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SİRKÜLER
NO: 2020-90 6 AĞUSTOS 2020
KONU:    TÜRKİYE-ÇEKYA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

KAYNAK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2020/27 Sayılı Genelgesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 28/4/2004 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Çek Cumhuriyeti’nin ismi “Çekya” olarak değiştiğinden, 
sözleşmenin uygulanmasına ilişkin açıklamaları içeren 2020/27 Sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genelgesinde ülke ismi Çekya olarak kullanılmıştır.

1. SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI

Anlaşma, 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 malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık 
sigortasını; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile gelir/aylık alanlar 
için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasını kapsamaktadır.

Türkiye bakımından yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu olup, sadece işsizlik sigortası 
bakımından yetkili kurum Türkiye İş Kurumu’dur.
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2. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA KULLANILAN FORMÜLER BELGELERİ

Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere Türkçe ve Çekçe olmak üzere 7 adet 
formüler ihdas edilmiştir. Kurumca düzenlenecek formülerlerin rumuzunda “TR/CZ”, Çekya 
yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunda ise “CZ/TR” ibaresi yer 
alacaktır.

3. GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRESİ

•	 4/1-(a) kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için 
Çekya’ya gönderilenler, 24 ayı aşmamak üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam 
edecektir. 
Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak 
olan “Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı, Çekya’daki işveren 
ile yapılmış olan iş sözleşmesi, Çekya’da çalışacağı iş yeri ve adres bilgilerinin Kuruma 
ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Başvuruya istinaden TR/CZ 101 formüleri, sigortalının iş yerinin kayıtlı olduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha 
halinde düzenlenerek bir nüshası Çekya yetkili kurumuna gönderilecek, bir nüshası 
sigortalı veya işverene verilecek ve son nüshası da dosyasında saklanacaktır.

•	 Sigortalının Çekya’daki çalışma süresinin 24 ayı aşması ve işverenin talep etmesi 
halinde, geçici görev süresi yetkili kurumların karşılıklı mutabakatı ile istisnai olarak 
uzatılabilmektedir. 
İşverenler tarafından, SGİM/SGM’lerin yurtdışı işlemleri servislerine gönderilen geçici 
görev süresinin uzatılmasına dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 
(EHGM) gönderilecektir. Çekya yetkili kurumu ile geçici görev süresinin uzatılmasına 
ilişkin yazışmalar EHGM tarafından gerçekleştirilecektir.

•	 Sözleşmenin 8 inci maddesi gereğince, işvereni tarafından bir işin icrası için Türkiye’ye 
gönderilenler, 24 ayı aşmamak üzere Çekya mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. 
Bu şekilde ülkemize gönderilenlerin Çekya mevzuatına tabi kalmaya devam edebilmesi 
için Çekya yetkili kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş 
olan CZ / TR 101 formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

•	 Çekya mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Çekya 
sigortalısının bu görev süresinin formülerde kayıtlı süreyi ya da toplamda 24 ayı 
aşması halinde Sözleşmenin 13 üncü maddesine göre Kurumun muvafakatı alınması 
kaydıyla, Çekya mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. 
Bu durumda anılan sigortalı hakkında görev süresi bitmeden önce, Çekya yetkili 
kurumunca Kurumun onayının alınması için gönderilecek muvafakat talebine ilişkin 
yazı EHGM’ye gönderilecektir.
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