
 
 

Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 81                                      İstanbul, 20 Ekim 2021 

 

 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi konulu SGK’nın 14.10.2021 tarih ve 
2021/34 sayılı Genelge’si yayımlanmıştır.  
 
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Avusturya, Belçika, İtalya, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, İspanya ve Türkiye olmak üzere 8 ülke tarafından 
onaylamıştır. Söz konusu sözleşme hükümleri, aramızda ikili sosyal güvenlik 
sözleşmesi bulunmayan İspanya ve Portekiz ile müşterek sigortalıları 
hakkında uygulanacaktır. 
 

Sözleşme,  
 

✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar 
ile bu kapsamda gelir/aylık alanlar için hastalık, analık, maluliyet, 
yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıklarını,  

✓ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar 
ile gelir/aylık alanlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasını 
kapsamaktadır.  

✓ Sözleşmenin 26 ncı maddesi gereği hastalık ve analık hükümlerinin 
uygulanması ülkeler arasında mutabakata bağlı olduğundan ve 
Ülkemiz ile İspanya ve Portekiz arasında bu yönde bir mutabakat 
olmadığından hastalık ve analık hükümleri uygulanmayacaktır. 

✓ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde 
belirtilen emekli sandıkları Sözleşme kapsamında olup Kanunun 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar için 
uygulanan Sözleşme hükümleri bunlar hakkında da uygulanacaktır. 
Bu kişiler hakkında ilgili ülke yetkili kurumları ile yapılacak 
yazışmalara Kurum aracılık yapacaktır. Ancak talep formülerlerinin 
düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

✓ Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere 29 adet Türkçe 
formüler ihdas edilmiştir. Anılan formülerler, Kurum intranet 
sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler” 
bölümünde yayımlanmıştır. 

 
Söz konusu Genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmuştur. 
 
 
Saygılarımızla. 
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
Erkan Baykuş 
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Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir. EY ve/veya 

Kuzey YMM ve Bağımsız 

Denetim A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 
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