
SÖZLEŞMELERİN UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ 

 

 1- Almanya  

a) Genel Haklar 

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler.  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  



Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

e) Prim iadesi 

1) Vatandaşlarımızın Almanya sigorta kurumlarına yatırmış olduğu sigorta primleri, yazılı istek 

üzerine ve diğer bazı şartlarla sigortalılara veya ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine iade 

edilmektedir. 2) Türk vatandaşı olan bir sigortalıya primlerinin iade edilmesindeki ön koşul, 

bekleme süresinin dolması ve Almanya'yı terk etmiş olmasıdır. Almanya rant reform yasasında 

meydana gelen değişiklikle 6 ay olan bekleme süresi 28.09.1996 tarihinden itibaren 2 yıla 

çıkarılmıştır.  

3) Bekleme süresinin başlangıcı mecburi sigortalılığın sona erdiği tarihtir. Almanya ve 

Türkiye'deki mecburi sigortalılık eşdeğerdir.  

4) 2 yıllık bekleme süresi içinde yeniden Türkiye'de veya Almanya'da mecburi sigortalı olunur 

ise, 2 yıllık bekleme suresi her defasında mecburi sigortalılığın sona ermesinden sonra 

başlamaktadır.  

5) 17.03.1987 tarihine kadar Almanya'yı terk etmiş vatandaşlarımız Türkiye'de mecburi 

sigortalı olsalar bile bekleme süresinden etkilenmeyecekler, istedikleri takdirde primleri iade 

edilecektir.  

6) Ayrıca 65 yaşını doldurdukları halde Almanya ve Türkiye'deki prim ödeme süreleri toplamı 

5 yılı bulmayan vatandaşlarımız da 24 aylık bekleme süresine tabi olmadan prim iadesi 

isteğinde bulunabileceklerdir.  

7) Ölen sigortalının Almanya ve Türkiye'deki prim ödeme süreleri toplamı 5 yılı bulmuyorsa 

dul veya yetimlere prim iadesi yapılmaktadır.  

8) Dul veya yetimlerin prim iadesi isteğinde bulunabilmeleri için bekleme süresi şartı yoktur.  

f) İade edilecek ve edilmeyecek primler  

Sigortalı adına ödenmiş olan primlerden sigortalı hissesi iade edilmektedir. İşveren hissesi 

sigortalının katkıda bulunmadığı, işsizlik parası, işsizlik yardımı ve çocuk yetiştirme gibi 

sürelere ait primler iade edilmemektedir. Ancak, hastalık parası, yaralı parası gibi sürelere ait 

sigortalının bizzat üstlendiği primlerin tamamı iade edilmektedir. 

2- Belçika  

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler.  



3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde müstakil aylık bağlamaya yeterli süre yoksa 

diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi ile orantılı 

sözleşme aylığı bağlar. Eğer mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya yeterli süre varsa diğer 

ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Her iki ülke mevzuatına göre 

müstakil aylık bağlamaya yeterli süre varsa sigortalı her iki ülkeden de ya müstakil yada 

sözleşme aylığını tercih etmek zorundadır.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. 

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Malullük, sebebiyle yapılacak para yardımları, malullükle sonuçlanan iş göremezlik halinin 

meydana geldiği tarihte ilgilinin tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine göre tayin edilir ve bu 

yardımlar sözü edilen mevzuatı uygulamakla görevli sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir. 

Diğer ülke malullük aylığı bağlamaz. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

3- İsveç 

a) Genel Haklar  



1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler.  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Türk mevzuatına göre aylığa hak kazanılıp hak kazanılmadığının tespitinde her iki ülkede 

geçen hizmetler birleştirilerek Türk mevzuatına göre geçen prim ödemesi süresi ile orantılı 

sözleşme aylığı bağlanır.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir gün hizmetin bulunması 

gerekir. 6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan 

sigortalı, ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam eder.  

7) Türk mevzuatına göre ölen sigortalının hak sahiplerine İsveç’te otursalar bile dul-yetim 

aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır. 

10) İsveç mevzuatına göre, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından sağlık yardım hakkını 

elde etmiş kişiler ve sadece bu arazlarından dolayı ve İsveç’in muvafakati olması şartıyla 

Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Ayrıca İsveç sigorta 

kurumunun tedavi amaçlı Türkiye’ye gönderdiği kişiler de bu rahatsızlıkları ile ilgili sağlık 

yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler.  

b) Malullük, Yaşlılık, Dul ve Yetim aylığı bağlanması  

Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ile müstakil aylık bağlanmasına hak kazanılıp, 

İsveç mevzuatına göre aylık bağlanmadığı durumlarda hizmet birleştirmesi yapılmadan Türk 

mevzuatına göre geçen süreler dikkate alınarak müstakil aylık bağlanır. Ancak, İsveç 

mevzuatına göre aynı mahiyette aylık bağlanması halinde, Türk mevzuatına göre bağlanan 

müstakil aylık, İsveç mevzuatına göre aylık bağlandığı tarihten itibaren her iki ülkede geçen 

hizmetler birleştirilerek, Türk mevzuatına göre geçen prim ödemesi süresi ile orantılı sözleşme 

(kısmi) aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

4- Kanada  

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  



2) Her iki akit taraf vatandaşları, Tarafların mevzuatına göre, hak ve yükümlülük bakımından 

bulundukları ülke vatandaşları ile eşit işlem görürler, 

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir. Bir kimsenin, bir Tarafın mevzuatına 

göre, yeterli kredilenebilir süreyi tamamlayamaması nedeniyle, bir yardım ödenmesine hak 

kazanamaması durumunda, bu kimsenin, bu yardımın ödenmesine hak kazanması, sürelerin 

çakışmaması koşuluyla, sürelerin birleştirilmesi suretiyle tespit edilir. Türkiye ve Kanada’da 

geçen sigortalılık süreleri; malullük, yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık bağlanmasına 

yeterli ise hizmet birleştirilmesi yapılmadan her iki ülke sigorta kurumunca ayrı ayrı tam aylık 

bağlanabilir. 

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 360 gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. Her iki Tarafın mevzuatına 

tabi olan veya olmuş bir kimseye veya böyle bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler 

veya geride kalan hak sahiplerine, bu Anlaşma uyarınca ödenecek yardımlar, üçüncü bir Devlet 

ülkesinde de ödenir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

a) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Eğer o kimsenin ikamet süreleri birleştirildiği zaman, en az Kanada dışında bir 

aylık ödenmesine hak kazanmak için Yaşlılık Güvencesi Kanununca istenen minimum Kanada 

ikamet süresine eşit ise, Kanada dışındaki bir kimseye bir yaşlılık güvencesi aylığı ödenir. Bir 

eş ödeneği ve garanti edilen gelir zammı, Kanada dışındaki bir kimseye sadece Yaşlılık 

Güvencesi Kanununun izin verdiği ölçüde ödenir. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

b) Malullük aylığı bağlanması  



Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

5- Libya  

a) Genel Haklar  

1) 1/10/1976 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre 

1/10/1976 – 01/09/1985 süresinde çalışanlar ile 01/09/1985 tarihinden sonra daimi işçi 

statüsünde Libya’da çalışan kişiler Libya sosyal Güvenlik mevzuatına tabidir.  

2) 01/09/1985 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre 

Libya’da iş yapmakta olan Türk işverenlerin yanında çalışan işçilerimiz “Daimi İşçi” 

statüsünde sayılmıştır. Daimi işçilerimizin “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının “a” bendi (SSK) kapsamında sigortalı 

sayıldıklarından işçilerimizin malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalığı ve analık 

sigortası primi kurumumuza yatırılmaktadır. Ancak hastalık sigortası primi işverenler 

tarafından Libya mevzuatında öngörüldüğü oranda Libya Sosyal Güvenlik Kurumu’na 

yatırılmaktadır. 

3) Libyalı işveren veya 3 üncü bir ülke işvereni (Konsorsiyum dahil) yanında çalışan işçilerimiz 

“ Geçici İşçi” statüsünde sayılmış ve bunlar Libya mevzuatına tabi tutulmuşlardır.  

4) Sözleşme hükümlerine göre 01/09/1985 tarihinden sonra Libya’da geçici işçi statüsünde 

çalışan işçilerimizin en az 5 yıl hizmeti bulunması halinde kendilerinden ve işverenlerinden 

kesilmiş bulunan primlerini yurda dönmeden Libya sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat 

ederek almaları mümkün bulunmaktadır.  

5) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

6) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, Türkiye’de geçen hizmetlerle, 

1/10/1976 – 01/09/1985 süresinde ve 01/09/1985 tarihinden sonra daimi işçi statüsünde 

Libya’da çalışanların hizmetleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

7) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

8) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 360 gün hizmetin bulunması 

gerekir.  



9) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

10) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf 

ülkesinde otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

11) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. 

12) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca 

da dikkate alınmaktadır.  

b) Malullük, yaşlılık dul ve yetim aylığı bağlanması  

Yaşlılık aylığının hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde, Türkiye’de geçen hizmetlerle, 

1/10/1976 – 01/09/1985 süresinde ve 01/09/1985 tarihinden sonra daimi işçi statüsünde 

Libya’da çalışanların hizmetleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir. Sözleşmeye 

göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık aylığı bağlar. 

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

6- Gürcistan  

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir. 

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar. 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az oniki ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  



8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması 

 Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

7- Lüksemburg  

a) Genel Haklar  

1) Vatandaşlarımızın Lüksemburg’da çalıştıkları süre içerisinde sosyal güvenceye 

kavuşturulmaları ve bu ülkenin vatandaşları ile hak ve menfaatler bakımından eşit işlem görme,  

2) Vatandaşlarımız ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin, Türkiye ile 

Lüksemburg sosyal güvenlik mevzuatlarından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta 

kollarına ilişkin haklarını, her iki ülkede bulundukları veya ikamet ettikleri sırada da kullanma,  

3) Türkiye ile Lüksemburg sosyal güvenlik mevzuatına göre tamamlanmış hizmet süreleri ile 

bu ülkelerin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bulundukları üçüncü bir 

ülkedeki hizmet süreleri, aynı, zamana rastlamamak kaydıyla birleştirme,  

4) Taraflardan birinin mevzuatı uyarınca bağlanan aylık veya gelirler, aylık veya gelir sahibinin 

diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde bile devam etme ve hiçbir şekilde kesilmeme 

imkanı söz konusudur.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Akit Tarafın mevzuatları uyarınca aynı türden bir çok yardımdan yararlanılamaz. 

7) Bir Akit Tarafın mevzuatı ile öngörülen kesinti, durdurma veya iptal hükümleri, bir yardımın 

diğer sosyal güvenlik yardımları veya başka gelirlerle, ya da bir mesleki faaliyetin icrası 

nedeniyle birleştirilmesi durumunda, diğer Akit Tarafın mevzuatına göre kazanılan yardımlar, 



gelirler veya o ülkede icra edilen bir mesleki faaliyet söz konusu olduğunda dahi ilgiliye 

uygulanır.  

8) Bir Taraf ülkesinde ücretli çalışan bir kişi, bu çalışmaları ile ilgili olarak, diğer Taraf 

ülkesinde ikamet etmesi ya da işverenin veya işverenin işyeri merkezinin diğer Taraf ülkesinde 

bulunması halinde dahi, çalıştığı Taraf ülke mevzuatına tabi olur.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması 

 Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. 

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

8- İsviçre  

a) Genel Haklar  

1) İsviçre’de çalışan Türk vatandaşları İsviçre sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Türkiye’de 

çalışan İsviçre vatandaşları ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına yazılı müracaatları 

üzerine tabi olur.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Türk mevzuatına göre sözleşme aylığı bağlanabilmesi için Türkiye’de 360 gün veya 12 ay 

hizmetin bulunması gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 



aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

10) İsviçre mevzuatına göre, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından sağlık yardım hakkını 

elde etmiş kişiler, sadece bu arazlarından dolayı ve İsviçre’nin muvafakati olması şartıyla 

Türkiye’de sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre sigortalının malullük hali hangi ülke mevzuatına tabi olarak çalışırken 

meydana elmiş ise talep yalnız o ülkece incelenmekte, sigortalı malul sayılması halinde diğer 

akit taraf ülkede geçen hizmetler de dikkate alınarak aylık yalnız o ülkece bağlanmaktadır. 

Diğer akit taraf ülkece aylık bağlanmamaktadır. Yani, İsviçre’den malullük aylığı bağlanan 

kimselerin, Türkiye’de geçen prim ödeme süreleri İsviçre’de geçen prim ödeme süreleri olarak 

kabul edildiğinden, Türkiye’de geçen sigortalılık nedeniyle Kurumumuzca yaşlılık ve malullük 

aylığı bağlanmaz. Ancak, İsviçre mevzuatına göre bağlanan malullük aylığı, sigortalının 

malullük halinin ortadan kalkması veya 65 yaşını doldurması nedeniyle malullük aylığının 

yaşlılık aylığına dönüşmesi halinde Kurumumuzca Türkiye’de geçen çalışmalara göre müstakil 

veya kısmi yaşlılık aylık bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

e) Prim transferi  

Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini tadil eden ve 01/06/1981 tarihinde yürürlüğe 

giren ek sözleşmenin 10-a maddesine göre, İsviçre’de çalışan Türk vatandaşları, İsviçre yaşlılık 

ve ölüm sigortasına yatırılan primlerini, İsviçre yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları 

yardımlarından yararlanmamış olmaları ve Türkiye veya bir üçüncü ülkeye yerleşmek üzere 

İsviçre’den ayrılmış bulunmaları koşulu ile talep edebilmektedirler. İsviçre’den primleri 

Kurumuza transfer edilen Türk vatandaşları ile bunların hak sahipleri, İsviçre yaşlılık, malullük 



ve ölüm sigortasından hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ek sözleşmeye göre, ülkemize 

transfer edilen primler ve bu primlere ilişkin süreler Kurumumuz mevzuatına göre aylığa hak 

kazanmada ve aylığın hesabında Türkiye’de geçen çalışma sürelerine muadil sayılmaktadır. 

Transfer edilen primlere ait çalışma süreleri ile Türkiye’de geçen çalışmalar birlikte dikkate 

alındığında yaşlılık aylığına hak kazanılmaması ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş 

olması halinde transfer edilen primler toptan ödeme olarak iade edilmektedir. Ayrıca, 3201 

sayılı Kanuna göre;  

a)Transfer edilen primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcun 

tamamı ödenmiş olması halinde, transfer olunan primlerin tamamı, 

b)Transfer olunan primlere ilişkin sürelerin bir kısmını borçlanarak tahakkuk ettirilen borcun 

tamamı ödenmiş olması halinde, transfer olunan primlerin borçlanılan gün sayısına isabet eden 

orandaki miktarı, transfer tarihindeki cari kur üzerinden Türk Lirası karşılığı olarak Kurumca 

kendisine, hak sahiplerine veya mirasçılarına iade edilmektedir. Diğer taraftan, talepte 

bulunulması halinde, 3201 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilen borç miktarı İsviçre’den 

transfer edilen primlerden mahsup edilerek kalan primler iade edilmektedir.  

9- Makedonya  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4- Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 12 ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır. 

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. 



9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta Kurumunca 

da dikkate alınmaktadır.  

a) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

b) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. 

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

10- Norveç  

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler.  

3) Türkiye ve Norveç’te geçen sigortalılık süreleri aynı zamana rastlamamak koşuluyla 

birleştirilebilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar. 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 12 ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  



8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. 

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

a) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Norveç’te emeklilik yaşı 67 olarak belirlenmiştir. Ulusal Sigorta Sistemi 

bünyesinde erken emekliliğe ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Yaşlılık aylığı 70 

yaşına kadar kısmen veya tamamen ertelenebilir. 16-66 yaşları arasında, baz aylık için en az 3 

yıl Norveç’te ikamet etmiş olmak gerekir. Bunun yanında tam aylık için 40 yıl ikamet koşulu 

vardır. Gerektiğinde hizmet birleştirilmesi yapılır ve aynı zamanda tam aylık hakkı olmaması 

durumunda varsa diğer ülkedeki hizmetlerin yeteri kadarı alınarak sözleşme aylığı bağlanır. 

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

b) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Genel olarak, Norveç mevzuatına göre 16 ile 67 yaşları arasında olup, çalışma 

kapasitesi hastalık sakatlanma veya herhangi bir kusur nedeniyle sürekli olarak en az %50 

oranında azalmış bulunan bir sigortalı, bu beklenmedik durumun meydana geldiği tarihe kadar 

en az 3 yıl süreyle aylık yardımlarına hak kazanacak şekilde sigortalı bulunması koşuluyla, bir 

maluliyet aylığına hak kazanır. Hizmet birleştirmesi, malullük aylığına yapılmaz. Tam aylık 

bağlanmasının yanı sıra sözleşme bağlanmaz. Bunun yanında malullük aylığı için en az 12 ay 

sigorta priminin yatırılmış olması ve malullük halinin, olayın meydana geldiği ülkede 

gerçekleşmesi gerekmektedir. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. - Dul Aylığı: 67 yaşın altında olan geride kalan eş (veya 

ölen şahısla daha önce evli olan yahut ondan çocuk sahibi olan aynı evde yaşayan şahıs) aylık 

yardımlarına hak kazanacak şekilde sigortalı ise; müteveffanın sağlığında sigortalı olup, ölüm 

tarihinden önceki en az 3 yıllık sürede çalışabilecek durumda olması halinde aylık yardımlarına 

hak kazanır. Geride kalan eş, müteveffanın ölüm tarihinden önceki en az 3 yıllık süre içinde 

aylık alıyor olması halinde de yardımlara hak kazanır.  

Yetim Aylığı: Aylık yardımlarına hak kazanacak şekilde sigortalı olan 18 yaşın altındaki bir 

çocuk, ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin birden ölmesi halinde ve ölen şahsın 

çalışabilecek durumda ve ölümünden önceki 3 yıllık sürede aylık yardımlarına hak kazanmak 

üzere sigortalı olması durumunda aylığa hak kazanır. - Geride kalan çocuk, aynı zamanda ölen 

şahsın ölüm tarihinden önceki en azından 3 yıllık süre için aylık almış olması durumunda 

yardımlara hak kazanır. eğer her iki ebeveyn de ölmüş ise eğitim görmekte olan çocuklar 20 



yaşına kadar aylık almaya devam eder. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

11- Hollanda 

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler, 

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Malullük aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 



Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

12- Avusturya  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir. 

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar. 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 12 ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 



d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

13- Çek Cumhuriyeti  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  



Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 360 gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 



c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

15- Arnavutluk  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır. 

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  



c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

16- Bosna Hersek  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az on iki ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  



Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. 

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

17- Fransa  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler, 

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil dul ve yetim aylık 

bağlamaya yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. 

Eğer yeterli süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen 

hizmet süresi ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 360 gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  



9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre sigortalının malullük hali hangi ülke mevzuatına tabi olarak çalışırken 

meydana elmiş ise talep yalnız o ülkece incelenmekte, sigortalı malul sayılması halinde diğer 

akit taraf ülkede geçen hizmetlerde dikkate alınarak aylık yalnız o ülkece bağlanmaktadır. Diğer 

akit taraf ülkece aylık bağlanmamaktadır. Yani, Fransa’dan malullük aylığı bağlanan 

kimselerin, Türkiye’de geçen prim ödeme süreleri Fransa’da geçen prim ödeme süreleri olarak 

kabul edildiğinden, Türkiye’de geçen sigortalılık nedeniyle Kurumumuzca yaşlılık ve malullük 

aylığı bağlanmaz. Ancak, Fransa mevzuatına göre bağlanan malullük aylığı, sigortalının 

malullük halinin ortadan kalkması veya 60 yaşını doldurması nedeniyle malullük aylığının 

yaşlılık aylığına dönüşmesi halinde Kurumumuzca Türkiye’de geçen çalışmalara göre müstakil 

veya kısmi aylık bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda Türk mevzuatına göre sigortalının hak sahiplerine 

sözleşme ya da müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

18- Azerbaycan  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler, 

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 360 gün hizmetin bulunması 

gerekir.  



6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. 9) Sözleşmeye göre bir 

ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da dikkate alınmaktadır. 

b) Yaşlılık aylığı bağlanması Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere 

sözleşme ya da müstakil yaşlılık aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

19- Romanya  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar. 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 1 yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 



6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de 

sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye 

yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

hükümleri uygulanır.  

 

20- İngiltere  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler, 

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  



5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 180 (yüz seksen) gün hizmetin 

bulunması gerekir. 

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır. 

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Yaşlılık aylığında, ilgilinin her iki ülkede geçen prim ödeme sürelerinin birleştirilerek toplam 

süre üzerinden, aylık bağlayacak taraf mevzuatına göre geçen süre oranında kısmi aylığı tercih 

edebileceği gibi, hizmet birleştirilmesi yapılmadan akit tarafların kendi ülkelerinde geçen 

hizmetleri dikkate alarak münhasıran aylık bağlanmasını tercih etme hakları vardır. Türkiye 

yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

hükümleri uygulanır. 

c) Malullük aylığı bağlanması  

Malullük aylığında, ilgilinin her iki ülkede geçen prim ödeme sürelerinin birleştirilerek toplam 

süre üzerinden, aylık bağlayacak taraf mevzuatına göre geçen süre oranında kısmi aylık 

bağlanabilmektedir. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

Dul aylığında, ilgilinin her iki ülkede geçen prim ödeme sürelerinin birleştirilerek toplam süre 

üzerinden, aylık bağlayacak taraf mevzuatına göre geçen süre oranında kısmi aylığı tercih 

edebileceği gibi, hizmet birleştirilmesi yapılmadan akit tarafların kendi ülkelerinde geçen 

hizmetleri dikkate alarak münhasıran aylık bağlanmasını tercih etme hakları vardır. Yetim 

(anne ve babası ölen çocuk) aylığında, ilgilinin her iki ülkede geçen prim ödeme sürelerinin 

birleştirilerek toplam süre üzerinden, aylık bağlayacak taraf mevzuatına göre geçen süre 

oranında kısmi aylık bağlanabilmektedir. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

21- Kebek  

a) Genel haklar  



1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

22- Danimarka  



a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir gün hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır. 

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 



23- Hırvatistan  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

24- Slovakya 

a) Genel haklar  



1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

25- Sırbistan 

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 



2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

26- İtalya 

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  



3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

27- Kore 

a) Genel haklar  

 

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler. 

 



3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

 

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar. 

 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az 1 yıl hizmetin bulunması 

gerekir.  

 

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

 

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

 

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

 

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

 

b) Yaşlılık aylığı bağlanması Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere 

sözleşme ya da müstakil yaşlılık aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

c) Malullük aylığı bağlanması Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere 

sözleşme ya da müstakil malullük aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 

sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de 

sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da müstakil dul/yetim aylığı bağlar. Türkiye yönünden 

aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

 

28- Karadağ 

a) Genel Haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  



2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler.  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Türk mevzuatına göre aylığa hak kazanılıp hak kazanılmadığının tespitinde her iki ülkede 

geçen hizmetler birleştirilerek Türk mevzuatına göre geçen prim ödemesi süresi ile orantılı 

sözleşme aylığı bağlanır. 

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

 

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam eder.  

7) Türk mevzuatına göre ölen sigortalının hak sahiplerine Karadağ’da otursalar bile dul-yetim 

aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır. 

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar.  

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

c) Malullük aylığı bağlanması  

Malullük sebebiyle yapılacak para yardımları, malullükle sonuçlanan iş göremezlik halinin 

meydana geldiği tarihte ilgilinin tabi bulunduğu mevzuat hükümlerine göre tayin edilir ve bu 

yardımlar sözü edilen mevzuatı uygulamakla görevli sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir.  

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması 

 Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır.  

Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu hükümleri uygulanır. 

 



29- Tunus  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az on iki ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır 



30- Macaristan  

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir.  

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Sözleşmeye göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az on iki ay hizmetin bulunması 

gerekir.  

6) Bir Akit taraf ülkesindeki çalışmaları nedeniyle emekli aylığına hak kazanan sigortalı, 

ikametini öteki akit taraf ülkesine nakletse dahi, aylığını almaya devam etmesi veya emekli 

aylığı için gerekli yaşı diğer taraf ülkesine döndükten sonra tamamlaması halinde de aylık 

bağlanır.  

7) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.  

8) Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Sözleşmeye göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme yada müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Sözleşmeye göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme yada 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 



31- Moldova 

a) Genel haklar  

1) Kural olarak bir kişi yalnızca bir ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabidir. Bu ülke 

genellikle kişinin çalıştığı ülkedir. 

2) Her iki akit taraf vatandaşları hak ve yükümlülük bakımından bulundukları ülke vatandaşları 

ile eşit işlem görürler,  

3) Bir yardım hakkının doğup doğmadığının tespitinde, diğer taraf ülkesinde geçen sigortalılık 

süreleri aynı zamana rastlamamak kaydıyla birleştirilir.  

4) Anlaşmaya göre her bir ülke kendi ülkesinde mevzuatına göre müstakil aylık bağlamaya 

yeterli süre varsa diğer ülkenin hizmetlerini dikkate almadan müstakil aylık bağlar. Eğer yeterli 

süre yoksa diğer ülkede geçen hizmetleri de dikkate alarak kendi ülkesinde geçen hizmet süresi 

ile orantılı sözleşme aylığı bağlar.  

5) Bir ülkenin sözleşme aylığı bağlayabilmesi için o ülkede en az bir yıl hizmetin bulunması 

gerekir. 

6) Bir sigorta olayı sonucu sigortalının ölmesi halinde, hak sahiplerine diğer akit taraf ülkesinde 

otursalar bile dul-yetim aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır. 

 8) Sosyal güvenlik anlaşmalarına göre bir kişi, diğer ülkede yaşadığında da yararlanmakta 

olduğu sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir.  

9) Anlaşmaya göre bir ülkenin sigorta kurumuna verilen talep diğer ülke sigorta kurumunca da 

dikkate alınmaktadır.  

b) Yaşlılık aylığı bağlanması  

Anlaşmaya göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil yaşlılık 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

c) Malullük aylığı bağlanması  

Anlaşmaya göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de ilgililere sözleşme ya da müstakil malullük 

aylığı bağlar. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır.  

d) Dul ve yetim aylığı bağlanması  

Anlaşmaya göre şartlar oluştuğunda her iki ülke de sigortalının hak sahiplerine sözleşme ya da 

müstakil dul/yetim aylığı bağlanır. Türkiye yönünden aylık bağlanırken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

 

 



32- Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, ülkemiz ile İspanya ve Portekiz arasında mevzuat tayini, 

hizmet birleştirme ve aylık bağlama konularını kapsamaktadır. Sözleşme sağlık sigortasını 

kapsamamaktadır. 


