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YABANCI SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 
 
Sosyal Güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için 
işe giriş bildirgeleri düzenlenirken, Sigorta Kolu seçeneği “0-
Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenerek giriş 
yapılmakta idi. 
 
Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan değişiklik neticesinde sosyal 
güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için, işe 
giriş bildirgelerinde sigorta kolu seçeneği “12-U. Söz. Olmayan 
Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. 
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke 
vatandaşları için işe giriş bildirgesi düzenlenecek ise “0-Tüm 
Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenmeye devam 
edilecektir. 
 
Yapılan değişiklik muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin 
düzenlenmesi hususunda herhangi bir değişikliğe sebebiyet 
vermeyecektir.  Yabancı uyruklu sigortalılar için 1 nolu “Hizmet 
Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu 
Sigortalılar Dahil)” belge türü seçilerek devam edilecektir. 
Ayrıca ödenecek sigorta prim tutarını da herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır.  
 
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkeler 
tabloda yer almaktadır. 
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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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 Polonya ile Türkiye arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesi, 7210 sayılı 

Kanun ile TBMM tarafından onaylanarak 01.06.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir. 

 
 İran ile Türkiye arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesi, 7306 sayılı 

Kanunla TBMM tarafından onaylanarak, 02.06.2021 itibariyle resmi gazetede 
yayımlanmıştır, fakat henüz yürürlüğe girmemiştir. 

 
Ekli tabloya ait PDF görüntüsüne ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/6b063875-e13a-426f-9fce-ca388e0ae08b/sosyal_guvenlik_sozlesmeleri_2021.pdf?MOD=AJPERES

