirtilen aktif ve pasif oliim dosyalan, 3201 sayih Kanuna gore
yurtdi§i sigortahhk stirelerinin bor9landinlmasi ile aktif veya pasif oliim nedeniyle ayhk
baglanan hak sahiplerinin tahsis dosyalan ile birlikte I§ kesim tarihinden sonra her ay SSGM
Yurtdi§i Borflanma ve Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgma gonderilecektir.

5- Durum degi§ikliklerinde, 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasmm
(a) bendi kapsammdaki sigortalilar i?in diizenlenecek olan bilgi giri§ formlarmdaki "Sabit
Sayi" alani (0) dan sonra dort basamakli olarak yazilacak, dordiincii basamaktaki rakam be§
ve be§ten biiyiik ise dordiincii basamaktaki rakam bir artinlacaktir.

j- AYLIKLARIN TRANSFER!

Nihai Protokoliin 5 inci maddesinin (e) fikrasmm 2 nci ciimlesinde, Kurumumuzca
Sozle§meye gore Alman vatanda§lanna baglanan ayhk ve gelirlerin, Almanya'da veya U9iincu
bir tilkede ikamet edilmesi §artiyla bu ulkeye transfer edilerek odenecegi 6ng6rulmu§tiir.
U9iincii bir iilkede ikamet eden Alman vatanda§lannin ayhklarinin bu ulkeye transfer! Alman
Kuzey Bavyera Emeklilik Sigortasinca (DRV Nordbayern) ger9ekle§tirilmektedir.

Buna gore, 5510 sayih Kanunun 4 (incii maddesinin birinci fikrasmm (a) bendi
kapsammda Tiirkiye'deki sigortahhk siirelerine istinaden baglanan sozle§me ayhklan,
ilgilinin talebine bagh olmadan diizenlenecek olan bilgi giri§ formundaki "Banka" ve
"Transfer" alanlanna (S), "Transfer Yapilacak Ulke" alanina (DE) kodlan ile "Transfer
Adresi" alanina ayhk sahibinin adresinin yazilmasi ve bu verilerin ilgili ekranlara aktanlmasi
ile ger9ekle§tirilecektir. Bu i§lem i9in, aynca bilgi giri§ formunun alt tarafina da Alman kasa
numarasimn yazilmasmin ve bu numaramn da bilgisayar kayitlanna aktanlmasi
gerekmektedir.

"^ifte vatanda§" olarak da bilinen hem Alman, hem de Turk vatanda§lanna
Kurumuzca baglanan sozle§me ayhklarinin transferi, bunlann yazih taleplerine bagh
bulunmaktadir.

Tiirk vatanda§lanna Sozle§meye gore baglanan ayhklann Almanya'ya transferine
imkan bulunmadigmdan, bu konudaki talepler, ilgili bankaya odenmesi gereken masraflann
kendilerince kar§ilanmasi kaydiyla yurtirliikteki esaslara gore yerine getirilecektir.

Yukanda a9iklanan durumlar di§mda sozle§me ayhklan yurtdi§ma transfer
edilmediginden, Almanya sosyal sigorta kurumlannca gonderilen TR 2, TR 3 ve TR 3a
belgelerinde sadece Almanya'daki adresleri bildirilen sigortah ve hak sahiplerinden
Tlirkiye'deki adreslerini bildirmeleri talep edilecek, baglanan sozle§me ayhklarinin bildirilen
adreslere en yakm ilgili banka / PTT §ubelerince odenmesi saglanacaktir.

K- TAZMlNAT TALEPLERI

Sozle§menin 49 uncu maddesinin birinci fikrasinda, avans odeyen Alman sosyal
sigorta kurumlarmm istegi tizerine bu kurumlar hesabma, Kurumumuz mevzuatma gore hak
kazamlmi§ olan ayhklardan bu avans tutannin mahsup edilecegi, U9iincii fikrasinda ise
Kurumumuzca ayhk baglanan bir kimse ve bunun ge9indirmekle yiiktimlu oldugu kimseleri
ayhga hak kazandiklan siire i9in Almanya sosyal yardim kurumlanndan yardim gormii§lerse,
bu yardimlan odeyen sosyal yardim kurumunun istegi iizerine ve onun hesabma tevkif
edilecegi belirtilmektedir.

S6zle§menin yukanda a9iklanan madde hiikmtine gore, Alman Kuzey Bavyera
Emeklilik Sigortasinca (DRV Nordbayern) talep edilen avans ve sosyal yardimlar, hem
Tlirkiye'de hem de Almanya'da sigortahhk siireleri bulunan sigortali ile bunlann hak
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sahiplerine Kurumumuzca baglanan sozle§me ayhklarma ait birikmi§ odeme tutarlarmm
Almanya'ya transferi saglanacaktir.

Soz konusu transfer i§lemi; Alman Kuzey Bavyera Emeklilik Sigortasmca (DRV
Nordbayern) birikmi§ ayhklarmdan transferi istenen ayhk sahiplerine ait bilgi giri§
formlarmdaki "Transfer" alanma (T), 'Transfer Yapilacak Ulke" alanma (DE) kodlan ile
"Transfer Adresi" ve "Tazminat Adresi" alanlarma (DRV Nordbayern) kodu, "Tazminat
Ba§langi9 Tarihi" ve "Tazminat Biti§ Tarihi" alanlarma da DRV Nordbayern tarafmdan
bildirilen tazminat ba§langi9 ve biti§ tarihlerinin yazilmasi ve bu kodlarm ilgili ekranlara
aktanlmasi ile ger9ekle§tirilecektir. Bu i§lem i9in, aynca bilgi giri§ formunun alt tarafma da
Alman kasa numarasimn yazilmasi ve bu numaramn da bilgisayar kayitlarma aktanlmasi
gerekmektedir.

L- 506 SAYILI KANUNUN GE£ICI 20 NCI MADDESINE TABI SANDIKLAR

Tiirkiye a9ismdan, Kurumumuz Sozle§menin uygulanmasmda irtibat kurumu olarak
belirlenmi§, 506 sayili Kanunun ge9ici 20 nci maddesine gore faaliyet gosteren sandlklar da
S6zle§me kapsamma ahnmi§tir. Bu durumda, soz konusu sandlklarm S6zle§me kapsammdaki
i§lemlerinin Kurumumuz aracihgiyla yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, mlilga 2829
sayili Kanun htiktimleri dikkate ahndiginda, bu sandlklar tarafmdan ayhk baglanacak olan
sigortah ve hak sahiplerinin tahsis taleplerini almaya, bu sandlklar yetkili bulunmaktadir.

506 sayili Kanunun ge9ici 20 nci maddesi kapsammdaki sandiklara tabi sigortah ve
bunlarm hak sahiplerinin S6zle§me geregince tahsis talepleri bu sandlklarca ahnacak, ancak
bu taleplere bagh olarak Almanya sosyal sigorta kurumlan ile yapilacak olan yazi§malar
Kurumumuz aracihgi ile ger9ekle§tirilecektir.

Soz konusu sandiklara tabi sigortah ve bunlarm hak sahipleri yoniinden, Sozle§me
uyarmca tahsis taleplerinin ahnmasi, Ttirkiye'deki sigortahhk stirelerinin birle§tirilmesi ile
sozle§me ayhklannin baglanmasi, odenmesi ve durum degi§ikligi i§lemleri, ilgili sandik9a
yerine getirilecektir. Bu sandiklara yapilan sozle§me ayhgi taleplerinin ilgili belgelerle
birlikte Almanya sosyal sigorta kurumlanna intikal ettirilmesi ile bu kurumlardan ahnan
taleplerin anilan sandiklara ula§tinlmasma Kurumumuz aracihk edecektir.

Anilan sandiklarla ilgili olarak Kurumumuzca yerine getirilecek i§lemlerde, Ankara'da
faaliyet gosteren sandlklar yoniiyle Sihhiye Sosyal Guvenlik Merkezi, Istanbul'da faaliyet
gosteren sandlklar yoniiyle de Unkapam Sosyal Guvenlik Merkezi yetkili kilmmi§tir.

M- YEN! KURULAN SOSYAL GUVENLIK MERKEZLERINDE
YURUTULECEK 1§LEMLER

1- Sosyal gtivenlik il mudurliiklerinde / merkezlerinde bulunan yurtdi§i i§lemleri
servisleri, gorevlerini bu Genelge ve 02/03/2009 tarihli Toplu Talimat esaslan dahilinde
yerine getireceklerdir. Ancak, soz konusu Toplu Talimatin Yurtdi§i l§lemleri Servisinin
gorevlerinin belirlendigi 2 nci ekinde yer alan 3201 sayili Kanuna gore bor9lanma yapanlarm
ayhk baglanmasma ili§kin (A-2)'de belirtilen gorevler, tahsis servislerince surdiirulecektir.

2- Yeni kurulan sosyal gtivenlik merkezlerinde yurtdi§i i§lemleri servislerinin
kurulmasi; yurtdi§i sigortahlar ile bunlarm hak sahibi ve aile bireyleri sayilan, yurtdi§i
i§lemlerindeki i§ hacminin buytiklugu ile bu servislerde 9ah§tinlacak personel sayisi ve
niteligi gibi kriterler goz ontinde bulundurularak ihtiyaca gore belirlenecektir.

3- Yeni kurulan ve yurtdi§i i§lemleri ile tahsis servislerinin faaliyete ge9irilmesine
§imdilik gerek gortilmeyen sosyal gtivenlik merkezlerinde, yurtdi§i sigortahlan ile bunlarm
hak sahibi ve aile bireyleri ile ilgili i§lemlerden, yeterli sayida personelin bulunmasi ve
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bunlarm egitilmesi kaydiyla a§agida belirtilenlerin bir kismi veya tamami bu merkezlere
devredilebilecektir.

a) 3201 sayili Kanuna gore yapilan yurtdi§i hizmet bor9lanmasma ili§kin taleplerin
almmasi ile bu taleplere ili§kin belgelerin bor9lanma i§lemlerini ytirtitmekle yetkili sosyal
giivenlik il mudurliigiine / merkezine gonderilmesi.

b) 3201 sayili Kanuna gore yapilan yurtdi§i hizmet borflanmasi ile ayliga hak
kazananlann tahsis taleplerinin almmasi ile bu taleplere ili§kin belgelerin tahsis i§lemlerini
yiiriitmekle yetkili sosyal giivenlik il miidurlugiine / merkezine gonderilmesi.

c) Sozle§meye gore baglanacak ayhklara ili§kin taleplerin almmasi ile bu Genelgenin
(B) boliimiintin 2 nci, 3 uncii ve 4 iincti maddelerinde belirtilen i§lemlerden sonra taleplere
ili§kin beige ve Sozle§me uyannca diizenlenen belgelerin ilgili sosyal guvenlik il
miidurlugune / merkezine gonderilmesi.

d) Saglik yardim hakkmi sozle§meli iilkelerden alan, iilkemizde siirekli olarak ikamet
eden ve Kurum saglik yardimlarmdan yararlandinlan sigortahlar ve bunlarm bakmakla
yukiimlii oldugu aile bireylerine ait "Sosyal Guvenlik Sozle§mesine Gore Saglik Yardimi
Belgesi"nin stiresinin uzatilmasi.

Sosyal Guvenlik S6zle§mesine Gore Saglik Yardimi Belgesi stiresinin uzatilmasma
dair i§lemler i9in yeni beige dlizenlenmeden once, belgeyi daha once diizenleyen Yurtdi§i
i§lemleri Servisi ile telefonla irtibata ge9ilerek ilgililerin saglik yardimi haklannm devam
ettigi teyit edilecektir. Yeni beige diizenlenmesi halinde belgenin bir ornegi ilgili Yurtdi§i
l§lemleri Servisine ula§tinlacaktir. Adma beige duzenlenmi§ ki§ilerle ilgili olarak, saglik
sosyal guvenlik merkezlerinden fatura veya hizmet detay belgesi intikal etmesi halinde, bu
fatura ve hizmet detay belgeleri geciktirilmeden ilgili Yurtdi§i l§lemleri Servisine
gonderilecektir.

N- DlGER 1§LEMLER

1- Sozle§me ve Idari Anla§maya gore, Almanya ve Ttirkiye sosyal guvenlik
kurumlannca kar§ilikh olarak ayliklann veya gelirlerin baglanmasma, durdurulmasma veya
kesilmesine, sigortahlik stirelerindeki degi§ikliklerin bildirilmesine, hizmet akdine veya kendi
nam ve hesabina 9ah§maya ba§lamlmasma, hak sahibinin veya yardim hakki olan bir yetimin
oltimiine, dul kadin ya da erkegin yeniden evlenmesine, kanuni ikametgahin ba§ka bir ulkeye
nakline, adres degi§ikligine, iilke uyrugunun degi§tirilmesine, 9ocugun velayetinin almmasma
veya evlatlik edinilmesine ili§kin bilgi ve belgeler, en kisa siirede TR 8 belgesi ile
gonderilecektir.

2- 5510 sayili Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasimn (b) bendi kapsammda
baglanan sozle§me ayliklarmin birikmi§ tutarlanndan yapilacak olan tazminat kesintileri ile
Almanya'da odenmek tizere transfer edilecek ayliklarla ilgili olarak bilgisayar programlarmm
revize edilmesi ile ilgili 9ah§malar sonu9landinldigmda, aynca duyurulacaktir.

3- Almanya sosyal sigorta kurumlan ile yapilan yazi§ma sonucunun iki ayhk siirede
almamamasi halinde, cevabin 9abukla§tinlmasi yoniinden ilgili sigorta kurumuna tekit yazisi
yazilacak, ii9iincu tekitten sonra sonu9 almamamasi halinde ise Kurum web sayfasimn
"Yurtdi§i" boliimiinde yer alan ileti§im bilgilerinden yararlamlarak T.C. ^!ali§ma ve Sosyal
Guvenlik Bakanligmin ilgili yurtdi§i temsilciliklerinden (9ah§ma mii§avirligi ve ata§elik)
cevabin 9abukla§tinlmasi yoniinde destek ve yardim talebinde bulunulacaktir.

4- Sozle§meye gore yiiriitiilen i§lemlerin her a§amasmda yazi§malarm birer ornegi
"Bilgi i9in" ba§vuru sahiplerine gonderilmek suretiyle bilgilendirilecek, i§lemin gecikmeli
olarak sonu9lanacagi durumlarda, gecikme sebepleri de a9iklanarak yiirutiilen i§lemler
konusunda ilgiliye aynntili bilgi verilecektir.
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5- Sozle§meye gore, yetki devri kapsammdaki i§lerin yiiriitiimii sirasmda kullamlan
Almanca belgelerde (evrak, S6zle§me uyarmca duzenlenen beige, tibbi rapor vb.) terciimesine
ihtiya9 duyulan ve 50 kelimeyi gefmeyen metinler, belgeleri gonderilmeksizin
yurtdisitercume@sgk.gov.tr e-posta adresine gonderilmek suretiyle terciimeleri elektronik
posta yoluyla almacaktir. Bunun di§mdaki Almanca belgelerin, SSGM Yurtdi§i Borflanma ve
Tahsis l§lemleri Daire Ba§kanhgma bir yazi ekinde gonderilerek terciimelerinin temini
saglanacaktir.

6- 5510 sayih Kanunun 4 iincii maddesinin birinci fikrasmm (b) bendi kapsammdaki
sigortahlar ile bunlarm hak sahiplerine yetki devrinden onceki Sozle§meye gore baglanan
malulluk, ya§hhk ve oliim ayhklarma ait durum degi§ikligi i§lemleri de sosyal glivenlik il
miidiirliigiinde / merkezlerinde yiiriitiileceginden bunlarm 01/07/2010 tarihinden once SSGM
Yurtdi§i Borclanma ve Tahsis t§lemleri Daire Ba§kanhgmda muhafaza edilen tahsis dosyalan,
asil tahsis dosyalan ile birle§tirilmek tizere, bir takvim dahilinde ilgili unitelere
devredilecektir. Ancak, bu dosyalarm devir tarihine kadar meydana gelen durum degi§iklikleri
halinde, i§lemlerin geciktirilmeden sonu9landinlmasi bakimmdan dosyalan
"yurtdisievrak@sgk.gov.tr" elektronik posta adresinden istenecektir.

7- Yetki devri kapsammdaki i§lemlerin yurutumii sirasmda ihtiya9 duyulan Sozle§me,
Idari Anla§ma ve Nihai Protokol metinleri ile egitim notu, S6zle§me uygulamasinda
kullamlacak belgeler ve yazi§ma ornekleri, egitime katilan §ef personele CD ortaminda teslim
edilmi§tir. Gerektiginde bu dokiimanlara Kurumumuz web ve Intranet sayfasmdan
ula§ilabilecektir.

8- Alman sosyal sigorta kurumlanmn yazi§ma adresleri Ek-1'deki tabloda, sigortahlik
siirelerine ili§kin bu kurumlarca duzenlenen TR 4 belgesinde yer alan Almanca deyimlerin
Tiirk9e kar§ihklan Ek-2'deki tabloda ve bu siirelerin bor9lanma ve sozle§me ayllklarmda
degerlendirilmesi Ek-3'deki tabloda gosterilmi§tir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ
Kurum Ba§kam

EKLER:
1- Alman Sosyal Sigorta Kurumlanmn

lleti§im Bilgilerini Gosterir Tablo ( 1 Sayfa)
2- Alman Sosyal Sigorta Kurumlarmca Duzenlenen

Hizmet Cetvellerinde Yer Alan Almanca Deyimlerin
Tiirk9e Kar§ihklanna Ili§kin Tablo ( 1 Sayfa)

3- Alman Sigortahlik Siirelerinin Tahsis l§lemlerinde
Degerlendirilmesine lli§kin Tablo ( 1 Sayfa)

DAGITIM
Geregi : Bilgi
Merkez ve Ta§ra Te§kilatma gah§ma ve Sosyal Guvenlik Bakanligma
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ALMAN SOSYAL SIGORTA KURUMLARININ
ILETiSiM BILGiLERINi GOSTERIR TABLO

KURUMUN ADI

DEUTSCHE
RENTENVERSiCHERUNG

NORDBAYERN
(Alman Kuzey Bavyera Emeklilik

Sigortasi)

DEUTSCHE
RENTENVERSICHERUNG

BUND
(Alman Federal Emeklilik Sigortasi)

DEUTSCHE
RENTENVERSICHERUNG

KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE
PIEPERSTRASSE

(Alman Maden/Demiryolu/Deniz
Emeklilik Sigortasi)

KURUM HAKKINDA BILGI

Genellikle i§9iler bu kurum
kapsammdadir. Ozellikle Turk
is9ilerinin emeklilik islemleri de
bu kurumca yurutulmektedir.
Tiirk i§9isinin muhatap oldugu
kurum bilinmiyorsa bu kurumla
yazis.ma yapilabilir. Alman
mevzuati ve sozlesme ile alakah
sorular bu kuruma sorulabilir.

Genellikle hizmetliler bu kurum
kapsammdadir. Daha gok
memurlari sigorta kapsamma
almi§tir. Bu kurum aym zamanda
gen9 Turklerin yogun olarak
sigortalandigi kurumdur.

Genellikle kurum madende,
denizyollarmda ve
demiryollannda 9alisanlan sosyal
sigorta kapsamma almi§tir. Bu
kurumda bir tek gun 9ahsmasi
olsa bile diger kurumlardaki
sigortahlarm sozle§me
hiikumlerine ait islemleri bu
kurum tarafmdan yerine
getirilmektedir.

YAZISMA ADRESI

DEUTSCHE
RENTENVERSiCHERUNG

NORDBAYERN
95440 BAYREUTH / ALMANYA

DEUTSCHE
RENTENVERSICHERUNG

BUND
1074 BERLIN /ALMANYA

DEUTSCHE
RENTENVERSiCHERUNG

KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE
PIEPERSTRASSE 14-28

44789 BOCHUM / ALMANYA

ILETISIM BILGlLERi

Tel: + 49921607518 (Turk9e)
+ 4992160769 l(Tiirk9e)

Faks: +49921607734
+ 49921607650

e-posta:
auslandsreferat@drv-nordbayern.de

Tel: + 493086568663 (Tiirk9e)
+ .493086564367 (Ttirkfe)
+ 493086564474 (Tiirk9e)
+ 493086564402 (Turk9e)

Faks: + 493086563845
e-posta:
wolfgang.heinemann@drv-bund.de
gabriele.weise@drv-bund.de

Tel: +492319063678
+ 4923430423401
+ 49 234 304 23400

Faks: +492319063670
+ 49 234 304 923400
+ 49234304920100

e-posta:
tuncay.sabanci@kbs.de
monika.taenzel@kbs.de
petra.wilke@kbs.de
volker.achenbach(S)kbs.de



(EK- 2)
ALMAN SOSYAL SIGORTA KURUMLARINCA DUZENLENEN HIZMET

CETVELLERINDE YER ALAN ALMANCA DEYIMLERIN
KAR§ILIKLARINA ILI^KIN TABLO

ALMANCA
Pflichtbeitrage

Pflichtbeitragszeit

Pflichtbeitrag

Arbeitslosigkeit

Arbeitslosengeld II ohne
Arbeitslosigkeit

Arbeitslosengeld II mit Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug

Uberbrtickungszeit

Geringfiigige versicherungsfreie
Beschaftigung

Versicherungszeiten aufgrund einer
Geringfiigige versicherungsfreie
Beschaftigung

Krank/GesundheitsmaBnahmen

Krank/GesundheitsmaBnahmen ohne
Beitragszahlung

Schwa ngerschaft/Mutterschutz

Beitragswert

Pflichtbeitragszeit fiir Kindererziehung

fiir Kindererziehung/
Schwangerschaft/ Mutterschutz

Krankengeldbezug

Pflichtbeitrage fur Pflegetatigkeit

Pflichtbeitragzeit fur Pflegetatigkeit

Pflichtbeitragszeit fiir Schwangerschaft/
Mutterschutz

Pflichtbeitragszeit einmalig gezahltes
Entgelt

Zurechnungszeit vor Rentenbeginn

Rentenbezug

Rentenbezug mit Zurechnungszeit

Pflichtbeitragszeit Entgelt aus
Arbeitszeitguthaben

Pflichtbeitragszeit berufliche
Ausbi ldung

Keine Anrechnung

Pflichtbeitragzeit Entgelt bei
Freistellung im Inzolvenzvefahren

Krank./GesundheitsmaBnahmen

Schwangerschaft/Mutterschutz

Bergmannspramie

Schulausbildung

Fachschulausbildung

Hochschulausbildung

TURKCE
Zorunlu primler

Zorunlu prim siiresi

Zorunlu prim

is.sizlik

l§sizlik olmadan i§sizlik parasi II [issizlik sigortasma tabi olmadan sosyal yardim
(edim)

l§sizlikle birlikte i§sizlik parasi II [i§sizlik sigortasma tabi olarak sosyal yardim (edim)]

Yardim odemesi olmadan l§sizlik (sadece i§sizlik sigortasma kaydi olan, sosyal yardim
almayan)

Gecis. siiresi (hastahk veya is.sizlik siirelerinden once veya sonraki sure)

Sigortadan muaf kisa stireli 9ahs.ma (sigortaya tabi olmayan du§iik degerli
9ah§malardan dogan, belli bir sureye isabet etmeyen sigorta siireleri)

Sigortadan muaf ciizi 9ahs.maya (sigortaya tabi olmayan dtis.iik degerli 9ali§malardan
dogan, belli bir sureye isabet etmeyen sigorta surelerine istinaden olan sigorta sureleri)

Hastahk/Saglik tedbirleri (onlemler; ornegin rehabilitasyon veya tekrar calis.maya
ba§lamasi i^in te§vik yardimlan)

Prim odemesi olmadan hastahk/Saglik tedbirleri

Gebelik/analik korumasi (dogurmadan 8 hafta ve dogurduktan sonraki 8 hafta olan
sure)

Prim degeri

Qocuk yeti§tirmeden dolayi zorunlu prim sureleri

Qocuk yeti§tirme/gebelik/ anahk korumasi (dogumdan onceki 8 hafta ve dogumdan
sonraki 8 hafta olan sure)

Hastahk parasi odemesi (9ahs.irken alti haftadan fazla hasta olundugunda, altinci hafta
itibanyla hastahk kasasmm saghgma kavu§uncaya kadar maa§ yerine odedigi edim).

Bir ki§inin bakimmi ustlenmi§ ve o kisiye bakicisi olarak bakiyorsa, bundan dogan
bakicihk i§i (faaliyeti) yiizunden zorunlu primler

Bir ki§inin bakimmi ustenlem;i§ ve o kisjye bakicisi olarak bakiyorsa, bundan dogan
zorunlu prim siiresi

Gebelik/analik korumasi i9irl zorunlu prim siiresi (dogumdan onceki 8 hafta ve
dogumdan sonraki 8 hafta ol^n sure)

Zorunlu prim siiresi, bir defaliw^pdenen ucret yuziinden zorunlu prim siiresi

Ayhk odemesinden once hesaba damT'ttWen/eklenti siireler

Ayhk odemesi

Hesaba dahil edilen/eklenti siireler ile birlikte ayhk odemesi

Zorunlu prim siiresi, 9ahsma/mesai saatinden dogan (fazlaligmdan) ucret

Zorunlu prim siiresi, mesleki egitiminden dolayi zorunlu prim siiresi

(Hesaba katma yok) tanmmami§tir

Zorunlu Prim Siiresi, iflastan dolayi muaflyet durumunda iicret odemesi

Hastahk/Saglik Onlemleri/yardimlan/edimleri

Gebelik/Anahk Korumasi (dogumdan onceki 8 hafta ve dogumdan sonraki 8 hafta olan
sure = dogum izni + logusa)

Madencilere ek prim

Okul ogrenimi

Meslek Egitimi Siiresi

Yiiksek Okul veya Universite Siiresi



(EK-3)
ALMAN SIGORTALILIK SURELERININ TAHSIS I§LEMLERINDE

DEGERLENDIRILMESINE ILI^KIN TABLO

BORCLANMA SOZLE$ME
Sira
No

10

Kod

PF

FR

3

4

5

6

7

FR

KEZ

PF

PF

PF

PF

Sigortahlik Suresi

Pflichtbeitragszeiten

Mecburi Prim Odeme Siireleri

Freiwillige Beitrage (wg. Selbstandigkeit)

(Kendi nam ve hesabma 9ah§malardan
dolayi) istege bagli prim sureleri

Freiw. Beitragszeiten

Istege Bagli Prim Odeme Sureleri

Kindererziehungszeiten

(^ocuk Yeti§tirme Sureleri

Arbeitslosigkeit

i§sizlik Odenegi

Krankengeldbezug

Hastahk Odenegi

Anpassungeld

Intibak Parasi

Geringfugige versicherungsfreie
Beschaftigung

Sigortadan Muaf Ctizi ^ah§ma

Pflichtbeitragszeit fiir Pflegetatigkeit
(PFL)

Bakim Sureleri ile Borslanma Yoluyla
Odenen Primlere ait Siireler

Pflichtbeitrage (wegen Selbstandigkeit)

(Kendi nam ve hesabma 9ah§malardan
dolayi) Zorunlu Prim

ix Ayhgi „ AyhgiKapsami _ . J ... Kapsami ,,J ...
,r 0 Kesilir ,r 0 Kesilir

nda mi? .0 nda mi?.0

Evet

Evet

mi

Evet

Evet

Evet

Evet

._
mi?

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayir

Hayir

Evet

Evet

Hayir

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

Evet

Evet

Evet

Hayir Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayir

Evet

Evet


