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Konu : Tiirkiye Avusturya Sosyal Giivenlik Sozlesmesinin

Uygulanmasinda Kullamlan Fonniiler

SOSYAL GUVENLIK IL MUDURLUGUNE
/SOSYAL GUVENLIK MERKEZINE

Avusturya Sosyal Sigorta Kurumlan Genel Birligi ile vanlan mutabakat sonucu, her
iki ulkenin mevzuatlannda meydana gelen degi§iklikler dikkate almarak, Turkiye-Avusturya
Sosyal Giivenlik Sozle§mesinin uygulanmasinda kullamlmakta olan TR/A ve A/TR serisi
formtilerlerin bir kismmda degi§iklik yapilmi§, yeni bazi formtilerler de ihdas edilmi§tir.

Uzerinde mutabakat saglanan 19 adet TR/A serisi formiilerler SGK
intra/Kurumsal/D6kumalar/Yurtdi§i/Formulerler/Turkiye-Avusturya Sosyal Giivenlik
S6zle§mesinin uygulanmasinda kullamlmakta olan formiiler boltimtinde yayimlanmi§tir.

Degi§iklik yapilan ve yeni ihdas edilen formtilerle ilgili a9iklamalar a§agida
gosterilmi§tir.

Degi§iklik yapilan formiiler

1-TR/A1:
Formiilerin 3 iincti boltimiine ge?ici gondermenin S6zle§menin 7 nci veya 9 uncu

maddesine gore diizenlendigini gosteren kutucuklar eklenerek, formiilerin ilk olarak mi yoksa
uzatma i9in mi kullanilacagmin aynlmasi saglanmi§tir. Ge9ici olarak Avusturya'ya ilk 24 ay
i9in gonderilmede formiiler Yurtdi§i l§lemleri Servislerince 7 nci madde kutusu i§aretlenerek
3 niisha doldurulacak ve 2 ntishasi sigortah ya da i§verene verilecektir.

Gorev siiresinin uzamasi durumunda sigortah ya da i§verenin talebi iizerine uzatma
talep yazisi Genel Miidurlugiimuze gonderilecektir. Avusturya Yetkili Makammdan onay
almmasmdan sonra Genel Miidiirliil^e 9 uncu madde kutusu i§aretlenerek doldurulacak
formiilerin bir niishasi Avusturya sigorta kurumuna bir niishasi da ilgili sosyal gtivenlik il
miidiirlugu/sosyal giivenlik merkezine gonderilecektir.

2- TR/A 13: Formiileri uygulamadan kaldinlmi§tir:

Yeni ihdas edilen formiilerler

1-TR/A 3 B:
Bu formtiler, kamu i§yerlerinde 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk

Sigortasi Kanununun 4 tincii maddesinin birinci fikrasimn a bendi kapsammda 9ah§anlardan 6
aydan fazla stire ile ge9ici gorevle Avusturya'ya gonderilenler i9in ihdas edilmi§tir. Kamu
i§yerlerinde 9ali§anlar bu formiilere istinaden sanki daimi ikamet belgesine sahipler gibi
Avusturya mevzuatimn ongordugii tiim saghk yardimlanndan yararlanacaklardir.

Soz konusu formiiler, 1.1.2014 tarihinden itibaren Avusturya'da kullamlmaya
ba§lamlacagmdan kamu i§yerlerinin mtiracaati tizerine, Kurumdan saghk yardimi hakki
olanlardan; ilk defa yurtdi§mda ge9ici gorevlendirilecekler ile halen 1.1.2014 tarihinden
sonraki bir tarihe kadar adlanna TR/ A 3 formuleri duzenlenmi? olanlar i9in 1.1.2014
tarihinden ba§lamak iizere bir yih a^mayacak §ekilde gorev sureleri kadar diizenlenecektir.
Gorev siiresinin uzamasi halinde formtiler birer yil uzatilacaktir. Ge9ici gorevlinin yanlarmda
aile bireylerinin bulunmasi halinde bu killer Kurum mevzuatina gore saghk yardimlarmdan
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mustahak olmalan §artiyla soz konusu formulere kayit edilecektir. Formuler i§ yeri
temsilcilerine verilebilecegi gibi, sigortalmm kendisine de verilebilecektir. Formuler tanzimi
i?in kamu i?yerlerinin talep yazisi yeterli olup ba$ka bir beige istenmeyecektir. Ge?ici gorevle
Avusturya'da bulunan sigortalmm formiilerde kayith olmayan Kurumdan saghk yardimma
mustahak aile bireyi igin A/TR3 B formiileri talep etmesi halinde gerekli ara§tirmalar
yapilarak uygun olmasi halinde sigortalmm gorev siiresini ge^memek uzere yeni bir formuler
duzenlenebilecektir.

Diger yandan i§lemlerin hizlandinlmasini teminen, kamu i§yerlerinin talebi uzerine
TR/3 B formiileri, doldurulup Kuruma onaylatilmak uzere, bo§ olarak kamu i§yerlerine
verilebilecektir.

2- TR/A 16:
Sozle§menin 25 ve 30 uncu maddelerine gore Kuruma prim borcu olup Avusturya'da

ikamet edenlerden prim alacaklarmm icra yoluyla tahsili i9in soz konusu formuler ihdas
edilmi§tir.

Bu formiilerler sosyal guvenlik il miidiirliigii/sosyal giivenlik merkezinin Icra Takip
Haciz ve Sati§ Servislerince doldurularak Avusturya sigorta kurumuna intikal ettirilmek iizere
Genel Mtidtirliigiimuze gonderilecektir. Formuler duzenlenirken Kurumumuz mevzuatl esas
almacak ve formuler eksiksiz doldurulacaktir.

3-TR/A 17:
Bu formiiler 'Talep Belgesi Formu" yerine ihdas edilmi§ olup Avusturya hastalik

kasalanndan A/TR 3, A/TR 3-A, A/TR 4, A/TR 5 ve A/TR7 formuleri talebinde
kullamlacaktir.

4- Avusturya'dan Emeklilik Ba§vurusunun Degerlendirilmesi I^in Ek Bilgiler Formiileri
Bu formiiler TR/A 13 formiilerinin yerine ihdas edilmi§ olup, talep sahibi tarafmdan

Kurum 5ali§anlannin nezaretinde doldurulacaktir. Formiiler doldurulurken turn formiiler degil
sadece talep ile i lgi l i boliimler doldurulacaktir.

Bilgi edinilmesini, soz konusu formtilerlerin, afiklamalar dogrultusunda usuliine
uygun olarak tanzim ve tasdik edilmesinde gerekli ozenin gosterilmesini, rica ederim.

Kurum Ba§kani a.
Genel Mtidlir
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