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SİRKÜLER        İstanbul, 16.09.2014 

Sayı: 2014/165       Ref: 4/165 
 

 

Konu: 

TÜRKİYE’DE ÜÇ AYDAN UZUN SÜRE BAĞIMLI ÇALIŞAN YABANCILARIN 

SİGORTALI SAYILACAKLARINA DAİR 6552 SAYILI KANUN İLE YAPILAN 

DÜZENLEMELER 

 

11.09.2014 tarih ve mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu kanunun 40. maddesi ile Türkiye’de çalışan yabancıların sigortalılığı hakkında 

önemli bir düzenleme yapılmıştır.   

 

5510 sayılı Kanunun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6’ncı maddesinin (e) bendinde 

yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir:  

 

Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası:  

 
e) Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş 

tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına 

Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı 

ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen 

kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden 

ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi 

olanlar, 

 

e) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir 

ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve 

o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı 

geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve 

yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu 

belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında 

ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik 

mevzuatına tabi olanlar, 

 

Buna göre, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla;  

 

 Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve 

hesabına, 

 Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen, 

 Yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler, 

 

Türkiye’de sigortalı sayılmayacaklardır. Türkiye’deki bir şirkette çalışan ve 3 aydan uzun 

süre kalanlar ise Türkiye’de sigortalı sayılacaklardır. Ancak söz konusu yabancının 

mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında imzalanmış bir sosyal güvenlik anlaşması varsa bu 

anlaşma hükümleri ayrıca dikkate alınmalıdır.  
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Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o 

ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar da Türkiye’de sigortalı sayılmayacaklardır. 

 

Hatırlanacağı üzere, 21.08.2013 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan 

değişiklik ile 3 aylık süre kaldırılmıştı. Konu hakkında 26.08.2013 tarih ve 2013/189 sayılı 

sirkülerimiz yayınlanmıştı. Bu defa kanuni düzenleme şeklinde 3 aylık süre sınırı yeniden 

getirilmiştir. Söz konusu değişiklik 11.9.2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Mevcut 

yabancı çalışanlar için yapılması gerekenler hakkında uygulamaya dair SGK tarafından bir 

genelge yayınlanmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.   

    

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

6552 sayılı Kanun 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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