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TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 
 
 
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2021 
tarihli ve 22517980 sayılı Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması yayımlanmıştır. 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik Anlaşması ve İdari Anlaşma, 25.02.2021 tarihli ve 31406 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3582 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı uyarınca 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Yapılan Anlaşma; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuata İlişkin 
Hükümler, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son 
Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. 
 

• Birinci bölümde; Anlaşmanın mevzuatsal ve kişisel 
kapsamı, Akit Taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip 
olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer Akit 
Tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler, 

 
• İkinci bölümde; çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası 

taşımacılık personeli ve gemi adamları ile diplomatik 
temsilcilik görevlilerinin hangi Akit Tarafın sosyal güvenlik 
mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin 
azami sınırlarına ilişkin hükümler, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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• Üçüncü bölümde; iş kazası ve meslek hastalığı, geçici iş göremezlik ve analık 
ödenekleri, cenaze yardımı ile yaşlılık, malullük ve ölüm sigortalarına ilişkin 
hükümler, 
 

• Dördüncü bölümde, Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler, 
 
• Beşinci bölümde ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi Yer 

almaktadır. 

 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/174320

