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SİRKÜLER
NO: 2020-82 10 TEMMUZ 2020
KONU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ- BİRLEŞİK KRALLIK SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK 2020/25 SAYILI SOSYAL 
GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

KAYNAK: Türkiye Cumhuriyeti- Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına Yönelik 2020/25 
Sayılı Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

1959 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık Arasında 
Sosyal Sigorta Mevzuunda Akdedilen Sözleşme 1/6/1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin kişisel kapsamında Türkiye bakımından yalnızca Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar yer almakta olup, sigortalının 
Sözleşme kapsamında yer alabilmesi için akit taraflardan en az birinin vatandaşı olma koşulu 
bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti veya Birleşik Krallık vatandaşı olmayanlar hakkında Sözleşme 
hükümleri uygulanmaz. Sözleşme malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile hastalık, analık ile 
iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarını kapsamaktadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli 
sandıkları, Sözleşme kapsamında olup Sözleşme hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya 
sandıktan emekli aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır.

Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulanmasına yönelik TUR rumuzlu 6 adet 
formüler ihdas edilmiştir.
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A. BİR İŞİN İCRASI İÇİN TÜRKİYE’DEN BİRLEŞİK KRALLIĞA GÖNDERİLEN 
SİGORTALI

Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan işvereni tarafından bir 
işin icrası için geçici olarak Birleşik Krallığa gönderilen sigortalılar görev süresi boyunca Türk 
mevzuatına tabi kalmaya devam ederler. 

Ancak, ilk görevlendirmede görev süresi 3 yılı geçemez. Geçici görevlendirme talebi 
yapılırken sigortalı ya da işveren tarafından doldurulacak olan ve “Yurt Dışı Geçici Görev 
Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı ile Birleşik Krallıktaki işveren ile yapılmış olan iş 
sözleşmesinin, Birleşik Krallıkta çalışacağı işyeri adı ve adres bilgilerinin Kuruma ibraz 
edilmesi gerekmektedir.

Başvuruya istinaden TUR 1A formüleri, sigortalının işyerinin kayıtlı olduğu sosyal güvenlik 
il müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha halinde 
düzenlenerek iki nüshası Birleşik Krallıktaki yetkili kuruma verilmek üzere sigortalı ya da 
işverene verilecek, bir nüshası dosyasında saklanacaktır.

Birleşik Krallıktaki ilk geçici görevlendirme süresinin bitimine müteakip görev süresinin 
uzatılması için gerekli olan muvafakat talebinin, ilk görev süresi dolmadan Kuruma yapılması 
gerekmektedir. İşveren tarafından geçici görev süresinin uzatılması için SGİM/SGM’ye verilen 
talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (EHGM) iletilecektir. Görev süresinin 
uzatılması hakkında Birleşik Krallık yetkili kurumu yapılacak yazışmalar EHGM tarafından 
gerçekleştirilecektir.

Uzatma talebi EHGM tarafından yazılı olarak Birleşik Krallık yetkili kurumuna iletilerek 
onay talep edilecektir. Görev süresinin uzatılması da ilk görevlendirmede olduğu üzere en 
fazla 3 yıllık süre için talep edilecektir.

B. BİR İŞİN İCRASI İÇİN BİRLEŞİK KRALLIKTAN TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 
SİGORTALI

Birleşik Krallıktan geçici görevle Türkiye’ye gönderilenler geçici görevlendirme süresi 
boyunca Birleşik Krallık mevzuatına tabi kalmaya devam ederler. 

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Birleşik Krallık mevzuatına tabi kalmaya devam 
edebilmesi için Birleşik Krallık yetkili kurumunca düzenlenen TUR formülerinin Kuruma ibraz 
edilmesi gerekmektedir.

Birleşik Krallık mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen 
Birleşik Krallık sigortalısının Türkiye’deki geçici görev süresinin bitiminden sonra da Kurumun 
muvafakati alınması kaydıyla Birleşik Krallık mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.
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