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BAKAN TAKDİM

Küreselleşme ve iletişim imkanlarının kolaylaşması, dolu dolu yaşamanın
ifadesi olan çok dillilik ihtiyacını arttırırken, bu durum çağa ayak uyduran
milletler için avatajlarını, uyduramayanlar için ise dezavantajlarını beraberinde
getirmektedir. Gelişimi sağlayarak, global dünyanın bir parçası olmak için
yapılan çalışmalar, uluslararası platformda büyük ölçüde fayda sağlayacak bir
hal almışken, bu kapsamda en önemli aşamalardan biri de faaliyet gösterilen
ve iddia sahibi olunan alanlarda kullanılan terimlerin başka dillerdeki doğru
karşılığını bilmek ve kullanmaktan geçmektedir.
Globalleşen dünyanın bir gerekliliği olarak, sosyal güvenlik alanında da
uluslararası iletişim ihtiyacı giderek artmış, bu da kullanılan kavramların birliğini
sağlamayı zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizde özellikle bugüne kadar sosyal
güvenlikle ilgili kavramların başka dillerdeki karşılıkları üzerinde yeterli kaynak
bulunmaması, ülke olarak bu alandaki iddiamızı zayıflatmakta ve uluslararası
camiada iletişimimizi güçleştirmekte idi. Bu sebeple bu çalışma birçok alanda
olduğu gibi bu sahada da yazılı eser üretmek, akademik ve bilimsel çalışmalar
ortaya koymak ve dünya ile bütünleşmemizi hızlandıracaktır. Aynı zamanda
sosyal güvenlik alanında dünya literatüründe yaşanan gelişmelerin ülkemize
sağlıklı bir şekilde entegre edilmesini kolaylaştıracak, global dünyanın bir
parçası olmamıza katkı sağlayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortaya konulmuş olan iki dilli sözlük
çalışmasının, alanında çok ciddi bir boşluğu dolduracağına ve bu konuda verimli
bir eser üretimi sürecin başlangıcı olacağına inanıyorum.
Sosyal güvenlik alanında çalışanlar için önemli bir kaynak olacağına
inandığım bu çalışmaya emeği geçen mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz ve
milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

vi

MINISTER’S ADDRESS
Globalisation and easy access to communication tools have increased the
need for multilingualism which means living life to the fullest. This has become
an advantage for the nations that keep up with the current era, whereas it has
become a disadvantage for the nations that cannot keep up with the era. The
efforts which have been made in order to be a part of the global world have
become very useful in international platform through developing further. To this
context, it is very important to know and use the correct equivalents of terms in
other languages in the relevant field of activity.
As a necessity of the globalised world, the need for international
communication also in the field of social security has gradually increased,
therefore this has made it essential to standardise the terms used. Having
not enough source books in our country up to the present days especially on
the translation of the social security terms have made it difficult for us to use
our communication skills to the better in international community. Therefore,
this study, as it is in many other fields, will accelerate producing written work,
demonstrating academic and scientific studies also in this field and thus our
integration with the world. At the same time, it will facilitate transposition of
the new developments of the social security literature around the world to our
country in a sound way and will contribute us to be a part of the global world.
I believe that the study of bilingual glossary by the Social Security
Institution, will fill a serious gap and it will also be a beginning of producing
effective studies in this area.
I congratulate my colleagues who contributed to this study and I hope
it will be an important resource for the people working in the field of social
security.
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Minister of Labour and Social Security
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BAŞKAN TAKDİM

Çok taraflı diplomaside iletişimin ve küreselleşen dünyada
uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi, kullanılan dillerin sayısının
artması ile sonuçlanmaktadır.
Genel olarak dil bilimi alanında hazırlanmış sözlükler, yazarın
dili kullanım gözlemleri ışığında ilgili alanı betimlediği eserlerdir. İki
dilde hazırlanan Sosyal Güvenlik Sözlüğü, teknik bir sözlük olarak
özellikle sosyal güvenlik alanına odaklanmıştır.
Dillerin kavramsal yapı sistemlerinin birbirlerinden farklı olmasından dolayı, herhangi iki dilde birebir çevirinin elde edilmesi tam
olarak mümkün olmamaktadır. Tüm bunları göz önünde bulundurarak
bu sözlük, kullanıcıların sosyal güvenlik terimlerinin hem Türkçeİngilizce hem de İngilizce-Türkçe karşılıklarını bulmalarına yardımcı
ola-cak şekilde tasarlanmıştır.
Diğer yandan sözlükte, anlam belirsizliği veya kavram karmaşası
bulunan terimlerin karşı dile çevirisi yanında ayrıca açıklayıcı bilgi
verilmesi tercih edilmiştir.
Bu çalışmayla, uluslararası sosyal güvenlik terminolojisi ve diğer
ilgili terminolojilerin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
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PRESIDENT’S ADDRESS
Communication in multilateral diplomacy, of course, in global
world the growing democratisation of international relations results
-among other things- in an ever growing number of languages used
in multilateral public diplomacy.
Dictionaries of the general language are descriptive in their
orientation, arising from the lexicographer’s observation of usage in
this context. The Glossary of Social Security as a technical dictionary
is a lexicon that focuses upon the social security field. As a bilingual
glossary could be categorized specialized a single-field glossary
narrowly covers one particular subject field that of Social Security.
Providing equivalents is not problem-free, either, due to the lack
of one-to-one correspondence between the lexical and conceptual
systems of any two languages.Taking all this into account, the
glossary designed to help users who are native speaker or user
English to find social security terms English-Turkish and vice verse.
The point we have been arguing is that, where defining fails,
equivalents, due to the lack of one-to-one correspondence between
the lexical and conceptual systems of any two languages the
glossary prefered to make explanation on the term deemed obscure
or complex to be comprehended.
We aimed to serve the international community and the national
ones to enable to understand international terminology on social
security and related terminology.
Dr. Mehmet Selim BAĞLI
President of Social Security Institution
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ÖNSÖZ
Günümüzde, ülkeler arası ekonomik ve ticari ilişkilerin
yoğunlaşmasıyla birlikte karşılıklı iş gücü haraketliliği önemli ölçüde
artmıştır. Bu da devletleri, kendi ülkesi dışında çalışan, okuyan veya
yaşayan vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarının korunması için
karşılıklı sosyal güvenlik sistemlerini koordine eden antlaşmalar
imzalamaya yöneltmiştir.
Ülkemizin 28 ülke ile sosyal güvenlik antlaşması vardır ve
halen Kurumumuz tarafından dokuz ülke ile antlaşma görüşmeleri
sürdürülmektedir. Diğer yandan Ülkemiz Avrupa Birliği (AB) ile üyelik
müzakerelerini yürüten bir aday ülke statüsündedir ve müzakere
fasıllarından ikisi sosyal güvenlik alanını ilgilendirmektedir. Ayrıca
söz konusu antlaşmalardan 14’ü AB ülkeleri ile imzalanmıştır.
Kurumumuz politikaları, ülkemizin çıkarları doğrultusunda ve
yurt duşında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarının
korunması amacıyla daha fazla ülke ile sosyal güvenlik antlaşması
imzalanması yönündedir.
Bütün bunlar göstermektedir ki, sosyal güvenlik alanında
yabancılarla yapılan çalışmalarda standart dil kullanımının
sağlanması ve hem sistemimizi doğru anlatmak, hem de diğer ülke
sistemlerini doğru anlamak açısından iki dilli Türkçe - İngilizce bir
sosyal güvenlik sözlüğünün hazırlanması elzem olmuştur.
Bu doğrultuda, elinizdeki sözlük 2010-2011 yıllarında Strateji
Geliştirme Başkanlığımız tarafından bir AB projesi olarak yürütülen
Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Arttırılması Projesi
çıktılarından olan “AB’de Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Terimler
Sözlüğü” güncellenerek ve genişletilerek hazırlanmıştır.
Sosyal güvenlik terimlerine ek olarak, bu alanda sıkça kullanılan
hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve AB terimlerinin Türkçe ve
İngilizce karşılıkları ele alınmıştır. Bununla birlikte, bazı kavramlar
için kelime karşılığının yanında kısa açıklamalar yapılmıştır.
Sosyal Güvenlik Sözlüğü’nün yerli-yabancı bütün kullanıcılara
faydalı olmasını dileriz.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
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FOREWORD
In today’s world, due to intensified economic and commercial
relations, movement of labour force between countries has been
increased substantially. This led the states to conclude mutual social
security agreements in order to protect the social security rights of their
citizens working, studying or living abroad.
Turkey has social security agreements between 28 countries
and Social Security Institution (SSI) is still continuing to negotiate
agreements with nine countries. On the other, Turkey is a candidate
country which currently holds negotiation talks with European Union
(EU) and two of the negotiation chapters are related with the social
security field. Furthermore, 14 agreements out of the above mentioned
agreements are concluded with the EU member states.
Moreover, SSI’s policies are aimed at concluding social security
agreements with more countries for the country’s own interest as well
as for protecting the social security rights of citizens living abroad.
All these facts entails that, preparation of a bilingual Turkish English social security glossary has become an utmost necessity in
order to ensure standart language usage when working with foreign
colleagues in the field of social security and also for both correct
explanation of Turkish system to foreign counterparts and correct
understanding of foreign systems.
Therefore, this glossary has been prepared by updating and
enhancing the “Glossary on Coordination of Social Security Schemes”
which was one of the outputs of the EU project called Capacity Building
of Socail Security Institution and implemented by the Directorate for
Strategy Development in the years of 2010 - 2011.
In addition to social security terms, Turkish and English versions
of law, economy, international relations and EU terms which are
frequently used in the social security field have been included in the
glossary. Besides these, together with the translation of the term, short
explanations have been made for some of the entries.
We hope that the Glossary of Social Security will be a useful source
for both Turkish and foreign users.
Directorate for Strategy Development
Department of EU and Foreign Relations
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SÖZLÜĞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1.

Sözlükte, sosyal güvenlik terimleri ile bu alanda sıklıkla
kullanılan hukuk, ekonomi, uluslararsı ilişkiler ve Avrupa Birliği
terimleri yer almaktadır.

2.

Sözlüğün hazırlanmasında kavramların seçimi için 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 883/2004
sayılı Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonuna İlişkin
Avrupa Birliği Tüzüğü temel alınmıştır.

3.

Sözlükte terimlerin Türkçe ve İngilizce karşılıkları bulunmaktadır.
Bazı terimler kısa açıklamalar ile birlikte verilmiştir.

4.

Kavramlar genellikle tekil olarak, bazen çoğul olarak yazılmıştır.

5.

Maddelerin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olarak yazılmıştır.
Özel isim olan maddelerin ise bütün kelimelerinin ilk harfleri
büyük harfle yazılmıştır.

6.

Anahtar terim ile ilgili olan diğer terimlere parantez içerisinde
atıfta bulunulmuştur.
Örnek:
Bekleme süresi
(Bkz. “Hak kazanma süresi”)

7.

Anahtar terim ile benzer anlamda olan kelimeler kısa çizgi
işareti ( - ) ile ayrılmıştır.
Örnek:
Faaliyet - Çalışma

8.

xii

Waiting period
(See “Qualifying period”)

Activity - Working

Anahtar terimin farklı kullanımları eğik çizgi işareti ( / ) ile
verilmiştir. Örnek:
Sigortalılığın / Sigorta başlangıcı
(1)
(2)

Commencement / Start of insurance
(1)
(2)

(1) Sigortalılığın başlangıcı
(2) Sigorta başlangıcı

(1) Commencement of insurance
(2) Start of insurance

EXPLANATIONS ON THE GLOSSARY
1.

The glossary contains social security terms and relevant terms
of economy, law, international relations and European Union
that often used in the field of social security.

2.

The terms are mainly selected from the Turkish Social Insurances
and Universal Health Insurance Law numbered 5510 and also
European Union Regulation No 883/2004 on the Coordination
of Social Security Systems.

3.

The glossary contains the Turkish and English equivalents of the
terms. Some of the terms are given with short explanations

4.

The terms are usually given in singular forms and sometimes in
plural forms.

5.

The initials of the headword terms are written in uppercase and
other letters in lowercase. All initials of the words of proper noun
headword terms are capitilised.

6.

The reference is given to the other relevant terms of the
headword term in the brackets.
Example:
Waiting period
(See “Qualifying period”)

7.

The words with a similar meaning to the headword term are
seperated with a hyphen ( - ).
Example:
Activity - Working

8.

Bekleme süresi
(Bkz. “Hak kazanma süresi”)

Faaliyet - Çalışma

The different usage of the headword terms are given with
forward slash ( / ).
Example:
Commencement /-Start of insurance Sigortalılığın / Sigorta başlangıcı
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) Commencement of insurance
(2) Start of insurance

(1) Sigortalılığın başlangıcı
(2) Sigorta başlangıcı
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KISALTMALAR
ABBREVIATIONS

AB

Avrupa Birliği
(European Union)

ABA

Avrupa Birliği Antlaşması
(Treaty on European Union)
Avrupa Birliği Adalet Divanı
(Court of Justice of the European Union)
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
(Treaty on the Functioning of the European Union)

ABAD
ABİA

CoE

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
(European Health Insurance Card)
Bakınız
(See)
Council of Europe
(Avrupa Konseyi)

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
(Ministry of Labour and Social Security)

EC
ECJ

European Commission
(Avrupa Komisyonu)
Court of Justice of the European Union
(Avrupa Birliği Adalet Divanı)

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information
(Sosyal Güvenlik Bilgisinin Elektronik Değişimi)

ASSK
Bkz.

ESF

European Health Insurance Card
(Avrupa Sağlık Sigortası Kartı)
European Social Fund
(Avrupa Sosyal Fonu)

EURES

European Employment Services
(Avrupa İstihdam Servisi)

e.g.

For example
(Latince “exempli gratia”, Örneğin)
Genel Sağlık Sigortası
(Universal Health Insurance)
International Labour Organisation
(Uluslararası Çalışma Örgütü)

EHIC

GSS
ILO

xiv

IPA
i.e.
İKMH
KVSK

Katılım Öncesi Yardım Aracı
(Instrument for Pre-accession Assistance)
That is to say, In other words
(Latince “id est” Başka bir ifadeyle, Yani)
İş Kazası ve Meslek Hastalığı
(Accident at Work and Occupational Disease)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları
(Short Term Insurance Branches)

MISSCEO

The Mutual Information System on Social Protection of the
Council of Europe
(Avrupa Konseyi’nin Sosyal Koruma Konusunda Karşılıklı
Bilgilendirme Sistemi)

MISSOC

Mutual Information System on Social Protection
(Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Konusunda Karşılıklı
Bilgilendirme Sistemi)

MoLSS

Ministry of Labour and Social Security
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

MS

Member State
(Üye Devlet)

NPAA
PAYGO

National Programme for the Adoption of the Acquis
(Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin
Ulusal Program)
Pay As You Go
(Dağıtım Modeli)

UHI

Payment in lieu of notice
(İhbar Tazminatı)
Sosyal Güvenlik Kurumu
(Social Security Institution of Turkey)
Social Security Institution of Turkey
(Sosyal Güvenlik Kurumu)
Sağlık Uygulama Tebliği
(Healthcare Implementation Communique)
Treaty on European Union
(Avrupa Birliği Antlaşması)
Universal Health Insurance
(Genel Sağlık Sigortası)

UVSK

Uzun Vadeli Sigorta Kolları
(Long Term Insurance Branches)

PILON
SGK
SSI
SUT
TEU
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TÜRKÇE - İNGİLİZCE
BİRİM ADLARI SÖZLÜĞÜ*
TURKISH - ENGLISH DICTIONARY FOR THE UNIT NAMES OF
THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION *

TÜRKÇE / TURKISH

İNGİLİZCE / ENGLISH

Genel Kurul

General Assembly

Yönetim Kurulu

Executive Board

Yönetim Kurulu Başkanı

Chairman of the Executive Board

Yönetim Kurulu Üyesi

Member of the Executive Board

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma
Kurulu

Social Security High Advisory
Board

MERKEZ TEŞKİLATI

CENTRAL ORGANISATION

Başkanlık

Presidency

Başkan

President

Başkan Yardımcısı

Vice President

ANA HİZMET BİRİMLERİ
Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

MAIN SERVICE UNITS
Directorate General for Pension
Services

Bağımsız Çalışanlar Emeklilik
Daire Başkanlığı

Department of Pension Services
for Self-employed Persons

Hizmet Akdiyle Çalışanlar
Emeklilik Daire Başkanlığı

Department of Pension Services
for Employed Persons

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire
Başkanlığı

Department of Pension Services
for Public Servants

1

SSI TURKISH  ENGLISH UNIT NAMES DICTIONARY

Yurtdışı Sözleşmeler ve
Emeklilik Daire Başkanlığı

Department of Social Security
Agreements and Pensions

Kamu Görevlileri Ödemeler
Daire Başkanlığı

Department of Payments for
Public Servants

Kısa Vadeli Sigortalar Daire
Başkanlığı

Department of Short Term
Insurances

Maluliyet ve Sağlık Kurulları
Daire Başkanlığı

Department of Invalidity and
Medical Boards

Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığı

Department of Non-contributory
Pensions

Risk Yönetimi ve Proje Daire
Başkanlığı

Department of Risk
Management and Project

Yönetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Department of Management
Services

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

2

Directorate General for Insurance
Premiums

Asgari İşçilik Daire Başkanlığı

Department of Minimum Labour
Force

Bağımsız Çalışanlar Daire
Başkanlığı

Department of Self-employed
Persons

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve
Prim Daire Başkanlığı

Department of Universal Health
Insurance Registration and
Premiums

Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire
Başkanlığı

Department of Employed
Persons

İhtilaflı Primler Daire Başkanlığı

Department of Disputed
Premiums

İstihdam Teşvikleri Daire
Başkanlığı

Department of Employment
Incentives

SGK TÜRKÇE  İNGİLİZCE BİRİM ADLARI SÖZLÜĞÜ

İşverenler Daire Başkanlığı

Department of Employers

Kamu Görevlileri Daire
Başkanlığı

Department of Public Servants

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele
Daire Başkanlığı

Department of Combating
Unregistered Employment

Risk Yönetimi ve Proje Daire
Başkanlığı

Department of Risk
Management and Project

Yönetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Department of Management
Services

Genel Sağlık Sigortası Genel

Directorate General for Universal
Health Insurance

Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı

Department of Pharmaceuticals
and Pharmacy

İzleme ve Sağlık Teknolojileri
Değerlendirme Daire Başkanlığı

Department of Monitoring and
Health Technologies Assessment

Politika ve Proje Geliştirme
Daire Başkanlığı

Department of Policy and Project
Development

Risk Yönetimi Daire Başkanlığı

Department of Risk
Management

Sağlık Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Department of Healthcare
Services

Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve
Uygulamaları Daire Başkanlığı

Department of Healthcare
Service Contracts and
Implementations

Sağlık Ön Onay ve Kontrol Daire
Başkanlığı

Department of Healthcare Preauthorization and Control

Sağlık Sosyal Güvenlik
Merkezleri Koordinasyon Daire
Başkanlığı

Department of Coordination for
Healthcare Social Security
Centres
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Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı

Department of Medical Devices

Yönetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Department of Management
Services

Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri
Daire Başkanlığı

Department of Foreign
Pharmaceuticals and Treatment
Services

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
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Directorate General for Service
Delivery

Bilgi Sistemleri ve Siber
Güvenlik Daire Başkanlığı

Department of Information
Systems and Cyber Security

Bilgilendirme ve Koordinasyon
Daire Başkanlığı

Department of Information and
Coordination

Emeklilik Yazılımları Daire
Başkanlığı

Department of Pension Software

İş Geliştirme Daire Başkanlığı

Department of Business
Development

Sağlık Yazılımları Daire
Başkanlığı

Department of Health Software

Kurumsal Yazılımlar Daire
Başkanlığı

Department of Institutional
Software

Muhasebe Yazılımları Daire
Başkanlığı

Department of Accounting
Software

Risk Yönetimi ve Proje Daire
Başkanlığı

Department of Risk
Management and Project

Sigorta Yazılımları Daire
Başkanlığı

Department of Insurance
Software

Veri Yönetimi Daire Başkanlığı

Department of Data
Management

Yönetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı

Department of Management
Services

SGK TÜRKÇE  İNGİLİZCE BİRİM ADLARI SÖZLÜĞÜ

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Directorate for Guidance and
Inspection

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire
Başkanlığı

Department of Actuary and Fund
Management

DANIŞMA BİRİMLERİ
Strateji Geliştirme Başkanlığı

ADVISORY UNITS
Directorate for Strategy
Development

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Daire Başkanlığı

Department of European Union
and Foreign Relations

Bütçe Daire Başkanlığı

Department of Budget

İç Kontrol Daire Başkanlığı

Department of Internal Control

Koordinasyon ve Yönetim
Hizmetleri Daire Başkanlığı

Department of Coordination and
Management Services

Muhasebe Daire Başkanlığı

Department of Accounting

Stratejik Yönetim ve Proje Daire
Başkanlığı

Department of Strategic
Management and Project

Hukuk Müşavirliği

Legal Department

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public
Relations

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Directorate for Internal Audit Unit

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

AUXILIARY SERVICE UNITS

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Department of Human Resources
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Department of Support Services
İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

Department of Construction and
Property

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Başkanlığı

Department of Training, Research
and Development
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TAŞRA TEŞKİLATI

PROVINCIAL ORGANISATION

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Social Security Provincial
Directorate

Sosyal Güvenlik Merkezi

Social Security Centre

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Healthcare Social Security
Centre

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik
Merkezi

Social Security Centre for
Financial Services

*

Not: Sosyal Güvenlik Kurumu Türkçe - İngilizce Birim Adları Sözlüğü,
27/11/2014 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Teşkilatı
Çalışma Yönetmeliği’nde 15/07/2016 tarihi itibariyle belirtilen idari
yapılanma hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

*

Note: The Turkish-English Dictionary for the Unit Names of The
Social Security Institution is prepared according to the provisions on
administrative structure as of 15/07/2016 in the Operation
Regulation of Central Organisation of Social Security Institution
dated 27/11/2014
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TÜRKÇE - İNGİLİZCE
TURKISH - ENGLISH

A
AB Adalet Divanı içtihadı

EU Court of Justice jurisprudence
- Case law of The EU Court of
Justice

AB hukukunun yorumlanması

Interpretation of EU law

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal
İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü

European Commission
Directorate General for
Employment, Social Affairs and
Inclusion

İşçilerin serbest dolaşımı ve sosyal
güvenliğin koordinasyonu, Avrupa
İstihdam Stratejisi, sosyal korumaya
ve sosyal içermeye ilişkin açık
koordinasyon yöntemi, çalışma
hakları gibi AB istihdam ve sosyal
politikaları takip eden Avrupa
Komisyonu departmanı.

Department of the European
Commission, dealing with EU
employment and social policies,
such as the free movement of
workers and social security
coordination, the European
Employment Strategy, the open
method of coordination on social
protection and social inclusion,
rights at work etc.

AB mevzuatı

EU legislation

AB Müktesebatı

Acquis Communautaire

AB Temel Haklar Şartı (2007)

EU Charter of Fundamental
Rights (2007)

Acil hal

Emergency case

Acil sağlık hizmeti

Emergency healthcare service
A
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Açık finansmanı

Deficit financing

Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY) Open Method of Coordination
(OMC)
1990’lardan bu yana AB’de
kullanılan bir hükümetler arası
yönetişim modelidir. Ortak
hedeflere ulaşmak için siyasi
işbirliği sağlamaya yönelik bir
çerçevedir. Yönerge, gösterge ve en
iyi uygulamaların karşılaştırılması ve
paylaşılması gibi yumuşak hukuk
mekanizmalarına dayanır (kanunlar
gibi bağlayıcı hukukun aksine).
AKY, özellikle istihdam (Avrupa
İstihdam Stratejisi), sosyal koruma
ve sosyal içerme alanlarında olmak
üzere çeşitli politika alanlarında
kullanılmaktadır.

Açık toplum
Aday çırak
Aday gösterme
Aday ülke
Adaylık
Ademi merkeziyetçi idare
Adi malullük
Adi şirket
Adil rekabet
Adli süreç - Yargı süreci
Afet
Ağır kusur
Ağır suç
Ağırlaşmak (meslek hastalığının)
Aile birleştirmesi
10

An intergovernmental model of
governance that has been used in
the EU since the 1990’s. It is a
framework for political cooperation
to achieve common goals. It relies
on soft law mechanisms such as
guidelines and indicators,
benchmarking and sharing of best
practices (as opposed to hard law,
i.e. legislation).
The OMC is used in different policy
areas, notably in the field of
employment (European
Employment Strategy), in the field
of social protection and social
inclusion.

Open society
Candidate apprenticeship
Nomination
Candidate country
Candidacy
Decentralised administration
Ordinary invalidity
Ordinary company
Fair competition
Judicial process
Disaster
Gross negligence
Heavy crime
Aggravation (of an occupational
disease)
Family reunification

A
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Aile bireyi / ferdi

Member of the family - Family
member

Aile hekimi
Aile ödeneği

Family doctor / physician
Family allowance

Özellikle aile fertlerinin sayısı ve
gerektiğinde de yaşlarına bakılarak
verilen süreli ve nakdi aile
yardımlarıdır. Genellikle çocuk
yardımı diye bilinir.

Aile yardımı

Family benefit

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sistemi bağlamında,
aile yardımları, 883/2004 sayılı AB
Tüzüğü Ek 1’de listelenen avans
nafaka ödenekleri ile özel doğum ve
evlat edinme ödeneklerinin dışında
kalan, aile masraflarını karşılamayı
amaçlayan bütün ayni ve nakdi
yardımları anlamına gelmektedir.
Bu kavram ayrıca bekar ebeveynler
ve engelli çocuklar için verilen özel
ödenekler ile çocuk yetiştirme
ödenekleri ya da ebeveyn yardımları
ve çocuk bakımı ödeneklerini de
kapsamaktadır.

Aile zammı (yardımı)
Akit taraf
Akreditasyon
Aktarma (AB mevzuatının ulusal
mevzuata aktarılması)
Aktif hale getirme - Aktivasyon
Aktif nüfus - Çalışan Nüfus
Aktif / pasif oranı

It s a type of family benefit which is
periodical and in cash and granted
exclusively by reference to the
number and, where appropriate,
the age of members of the family.
Commonly referred to as child
benefit.
For the purposes of the EU Social
Security Coordination System, it
refers to all benefits in kind or in
cash intended to meet family
expenses, excluding advance of
maintenance payments and
special childbirth and adoption
allowances which are listed in
Annex I of the EU Regulation No
883/2004. The concept covers
also special allowances for single
parents and for disabled children,
child-raising allowances or parental
benefits and childcare allowances.

Family supplement (allowance)
Contracting party
Accreditation
Transposition (Transposition of
EU law into national law)
Activate - Activation
Active population - Working
population
Active / passive ratio - Potential
support ratio
A
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Aktif / pasif sigortalı oranı

Active / passive insured ratio

Aktif sigortalı sayısının pasif sigortalı
sayısına oranını ifade eder. Aktif
olarak sosyal güvenlik sistemine
katkı sağlayan sigortalıların (aktif
sigortalı, isteğe bağlı sigortalı,
tarımda sigortalı çalışanlar)
sayısının, sistemden aylık alanların
(emekliler, malullük veya ölüm aylığı
alanlar) sayısına bölünmesi ile
hesaplanır. Bu oran bir emekliyi kaç
çalışanın finanse ettiğini ortaya
koyar.

It means the ratio of workers to
pensioners. It is calculated by
dividing the number of persons
actively contributing to the system
(active insured, voluntarily insured
and active insured in agriculture)
by the number of pensioners
(retired people or receiving an
invalidity or survivor pension). It
shows the total number of workers
that finance one pensioner.

Aktif sigortalı

Active insured (person)

Aktivasyon - Aktif hale getirme

Activation - Activate

Aktüerya

Actuary

Alacak

Receivable

Aleni (veya doğrudan) ayrımcılık

Overt (or direct) discrimination

(Bkz. “Doğrudan ayrımcılık”)

Alt bent

(See “Direct discrimination”)

Sub-clause

Alt işveren - Alt yüklenici - Taşeron Subcontractor / Subcontracted
employer
Alt yüklenicilik - Taşeronluk

Subcontracting

Alt sınır
Ana işveren
Analık
Analık izni

Lower limit
Principal employer
Maternity
Maternity leave

Doğum yapan veya evlat edinen
anneye çocuğunun bakımı için
verilen ücretli izindir.

Analık sigortası
Analık yardımı

12

It is a paid leave given to mother
who gives birth or adopts a child to
allow her to care for the child.

Maternity insurance
Maternity benefit
A
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Anayasa

Constitution

Antlaşmaların yorumu

Interpretation of treaties

Anlaşmanın akdedilmesi

Conclusion of an agreement

Anlaşmanın feshedilmesi

Renouncement / dissolution of
an agreement

Anlaşmanın gözden geçirilmesi

Revision of an agreement

Anlaşmanın müzakeresi

Negotiation of an agreement

Anlaşmanın sona erdirilmesi

Termination of an agreement

Anlaşmanın tadil edilmesi

Amendment of an agreement

Anlaşmanın yenilenmesi

Renewal of an agreement

Anlaşmanın yürürlük tarihi

Effective date of an agreement

Anlaşmaya ek protokol

Additional protocol to an
agreement

Anlaşmaya taraf olma

Accession to an agreement

Anonim şirket

Joint stock company

Antlaşmaya taraf olunan tarih

Date of ratification

Anlaşmazlık - Uyuşmazlık

Dispute

Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü

Peaceful settlement of disputes

Arabulucu

Mediator

Arabuluculuk

Mediation

Armatör - Gemi sahibi

Shipowner

Artan hisse

Remainder share

Asgari emekli aylığı

Minimum pension

Asgari geçim yardımı

Minimum living allowance

Asgari gelir

Minimum income

Asgari işçilik

Minimum labour force
A
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Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

Commission for Determining
Minimum Labour Force

Asgari işçilik uygulaması

Minimum labour force
implementation

Asgari ücret

Minimum wage

Askeri personel

Military personnel

Askerlik hizmeti

Military service

Askerlik borçlanması

Crediting for military service

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir husustur. Buna göre
sigortalıların askerlikte geçen
sürelere karşılık gelen prim
miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Doğum
borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

Recognition of military service as
insurance periods. It is a concept
in Turkish social security system
stipulated in the Social Insurances
and Universal Health Insurance
Law numbered 5510. If the
insured person pays to the Social
Security Institution the contribution
equivalent to the number of days
in the military service, the military
service periods can be recognised
as insurance periods.
(See “Crediting”, “Crediting for
maternity leave periods”,
“Crediting for housewifery abroad”,
“Crediting for foreign insurance
periods”)

Askıya alma

Suspension

Asli unsur (kamu yararı
bakımından)

Overriding reason (in the public
interest)

Serbest dolaşım alanında dolaylı
ayrımcılık veya diğer kısıtlayıcı
önlemlerin gerekçelendirilmesi için
zemin. Kamu yararı bakımından asli
unsurların listesi açık bir listedir
(ABİA’da geçen üç istisnadan farklı
olarak, örn. kamu sağlığı, kamu
politikası ve kamu güvenliği).
Avrupa Birliği Adalet Divanı
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Ground for justification of indirectly
discriminatory or other restrictive
measures in the field of free
movement. The list of overriding
reasons in the public interest is
open-ended (as opposed to the
three derogations expressly
mentioned in the TFEU, i.e. public
health, public policy and public

A
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tarafından tanınan asli unsurlara
örnek olarak sosyal güvenlik
sisteminin maddi dengesinin ciddi
olarak sarsılması riski (-nin
önlenmesi) verilebilir.

security). An example of an
overriding reason recognised by
the European Court of Justice is
the (prevention of the) risk of
seriously undermining the financial
balance of the social security
system.

Ast durumda olma - Bağlılık

Subordination

Aşı

Vaccination

Atipik

Atypical

Atipik sınır işçisi

Atypical frontier worker

1408/71 sayılı AB Tüzüğünün 71.
Maddesi’ nin uygulanmasına ilişkin
Avrupa Birliği Adalet Divanı
içtihatından (C-1/85 sayılı Miethe
Davası) doğan bir kavramdır. Atipik
sınır işçisi, işsiz kaldığı dönemde
çalıştığı AB üye devletinde kendisi
için daha iyi iş bulma imkânları
tanıyan yakın ilişkiler kurması
gerekçesiyle, sınır işçisinden farklı
değerlendirilen bir işçi tanımıdır.
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün 65. Maddesi
açısından bu kavramın süregelen
ilgisi tartışılmaktadır.

It is a concept originating in the
caselaw of the European Court of
Justice (Miethe case, C-1/85)
relating to the application of Article
71 of EU Regulation 1408/71. It
denotes a frontier worker who is
treated as a worker other than a
frontier worker on the grounds that
s/he has maintained in the EU
Member State where s/he worked
at the time of becoming
unemployed, such close links as to
give him/her better chances of
finding new employment there. The
continued relevance of this
concept for the purposes of Article
65 of the EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems is
debated.

Avans

Advance payment

Avans nafaka ödemesi

Advance on maintenance
payment

Ebeveynin kendi evladının
nafakasını sağlama konusundaki
yasal yükümlülüğünü yerine
getirememesi halini telafi etmek
amacıyla verilen, geri alınabilme
özelliği taşıyan avans ödemeleri

A family benefit consisting of
recoverable advances intended to
compensate for a parent’s failure
to fulfil his/her legal obligation of
maintenance to his/her own child.
A
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şeklindeki aile yardımlarıdır. Avans
nafaka ödemeleri, AB Sosyal
Güvenliğin Koordinasyonu Tüzüğü
kapsamına girmemektedir.

Avro bölgesi

Advances on maintenance
payments are not covered by the
EU Social Security Coordination
Regulation.

Eurozone

Bu bölge resmi olarak ortak para
birimi olarak Avro kullanan 19
ülkeyi içermektedir. (Avusturya,
Belçika, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan,
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta,
Hollanda, Portekiz, Slovakya,
Slovenya, İspanya, Letonya,
Litvanya). Bunların dışında Avro
kullanmasına izin verilen; Monako,
San Marino ve Vatikanı da
içermektedir.

The zone formally includes the 19
EU member states using Euro as
the common monetary unit
(Austria, Belgium, Greek Cypriot
Administration, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Ireland,
Italy, Luxemburg, Malta, the
Netherlands, Portugal, Slovakia,
Slovenia, Spain, Latvia, Lithuania).
It is also possible to include
Monaco, San Marino, and Vatican
which are also allowed to use Euro.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) European Court of Justice (ECJ)
(Resmi adı: Avrupa Birliği Adalet
Divanı)

(Official name: Court of Justice of
the European Union)

Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)

Treaty on European Union (TEU)

1992’de Maastricht’te imzalanan
ve 1993’ten bu yana yürürlükte
olan, Avrupa Birliği’ni kuran
Antlaşmadır. Birçok kez değişikliğe
uğramış ve en son olarak ABA’yı
tamamen yeniden yapılandıran
2007 tarihli Lizbon Antlaşması’yla
üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Ulusal
Program
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
Avrupa Birliği Zirvesi
Avrupa Birliği Zirvesi AB üye
devletlerinin devlet veya hükümet
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Treaty establishing the European
Union, signed in Maastricht in
1992 and effective since 1993. It
was amended on several
occasions, lastly by the Treaty of
Lisbon of 2007, which completely
restructured the TEU.

Council of the European Union
National Programme for the
Adoption of the Acquis (NPAA)
Official Journal of the European
Union
European Council
The European Council is an EU
institution consisting of the Heads
A
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başkanlarından, başbakanlarından
ve Komisyon başkanından oluşan
bir AB kurumudur. Bu kurumun
çalışmasına AB Dışişleri ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi de
katılır. Avrupa Birliği Zirvesi genel
politik yönelimleri ve öncelikleri
tanımlar. Bir başka AB kurumu olan
Avrupa Birliği Konseyi ve
uluslararası bir kuruluş olan Avrupa
Konseyi ile karıştırılmamalıdır.
(Bkz. “Avrupa Konseyi”)

Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİA)

of State or Government of the EU
Member States, together with its
President and the President of the
Commission. The High
Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy
takes part in its work. The
European Council defines the
general political directions and the
priorities thereof.
It should not be confused with the
Council of the European Union –
which is another EU institution –
and with the Council of Europe,
which is another international
organisation.
(See “Council of Europe”)

Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU)

Avrupa Birliği’nin rolünü,
politikalarını ve işleyişini ayrıntılı
olarak belirleyen antlaşmadır. 1957
Roma Antlaşması’nın değişikliğe
uğramış bir versiyonudur. Son
olarak 2007 yılında Lizbon
Antlaşması’yla değiştirilmiştir (ve
yeniden adlandırılmıştır).

The Treaty setting out in detail the
role, the policies and the operation
of the European Union. It
constitutes an amended version of
the 1957 Treaty of Rome. It was
last amended (and renamed) by
the Treaty of Lisbon of 2007.

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

European Regional Development
Fund

Avrupa Çalışma Konseyi

European Works Council

Avrupa Ekonomik Alanı
Antlaşması

Agreement on the European
Economic Area

Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komitesi

European Economic and Social
Committee

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

European Convention on Human
Rights

A
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Avrupa Komisyonu (AK)

European Commission (EC)

Avrupa Konseyi (AK)

Council of Europe (CoE)

Merkezi Fransa’nın Strazburg
kentinde bulunan 47 üyeye sahip
Avrupa Konseyi’ne, Avrupa’da
bulunan devletlerin neredeyse
tamamı üyedir. 10 kurucu devletiyle
5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan
Avrupa Konseyi’nin başlıca hedefi,
Avrupa’da ortak bir demokratik
ortamın ve yasal düzenin
oluşturulmasıdır. Hedeflerini,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
bireylerin korunmasına yönelik
benzer insan hakları metinleri ile
gerçekleştirmeyi amaçlar. Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği kurumları
olan, Avrupa Birliği Konseyi ve
Avrupa Birliği Zirvesi Konseyi ile
karıştırılmamalıdır. (Bkz. Avrupa
Birliği Zirvesi)

Avrupa Küreselleşmeye Uyum
Fonu

The Council of Europe, based in
Strasbourg (France), covers
virtually the entire European
continent, with its 47 member
countries. Founded on 5 May 1949
by 10 countries, the Council of
Europe seeks to develop
throughout Europe common and
democratic principles based on the
European Convention on Human
Rights and other reference texts on
the protection of individuals. It
should not be confused with the
Council of the European Union and
the European Council (see
“European Council”), which are
European Union institutions.

European Globalisation
Adjustment Fund

Avrupa Küreselleşmeye Uyum Fonu,
değişen ticari düzenin bir sonucu
olarak işlerini kaybeden işçileri,
mümkün olduğunca çabuk bir
şekilde başka bir iş bulabilmelerini
için destek sağlamak üzere
oluşturulmuştur.

The European Globalisation
Adjustment Fund (EGF) exists to
support workers who lose their
jobs as a result of changing global
trade patterns so that they can find
another job as quickly as possible.

Avrupa Mesleki Eğitim Birliği

European Vocational Training
Association (EVTA)

Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme
Merkezi

European Centre for the
Development of Vocational
Training (CEDEFOP)

Avrupa Referans Ağları

European Reference Networks

18
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Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
(ASSK)

European Health Insurance Card
(EHIC)

Yetkili kurum tarafından verilen ve
başka bir üye ülkede kalma halinde
geçici olarak sağlık hizmeti (bkz.
‘Geçici bulunma halinde sağlık
hizmeti’) hakkını kanıtlayan
taşınabilir belgedir.

A portable document, issued by the
competent institution and
certifying entitlement to occasional
care (see “occasional care”) during
a stay in another Member State.

Avrupa Sosyal Fonu

European Social Fund (ESF)

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu

European Code of Social Security

Sosyal Güvenligin Asgari Normlarına
İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi
esas alınarak Avrupa Konseyi
tarafından hazırlanan çok taraflı
uluslararası sosyal güvenlik
sözleşmesi. Kod Avrupa Konseyi’ne
üye bütün ülkelerde sosyal
güvenliğin gelişmesini teşvik eder.
Tarafların sosyal güvenlik
sistemlerine dahil edilmesi için bir
dizi standartlar belirler.

Avrupa Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi

European Convention on Social
Security

Avrupa Konseyi tarafından, üye
ülkelerin ulusal sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonunu
sağlamak amacıyla hazırlanmış çok
taraflı uluslararası bir sözleşmedir.

Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa
Sosyal Hakları Sözleşmesi)
Avrupa Konseyi tarafından
hazırlanan bir Avrupa
Sözleşmesi’dir. Medeni ve politik
hakları garanti eden Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni takviye
ederek, temel insan hak ve

It is a multilateral international
social security convention
prepared by the Council of Europe
on the basis of ILO convention no
102 which sets the minimum
standards for Social Security. The
code encourages the development
of social security in all member
States of the Council of Europe.
Fixes a series of standards to be
included in the social security
systems of Parties.

It is a multilateral international
social security convention
prepared by Council of Europe
aimed at co-ordinating of national
social security systems of the
member states.

European Social Charter
It is a European Treaty prepared by
Council of Europe. The Charter sets
out human rights and freedoms
and supports the European
Convention on Human Rights
which is for civil and political rights,
and it broadens the scope of
protected fundamental rights to
A
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özgürlüklerini, sosyal ve ekonomik
hakları kapsayacak şekilde
genişletir.

include social and economic rights.

Avrupa Tek Senedi (1987)

Single European Act (1987)

Avrupa Topluluğu (AT)

European Community (EC)

Avrupa vatandaşı

European citizen

Avrupa vatandaşlığı

European citizenship

Avukatlık stajı

Lawyer internship

Ayakta tedavi

Outpatient treatment

Aylık

Pension

Aylık ve gelirlerin birleşmesi

Overlapping of pensions and
benefits

Aylığa hak kazanma

Being eligible for a pension Qualifying for a pension Becoming entitled for a pension

Aylığın kesilmesi / durdurulması

Termination of pension

Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Accrual rate

Aylık kazanç

Monthly earning

Aylık prim ve hizmet belgesi

Monthly contribution and service
document

Aylık talebi

Pension claim

Aylık talep tarihi

Pension claim date

Aylıksız / Ücretsiz izin

Unpaid leave

Aynı tür sosyal güvenlik yardımı

Benefit of the same kind

Diğer üye devletlerin ödediği aylık
yardımlarının çakışmasını önleme
amacını taşıyan ulusal mevzuatın
uygulanmasına ilişkin bir kavramdır.
Aynı tür sosyal güvenlik yardımları,
aynı kişi tarafından tamamlanan

20

Concept with relevance in the
context of the application of
national rules to prevent
overlapping (i.e. national anticumulation rules) to pension
benefits payable by other Member
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sürelere bağlı olarak verilen
malullük, yaşlılık ve dul ve yetim
(ölüm) yardımlarıdır.

States. Benefits of the same kind
are invalidity, old-age and
survivors’ benefits awarded on the
basis of periods completed by one
and the same person.

Ayni hastalık yardımı

Sickness benefit in kind

Ayni yardımlar

Benefits in kind

Nakdi olmayan sağlık hizmeti,
tedavi, ilaç ve protez yardımı gibi
yardımlara ayni yardımlar denir.
AB’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu ile ilgili İdari
Komisyon’un bir kararında
listelenmiştir ve bu listedeki
yardımlar için 883/2004 sayılı AB
Koordinasyon Tüzüğünün 33.
Maddesinde özel bir koordinasyon
prosedürü belirlenmiştir.

Refers to various types of non-cash
benefits such as healthcare,
treatment, providing of medicine
and prosthesis. There is a list in a
decision of the Administrative
Commission on the Coordination of
Social Security Systems, for which
a special coordination procedure is
provided in Article 33 of EU
Coordination Regulation
883/2004.

Ayrımcı

Discriminator

Ayrımcılık

Discrimination

Ayrımcılık içermeyen sınırlama

Non discriminatory restriction

Ayrımcılık temelleri

Grounds of discrimination

Ayrımcılık yapmama ilkesi

Principle of non-discrimination

Azaltma

Reduction

Azami çalışma süresi

Maximum period of work

Azınlık

Minority

A
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Babalık

Paternity

Babalık izni

Paternity leave

Babalık izni, eşi doğum yapan
babaya, çocuğa bakma konusunda
eşine yardımcı olması için verilen
ücretli izindir.

Parental leave provides paid time
off work for the father, whose wife
gives birth, to assist his wife to care
for the child.

Bağımlı

Dependant

Bağımlılık oranı

Dependency ratio

Bağımsız çalışan

Self-employed

Bağımsız çalışılan süre

Period of self-employment

Bağımsız çalışma

Self-employed activity Self-employment

Bağımsız emekli aylıgı (ya da
"Ulusal emekli aylığı")

Independent pension (also called
"National pension")

AB Sosyal Güvenlik Koordinasyonu
Tüzüğünün yaşlılık ve dul aylığı
kısmında yer alan bu kavram bir
göçmen kişinin, bir başka üye
ülkede geçirdiği çalışma veya
ikamet süreleri dikkate
alınmaksızın sadece kendi ülkesi
mevzuatı uyarınca hak kazanacağı
emekli aylığıdır.

Concept in the EU Social Security
Coordination Regulation’s chapter
on old-age and survivors’ pensions,
referring to the pension to which a
migrant person would be entitled by
virtue of national legislation alone,
without taking account of periods of
insurance or residence completed
in the other States.

Bağlayıcı

Binding

Bağlayıcı olmayan

Non-binding - Null and void

22
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Bağlılık - Ast durumda olma

Subordination

Bakan

Minister

Bakanlar Kurulu

Council of Ministers

Bakanlar Kurulu Kararı
Bakmakla yükümlü olunan
(bağımlı) aile bireyi
Bakmakla yükümlü olunan kişi
Basit (Salt) çoğunluk ile alınan
karar

Council of Ministers Decree
Dependent member of the family
Dependant
Simple majority decision

(Bkz. “Oy çokluğu ile alınan karar”)

Başlık - Fasıl

(See “Majority decision”)

Chapter

(AB Üyelik Müzakereleri
bağlamında)

(In the context of EU Membership
Negotiations)

Başbakan
Başvuru sahibi
Başvuruda bulunmak
Bayrak ülkesi
Bekleme süresi

Prime Minister
Applicant
Apply - Lodge an application
Flag state
Waiting period

Riskin ortaya çıkışıyla (örn; iş
göremezlik) yardımların başlaması
arasında geçen süredir. Hak
kazanma süresiyle
karıştırılmamalıdır.
(Bkz. “Hak kazanma süresi”)

The period between the occurrence
of the risk (e.g. incapacity for work)
and the start of benefits. Not to be
confused with qualifying period.
(See “Qualifying period”)

Belediye
Belediye başkanı
Belge
Belirli süreli iş sözleşmesi

Municipality
Mayor of the municipality
Document
Fixed-term employment contractDefinite-termed labour contract

Belirsiz süreli iş sözleşmesi

Indefinite-termed labour contract

Bent

Clause

Benzer faaliyet

Similar activity

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik

In the EU Regulation No 883/2004
B
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Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünde kendi nam ve
hesabına çalışanların geçici olarak
başka bir AB üyesi ülkede iş
yapmaları (görevlendirilme)
bağlamında kullanılan bir kavramdır.

on the Coordination of Social
Security Systems, it is a concept
used in the context of posting of
self-employed person who
temporarily goes to another EU
member country for work.

Beraat

Acquittal

Beyanname - Bildirim

Declaration

Bildirim - Beyanname

Declaration

Bildirim - Tebliğ etmek - Tebligat

Notification

Bir kerede (toptan) ödeme

Single (lump sum) payment

Bireysel emeklilik sistemi - Özel
emeklilik sistemi

Individual retirement system Private retirement system

Birim işgücü maliyeti

Unit labour cost

Birinci basamak sağlık hizmeti
sunucusu

Primary healthcare service
provider

Birinci sütun emeklilik sistemi

First-pillar pension system

Birincil hukuk

Primary law

Birincil mevzuat

Primary legislation

Birleşmenin (çakışmanın)
engellenmesi kuralı (AB’de
yardımların)

Anti-cumulation rule (of benefits
in the EU)

Birleştirilmiş versiyon

Consolidated version

Biyometrik Kimlik Doğrulama
Sistemi

Biometric Identity Verification
System

Borçlanma

Crediting

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun
41. maddesinde sayılan askerlik,
doğum vb. hallerden dolayı
çalışamama nedeniyle sigortasız
geçen sürelere karşılık gelen prim
miktarının sigortalı tarafından
Sosyal Güvenlik Kurumuna

24

It is a concept in Turkish social
security system stipulated in the
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510. According to this law, if the
insured person pays to the Social
Security Institution the contribution
corresponding to the number of
B
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ödenmesi suretiyle bu sürelerin
sigortalılık süresi olarak kabul
edilmesi işlemine denir.
(Bkz. “Askerlik borçlanmasi”,
“Doğum borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

days spent without working due to
military service, birth etc., the
uninsured periods can be
recognised as insurance periods.
(See “Crediting for military service”,
“Crediting for maternity leave
periods”, “Crediting for housewifery
abroad”, “Crediting for foreign
insurance periods”)

Boşanmış kişi / eş

Divorced person / spouse

Bölgeler Komitesi (AB)

Committee of the Regions (EU)

Bölgesel politika

Regional policy

Bölgesel uyum

Regional cohesion

Brüt asgari ücret

Gross minimum wage

Brüt miktar

Gross amount

Bulunma - Kalma

Stay

Bütçe açığı

Budget deficit

Bütçe transferi

Budget transfer

Bütünleşme

Integration

Bütünleyici müzakere

Integrative negotiation

Büyükşehir belediye başkanı

Mayor of the metropolitan
municipality

B
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Cari harcamalar esasında geri
ödeme

Reimbursement on the basis of
actual expenditure

Cenaze masrafları

Funeral expenses

Cenaze ödeneği

Funeral grant

Ölüm halinde bir defaya mahsus
olarak yapılan ödemedir.
(Bkz. “Ölüm yardımı”)

It means any one-off payment in
the event of death.
(See “Death grant”)

Cepten ödeme

Out of pocket payment

Ceza sorumluluğu

Criminal responsibility

Cinsel taciz

Sexual harassment

Cinsiyete dayalı ayrımcılık

Gender based discrimination

Cumhurbaşkanı

President
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Çağrı üzerine çalışma

On-call work

Çalışan payı - İşçi payı (Sosyal
sigorta primi)

Employee’s share - Worker’s
share (Social insurance
contribution)

Çalışan Nüfus - Aktif nüfus

Working population - Active
population

Çalışma - Faaliyet

Working - Activity

Çalışma / İş güvencesi

Labour / Job protection Employment security

Çalışmanın önemli bir bölümü

Substantial part of activity

AB’de iki veya daha fazla üye
ülkede eş zamanlı çalışma
bağlamında kullanılan bir
kavramdır.

Concept used in the context of
simulatenous work in two or more
Member States in the EU.

Çalışma beyanı

Statement of employment

Çalışma geçmişi

Employment history

Çalışma gücü

Capacity for work

Çalışma gücü kaybı

Loss of working capacity

Çalışma gücü kayıp oranı

Degree of working capacity loss

Çalışma hayatı

Working / Occupational /
Professional life

Çalışma izni

Work permit
Ç
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Çalışma koşulları

Working conditions

Çalışma saatleri

Working hours

Çalışma süresi

Period of work

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB)

Ministry of Labour and Social
Security (MoLSS)

Çekince

Reservation

Çerçeve anlaşma

Framework agreement

Çerçeve direktif

Framework directive

Çerçeve mevzuat

Regulatory framework

Çeşitli hükümler

Miscellaneous provisions

Çeyiz

Dowry

Çırak

Apprentice

Çıraklık

Apprenticeship

Çifte sigorta

Double insurance

Çifte vatandaşlık

Dual citizenship

Çocuk

Child

Çocuk bakım yardımı

Childcare benefit

Çocuk bakım masraflarını karşılamak
amacıyla çalışan ebeveynlere ödenen
bir aile yardımı türüdür.

Çocuk yardımı

Child benefit

Özellikle aile fertlerinin sayısı ve
gerektiğinde de yaşlarına bakılarak
verilen süreli ve nakdi aile yardımı
türüdür.

Çocuk yetiştirme ödeneği
Ebeveynlerden birinin kendisini
çocuğunu yetiştirmeye adamasını
sağlamak için planlanan ve çocuk
yetiştirme hizmetinin karşılığını
ödemek, çocuk yetiştirme ve
bakmaya ilişkin diğer masrafları

28

It is a kind of family benefit paid to
working parents to compensate for
the costs of childcare.
It is a type of family benefit which is
periodical and in cash and granted
exclusively by reference to the
number and, where appropriate,
the age of members of the family.

Child-raising allowance
It is a kind of family benefit intended
to enable one of the parents to
devote him or herself to the raising
of a young child, and designed to
remunerate the service of bringing
up a child, to meet the other costs of
Ç
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karşılamak ve gerektiğinde mesleki
bir faaliyeti bırakmanın getirdiği
mali dezavantajları azaltmak için
tasarlanan aile yardımlarıdır.
Ebeveyn yardımı olarak da
bilinmektedirler.

caring for and raising a child and, as
the case may be, to mitigate the
financial disadvantages entailed in
giving up income from an
occupational activity. Also referred to
as parental benefit.

Çocuk yetiştirme süreleri

Child-raising periods

Çocuk zammı

Child supplement

Coğrafi kapsam

Territorial scope

Çok basamaklı / sütunlu
emeklilik sistemi

Multi-pillar pension system

Çok düzeyli yönetişim

Multi-level governance

Çok taraflı sosyal güvenlik
anlaşması / sözleşmesi

Multilateral social security
agreement / convention

Çok uyrukluluk

Multiple nationality

Çoğul gebelik

Multiple pregnancy

Ç
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Dağıtım Modeli

PAYGO (Pay As You Go)

Sosyal güvenlikte dağıtım modeli,
sigorta primi ödeyenlerin her türlü
sosyal güvenlik harcamalarını
finanse ettiği ve aylıkların prim
gelirlerinden ödendiği fonsuz
modeli ifade eder.

In social security, PAYGO refers to
an unfunded system in which
current contributors to the system
pay the expenses for the current
recipients.

Daimi ikamet

Permanent residence

Daimi ikamet hakkı

Right of permanent residence

Daire Başkanı

Head of Department

Daire Başkanı Vekili

Acting Head of Department

Danışma Komitesi (Sosyal
Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu için)

Advisory Committee (for the
Coordination of Social Security
Systems)

Danışma Komitesi, 883/2004 sayılı
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna İlişkin AB Tüzüğü
doğrultusunda kurulan bir birimdir.
Komite, her üye devletten bir
hükümet, bir sendika ve bir de
işveren örgütü temsilcisinden
oluşur. Yılda en az iki kez toplanır.
Komite’ye, bir Komisyon temsilcisi
başkanlık eder. Görevleri arasında;
 Koordinasyon Tüzüklerinin
uygulanmasından kaynaklanan
sorunlar ile genel sorunları veya
ilke sorunlarını incelemek;

30

The Advisory Committee is a body
established by EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems. It is
composed, for each Member State,
of a government representative, a
representative of the trade unions
and a representative of the
employers’ organisations. The
Advisory Committee assembles at
least twice a year and is chaired by
a Commission representative.
Tasks of Advisory Committee are:
 to examine general questions or

D
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Bu gibi konularda İdari
Komisyon’a görüş ve
Koordinasyon Tüzüklerinin
revizyonu konusunda öneriler
sunmak



Dava
Dayanışma
Değişiklik
Değiştirilen hükümler
Demografik değişim
Denetmen
Denizci
Derece (Memur için)
Deregülasyon - Serbestleştirme
Derogasyon - Sapma - İstisna
Destekleyici yetki

questions of principle and
problems arising from the
implementation of the
coordination Regulations;
to formulate opinions on such
matters for the Administrative
Commission and proposals for
any revisions of the
coordination Regulations.

Case - Lawsuit - Legal Action
Solidarity
Amendment - Modification
Amended provisions
Demographic change
Controller
Mariner
Grade (For civil servant)
Deregulation
Derogation
Supporting competence

Antlaşmaların AB’ye destekleyici
yetki verdiği hallerde Birlik üye
devletlerin eylemlerini
desteklemeye, koordine etmeye ve
tamamlamaya yönelik eylemlerde
bulunma hakkına sahiptir.
Destekleyici yetkiye örnek olarak
kültür, eğitim, insan sağlığının
korunması ve iyileştirilmesi alanları
verilebilir.

Devam eden isteğe bağlı sigorta

When the Treaties confer on the EU
supporting competences, the Union
shall have competence to carry out
actions to support, coordinate or
supplement the actions of the
Member States. Examples of
supporting competences are
culture, education and the
protection and improvement of
human health.

Optional continued insurance

(Zorunlu) Sigortanın ardından
yapılan özel bir isteğe bağlı sigorta
türü. Örneğin gelecekte hak
kazanacağı emekli aylığını artırmak
amacıyla başka bir üye devlette
çalışan kişi daha önceden sigortalı

Specific kind of voluntary
insurance, i.e. voluntary insurance
subsequent to prior (compulsory)
insurance. For example, with a view
to increasing his/her future pension
entitlement, a person who goes to

D
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olduğu devlette gönüllü bir şekilde
prim ödemeyi sürdürmek isteyebilir.
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü gönüllü ve isteğe
bağlı olarak sürdürülen sigortaya
ilişkin özel bir hüküm içerir
(Madde 14).

work in another Member State may
want to continue paying pension
contributions on a voluntary basis
in the State where s/he used to be
insured. EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems contains a
specific provision (Article 14)
dealing with voluntary and optional
continued insurance.

Devir

Transfer

Devir alan - Temlik olunan

Transferee

Devlet / Kamu işçileri

State / Public workers

Devlet hastanesi

State hospital

Devlet katkısı

State subsidy

Devlet Memurları Kanunu

State Civil Servants Law

Devlet memurlarına özel sosyal
güvenlik programı

Special social security scheme for
civil servants

AB Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Tüzüğüne göre, devlet memurlarına özel programlar, söz konusu
üye devlette işçilere yönelik genel
sosyal güvenlik programından farklı
ilgili üye devlette istihdam edilmiş
kişilere uygulanan ve bazı memur
sınıflarının doğrudan tabi olduğu
sosyal güvenlik programını ifade
etmektedir.

Devlet yardımı
Dikkate alınan kazanç
Dikkate alınan süre
Dilekçe hakkı
Diplomaların karşılıklı olarak
tanınması
Diplomaların ve sertifikaların
tanınması
32

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to any social security scheme
which is different from the general
social security scheme applicable
to employed persons in the
Member State concerned and to
which all, or certain categories of
civil servants are directly subject.

State aid
Reference earning
Reference period
Right to petition
Mutual recognition of diplomas
Recognition of diplomas and
certificates
D
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Direktif - Yönerge

Directive

Diş hekimi

Dentist

Diyalog ve uzlaşma prosedürü /
süreci

Dialogue and conciliation
procedure

Özellikle bir kişi için uygulanabilir
mevzuatın belirlenmesi konusunda
farklı AB üye devletlerin kurumları
arasında anlaşmazlıklar yaşanması
durumunda izlenecek İdari
Komisyon tarafından belirlenen
prosedürüdür (Karar No A1). Bu
prosedürün amacı, kurumlara
makul bir zaman dilimi içerisinde
anlaşmaya varma konusunda
yardımcı olmaktır. Diyalog
sürecinin, sadece ilki zorunlu olmak
koşuluyla iki aşamdan
oluşmaktadır. Diyalog süreci
tanınan zaman dilimi içerisinde bir
anlaşmaya varılarak
sonuçlanmazsa, mesele Sosyal
Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna ilişkin İdari
Komisyon’a taşınabilmekte ve
komisyon altı ay içerisinde farklı
görüşler arasında uzlaşma
sağlamaya çalışacakdır (uzlaşma
prosedürü).

Doğrudan ayrımcılık

Direct discrimination

Bir kişinin benzer durumdaki bir
başka kişiye nazaran cinsiyet,
inanç, engellilik durumu gibi
sebeplerle istenmeyen muameleye
maruz kalması halinde ortaya çıkar.

Doğrudan etki
Avrupa Birliği hukukunun, ulusal

A procedure established by the
Administrative Commission
(Decision No A1) to be followed in
case of disagreements between the
institutions of different EU Member
States, notably as regards the
legislation applicable to a person.
The procedure is aimed at helping
the institutions to reach an
agreement in a reasonable period
of time. The dialogue procedure
consists of two stages, only the first
of which is compulsory. If the
dialogue procedure does not result
in an agreement within given time
limits, the matter may be referred
to the Administrative Commission
on the Coordination of Social
Security Systems, which shall try to
reconcile the points of view within
six months (conciliation procedure).

Arises when a person is treated less
favourably explicitly on the grounds
of a distinguishing criterion (e.g.
gender, nationality, belief, disability)
than another is, has been or would
be treated in a comparable
situation.

Direct effect
Direct effect is a principle of
D
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mahkemelerin ve Avrupa
mahkemelerinin tanımak ve
uygulamak zorunda olacakları
şekilde, belirli kriterlerin
karşılanması halinde bireylere
haklar tanıma ve yükümlülükler
getirebilme ilkesidir. Diğer bir
deyişle bazı AB hukuku türlerinin
mahkemelerde kullanılabilir
nitelikte oluşlarını ifade eder.
Doğrudan etki hakkın kimin
üzerinde uygulandığına bağlı olarak
(örn. yetkili merciler veya diğer
bireyler) dikey veya yatay olabilir.

Doğrudan uygulanabilir

European Union law according to
which provisions of Union law may,
if they meet certain criteria, confer
rights and impose obligations on
individuals which the national and
European are bound to recognise
and enforce. In other words, it
refers to the characteristic of some
types of EU law to be capable of
being relied on in court. Direct
effect may be vertical or horizontal,
the distinction drawn being based
on against whom the right is to be
enforced, i.e. authorities or other
individuals respectively.

Directly applicable

AB hukukunun, ulusal uygulama
mevzuatlarının devreye girmesini
gerektirmeme özelliğini, yani ulusal
mevzuata geçirilme zorunluluğu
olmadan ulusal yasal düzenin bir
parçası haline gelmeyi ifade
etmektedir. Tüzükler, Direktiflerden
farklı olarak, doğrudan
uygulanabilirdir. Aynı durum AB
Antlaşma hükümleri için de
geçerlidir.

Refers to the characteristic of some
types of EU law to require no
national implementing legislation to
take effect, i.e. to become part of
the national legal order without
having to be transposed into
national legislation. Regulations,
unlike Directives, are directly
applicable. The same goes for
Treaty on EU provisions.

Doğrulama

Attestation

Doğum belgesi

Birth certificate

Doğum borçlanması

Crediting for maternity leave
periods

Doğumdan sonra geçen
çalışılmayan sürelerin sigortalılık
süresi olarak kabul edilmesidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir husustur. Buna göre
sigortalı kadın üç çocukla sınırlı
olmak üzere doğum tarihinden
sonraki iki yıl içerisinde

34

Recognition of unemployed periods
after giving birth as insurance
periods. It is a concept in Turkish
social security system stipulated in
the Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510. According to this law, if the
insured woman pays to the Social
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çalışamadığı sürelere karşılık gelen
prim miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

Security Institution the contribution
equivalent to the number of days
spent without working within two
years following the date of birth, the
maternity leave periods (child
raising periods) for up to three
children can be recognised as
insurance periods.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service”, “Crediting for
housewifery abroad”, “Crediting for
foreign insurance periods”)

Doğuştan engelli

Disabled from birth

Doktor - Hekim

Doctor - Physician

Dolandırıcılık

Fraud

Dolaşım

Mobility

Dolaşım serbestîsi

Freedom of movement

Dolaylı ayrımcılık

Indirect discrimination

Bu kavram, görünürde ayrımcılık
olarak nitelendirilemeyecek bir
ölçüt, hüküm veya uygulamanın, ırk,
cinsiyet etnik köken, din ya da
inanç, engellilik, yaş ya da cinsel
eğilim temelinde kişileri
dezavantajlı duruma düşürmesi
halidir. Örneğin; Avrupa Birliği
Adalet Divanı, kısmi zamanlı
işçilerin bir sosyal güvenlik
yardımından yoksun olmasından
dolayı dolaylı ayrımcılığa
uğradıklarına kanaat getirmiş ve
aynı şekilde kısmi çalışanların
ağırlıklı olarak kadınlardan
oluşması durumlarını da dolaylı
ayrımcılık olarak nitelendirmiştir.

Dostane girişim

It is the situation when an
apparently neutral criterion,
provision or practice would
disadvantage people on the
grounds of nationality, sex, racial or
ethnic origin, religion or belief,
disability, age or sexual orientation.
For instance; the ECJ ruled that
part-time workers were subjected to
indirect discrimination due to being
deprived of social security
allowances and that it was also the
case where the majority of parttime workers were women.

Good offices
D
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Döner sermayeli kuruluş

Revolving / Working fund
organisation

Dönüştürme

Conversion

Döviz kuru

Exchange rate

Dul aylığı

Widow(er)’s pension

Dul erkek

Widower

Dul kadın

Widow

Dul ve yetim aylığı - Ölüm aylığı

Widow(er)’s and orphan’s
pension - Survivor’s pension

36
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Eczacı

Pharmacist

Eczane

Pharmacy

Egemenlik

Sovereignty

Eğitim bursu

Study grant

Ek madde

Additional article

Ek ödeme

Supplementary payment

Ekonomik faaliyet

Economic activity

Ekonomik olarak faal kişi

Economically active person

Ekonomik olarak faal olmayan
kişi

Economically non-active (inactive)
person

Ekonomik ve Sosyal Konsey (AB)

Economic and Social Council (EU)

Ekonomik ve sosyal uyum

Economic and social cohesion

Eksik bildirim (ücret veya çalışma Under declaration (of wage or
gün sayısının)
number of working days)
(Bkz. “Zarf ücreti”, “Elden ödeme”)

(See “Envolope wage”)

El değiştirme

Change of owner

Elden ödeme - Zarf ücreti - Kayıt
dışı ücret

Envelope wage - Undeclared
wage

Elektronik veri alışverişi / değişimi Electronic exchange of data
Emekli kişi

Pensioner - Retired person

Emekli aylığı / maaşı

Pension - Retirement pension
E
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Emekli aylığı alma hakkı
Emekli aylığı ödemeleri
Emekli sandığı - Emeklilik fonu
Emeklilik
Emekli(lik) aylığı
Emeklilik fonu - Emekli sandığı
Emeklilik ikramiyesi
Emeklilik planı
Emeklilik yaşı
Emsal karar
Emzirme ödeneği

Pension right
Pension payments
Pension fund
Retirement - Pension
Retirement pension - Pension
Pension fund
Retirement bonus
Pension scheme
Pensionable age - Retirement age
Precedent
Breast feeding grant - Birth grant

Doğum halinde bir defaya mahsus
olarak verilen bir yardımdır.

It is a one-off benefit paid upon the
birth of child.

Engelli / Malul kişi
Engelli istihdamı kota sistemi

Disabled / Invalid person
Disabled employment quota
system
Disability
Degree of disability
Access point

Engellilik
Engellilik derecesi
Erişim noktası
Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarının
Sosyal Güvenlik Bilgisinin Elektronik
Değişimi (EESSI) sistemine ulaşımını
sağlayan ulusal geçiş kapısıdır. Bu
yapıların ulusal ve uluslararası
özelliği bulunmaktadır. Her AB üyesi
devletin en az bir, en fazla beş
erişim noktası belirlemesi gerekir.

The national gateway for multiple
social security institutions to the
Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI). It
consists of a national and an
international part. Each EU Member
State must identify at least one and
maximum five access points.

Erkek çocuk

Son

Erken emeklilik

Early retirement

Erken emeklilik aylığı

Early pension

Yasal emeklilik yaşından önce
sağlanan emeklilik aylığı.

Erken emeklilik yaşı
38

Pension provided before the legal
retirement age.

Early pensionable age
E
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Erken ödeme indirimi

Prepayment discount

Erteleme

Deferment

E-sağlık

E-health

Esirlik

Captivity

Esnaf

Tradesman

Esneklik

Flexibility

Eş

Spouse

Eşdeğer ilaç

Equivalent drug

Eşdeğer İlaç Fark Ücreti

Co-payment for original drug (or
brand name drug)

Eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile
kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın
fiyatı arasında oluşan fiyat farkı.

It is the price difference between
the maximum prices of the
equivalent (generic) drugs and the
price of the original (brand-name)
drug which is preferred by the
insured person.

Eşdeğer iş

Work of equal value

Eşdeğer durum

Equivalent situation

Eş zamanlı olarak iki ülkede
çalışmak (hizmet akdiyle veya
bağımsız olarak)

Simultaneous
(self-)employment in two
countries

Eşgüdüm - Koordinasyon

Coordination

Eşit işe eşit ücret

Equal pay for equal work

Eşit muamele

Equal treatment

Eşit ücret

Equal pay

Etnik köken

Ethnic origin

EURES – Avrupa İstihdam Servisi EURES – European Employment
Services
EURES; Avrupa Komisyonu ile
AB/AEA üye devletleri, İsviçre ve
diğer ortak örgütlerinin (özellikle
sosyal ortaklar) Kamu İstihdam
Hizmetleri arasındaki işbirliği ağıdır.
EURES’in amacı, kişilerin serbest

EURES is a co-operation network
between the European Commission
and the Public Employment
Services of the EU/EEA Member
States and Switzerland, and other

E
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dolaşımı ilkesinden yararlanmak
isteyen bütün vatandaşların yanı
sıra, işçi ve işverenlerin yararına
bilgi, tavsiye ve işe
alma/yerleştirme (iş bulma)
hizmetleri sağlamaktır.

partner organisations (notably
social partners). The purpose of
EURES is to provide information,
advice and recruitment/placement
(job-matching) services for the
benefit of workers and employers
as well as any citizen wishing to
benefit from the principle of the
free movement of persons.

EURES Koordinasyon Ofisi
EURES Coordination Office
(EURESco)
(EURESco)
(veya Avrupa Koordinasyon Ofisi) (or European Coordination Office)
Ev hizmetlerinde çalışanlar

Domestic workers

Ev hizmetlerinde çalışma

Domestic work

Ev kadınlığı borçlanması (yurt dışı) Crediting for housewifery abroad
Türk vatandaşı kadınların
yurtdışında çalışmadan geçirdikleri
sürelerinin Türkiye’de tamamlanmış
sigortalılık süreleri olarak kabul
edilmesidir. 3201 sayılı Yurt
Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkında Kanunda düzenlenen bir
husustur. Buna göre yurt dışında
yaşayan Türk vatandaşı kadınlar,
yurt dışında 18 yaşından sonra
çalışmadan geçirdikleri sürelere
karşılık gelen prim miktarını Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödemesi
(borçlanması) halinde, bu süreler
Türkiye’de elde edilen sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Doğum
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

40

Refers to recognition of foreign
unemployed periods of Turkish
women as insurance periods
obtained in Turkey. It is a concept
in Turkish social security system
stipulated in the Law No 3201 on
Evaluation of Foreign Periods with
regard to Social Security Rights for
Turkish Citizens who Live Abroad.
According to this law, if the Turkish
woman who lives abroad pays to
the Social Security Institution the
contribution equivalent to the
number of days spent without
working after the age of 18, the
unemployed periods can be
recognised as insurance periods
obtained in Turkey.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service”, “Crediting for
maternity leave periods”, “Crediting
for foreign insurance periods”)

E
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Ev Sahibi Üye Devlet (AB)

Host Member State (EU)

AB vatandaşlarının kişilerin serbest
dolaşımı ilkesi çerçevesinde geçici
olarak çalışmak veya hizmet
vermek üzere gittiği üye devlettir.

It’s the member state to which EU
citizens go on temporary work or
service within the framework of the
free movement of persons
principle.

Evde bakım

Home care

Evlat edinme

Child adoption

Evlat edinme ödeneği

Adoption grant

Çocuk evlat edinme halinde bir
defaya mahsus olmak üzere verilen
bir yardımdır. Evlat edinme
yardımları (bazen evlat edinme
ödenekleri olarak da adlandırılır.)
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü kapsamının
dışında tutulmuştur.

A one-off benefit paid upon the
adoption of a child. Adoption grants
(sometimes also called adoption
allowances) are excluded from the
scope of the EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems.

Evlenme ödeneği

Marriage grant

Eylem Planı

Action Plan

E
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F
Faal (çalışan) kişi

Active person

Faal nüfus

Active population

Faaliyet - Çalışma
Faaliyetlerin ağırlık merkezi

Activity - Working
Centre of interest of activities

AB’de iki ya da daha fazla üye
devlette aynı anda kendi nam ve
hesabına (bağımsız) çalışanlar için
uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesi bağlamında kullanılan
bir kavramdır. Kişi faaliyetlerinin
önemli bir bölümünü yürüttüğü üye
devletlerden birinde ikamet
etmediği takdirde, faaliyetlerin
ağırlık merkezinin bulunduğu üye
devletin mevzuatına tabi olur.
Faaliyetlerin ağırlık merkezi, kişinin
sabit ve daimi iş yeri, faaliyetlerin
devam özelliği ve süresi, verilen
hizmet miktarı ve tüm koşulların
gösterdiği şekilde kişinin niyeti gibi
kişinin mesleki faaliyetleri her
açıdan dikkate alınarak
belirlenmelidir.
(Bkz. “İkamet - Oturma”)

42

Concept used in the context of the
determination of the legislation
applicable to a person pursuing
activities as a self-employed person
in two or more Member States of the
EU at the same time. If that person
does not reside in one of the
Member States in which s/he
pursues a substantial part of his/her
activity, s/he shall be subject to the
legislation of the Member State in
which the centre of interest of
his/her activities is located. The
centre of interest of activities should
be determined by taking account of
all the aspects of that person’s
occupational activities, notably the
place where the fixed and
permanent place of business is
located, the habitual nature or the
duration of the activities, the
number of services rendered and
the person’s intention as revealed
by all the circumstances.
(See “Residence”)
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Fark ödemesi

Differential supplement

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu kapsamında, aile
yardımı haklarının çakışması
halinde mevzuatı (i) uygulanabilir
olan ama öncelikli olmayan ve (ii)
daha yüksek tutarda bir aile yardımı
sağlayan AB üyesi devletin kurumu
tarafıdan ödenir. Öncelik hakkına
göre yetkili olan devletin mevzuatı
kapsamında hak kazanılan miktar
ile başka bir üye devlet tarafıdan
verilen daha yüksek miktarlı hak
arasındaki farka denk düşer.

Farklı türde sosyal güvenlik
yardımı

Benefit of a different kind

AB’de diğer üye devletlerin ödediği
aylık yardımlarına uygulanan,
çakışmayı önleme amacını taşıyan
ulusal yasalara (yardımların
çakışmasını önlemeye ilişkin ulusal
kurallar) ilişkin bir kavramdır. Farklı
türden yardımlar, aynı tür sosyal
güvenlik yardımı olarak
değerlendirilemeyecek yardımlardır.

Fasıl - Başlık
(AB Üyelik Müzakereleri
bağlamında)

In the context of the Coordination of
Social Security Systems it is payable
in case of overlapping entitlements
to family benefits by the institution
of the EU Member State whose
legislation (i) is applicable but not by
priority right and (ii) which provides
for a higher amount of family
benefit. It corresponds to the
amount of the entitlement under the
legislation of that State which
exceeds the amount of entitlement
under the legislation of the State
whose legislation is competent by
priority right.
Concept with relevance in the
context of the application of
national rules to prevent
overlapping (i.e. national anticumulation rules) to pension
benefits payable by other EU
Member States. Benefits of a
different kind are benefits which
cannot be considered as benefits of
the same kind.

Chapter
(In the context of EU Membership
Negotiations)

Fatura

Invoice

Fatura dönemi

Invoice period

Fatura tutarı

Invoice total

Faydalanıcı - Yararlanıcı

Beneficiary

Fazla mesai

Overtime service

Fazla mesai ücreti

Overtime pay
F
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Feshetmek - Lağvetmek Yürürlükten kaldırmak
Fıkra
Fırsat eşitliği
Fiili hizmet süresi
Fiili hizmet süresi zammı

Abrogate - Repeal
Paragraph
Equal opportunity
Actual service period
Supplement for actual service
period
Fund
Funded pension system (Funded
system)

Fon - Sandık
Fon biriktirim sistemi (Fonlu
sistem)
Gelecekte kısmi veya tam emeklilik
ödemelerini yapabilmeyi teminen
çalışmakta olan işçilerden alınan
primlerle mal varlıklarının,
kıymetlerin biriktirildiği aylık
sistemi. Fon biriktirim sistemleri
tanımlanmış fayda veya
tanımlanmış katkı programları
olabilirler. Aradaki ayrım büyük
ölçüde yatırılan varlıklarla bağlantılı
mali riski taşıyan kişiler, programı
yöneten birim veya bireye bağlıdır.
AB üye devletlerindeki zorunlu fon
birikim sistemleri sosyal güvenliğin
koordinasyonu tüzüklerinin
kapsamına girer.

44

Pension system where there is an
accumulation of assets, mainly
financial assets, from contributions,
with the explicit objective of
ensuring all or a major part of
payment of the future pension
benefits from these assets. Funded
pension systems can be definedbenefit or defined-contribution
schemes, the distinction drawn
being largely based on who bears
the financial risk connected with
the invested assets, the unit
managing the scheme or the
individual respectively. Statutory
funded pension systems are
covered by the social security
coordination Regulations in the EU.

F
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Gaiplik

Disappearance

Gazi - Harp malulü

War veteran

Gebelik

Pregnancy

Gecikme cezası

Default fine

Gecikme zammı

Default interest

Geçerlilik

Validity

Geçici görevlendirme

Temporary posting

Geçici görevli

Posted worker

Geçici istihdam

Temporary employment

Geçici istihdam bürosu

Temporary work agency Temporary recruitment agency

Geçici iş ilişkisi

Temporary employment relation

Geçici iş göremezlik

Temporary incapacity for work

Geçici iş göremezlik ödeneği

Temporary incapacity for work
allowance

Geçici işçi

Temporary worker

Geçici işsizlik

Temporary unemployment

Geçici madde

Provisional article

Geçici olarak kalınan devlet (AB)

State of stay (EU)

G

45

TURKISH  ENGLISH

Geçici bulunma halinde sağlık
hizmeti

Occasional care

AB’de sınır ötesi sağlık hizmeti
bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Yetkili devlet dışında
(aylık alan kişiler için ikamet
ettikleri ülke dışında) bulunulan
süre içerisinde, sağlık hizmetinin
türü ve beklenen kalış süresi
dikkate alınmak kaydıyla, hastalık
veya kaza nedeniyle tıbbi bakımdan
zorunlu hale gelen tedaviyi ifade
etmektedir. Sigortalı kişiler, Avrupa
Sağlık Sigortası Kartlarını (bkz.
“ASSK”) bulunulan ülkedeki sağlık
hizmet sunucusuna göstermek
kaydıyla, geçici olarak sağlık
hizmetlerinden faydalanırlar. Söz
konusu sağlık yardımı, kişi
bulunulan ülkenin mevzuatı
kapsamında sigortalıymış gibi
dikkate alınarak sağlanır.

Geçiş dönemi ödeneği
İlk defa iş arayan gençlere verilen
ve bu kişilerin özel istihdam
programlarına girişini sağlayan
yardımdır.

Concept used in the context of
cross-border care in the EU. Refers
to treatment which, owing to
sickness or accident, becomes
necessary on medical grounds
during a stay outside the
competent State (or, for
pensioners, the State of residence),
having regard to the nature of the
care and the expected length of the
stay. Insured persons obtain
occasional care by presenting their
European Health Insurance Card
(see “EHIC”) to the provider in the
State of stay. The care is provided
as if the person were insured under
the scheme applicable in the State
of stay.

Tide-over allowance
A benefit granted to young people
seeking their first employment and
giving them access to special
employment programmes.

Geçiş hükümleri

Transitional provisions

Geçiş önlemi / tedbiri

Transitional measure

Gelir (kişisel)

Income (personal)

Gelir (kurumsal)

Revenue (institutional)

Gelir beyanı

Declaration of income

Gelir desteği

Income support

Gelir ikame oranı

Income replacement rate

46
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Gelir ikamesi yardımı

Income replacement benefit

Sosyal riskin (örn. hastalık, analık,
işsizlik, yaşlılık) ortaya çıkışı
nedeniyle oluşan gelir kaybının
(genelde çalışma durumu ile
bağlantılı) telafi edilmesine yönelik
yardım. Bazen bir sosyal riskin
ortaya çıkışıyla bağlantılı olan ek
giderlerin karşılanmasına yönelik
yardımlar için kullanılır (örn. çocuk
yardımı).

Gelir testi

Benefit intended to provide
compensation for lost income
(typically from work) due to the
occurrence of a social risk (e.g.
sickness, maternity,
unemployment, old age).
Sometimes used as cost-covering
benefit, aimed at compensating for
additional expenditure connected
with the manifestation of a social
risk (e.g. child benefit).

Means test - Income test

Gelir testi, bir bireyin ya da ailenin
devletten yardım alıp
alamayacağının belirlenmesi için
uygulanan para ve mal varlığı
soruşturmasıdır.

A means test is an investigation of
means in order to determine
whether an individual or family is
eligible for help from the
government.

Gelir vergisi

Income tax

Gelirler ve giderler

Revenues and expenditures

Gemi sahibi - Armatör

Shipowner

Genel asgari gelir yardımı

General minimum income benefit

Makul bir yaşam standardı
sürdürebilecek gelire sahip
olmayanlara ödenen asgari
yardımdır.

It is a minimum benefit granted to
those not having income enough for
a reasonable living standard.

Genel erişim

Universal access

Genel hüküm

General provision

Genel kamu harcaması

General public expenditure

Genel kapsam

Universal coverage

Bütün nüfusu içine alacak şekilde
genel kapsamlı olan ve hak
kazanma halini prim ödemek yerine
ikamet esası ile ilişkilendiren
yardım programlarını ifade eder.

Benefit schemes with universal
coverage extend to the entire
population and link entitlement to
residence rather than to the
payment of contributions.

G
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Genel Sağlık Sigortası (GSS)
Genel sağlık sigortalısı sayılanlar
Genelge
Genişleme
Gerçek bağ
Gerçek kişi
Gerçeklerin benzeşmesi
AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu Tüzüğünde
“yardımlar, gelir, gerçekler ve
olaylar konusunda eşit muamele”
olarak yer almaktadır.
Koordinasyonu’nun genel
ilkelerinden biri olan gerçeklerin
benzeşmesi, eşit muamele ilkesi ile
yakından alakalıdır. Bu ilkeye göre;
mevzuatı bazı gerçek ve olayların
oluşumuna belirli yasal etkiler
atfeden yetkili üye devlet, başka bir
üye devlette vuku bulan gerçekleri
ve olayları kendi sınırları dâhilinde
gerçekleşmişler gibi dikkate
almakla yükümlüdür. Ayrıca, yetkili
üye devlet mevzuatı kapsamında
sosyal güvenlik yardımlarının ve
diğer gelirlerin alınması bazı yasal
etkilere sahip olduğunda, bu
mevzuatın ilgili hükümleri başka bir
üye devletin mevzuatı kapsamında
elde edilen eşdeğer yardımların
alınması ya da başka bir üye
devlette edinilen gelir konusunda
da aynı şekilde uygulanır.

Universal Health Insurance (UHI)
Personel coverage of universal
health insurance
Circular
Enlargement
Genuine link
Real person
Assimilation of facts
It is referred to in EU Social Security
Coordination Regulation as “equal
treatment of benefits, income, facts
and events”. It is a general principle
of EU coordination, closely linked to
the principle of equal treatment.
According to this principle, the
competent Member State, whose
legislation attributes certain legal
effects to the occurrence of certain
facts or events, is obliged to take
into account like facts or events
occurring in any other Member
State as though they had taken
place within its territory. Likewise,
where, under the legislation of the
competent State, the receipt of
social security benefits and other
income has certain legal effects,
the relevant provisions of that
legislation shall apply in the same
way to the receipt of equivalent
benefits acquired under the
legislation of any other Member
State or to income acquired in
another Member State.

Gerekçe

Justification - Rationale

Gerekçelendirme

Justify
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Gerekçeli görüş

Reasoned opinion

İhlal kovuşturması (bkz. “ihlal
kovuşturması”) kapsamında dava
öncesi süreç aşamalarından biridir.
Gerekçeli açıklamanın amacı,
Komisyon’un ihlale ilişkin
pozisyonunu belirlemek ve AB’ye
üye devletin verilen zaman dilimi
içerisinde uyması gereken eylem
konusunu belirlemektir.

One of steps in the pre-litigation
procedure in the context of
infringement proceedings (see
“infringement proceedings”). The
purpose of the reasoned opinion is
to set out the Commission’s
position on the infringement and to
determine the subject matter of any
action, requesting the EU Member
State to comply within a given time
limit.

Gerekli değişikliklerin yapılması
koşuluyla

Mutatis mutandis

Geri ödeme

Reimbursement

Geri ödenebilir

Reimbursable

Geride kalanlar (Dul ve yetimler) - Survivors (Widow-er and orphans)
Hak sahipleri
Gider karşılayıcı yardımlar

Cost covering benefits

Gizli ayrımcılık

Covert discrimination

(Bkz. “Dolaylı ayrımcılık”)

(See also “Indirect discrimination”)

Global bütçe

Global budget

Göçmen işçi

Migrant worker

Görev tazminatı

Duty compensation

Görevden uzaklaştırma (Memur
için)

Suspension from duty (For civil
servant)

Görevlendirme

Posting

AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu Tüzüğüne göre; bir
üye devlette normal olarak istihdam
edilen çalışanların, işveren adına
işverenleri tarafından geçici olarak
çalışmak üzere başka bir üye
devlete gönderilmesi durumunu
ifade etmektedir. Üye devletlerden
birinde faaliyet gösteren kendi

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the situation where
employees normally employed in a
Member State are sent by their
employer to another Member State
to temporarily perform work on that
employer’s behalf. Self-employed
persons normally pursuing activities

G
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hesabına (bağımsız) çalışan kişiler
de benzer faaliyetler yürütmek
üzere geçici olarak başka bir üye
devlete çalışmaya gidebilirler.
Özellikle görevlendirme süresinin
24 ayı aşmaması gibi belli
koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla, hizmet akdiyle ya da kendi
hesabına çalışanlar çalışmakta
oldukları üye devletin sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olmaya
devam ederler. Bu husus, lex loci
laboris ilkesinin uygulanması
konusunda önemli bir istisnayı
teşkil eder. (bkz. “Lex loci laboris”)
Görevlendirme konusundaki bu
istisnanın amacı; genel kuralın
uygulanmasında istihdam süresinin
yetersiz olması nedeniyle
işverenlerın karışısına çıkacak idari
karışıklıkların önüne geçmek
suretiyle, işverenler ve bağımsız
çalışanlar için hizmet sunma
serbestliği ile işçiler için sebest
dolaşımın teşvik edilmesidir.

in a Member State can also post
themselves to another Member
State to temporarily perform similar
activities there. Provided certain
conditions are met, notably that the
duration of the posting does not
exceed 24 months, the employees
and self-employed remain subject
to the social security legislation of
the State where they normally work.
This is an important exception to
the principle of the application of
the lex loci laboris (see “lex loci
laboris”). The aim of the posting
exception is to promote the
freedom to provide services for
employers and self-employed, and
the free movement of workers for
employees by avoiding the
administrative complications which
would result from the application of
the general rule where the period of
employment is of short duration.

Görevlendirmenin askıya alınması Suspension of the posting
Görevlendirmenin sona
erdirilmesi

Cessation of posting

Görevlendirmeyi yapan işletme

Posting undertaking

Görevlendirmeyi yapan şirketin
bulunduğu devlet

Posting State

Görüş

Opinion

Gösterge

Indicator

Götürü bedel

Lump sum price

Gözaltı

Custody

Grev

Strike

Gümrük Birliği

Customs Union
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Güncelleme katsayısı

Valorization rate

Gündelik - Harcırah

Per diem allowance

Günlük kazanç

Daily earning

Günlük kazanç sınırları

Daily earning limits

Günübirlik bakım (Bakımevinde
kısmi bakım)

Semi-residential care

Uzun süreli bakım bağlamında
kullanılır. Ayakta tedavi hizmeti
veren kurumlarda veya günlük
bakım merkezlerinde sağlanan
bakımı ifade eder.

Concept used in the context of longterm care, to denote care provided
in institutions on an out-patient
basis or in day-care centres. Also
referred to as semi-stationary care.

Günübirlik tedavi

Same-day treatment / Daypatient treatment

Güvenceli esneklik

Flexicurity

G
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Haciz

Seizure

Hak

Right

Hakediş

Progress payment

Hak etme ölçütleri (koşulları)

Eligibility criteria (conditions)

Hak iddia eden

Claimant

Hak kazanma

Entitlement of a right

Hak kazanma süresi

Qualifying period

Ulusal sosyal güvenlik mevzuatı
kapsamında yardıma hak kazanma
koşullarını ifade eder. Yardıma hak
kazanma, söz konusu mevzuat
kapsamında asgari ikamet süresi,
kendi nam ve hesabına ya da
hizmet akdiyle çalışma süresi ya da
sigortalılık sürelerini tamamlamaya
bağlı olarak yardımlara hak
kazanma koşullarından oluşur.
Bekleme süresiyle
karıştırılmamalıdır.
(Bkz. “Bekleme süresi”)

Refers to a common benefit
entitlement condition in national
social security legislation,
consisting of making entitlement to
benefits contingent upon having
completed a minimum number of
periods of residence, (self)employment or insurance under
the said legislation. Not to be
confused with waiting period.
(See “Waiting period”)

Hak sahibi

Survivor

Hak sahipleri - Geride kalanlar
(Dul ve yetimler)

Survivors (Widow-er and orphans)
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Hakkın düşmesi

Loss of a right

Hakkın elde edilmesi

Acquisition of right

Haksız rekabet

Unfair competition

Haksız yere işten çıkarma

Unfair dismissal

Halk sağlığı

Public health

Harp

War

Harp okulu

Military academy

Harp malulü - Gazi

War veteran

Harp malullüğü aylığı

Disabled veteran’s pension

Harp malullüğü zammı

War disability increment

Hasta hareketliliği

Patient mobility

AB’de hasta kişilerin herhangi bir
üye ülkelede tedavi görmesine
imkân tanıyan hareketliliktir.

It is the mobility enabling patients
to receive health treatment in any
member state in the EU.

Hastalık

Sickness

Hastalık izni

Sickness leave

Hastalık sigortası

Sickness insurance

Hastalık yardımı

Sickness benefit

Hastane dışında yapılan bakım

Non-hospital care

Hastanede bakım

Hospital care

Hazırlık belgesi / dokümanı

Preparatory document

Hekim - Doktor

Doctor - Physician

Hesaplama

Calculation

Hizmet

Service

Hizmet akdi - İş sözleşmesi

Employment / Labour contract

Hizmet akdiyle çalışılan süre

Period of employment

Hizmet akdiyle çalışan kişi

Employed person
H
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Hizmet akdiyle çalışma

Employed activity - Employment

under labour contract
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında, For the purposes of the EU Social
“hizmet akdiyle gerçekleştirilen bir
Security Coordination Regulation,
faaliyet”, gerçekleştirildiği üye
“activity as an employed person”
devletin mevzuatında belirlendiği
means any activity or equivalent
haliyle herhangi bir faaliyet ya da
situation so defined in the
eşdeğer durumdur.
legislation of the Member State
where it is carried out.
Hizmet alan

Service recipient

Hizmet alım sözleşmesi

Service purchase agreement

Hizmet başına ödeme yöntemi

Fee-for-service reimbursement
method

Hizmet dökümü

Social security service document

Hizmet içi eğitim

Vocational retraining

Hizmet kullanıcısı

Service user

Hizmet sağlayıcı / sunucu

Service provider

Hizmet sunma serbestîsi

Freedom to provide services

Hizmet süresi

Service period

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi
(farklı sosyal güvenlik
kurumlarından edinilmiş)

Aggregation of service periods
(obtained in different social
security institutions)

Hizmet tespit davası

Corrective action for determining
of activity periods

İşverenleri tarafından Sosyal
Güvenlik Kurumu’na bildirilmeden
(sigortasız) çalıştırılan kişilerin, kayıt
dışı geçen çalışma sürelerini
mahkeme kararı ile kayıtlı (sigortalı)
hale getirebilmek ve ilgili sosyal
güvenlik haklarına kavuşmak
amacıyla açtıkları dava türüdür.
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It is a type of action (lawsuit) filed
by a person whose employment has
not been declared to Social Security
Institution by his/her employer and
demands determination of
undeclared working period as
declared period by the decision of
the court in order to benefit from
the relevant social security rights.
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Hizmetlerin ihyası (Hizmetlerin
canlandırılması)

Revival of service periods

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir kavramdır. Bazı
durumlarda, primlerin sigortalı veya
hak sahiplerine toptan ödenmesi
yoluyla hizmet süreleri tasfiye
edilebilir. Daha sonra primlerin
sigortalı veya hak sahipleri
tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna tekrar ödenmesiyle
sigorta sürelerinin yeniden kabul
edilmesine hizmetin ihyası
(canlandırılması) denir.
(Bkz. “Toptan ödeme”)

It is a concept stipulated in the
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510 in Turkish social security
system. In some cases, the
insurance periods can be
eliminated by making a refund of
the contributions to the insured
person or his/her survivors. If the
insured person or his/her survivors
pay back the refunded
contributions to the Social Security
Institution, the eliminated
insurance periods are revived and
can be considered in the execution
of the Law.
(See “Full refund of contributions”)

Hizmetlerin serbest dolaşımı

Free movement of services

Hizmetlerin sunumu

Delivery of services

Hukuki kaynak

Source of law

Hukukilik - Meşruiyet

Legitimacy

Hukukun üstünlüğü

Supremacy of law

Huzurevinde bakım

Residential care

Hukuk devleti

Rule of law

Huzur hakkı

Attendance fee

Hüküm

Provision

Hükümlü

Convicted person

Hükümlülük

Conviction

H
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I-Ý-J
ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ILO (International Labour
Organisation)
ILO Sözleşmesi

ILO Convention

Irka dayalı ayrımcılık

Racial discrimination

İbraz etme

Presentation

İcra takibi

Debt enforcement proceeding

İcra memuru

Debt enforcement officer

İç pazar

Internal market

İçtihat hukuku

Law of jurisprudence - Case law

İdari düzenleme

Administrative arrangement

İdari işbirliği

Administrative cooperation

İdari Komisyon (İK) (AB Sosyal
Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu’na ilişkin)

Administrative Commission (AC)
(for the EU Coordination of Social
Security Systems)

İK, Avrupa Komisyonu’nun,
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü ile oluşturulan
özel bir birimidir. İK’ya her üye
devletten iki hükümet temsilcisi
katılır (bir üye, bir yedek üye).
Komisyon danışman sıfatıyla katılır
ve İK sekreteryası görevini yürütür.
İK yılda en az dört kez toplanır.

56

The AC is a specialised body of the
European Commission, established
by EU Regulation No 883/2004 on
the Coordination of Social Security
Systems. It is composed of two
government representatives for
each Member State (one member
and one alternate). The
Commission attends in an advisory
capacity and ensures the
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IK’ya AB Konseyi başkanlığını
yürüten üye devletin bir temsilcisi
tarafından başkanlık edilir. İK’nın
çeşitli görevleri arasında;
 idari sorunlara ve Koordinasyon
Tüzüğü’nden kaynaklanan
yorumlara ilişkin sorunlara
çözüm getirmek,
 özellikle deneyimin ve en iyi idari
uygulamaların paylaşımının
teşvik edilmesi ile AB
mevzuatının yeknesak olarak
uygulanmasını kolaylaştırmak,
 üye devletler arasında yaşanan
ilke sorunları hususunda
anlaşmaya varılması konusunda
yardımcı olmak,
 üye devlet kurumları arasında
bilgi değişimi konusunda teknik
ve usule ilişkin ayrıntıları
belirlemek
gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Secretariat of the AC. The AC meets
at least four times a year. It is
chaired by a representative of the
State holding the presidency of the
Council of the EU. The AC has
different tasks, which include:
 dealing with administrative
questions and questions of
interpretation arising from the
coordination Regulation,
 facilitating the uniform
application of the European
legislation, in particular by
promoting exchange of
experience and best
administrative practices,
 helping to reach agreements on
questions of principle which
have arisen between the
Member States,
 deciding on the technical and
procedural details for
exchanging information between
Member States’ institutions.

İdari para cezası

Administrative fine

İflas

Insolvency / Bankruptcy

İflas sigortası

Insolvency insurance

İhaleli iş

Contracted work

İhbar tazminatı

Payment in lieu of notice (PILON)

İhlal

Violation

İhlal kovuşturması

Infringement proceedings

AB hukukunda, bir üye devletin
Birlik hukukunun zorunlu kıldığı
yükümlülükleri yerine getirip
getirmediğinin tespit edilmesine
yönelik bir süreçtir.
“Antlaşmaların koruyucusu” olan

This is a procedure in EU law for
establishing whether a Member
State has failed to fulfil an
obligation imposed on it by Union
law. It is launched by the
Commission, which is the “guardian
I-İ-J
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Komisyon tarafından başlatılan
sürecin birden fazla aşaması vardır.
Dava öncesi aşamanın amacı, üye
devletlerin AB hukukunun gerekliliklerini gönüllü olarak yerine getirmelerini sağlamaktır. Komisyon’un
durumu Adalet Divanı’na sevketmesi
dava sürecini başlatır. Adalet Divanı
alınan şikayeti soruşturur ve AB
hukukunun ihlal edilip edilmediğini
tespit eder. İhlal söz konusuysa ihlali
gerçekleştiren üye devletin Divan
kararına uymak için gerekli önlemleri
alması istenir. Üye devlet bu konuda
başarısız olursa Komisyon Divandan,
ilgili devletin toplu ödeme yapmasını
veya ceza ödemesini gerektiren
ikinci bir karar almasını talep
edebilir.

of the Treaties”, and consists of
several stages. The pre-litigation
phase is intended to enable the
Member State to conform
voluntarily with the requirements of
EU law. Referral by the Commission
to the Court of Justice opens the
litigation procedure. The Court of
Justice will investigate the
complaint and decide whether EU
law has been infringed. If so, the
offending Member State is required
to take the necessary measures to
comply with the judgement of the
Court. If it fails to do so, the
Commission has the possibility of a
second Court ruling ordering that
State to pay a lump sum or a
penalty.

İhraç edilebilir

Exportable

İhraç edilemeyen yardım

Non-exportable benefit

İhraç edilemezlik

Non-exportability

İhya

Revival

İkamet - Oturma

Residence

AB Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Tüzüğü kapsamında,
kişinin daimi çıkar merkezinin
bulunduğu yeri ifade etmektedir.
Kişinin ikamet yerinin tespitine
karar verirken ilgili üye devlet
sınırları içerisinde kalınan sürenin
uzunluğu tek başına karar vermeye
yeterli değildir, bunun yanında
kişinin o ülkeye gelmesine vesile
olan niyet ve sebepler gibi bir dizi
kriter dikkate alınmalıdır.
(Bkz. “Faaliyetlerin ağırlık merkezi”)
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For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the place where the
habitual centre of a person’s
interests are situated. A number of
criteria must be taken into account
in order to establish whether this is
the case, whereby the length of the
presence in the territory of the
State concerned is not decisive,
unlike the intention and the
reasons which have led the person
to move.
(See “Centre of interest of
activities”)
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İkamet eden - Mukim

Resident

İkamet edilen devlet

State of residence

İkamet edilen ülke

Country of residence

İkamet etmek

Reside

İkamet hakkı

Right of residence

İkamet izni / tezkeresi

Residence permit

İkamet kartı

Residence card

İkamet koşulu

Residence clause

İkamet kuralının dikkate
alınmaması

Waiving of residence rule

İkamet süresi

Period of residence

İkamet tezkeresi / izni

Residence permit

İkamet yeri - İkametgâh

Place of residence

İkamete dayalı sistem

Residence-based system

İkili anlaşma

Bilateral agreement

İkili sosyal güvenlik anlaşması

Bilateral social security
agreement

İkili koordinasyon sistemi

Dual coordination system

İkinci basamak sağlık hizmeti
sunucusu

Secondary healthcare service
provider

İkinci sütun emeklilik sistemi

Second-pillar pension system

İkincil hukuk

Secondary law

İkincil mevzuat

Secondary legislation

İkramiye

Bonus

İlave ücret

Additional payment

İlerleme Raporu

Progress Report

İlgili tarafların katılımı

Stakeholder involvement

İlişiksizlik belgesi

Clearance certificate

İlke mutabakatı

Agreement in principle
I-İ-J
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İmzacı devlet

Signatory state

İmtiyazlı istihdam

Preferential employment

İmtiyazlı istihdam, istihdam
alanında bazı kimselere ya da
gruplara ırk ve cinsiyet gibi
temellere dayanarak diğerlerine
kıyasla ayrımcı nitelikte özel
muamelede bulunulması anlamına
gelmektedir.

Preferential employment means
giving of special treatment in the
field of employment to certain
persons or classes of persons over
others on the grounds such as race
and gender.

İnsan gücü

Manpower

İnsan hakları

Human rights

İnsan kaynakları (İK)

Human resources (HR)

İntibak - Yeniden değerlendirme

Revaluation

Yardım miktarının yaşam
giderindeki değişiklikleri (artışları),
gelir düzeyini veya bazı diğer temel
değişiklikleri yansıtacak şekilde
uyarlanması. İntibak otomatik ve
düzenli olabilir veya olmayabilir.
Bazen ayarlama, yeniden
değerlendirme, yeniden belirleme
olarak da ifade edilir.

İn-vitro fertilizasyon (Tüp bebek)
(Bkz. “Yardımcı üreme yöntemi”)

The adaptation of the amount of
benefit to reflect changes
(increases) in the cost-of-living, the
level of income or some other basis
for adjustment. Revaluation may or
may not be automatic or regular.
Sometimes also referred to as
adjustment, revalorisation or
uprating.

In-vitro fertilization (Test tube
baby)
(See “Assisted reproductive
method”)

İrtibat bürosu

Liaison office

Sosyal güvenliğin uluslararası
koordinasyonu çerçevesinde bilgi
vermek üzere kurulan birimlerdir.

Information units established within
the framework of the international
coordination of social security.

İspat külfeti

Burden of proof

İsteğe bağlı

Voluntary - Optional

İsteğe bağlı olmayan - Zorunlu

Involuntary - Compulsory

İsteğe bağlı sigorta

Voluntary insurance - Optional
insurance

60
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İsteğe bağlı sigortalı

Voluntarily insured

İstifa

Resignation

İstihdam

Employment

İstihdam edilebilirlik

Employability

İstihdam hizmetleri

Employment services

İstihdam ilişkisi

Employment relationship

İstihdam piyasası

Labour market

İstihdam teşvikleri

Employment incentives

İstihdamın teşvik edilmesi

Promotion of employment

İstirahat raporu

Medical certificate (Doctor’s note
for sick leave)

İstirahat süresi

Rest period

İstisnai sağlık hizmetleri

Exclusive healthcare services

İstisnalar

Exceptions

İş

Job - Work - Business

İşbirliği

Cooperation

İş arayan

Jobseeker

İş göremezlik

Incapacity for work

İş göremezlik derecesi

Degree of incapacity for work

İş göremezlik ödeneği

Incapacity benefit

İş gücü

Labour force

İş günü

Working day (work day)

İş / Çalışma güvencesi

Labour / Job protection Employment security

İş güvenliği

Work / Occupational safety

İş kanunu

Labour law

İş kazası

Accident at work

I-İ-J
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İş kazası sigortası

Accident at work insurance

İş kazası ve meslek hastalığı
sigortası
İş kazasının bildirilmesi
İş kurma hakkı
İş kurumu - Özel istihdam bürosu
İş Mahkemesi
İş sağlığı ve güvenliği

Accident at work and
occupational disease insurance
Notification of accident at work
Right of establishment
Employment agency
Labour Court
Health and safety at work Occupational health and safety
Labour / Employment contract
Worker
Worker’s share - Employee’s
share (Social insurance
contribution)
Status of worker
Free movement of workers
Community Charter of the
Fundamental Social Rights of
Workers (EU) (1989)
Recruitment
Dismissal - Lay off
Enterprise - Undertaking
Transfer of undertaking

İş sözleşmesi - Hizmet akdi
İşçi
İşçi payı - Çalışan payı (Sosyal
sigorta primi)
İşçi statüsü
İşçilerin serbest dolaşımı
İşçilerin Temel Sosyal Haklarına
İlişkin Topluluk Şartı (AB) (1989)
İşe alma
İşine son verme - İşten çıkarma
İşletme
İşletmenin devri
İşletmenin ya da işin (ya da
bunların bir kısmının) devredilmesi
halinde çalışanların haklarını
korumayı amaçlayan 2001/23/EC
sayılı AB Direktifinde kullanılan bir
kavramdır. Direktife göre, bir
işletmenin devri, işverenin
değişmesiyle birlikte ekonomik
kimliğin de devredilmesi anlamına
gelmektedir. Direktife göre, devir
işlemi, devir işlemine dahil olan
işverenin işten çıkarma işlemi
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Concept used in EU Directive
2001/23/EC, aimed at
safeguarding employee’s rights in
the event of transfer of
undertakings or businesses (or
parts of them). A transfer of
undertaking for the purposes of the
Directive is the transfer of an
economic identity retaining its
identity, involving a change of
employer. According to the
Directive, the transfer does not in

I-İ-J
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gerçekleştirmesi için geçerli bir
sebep olarak gösteremez. Ancak,
ekonomik, teknik ya da kurumsal
sebeplerle ya da işten çıkarmaya
karşı koruma sağlayan
mevzuatların kapsamına girmeyen
bazı işçi sınıfları için işten çıkarma
durumu söz konusu olabilmektedir.

itself constitute valid grounds for
dismissal by the employer involved
in the transfer. Dismissals may
occur, however, for economic,
technical or organisational reasons,
or for certain categories of workers
not covered by legislation
protecting against dismissal.

İşsiz

Unemployed

İşsizlik

Unemployment

İşsizlik bürosu

Unemployment office

İşsizlik ödeneği / yardımı

Unemployment allowance /
benefit - Jobseeker’s allowance /
benefit

İşsizlik sigortası

Unemployment insurance

İşsizlik sigortası fonu

Unemployment insurance fund

İşsizlik yardımı / ödeneği

Unemployment allowance /
benefit - Jobseeker’s allowance /
benefit

İşten çıkarılmaya karşı koruma İş güvencesi

Protection against dismissal

İşten çıkarma

Dismissal - Redundancy

İşten çıkarma tazminatı - Kıdem
tazminatı

Redundancy payment Severance payment

İştirakçi

Contributor - Participator

İşveren

Employer

İşveren örgütleri / sendikası

Employers’ organisation /
association

İşveren payı (Sosyal sigorta primi) Employer’s share (Social
insurance contribution)
İşveren vekili

Representative of the employer

İşveren yükümlülükleri

Employer ’s obligations

İşverenin iflası

Insolvency of the employer
I-İ-J
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İşverenin işyerini engelli
çalışanların ihtiyaçlarına uygun
hale getirmesi
İşverenin kastı
İşverenin sorumluluğu
İşyeri
İşyeri kayıtları
İşyerinin bildirilmesi
İşyerinin devri
İşyerinin intikali
İşyerinin nakli
İtibari hizmet süresi
İtiraz
İtirazın reddi
İyi niyet
İyi yönetim
İyi yönetişim
İzleme
İzleme ve değerlendirme
Jenerik ilaç
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Reasonable accommodation

Intention of the employer
Responsibility of employer
Workplace
Workplace records
Notification of workplace
Transfer of workplace
Succession of workplace
Moving of workplace
Nominal service period
Objection
Refusal of objection
Good faith
Good administration
Good governance
Monitoring
Monitoring and evaluation
Generic drug

I-İ-J
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Kabul tarihi (Kanun)

Date of enactment (Law)

Kaçınılmazlık ilkesi

Principle of inevitability

Kademe (Memur için)

Step (For civil servant)

Kadro

Cadre - Position

Kalma - Bulunma

Stay

Kamu çalışanı

Public employee

Kamu düzeni

Public order

Kamu görevlisi

Public servant

Kamu güvenliği

Public security

Kamu idaresi

Public administration

Kamu ihalesi

Public procurement

Kamu Iktisadi Teşebbüsü

State Economic Enterprise

Kamu / Devlet işçileri

State / Public workers

Kamu politikası

Public policy

Kamu yararı

Public interest

Kamuoyu müzakeresi

Public consultation

Kamuya açık danışma

Open consultation

Kanun - Yasa
Kanuni faiz
Kanuni temsilci

Law - Act - Code
Legal interest
Legal representative
K
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Kanun Hükmünde Kararname
Kanun koyucu
Kanun tasarısı
Kanun taslağı
Kanun teklifi
Kanuna aykırılık
Kanunlar ihtilafı
Kapsam
Kapsamın genişletilmesi
Karar
Karar yazısı
Kararı iptal etmek
Kardeş
Karşılıklı kısıtlama
Karşılıklı tanıma
Karşılıklılık ilkesi - Mütekabiliyet
ilkesi
Kasıt
Katılım (AB)
Katılım Antlaşması
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

Decree law
Legislator
Government proposal
Draft law
Private member's bill - Legislative
proposal
Illegality
Conflict of laws
Coverage - Scope
Extension of scope - Extension of
coverage
Decision
Decision notice
Annul a decision
Sibling
Reciprocal restriction
Mutual recognition
Reciprocity principle

Intention
Accession (EU)
Treaty of Accession
Instrument for Pre-accession
Assistance (IPA)
Katılım payı (Muayene, ilaç vb.)
Co-payment - User charge
(Medical examination, medicine
etc.)
Katma değer vergisi (KDV)
Value-added tax (VAT)
Katmanlı yetki ilkesi - Sübsidiarite Subsidiarity principle
ilkesi
A general principle of EU law which
AB’nin Antlaşmalar tarafından
kendisine verilen yetkileri
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the EU must respect in the exercise
of the powers conferred to it by the

K
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kullanırken dikkate alması gereken
genel bir AB hukuku ilkesidir (özel
yetkisinin olduğu alanlar hariç). Bu
ilkeye göre AB sadece, önerilen
faaliyetin etkileri ve büyüklüğü
dolayısıyla hedeflerin üye devletler
tarafından gerek merkezi gerekse
bölgesel ve yerel düzeyde yeterince
yerine getirilemeyeceği ve Birlik
düzeyinde daha etkili bir şekilde
yerine getirilebileceği durumlarda
harekete geçer.

Katsayı
Kayıt - Tescil
Kayıt dışı istihdam

Treaties (except in areas where it
has exclusive competence).
According to this principle, the EU
shall act only if and insofar as the
objectives of the proposed action
cannot be sufficiently achieved by
the Member States, either at
central level or at regional and local
level, but can rather, by reason of
the scale or effects of the proposed
action, be better achieved at Union
level.

Coefficient
Registration
Unregistered / Undeclared
employment
Unregistered / Undeclared work

Kayıt dışı çalışma
Hizmet akdine tabi olarak veya
kendi adına bağımsız olarak
gerçekleştirilen çalışmaların Maliye
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve diğer yetkili kamu kurumlarına
bildirilmemiş olmasına denir.

Refers to work (irrespective of
whether it is in employment or selfemployed capacity) which is not
declared to the competent fiscal,
social security and other public
authorities.

Kayıt dışı ücret
Kazanç kaybı
Kazanılmış hak - Müktesep hak

Undeclared wage
Loss of earnings
Acquired right - Vested right

Kazanılmış haklar sistemi

Acquired rights system

Yardım miktarının sigorta süresine
göre değişiklik gösterdiği aylık sistemidir. Avrupa’daki yaşlılık ve dul
ve yetim (ölüm) aylıklarının hemen
hemen hepsi ve malullük aylığı
programlarının çoğu bu tür sistemlerin kapsamına girmektedir. Kazanılmış haklar sistemi kapsamında
verilen emekli aylıkları pro-ratatemporis (sürelerle orantılılık)
ilkesine göre koordine edilir.

Pension system in which the
amount of the benefit varies
according to the length of
insurance. Almost all old-age and
survivor’s pensions, and most of
invalidity pension systems in
Europe are of this type. Pensions
from acquired rights systems are
coordinated according to the prorata-temporis principle.

K
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Kazanma gücü

Earning capacity

Kendi nam ve hesabına çalışanlar Self-employed persons
- Bağımsız çalışanlar
Kendi nam ve hesabına çalışma - Self-employed activity - SelfBağımsız çalışma
employment
AB Koordinasyon Tüzüğü
bağlamında, işin gerçekleştiği
devletin mevzuatında tanımlandığı
şekliyle “kendi nam ve hesabına
çalışma”, söz konusu ülkede
gerçekleşen faaliyet ya da eşdeğer
durumdur.

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
“activity as a self-employed person”
means any activity or equivalent
situation so defined in the
legislation of the State where it is
carried out.

Kesenek - Kesinti

Deduction

Kesin teminat

Performance bond

Kesinleşmiş mahkeme kararı

Finalized court judgment

Keşif bedeli - Tahmini maliyet

Estimated cost

Kıdem

Seniority

Bir iş, görev, şirket vb. çalışılan
yerde geçirilen süre.

Length of service performed in a
profession, position, company etc.

Kıdem aylığı

Seniority payment

Kıdem tazminatı - İş sonu
tazminatı

Severance payment Redundancy payment

Kıdeme dayalı ücret sistemi

Seniority-based wage system

Kıdemli

Senior

Kısa çalışma ödeneği

Short-time working allowance

Kısa vadeli sigorta kolları

Short-term insurance branches

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa
göre iş kazası ve meslek hastalığı,
hastalık ve analık sigortalarını ifade
etmektedir.
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Refers to accident at work and
occupational disease, sickness and
maternity insurances in the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.
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Kısıtlayıcı önlem / tedbir
Kısmi aylık

Restrictive measure
Partial pension

AB’de kısmi emeklilik halinde
verilen kismi emekli aylığına denir.
Bu uygulamada yaşlılıktan dolayı
kişilerin çalışma saatleri kısmi
süreli çalışma saatlerine indirilir ve
aynı zamanda bu kişiler orantısal
olarak azaltılmış “kısmi emekli
aylığı” almaya hak kazanır.

Kısmi iş göremezlik
Kısmi işsiz

A partial pension is granted in a
situation of partial retirement in the
EU: a person is entitled to reduce
the working time to a part-time
employment due to old age and at
the same time s/he is entitled to
receive a proportionally reduced
"partial pension".

Partial incapacity for work
Partially unemployed

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün yetkili üye
devlet dışında ikamet eden işsiz
kişilere ilişkin 65. Maddesi
bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Bu hükme göre;
istihdam ilişkisi bitirilen ya da sona
erdirilen kişiler tamamen işsiz
olarak kabul edilirler. Öte yandan,
istihdam ilişkisi devam eden ancak
askıya alınmış olan hizmet akdiyle
çalışan bir kişi kısmi işsiz olarak
değerlendirilebilir.

Kısmi işsizlik

A concept relevant in the context of
Article 65 of the EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems, on
unemployed persons residing
outside the competent State. A
person is wholly unemployed for the
purposes of that provision if his/her
employment relationship has been
broken or has expired. Conversely,
an employed person whose
employment relationship still exists
but is suspended can be regarded
as partially unemployed.

Partial unemployment

İşletmenin geçici olarak kapanması
ya da çalışma saatlerinin geçici
olarak azaltılması halinde, tam
zamanlı çalışanların maaşlarının bir
kısmını almaya devam etmesi ve
geçici olarak kısmen işsiz kalmaları
durumudur.

Situation of full-time employees who,
in the event of the temporary closure
of an enterprise or a temporary
reduction of working hours, are in
receipt of partial maintenance of
their pay and who are in a situation
of temporary unemployment.

Kısmi süreli çalışma

Part-time work

Kısmi süreli çalışan

Part-time employee

Kısmi süreli çalışan sigortalı

Insured persons working
part-time
K
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Kısmi süreli hizmet akdi / iş
sözleşmesi

Part-time employment / labour
contract

Kısmi yaşlılık aylığı

Partial old-age pension

Kız çocuk

Daughter

Kimsesiz

Destitute person

Kişilerin serbest dolaşımı

Free movement of persons

Kişisel kapsam - Sigortalı
sayılanlar

Personal scope - Personal
coverage

Kişisel sağlık bilgilerinin gizliliği

Confidentiality of personal health
data

Kişisel veri

Personal data

Kişisel verilerin korunması

Protection of personal data

Kolektif şirket

Collective company

Komandit şirket

Commandite company

Kontrol muayenesi (İş göremezlik Review of degree of incapacity
derecesi)
Kontrol muayenesi (Malullük
derecesi)

Review of degree of invalidity

Konut yardımı

Housing benefit

Koordinasyon - Eşgüdüm

Coordination

Koordinasyon Ağ Merkezi

Coordination Node

Elektronik mesajların
(yapılandırılmış elektronik belge) AB
üye devletleri arasında iletilmesini
sağlayan ve Avrupa Komisyonu’nu
tarafından yönetilen merkezi bir
uygulamadır. Sosyal Güvenlik
Bilgisinin Elektronik Değişiminin
(EESSI) bir parçasıdır.

A central application, hosted at the
European Commission, which will
ensure the distribution of the
electronic messages (structured
electronic documents) between EU
Member States. It is a part of the
Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI).

Koordinasyon aracı

Coordination instrument

Koordinasyon sistemi

Coordination system
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Koordinasyon Tüzüğü (AB)

Coordination Regulation (EU)

Kopenhag kriterleri

Copenhagen criteria

Koruyucu sağlık hizmeti

Preventive healthcare service

Kovuşturma

Prosecution

Kronik hastalık

Chronic disease

Kurucu üye

Founding member

Kurum

Institution

Kurum Başkanı (SGK)

President of the Institution (SSI)

Kurum Sağlık Kurulu (SGK)

Medical Board of the Institution
(SSI)

Kurum Sağlık Kurulu Raporu
(SGK)

Medical Board Report of the
Istitution (SSI)

Kurumlar vergisi

Corporate tax

Kusur derecesi

Degree of negligence

K
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L
Lağvetmek - Feshetmek Yürürlükten kaldırmak

Abrogate - Repeal

Lex loci domicilii (İkamet edilen
ülke mevzuatı)

Lex loci domicilii

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında
kişinin ikamet ettiği üye devletin
(sosyal güvenlik) mevzuatını ifade
etmektedir. Tüzüğe göre, ekonomik
olarak aktif olmayan kişiler için
uygulanabilir mevzuat kişinin
ikamet ettiği ülkenin mevzuatıdır.
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”).

Lex loci laboris (İstihdam edilen
ülke mevzuatı)

Lex loci laboris

AB Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında kişinin çalıştığı üye devletin (sosyal güvenlik)
mevzuatını ifade etmektedir. Tüzüğe göre, ekonomik olarak aktif olan
kişiler için uygulanabilir mevzuat
kişinin çalıştığı ülkenin mevzuatıdır
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”,
“Görevlendirme”).

Limited şirket
Lokavt
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Refers to the (social security)
legislation of the State where a
person resides in the EU Regulation
on Social Security Coordination.
According to the Regulation,
applicable legislation is the
legislation of the State in which the
person resides for economically
non-active persons.
(See “Applicable legislation”)
Refers to the (social security)
legislation of the State where a
person works in the EU Regulation
on Social Security Coordination.
According to the Regulation,
applicable legislation is the
legislation of the State in which the
person works for economically
active persons.
(See “Applicable legislation”,
“Posting”).

Limited liability company
Lock out
L

M
Maaş

Monthly salary

Madalya aylığı

Medal owners benefit

Madde

Article

Maddi kapsam

Material scope - Matters covered

Maden

Mine

Maden işyeri

Mine workplace

Mahkeme kararı

Court ruling

Mahsup etmek

Deduction - Offsetting

Makbuz

Receipt

Mali Denetim Kurulu

Audit Board

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna ilişkin İdari
Komisyon’a bağlı bir yapıdır. Kurul,
her üye devletin iki temsilcisinden
oluşmaktadır. Esas sorumluluğu;
üye devletlerin kurumlarınca geri
ödemesi yapılacak sağlık hizmeti
masraflarına ilişkin hesapların
düzenlenmesi konusunda dikkate
alınması gereken unsurların
belirlenmesi görevinde İdari
Komisyon’a yardımcı olmaktır.

Mali hizmetler

A body attached to the
Administrative Commission on the
Coordination of Social Security
Systems. It is composed of two
government representatives for
each Member State. Its main
responsibility is to assist the AC in
fulfilling its tasks to establish the
factors to be taken into account for
drawing up accounts relating to the
healthcare costs to be reimbursed
by the institutions of the Member
States.

Financial services
M
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Mali Hizmetler Uzmanı

Financial Services Expert

Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik
Merkezi

Social Security Centre for
Financial Services

Malların serbest dolaşımı

Free movement of goods

Malul / Engelli kişi

Invalid / Disabled person

Malullük

Invalidity

Malullük derecesi

Degree of invalidity

Malullük sigortası

Invalidity insurance

Malullük oranı

Degree of invalidity

Malullük aylığı

Invalidity pension

Marjinal faaliyet

Marginal activity

AB’de isçilerin serbest dolaşımına
ilişkin Antlaşma hükümlerindeki
(ABİA Madde 45) anlamıyla “işçi”
tanımı bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Avrupa Birliği Adalet
Divanı daima, işçi olarak
tanımlanmak için, bir kimsenin
ekonomik değeri olan, fiili ve gerçek
bir faaliyet sürdürmesinin gerekli
olduğu görüşünde bulunmuş ve
sadece marjinal ve yardımcı olarak
nitelendirilebilecek yürütülen küçük
ölçülü faaliyetleri bu tanıma dahil
etmemiştir.

MEDULA (Medikal Ulak)

MEDULA (Medical Messenger)

Medula, SGK ile sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucuları arasında
kurulmuş entegre bir yazılım
sistemidir. Bu sistem aracılığı ile
sağlık hizmeti sunucuları SGK’dan
onay talep eder, genel sağlık
sigortalılarına sunulan sağlık
hizmetine ilişkin bilgileri kaydeder
ve geri ödeme için faturaları
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Concept used in the context of the
definition of a “worker” within the
meaning of the Treaty provisions on
freedom of movement of workers
(Article 45 TFEU) in the EU. The
European Court of Justice has
consistently held that, in order to be
qualified as a worker, a person
must pursue an activity of
economic value which is effective
and genuine, excluding activities
pursued on such a small scale that
they are to be regarded as purely
marginal and ancillary.
Medula is an integrated software
system between SSI and contracted
healthcare service providers and
enables them to request
authorization from the SSI, record
necessary information of the
provided healthcare services to
universal health insurance holders
and send invoice details

M
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elektronik ortamda SGK’ya
gönderir.

electronically to SSI for
reimbursement.

Memur

Civil servant

Memur maaş katsayısı

Civil servant salary coefficient

Menşe ülkesi

State of origin

Menşe ülke ilkesi

Country-of-origin principle

AB iç pazar hukuku kavramıdır.
Hizmetlerin sınır ötesi olarak
sağlanması bağlamında hizmet
sağlayıcılarının yasal olarak kurulu
bulundukları devletin yetkili
mercileri tarafından düzenlenmesi
ve o devletin mevzuatına uymaları
ilkesini ifade eder.

Concept in EU internal market law.
In the context of the cross-border
provision of services, it refers to the
principle – subject to conditions
and derogations – according to
which service providers can only be
regulated by the authorities –and
asked to comply with the legislation–
of the State where they are legally
established.

Merhum eş

Deceased spouse

Merkezi

Centralised

Merkezi idare

Central administration

Meslek hastalığı sigortası

Occupational disease insurance

Meslek hastalığının ağırlaşması

Aggravation of occupational
disease

Meslek hastalığının bildirilmesi

Notification of occupational
disease

Mesleki eğitim

Vocational training

Mesleki emeklilik

Occupational pension

Çalışanların bir şirkette istihdam
edilmeleri veya bir meslek ya da
ticaret grubuna üye olmaları
sebebiyle katılma hakkına sahip
olabilecekleri sosyal güvenlik
programlarıdır.

Meslek hastalığı

Pension schemes to which an
employee may be eligible to join by
reason of his or her employment in
a firm or membership of a
profession or trade.

Occupational disease Professional disease

M
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Mesleki nitelik

Professional qualification

Mesleki rehabilitasyon

Vocational rehabilitation

Mesleki riskler

Occupational risks

Mesleki sigorta

Occupational insurance

Mesleki sosyal güvenlik programı Occupational social security
scheme
Mesleki yeterlik sınavı

Aptitude test

2005/36 sayılı AB Direktifi
bağlamında nesleki niteliklerin
tanınmasına ilişkin olarak kullanılan
bir kavram. Ev sahibi üye ülkenin
yetkili makamları tarafından o üye
ülkede düzenlenen bir mesleğin
başvuru sahibinin ifa etme
yeterliliğini değerlendirmek
amacıyla yürütülen ve başvuru
sahibinin mesleki bilgisi ile sınırlı
olan bir testtir.

Concept used in the context of EU
Directive 2005/36 on the
recognition of professional
qualifications. Refers to a test
limited to the Professional
knowledge of the applicant, carried
out by the competent authorities of
the host Member State with the aim
of assessing the ability of the
applicant to pursue a regulated
profession in that MS.

Meslekte kazanma gücü

Earning capacity in profession

Meslekte kazanma gücü kaybı

Loss of earning capacity in
profession

Meşru amaç

Legitimate aim

Meşruiyet - Hukukilik

Legitimacy

Mevsimlik iş

Seasonal work

Mevsimlik işçi

Seasonal worker

Mevzuat

Legislation

Mevzuatın geçici olarak
uygulanması

Provisional application of
legislation

Mevzuatına tabi olunan üye
devlet

Member State of affiliation

Sınır ötesi sağlık hizmeti, bilhassa
planlı sağlık hizmeti (bkz.
“planlanmış bakım”) bağlamında,
hastanın sigortalı olduğu ve planlı
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Concept used in the context of
cross-border healthcare, in
particular planned care (see
“planned care”), referring to the
Member State where the patient is

M

TÜRKÇE  İNGİLİZCE

sağlık hizmeti masraflarının geri
ödemesini yapmak zorunda olan
kurumun bulunduğu üye devleti
ifade etmek için kullanılan bir
kavramdır. Çoğu durumda yetkili
üye devletle benzerlik gösterir (bazı
emekliler hariç).

MISSCEO
(Avrupa Konseyi’nin Sosyal
Koruma Konusunda Karşılıklı
Bilgilendirme Sistemi)
MISSOC
(AB’nin Sosyal Koruma
Konusunda Karşılıklı
Bilgilendirme Sistemi)
Milliyete / Uyruğa dayalı
ayrımcılık
Miras
Mirasçı - Varis
Muafiyetler
Muhafaza (bir hakkın)
Muhtaç
Muhtar

insured and whose institution has
to reimburse the costs of the
planned care. Corresponds in the
overall majority of cases to the
competent Member State (except
for certain pensioners).

MISSCEO
(The Mutual Information System
on Social Protection of the
Council of Europe)
MISSOC
(EU’s Mutual Information System
on Social Protection)
Discrimination on the grounds of
nationality
Succession - Heritage
Successor - Heir
Exemptions
Retention (of a right)
Needy
Mukhtar (Headman of village or
Headman of quarter in a city)
Miscellaneous provisions
Resident
Testator
Habitual (Usual, typical, being or
done by habit)
Habitual residence

Muhtelif hükümler
Mukim - İkamet eden
Muris (Miras bırakan)
Mutat (Alışılmış, alışılan)
Mutat mesken
(Bkz. “İkamet”)

(See “Residence”)

Mutad mesken testi

Habitual residence test

Bir AB üye devletine yeni giriş yapan
ve o ülkeden belli sosyal güvenlik
yardımları alma talebinde bulunan

The test is applied to people who
have recently arrived in the EU
member state and who make a

M
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kişilere, bu devlet ile aralarındaki
ikamet ilişkisini tespit etmek üzere
uygulanan testtir. Örneğin, bir üye
ülke vatandaşı olduğu halde ulusal
mevzuatla belirlenen belli bir süreyi
yurtdışında geçirmiş olan kişiler
gerekli ikamet kriterini
karşılamadıkları için bazı sosyal
güvenlik ödenekleri kapsamı
dışında bırakılabilirler.

claim for certain social security
benefits, in order to see their
residence relation with that state.
For instance; as citizens of a
member state having spent a
certain period of time determined
by this state’s national legislation
abroad do not fulfill the required
residence condition, they may fall
outside the scope of the social
security allowances.

Mutat mesken ülkesi

Habitual country of residence

Muvazaalı boşanma

Collusive divorce

Mücbir sebep

Force majeure

Müfettiş

Inspector

Mükellef

Obligator

Müktesep hak - Kazanılmış hak

Vested rights - Acquired right

Mülga

Abrogated

Mülteci

Refugee

Mültecilerin Statüsüne Dair
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine
(1951) göre mülteci, “ırk, inanç,
milliyet, belli bir sosyal gruba ya da
politik görüşe bağlı olma gibi
nedenlerle ciddi ve temelleri olan
bir zulmedilme korkusu sebebiyle,
vatandaşı olduğu ülkenin dışında
olan ve bu korku nedeniyle kendini
o ülke korumasına emanet
edemeyen ya da etmek istemeyen”
kişidir.

Münhasır yetki

Exclusive competence

Antlaşmalar, AB’ye özel bir alanda
münhasır yetki verdiğinde, o alanda
sadece AB yasa yapabilir ve yasal
olarak bağlayıcı kanunları kabul
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Under the United Nations
Convention Relating to the Status
of Refugees of 1951, a refugee is
defined as a person who "owing to
a well-founded fear of being
persecuted for reasons of race,
religion, nationality, membership of
a particular social group, or political
opinion, is outside the country of
his nationality, and is unable to or,
owing to such fear, is unwilling to
avail himself of the protection of
that country".
When the Treaties confer on the EU
exclusive competence in a specific
area, only the EU may legislate and
adopt legally binding acts, the

M
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edebilir. Üye devletler kendileri
sadece AB’den yetki aldıkları
takdirde ya da AB yasalarının
uygulanmasını sağlamak amacıyla
bunu yapabilirler. Ortak ticaret ve
ortak para politikası (Avro bölgesi
için) AB’nin münhasır yetkilerine
örnek olarak gösterilebilir.

Member States being able to do so
themselves only if so empowered
by the EU or for the implementation
of EU acts. The common
commercial policy and the
monetary policy (for Eurozone
countries) are examples of
exclusive EU competences.

Müstehaklık

Entitlement for healthcare

Müşterek sorumluluk

Several liability

Mütekabiliyet ilkesi - Karşılıklılık
ilkesi

Reciprocity principle

Müteselsil sorumluluk

Joint liability

Müteveffa

Deceased person

Müzakere

Negotiation

M
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N
Nafaka

Alimony - Maintenance

Nafaka ödemesi

Alimony payment - Maintenance
payment

Nakdi haklar

Financial rights

Nakdi hastalık yardımı

Sickness cash benefit

Nakdi ödeme

Cash payment

Nakdi tazminat

Cash compensation

Nakdi yardım

Benefit in cash - Cash benefit

Nesnel gerekçelendirme

Objective justification

Net asgari ücret

Net minimum wage

Net miktar

Net amount

Nitelikli çoğunluk oylaması

Qualified majority voting (QMV)

Bazı kararların oybirliği olmaksızın
yürürlüğe girmesine imkân veren
Avrupa Birliği Konseyi tarafından
kullanılan standart oylama
sistemidir. Bazı kararların oybirliği
olmaksızın yürürlüğe girmesine
imkân veren AB Bakanlar
Kurulu’nca kullanılan bir oylama
sistemidir.

Niyet mektubu
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The standard voting system used by
the Council of the European Union,
enabling certain decisions to be
passed without unanimity. A voting
system, used by the EU Council of
Ministers, enabling certain
resolutions to be passed without
unanimity.

Letter of intent
N
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Noter

Notary

Noter onaylı / tasdikli

Notarised

Nüfus kütüğü

Civil registry

Nüfusun yaşlanması

Ageing of population

N
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Olağan yasama usulü

Ordinary legislative procedure

Daha önceden ortak karar usulü
olarak bilinen, Konsey ve Avrupa
Parlamentosuna eşit yasama yetkisi
sağlamak kaydıyla, tüzüklerin ve
direktiflerin kabul edilmesine
yönelik standard AB yasama
sürecidir.

Formerly known as co-decision
procedure, is the standard
legislative procedure of the EU by
which Regulations and Directives
are adopted, providing for equal
legislative competencies for Council
and European Parliament.

Olağanüstü hal

State of emergency

Onay (Antlaşma)

Ratification (Treaty)

Optisyen

Optician

Orantılı

Proportionate

Orantılı olarak
dağıtma/hesaplama

Proratisation

Orantılılık ilkesi

Proportionality principle

AB’nin temel ilkelerinden biridir. Bu
ilkeye göre; AB kurumsal olarak
hedeflerini gerçekleştirmek için
gerektiği ölçüde hareket edebilir,
daha fazlasını yapamaz.

It is a fundamental principle of
European Union law. According to
this principle, the EU may only act
to exactly the extent that is needed
to achieve its objectives, and no
further.

Orantısız

Disproportionate

Organ nakli

Organ transplantation

Orjinal ilaç

Original drug - Brand-name drug
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Ortak pazar

Common market

Ortak ticaret politikası

Common commercial policy

Ortaklık

Partnership

Ortaklık Anlaşması

Association Agreement

Ortalama aylık kazanç

Average monthly earning

Ortalama emekli aylığı

Average pension

Ortalama günlük kazanç

Average daily earning

Ortalama maliyet

Average cost

Ortalama yıllık kazanç

Average annual earning

Ortalama yıllık maliyet

Average annual cost

Ortez

Orthesis

Otelcilik hizmeti (Hastane)

Hotel service (Hospital)

Oturma - İkamet

Residence

(Bkz. “İkamet - Oturma”)

Oy birliği kuralı
Bir toplantıda oylamaya katılan
bütün üyelerin aynı yönde oy
kullanması kuralıdır.

Unanimity rule
Unanimity rule is a voting rule in
which all voting members cast the
same vote in a meeting.

Oy birliğiyle alınmış karar

Unanimous decision

Oy çokluğu ile alınan karar

Majority decision

(Bkz. “Basit (Salt) çoğunluk ile
alınan karar”)

(See “Simple majority decision”)

O
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Ö
Ödeme

Remuneration - Payment

Ödeme dönemi

Payment period

Ödenek (1) (Bir defada ödenen)

Grant (One-off payment, Single
payment)

Ödenek (2) (Düzenli periyotlarda
ödenen)

Allowance - Benefit (Paid at
regular periods)

Ödeneklerin iptali

Annulment of benefits

Öğretim üyesi

Academic member

Ölen eş

Deceased spouse

Ölüm aylığı - Dul ve yetim aylığı

Survivor’s pension - Widow(er)’s

and orphan’s pension
Ölüm sigortası kapsamında, ölen
kişinin geride kalan hak sahiplerine It refers to the permanent payment
yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
that is given to the survivors of the
Ölüm sigortası, 5510 sayılı Sosyal
diseased person in the scope of
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
survivor’s insurance. Survivor’s
Kanununa göre uzun vade sigorta
insurance is one of the long term
kollarından biridir. Kanun, ölüm
insurance branches according to
halinde hak sahiplerine yapılan
the Turkish Social Insurances and
sürekli ödemeyi uzun vade sigorta
Universal Health Insurance Law No
kollarından veya kısa vade sigorta
5510. The law describes the
kollarından kaynaklı olup
permanent payment which is given
olmamasına bağlı olarak “ölüm
to the survivors in case of death as
aylığı” veya “ölüm geliri” olarak
“survivor’s pension” or “survivor’s
tanımlamaktadır.
benefit” depending on whether it is
derived from long term insurance
(Bkz. “Ölüm geliri”, “Uzun vade
84
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sigorta kolları”, “Kısa vade sigorta
kolları”)

branches or short term insurance
branches.
(See “Survivor’s benefit”, “Long
term insurance branches”, “Short
term insurance branches”)

Ölüm geliri

Survivor’s benefit

İş kazası veya meslek hastalığı
sonucu ölen ya da sürekli iş
göremezlik geliri alıyor iken ölen
sigortalının geride kalan hak
sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi
ifade eder. İş kazası ve meslek
hastalığı sigortası, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre kısa vade
sigorta kollarındandır. Kanun, ölüm
halinde hak sahiplerine yapılan
sürekli ödemeyi uzun vade sigorta
kollarından veya kısa vade sigorta
kollarından kaynaklı olup
olmamasına bağlı olarak “ölüm
aylığı” veya “ölüm geliri” olarak
tanımlamaktadır.
(Bkz. “Ölüm aylığı”, “Uzun vade
sigorta kolları”, “Kısa vade sigorta
kolları”)

It refers to the permanent payment
that is given to the survivors of
insured person who died due to
accident at work and occupational
disease and also to the survivors of
the insured person who died when
receiving permanent incapacity for
work benefit. Accident at work and
occupational disease insurances
are from the short term insurance
branches according to the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.
The law describes the permanent
payment which is given to the
survivors in case of death as
“survivor’s pension” or “survivor’s
benefit” depending on whether it is
derived from long term insurance
branches or short term insurance
branches.
(See “Survivor’s pension”, “Long
term insurance branches”, “Short
term insurance branches”)

Ölüm sigortası

Survivor’s insurance

Ölüm yardımı

Death grant

(Bkz. “Cenaze ödeneği”)

(See “Funeral grant”)

Ön emeklilik programı

Pre-retirement scheme

Ön emeklilik yardımı

Pre-retirement benefit

Belirli bir yaştan itibaren para
kazanmaya yönelik faaliyetleri
azalmış, sona ermiş veya askıya
alınmış işçilere yaşlılık aylığına veya

Cash benefit, other than an
unemployment benefit or an early
old-age benefit, provided from a
specified age to workers who have

Ö
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erken emeklilik aylığına hak
kazanacakları tarihe kadar verilen,
verilişi ilgili kişinin yetkili devletteki
istihdam hizmetlerine kayıtlı olup
olmamasına bağlı olmayan, işsizlik
yardımı veya erken yaşlılık
yardımlarından ayrı olan nakdi
yardım.

Ön izin - Ön onay
İdari bir prosedür olan ön onay, bir
kişinin sağlık hizmeti almak üzere
başka bir ülkeye gitmeden önce
başvuruda bulunmasını takiben, bu
hizmet için kendi ülkesindeki yetkili
kurumun vermesi gereken resmi
onaydır.

reduced, ceased or suspended
their remunerative activities until
the age at which they qualify for an
old-age pension or an early
retirement pension, the receipt of
which is not conditional upon the
person concerned being available
to the employment services of the
competent state.

Prior authorisation - Preauthorization
A prior authorisation is an
administrative procedure, which
means that before a person may go
to another country to receive
healthcare, the competent authority
of his country must give formal
approval for this care following an
application.

Ön karar

Preliminary ruling

Ön karar başvurusu

Reference for a preliminary ruling

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
huzurunda uygulanan, ulusal yargı
organları ile AB yargı organları
arasında işbirliğinden oluşan bir
süreçtir. Ulusal mahkemeler,
hâlihazırda görülmekte olan
davaları, Avrupa hukukunun
yorumlanması ya da geçerliliği
hususunda değerlendirmesi için
ABAD’a sevkedebilirler. Ön karar
başvurusunun amacı, Avrupa
hukukunun AB’nin her yerinde aynı
şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Nihai merci görevi gören ulusal
mahkemeler, taraflardan biri talep
ettiği takdirde, ön karar
başvurusunda bulunmak
zorundadır. Diğer durumlarda, karar
yetkisi mahkemelerin kendisine
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A procedure exercised before the
European Court of Justice (ECJ),
which consists of cooperation
between the national and the EU
judiciary. National courts may refer
cases already underway to the ECJ
in order to question it on the
interpretation or validity of
European law. The reference for a
preliminary ruling seeks to ensure
the uniform application of European
law throughout the EU. National
courts which act as a final resort,
are obliged to exercise the
reference for a preliminary ruling if
one of the parties requests it. For
others, the decision lies with the
courts themselves. The ensuing
ruling of the ECJ is binding not only
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kalmıştır. ABAD’nin verdiği karar,
sadece ön karar başvurusunda
bulunan ulusal mahkeme için değil,
aynı zamanda üye devletlerdeki
bütün ulusal mahkemeler için
bağlayıcıdır.

on the national court on whose
initiative the reference for a
preliminary ruling was made but
also on all of the national courts of
the Member States.

Ön koşul / şart

Precondition - Prerequisite

Ön onay - Ön izin

Prior authorisation - Preauthorization

Öncelik kuralı

Priority rule

Öncelikli olarak uygulanacak
mevzuat

Legislation applicable by priority

Özel asgari gelir yardımı

Specific minimum income benefit

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sistemine göre
ulusal sosyal yardım programlarının
bir bölümünü oluşturan, ancak bazı
koşullar yerine getirildiğinde özel
primsiz nakdi yardımlar (bkz. “özel
primsiz nakdi yardımlar”) olarak
değerlendirilebilen yardım sınıfıdır.

Özel doğum ödeneği (AB)

Categorical benefits which typically
form part of national social
assistance schemes but which may
– if certain conditions are met – be
qualified as special noncontributory cash benefits in the EU
(see “special non-contributory cash
benefits”).

Special childbirth allowance (EU)

Doğum halinde bir defaya mahsus
ödemesi yapılan yardımlardır. Özel
doğum ödenekleri (“doğum
yardımı” da denmektedir)
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü kapsamının
dışında tutulmakta, Ek 1’de yer
almaktadırlar.

A one-off benefit paid upon the
birth of a child. Special childbirth
allowances (sometimes also called
“birth grants”) are excluded from
the scope of Regulation 883/2004.
They are listed in its Annex I.

Özel emeklilik sistemi - Bireysel
emeklilik sistemi

Private retirement system Individual retirement system

Özel hastane

Private hospital

Özel istihdam bürosu - İş kurumu Employment agency
Ö
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Özel primsiz nakdi yardımlar
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sisteminde
düzenlenen bir kavramdır. Bu
yardımlar geleneksel sosyal
güvenlik yardımları ile sosyal yardım
arasında bir yere sahip olan nakdi
yardımlardır. Her iki grubun
özelliklerinine de taşırlar ancak
ikisine de dâhil değildirler. Özel
primsiz nakdi yardımlar, sosyal
güvenlik yardımları ile bağlantılı ve
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğünün
kapsadığı risklerden biri ile ilgili
kanunen belirlenmiş haklar
doğurması bakımından sosyal
güvenlik ile ilişkilendirilir. Aynı
zamanda primsiz olmaları ve maddi
veya kişisel ihtiyaçları karşılamaları
açısından da sosyal destek ile de
bağlantılıdırlar. Özel primsiz
yardımlar, yardımların ihraç
edilebilirliği ilkesi için bir istisna
teşkil etmekte olup sadece yardımı
sağlayan üye devlette ikamet eden
kişilere verilirler.

Special non-contributory cash
benefits
It is a concept stipulated in the EU
Social Security Coordination
System. These cash benefits are
defined halfway between traditional
social security benefits and social
assistance. They present
characteristics of both categories,
but belong to neither. Special noncontributory cash benefits are
linked to social security in that they
create legally-defined rights
connected to a social security
benefit and relate to one of the
risks covered by the EU Social
Security Coordination Regulation. At
the same time, they have links with
social assistance, in the sense that
they are non-contributory and
intended to relieve a financial or
personal need. As a derogation to
the principle of exportability of
benefits, special non-contributory
benefits are only granted to
persons residing on the territory of
the Member State providing them.

Özel sağlık sigortası

Private health insurance

Özel sandıklar

Private pension funds

Özel yasama usulü

Special legislative procedure

AB Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu için eşit yasama
yetkisi sunan olağan yasama usulü
(bkz. “Olağan yasama usulü”)
Lizbon Antlaşması’ndan sonra
standart haline gelirken, geriye
kalan bazı alanlarda ise özel
yasama usulleri kullanılmaya
devam edilmektedir. Çeşitli özel
yasama usulleri vardır fakat
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While the ordinary legislative
procedure (see “ordinary legislative
procedure”) – providing for equal
legislative competencies for the
Council of the EU and the European
Parliament – has become the
standard after the Treaty of Lisbon,
in a few remaining areas, special
legislative procedures are used.
There are various special legislative
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bunlardan en önemlileri rıza usulü
ve danışma usulüdür. İlkinde
önerileri kabul veya red etme yetkisi
Parlamento’dayken (fakat değişiklik
önerisinde bulunma hakkı yoktur),
ikincisinde yalnızca Konsey
tarafından danışılabilir (konumu
gereği uymak zorunda değildir).

Özerklik

procedures, but the most important
are the consent procedure and the
consultation procedure. In the
former, Parliament has the power
to accept or reject proposals (but
not to propose amendments), while
in the latter, it should only be
consulted by the Council (who is not
bound by its position).

Autonomy

Ö
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P
Para politikası

Monetary policy

Pasif hak

Dormant right

Pasif sigortalı (Emekli)

Passive insured (Pensioner)

Paydaş

Stakeholder

Paylaşılmış yetki

Shared competence

Antlaşmalar, AB’ye belirli bir alanda
üye devletlerle paylaşmak üzere bir
yetki verdiğinde, hem AB hem de
üye devletler o alanda yasal olarak
bağlayıcı kanunlar yapabilirler. Üye
devletler, Birlik’in kullanmadığı
ölçüde bu yetkiyi kullanabilirler. İç
Pazar ve bazı sosyal politika alanları
paylaşılmış yetkiye örnek
gösterilebilir.

Planlı sağlık hizmeti

Planned care

AB’de sınır ötesi sağlık hizmeti
bağlamında kullanılan aynı
zamanda “planlı tedavi” olarak da
bilinen kavramdır (bkz. “planlı
tedavi”). Bir kişinin, mevzuatına tabi
olduğu üye ülke dışında bir ülkeye
tedavi amaçlı gitmesi halinde
alacağı sağlık hizmetini ifade
etmektedir (bkz. Mevzuatına tabi
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When the Treaties confer on the EU
a competence shared with the
Member States in a specific area,
both the EU and the Member States
may legislate and adopt legally
binding acts in that area. The
Member States can exercise their
competence to the extent that the
Union has not done so. The internal
market and certain aspects of
social policy are examples of
shared competences.
Concept used in the context of
cross-border healthcare, also
known as scheduled treatment (see
“scheduled treatment”) in the EU.
Refers to healthcare obtained in a
Member State other than the
Member State of affiliation (see
“Member State of affiliation”) to
which the person travelled with the

P
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olunan üye devlet). Bazı hallerde,
planlı sağlık hizmeti masraflarının
geri ödemesi, mevzuatına tabi
olunan üye devletin hastalık
sigortası kurumundan alınacak ön
izine bağlı kılınabilir.

Planlı tedavi
(Bkz. “Planlı sağlık hizmeti”)

intention to receive treatment. In
some cases, reimbursement of the
costs of planned care may be made
contingent upon prior authorisation
by the sickness insurance
institution of the Member State of
affiliation.

Scheduled treatment
(See “Planned care”)

Polis akademisi

Police academy

Politika önceliği

Policy priority

Politikaların şeffaflığı

Transparency of policies

Pozitif ayrımcılık

Positive discrimination

Prim

Contribution - Premium

Prim belgeleri

Contribution documents

Prim borcu

Contribution debt

Prim borcu olmadığını gösterir
belge

Certificate of no contribution debt

Prim esaslı sigorta sistemi

Contributory insurance scheme

Prim geliri

Contribution revenue

Prim iadesi

Contribution refund

Prim oranı

Contribution rate

Prim (ödeme) günleri

Contribution days - Contribution
period

Prim ödeme aczine düşme hali

Being unable to pay contribution
(due to reasonable cause)

Prim ödeme gün sayısı

Number of contribution days

Prim ödeme yükümlüsü

Person obliged to pay
contribution

Prim ödemesi yapılmaksızın
geçen süre

Non-contributory period

P
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Prime esas aylık kazançlar

Monthly earnings subject to
contributions - Monthly insurable
earnings

Prime esas kazançlar

Earnings subject to contribution Insurable earnings - Covered
earnings

Primlerin ertelenmesi

Deferral of contribution payments

Primlerin tahsilâtı

Collection of contributions

Primsiz ödeme

Non-contributory payment

Primsiz yardım

Non-contributory benefit

Pro-rata Aylık - Sözleşme aylığı

Pro-rata Pension

AB Koordinasyon Tüzüğünün
yaşlılık, dul ve yetim aylıkları
bölümünde kişinin ilgili üye devlette
tamamladığı sürenin, çalıştığı bütün
üye devletlerde tamamladığı
sürelerin toplamına oranı alınarak
bu oranın teorik aylığa (TA)
uygulanmasıyla hesaplanan
aylıkları ifade etmektedir.

Pro-rata temporis yöntemi

Pro-rata temporis method

Süre bakımından orantılılık yöntemi
demektir. AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sistemi içerisinde,
eğer bir sigortalı birden fazla Üye
Devlette çalışmış ise bu kişinin
emekli aylığı pro-rata temporis
yöntemi kullanılarak hesaplanır.
Önce, bu kişi bütün sigorta süresini
A ülkesinde geçirmiş gibi
varsayılarak tam emekli aylığı
hesabı yapılır. Daha sonra, bu
emekli aylığının A ülkesinde
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Concept in the EU Social Security
Coordination Regulation’s chapter
on old-age and survivors’ pensions,
referring to the pension calculated
by applying to the thereotical
pension (TP) the ratio between the
duration of periods completed in
the Member State concerned and
the duration of periods completed
in all Member States where a
person has worked.
It is a method of proportionality in
terms of duration. In the EU Social
Security Coordination System, if
the insured person has worked in
more then one Member State,
his/her pension is calculated by
using the pro-rata pension
temporis method. Firstly, a full
pension calculation is made on the
basis that the person concerned
spent all insured periods in the
country A. Secondly, another

P
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geçirilen sigortalılık süresine
tekabül eden oranı ayrıca
hesaplanarak kişinin A ülkesinde
alacağı kısmi emekli aylığı tespit
edilir.

Protez

calculation is made for the part
pension that this person receives
from the country A by calculating
the percentage of this pension that
correspond to the share of the
total period of insurance spent in
country A.

Prosthesis

P
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R
Reçete

Prescription

Refah

Welfare

Refah devleti

Welfare state

Refakatçi

Companion

Refakatçi gideri

Companion expense

Rehabilitasyon

Rehabilitation

Rekabet

Competition

Rekabet kuralları

Competition rules

Re’sen emeklilik

Sua sponte retirement /
Obligatory retirement

Resmi dil

Official language

Risk sistemi

Risk system

Yardım miktarının sigorta
süresinden bağımsız olduğu
malullük aylığı sistemidir -hastalık
sigortasına benzer-. Risk sistemleri
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün ekinde
listelendiklerinde, bu sistemlere
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Invalidity pension system -akin to
sickness insurance- in which the
amount of the benefit is
independent of the length of
insurance. When risk systems are
listed in an annex to EU Regulation
883/2004, they are called type-A
systems. Persons having been
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A tipi sistemler denir. Özellikle
sadece A tipi sisteminin geçerli
olduğu üye devletlerde
sigortalanmış kişiler, iş göremezlik
halinin vuku bulduğu sırada
sigortalı oldukları devletten tek bir
aylık alırlar farklı bir orantısal aylık
almazlar.

insured exclusively in Member
States with a type-A system do not
receive different pro-rata pensions
but a single pension from the State
in which they were insured at the
time the incapacity to work began.

Ruhsat

License

Rücu

Recourse

R
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Sabit miktarlar esasına göre geri
ödeme

Reimbursement on the basis of
fixed amounts

Sağlık Bakanlığı

Ministry of Health

Sağlık harcamaları / giderleri

Health expenditures / spendings

Sağlık hizmeti giderleri

Healthcare expenditures

Sağlık hizmeti harcaması

Healthcare spending

Sağlık hizmeti

Healthcare (service)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu

Healthcare Services Pricing
Commission

Sağlık hizmeti giderlerinin geri
ödenmesi

Reimbursement of healthcare
costs

Sağlık hizmeti sunucusu

Healthcare service provider

Sağlık kurulu

Medical board

Sağlık raporu

Medical report

Sağlık sigortalısı

Health insured person

Sağlık sigortası

Health insurance

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

Social Security Centre for
Healthcare Services - Healthcare
Social Security Centre
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Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Healthcare Implementation
Communique

Sağlık ve güvenlik standartları

Health and safety standards

Sağlık verilerinin korunması

Health data protection

Sağlık (hizmeti) yardımı

Healthcare benefit

Sahte

Bogus

Sahte bağımsız çalışma

Bogus self-employment

Hizmet akdi ile işverene bağlı
olarak gerçekleştirilen bir
çalışmanın sosyal güvenlikle ilgili
maliyetlerinden kaçınmak için hileli
bir biçimde kendi hesabına çalışma
(bağımsız çalışma) olarak
gösterilmesi.

Salaried, dependent work (i.e.
employment) which is fraudulently
disguised as self-employment in
order to avoid the protection and
(wage- and social security-related)
costs connected with the former
type of work.

Sahte sigortalılık

Fraudulent insurance status

Sahte sosyal güvenlik kartı

Bogus social security card - Fake
social security card - Counterfeit
social security card

Sahte sosyal güvenlik numarası

Bogus social security number Fake social security number Counterfeit social security
number

Salt çoğunluk

Simple majority

Sanal hesaplar emeklilik sistemi

Notional accounts schemes

Sanatçı

Artist

Sanatkar

Craftsmen

Sandık - Fon

Fund

Sapma - İstisna - Derogasyon

Derogation

Savaş kurbanı / mağduru

Victim of war

Seferberlik

Mobilization

Sendika

Trade union

Serbestleştirme - Deregülasyon

Deregulation

S-Ş
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Serbest dolaşım

Free movement

Sermayenin serbest dolaşımı

Free movement of capital

Sevk

Referral

Sevk zinciri

Referral chain

Sığınmacı

Asylum seeker

Sınır işçisi

Frontier worker - Cross-border

Sınır ötesi mobilite (yer / ülke
değiştirme)

Cross-border mobility

Sınır ötesi sağlık hizmeti

Cross-border healthcare

Sınırlayıcı süre

Period of limitation

Sınırlı ihraç edilebilirlik

Limited exportability

Sigorta

Insurance

Sigorta primi

Insurance contribution / premium

Sigorta primine esas kazançlar

Insurable earnings - Earnings
subject to insurance contribution

Sigorta primine esas olmayan
kazançlar

Earnings not subject to insurance
contribution

Sigortalı

Insured person

Sigortalı sayılanlar - Kişisel
kapsam

Personal coverage - Personal
scope

Sigortalı bildirim belgesi

Insurance notification form

Sigortalılığın / Sigorta başlangıcı

Commencement / Start of
insurance

worker
Sınır işçisi, bir AB üye devletinde
çalışan ve kural olarak her gün ya
Frontier worker means any person
da haftada en az bir defa döndüğü
working in a EU Member State and
bir başka AB üye devletinde ikamet residing in another EU Member
eden kişileri ifade etmektedir.
State to which he/she returns as a
rule daily or at least once a week.
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Sigortalılığın sona ermesi

Termination / Expiration of
insurance

Sigortalılık durumu / hali

Insurance status

Sigortalılık hallerinin birleşmesi

Overlapping of insurance status

Sigortalılık süresi

Insurance period

Sivil Toplum Kuruluşu (STK)

Non-governmental Organisation
(NGO)

Soruşturma

Investigation

Sosyal avantaj

Social advantage

1612/68 sayılı AB Tüzüğü, göçmen
işçilere çalıştıkları üye ülkede
sosyal avantajlar konusunda eşit
muamele teminatı vermektedir.
Kavram çok geniş olmakla birlikte,
AB Koordinasyon Tüzüğü
kapsamının dışında kalan yardımlar
da dâhil olmak üzere sosyal
yardımları kapsamaktadır.

EU Regulation 1612/68 guarantees
migrant workers equal treatment as
regards social advantages in the
Member State of employment. The
concept is very broad, and also
covers social benefits, including
benefits outside the scope of the
EU Social Security Coordination
Regulation.

Sosyal boyut

Social dimension

Sosyal bütünleşme

Social cohesion

Sosyal dışlanma

Social exclusion

Sosyal diyalog

Social dialogue

Sosyal eylem programı

Social action programme

Sosyal güvenlik

Social security

Sosyal güvenlik anlaşması
(sözleşmesi)

Social security agreement

Sosyal Güvenlik Bilgisinin
Elektronik Değişimi (EESSI)

Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI)

Farklı AB üye devletlerin sosyal
güvenlik kurumları arasında sosyal
güvenlik bilgisi paylaşımı için ortak
bir güven çerçevesi sağlayan
entegre sistemdir. Bilgiler, kâğıt Eformların yerini alan yapılandırılmış

An integrated system providing a
common secure framework for the
exchange of social security
information between social security
institutions from different EU
Member States. Information is

S-Ş
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elektronik belgeler (bkz.
“Yapılandırılmış Elektronik
Belgeler”) yoluyla paylaşılır. Bu
sistemin temel unsurlarından birisi
de, belge yönlendirmesi için
kullanılan görevli arayüzünün yanı
sıra halkın erişimine açık bir
veritabanı olan ve online rehber
olarak işlev gören EESSI
Rehberi’dir.

exchanged via structured electronic
documents (see “Structured
Electronic Document”), replacing
the paper E-forms. One of its
central elements is the EESSI
Directory, an institution database
with a public access as well as a
clerk interface to be used for
document routing and as an on-line
directory.

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi

Social Security Chief Inspector

Sosyal Güvenlik Denetmen
Yardımcısı

Assistant Social Security
Controller

Sosyal Güvenlik Denetmeni

Social Security Controller

Sosyal güvenlik destek primi

Social security support
contribution

Sosyal güvenlik hakkı

Social security right

Sosyal güvenlik hukuku

Social security law

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Social Security Provincial
Directorate

Sosyal güvenlik kanunu

Social security act

Sosyal güvenlik kapsamı

Social security coverage

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Social Security Institution (SSI)

Sosyal Güvenlik Merkezi

Social Security Centre

Sosyal Güvenlik Müfettiş
Yardımcısı

Assistant Social Security
Inspector

Sosyal Güvenlik Müfettişi

Social Security Inspector

Sosyal güvenlik riski

Social security risk

(Bkz. “Yaşlılık”, “İşsizlik” vb.)

Sosyal güvenlik sistemi
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(See “Old-age”, “Unemployment”
etc.)

Social security system - Social
security scheme
S-Ş
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Sosyal Güvenlik Uzman
Yardımcısı

Assistant Social Security Expert

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Social Security Expert

Sosyal güvenlik vergisi

Social security tax

Sosyal hak

Social right

Sosyal içerme

Social inclusion

Sosyal konut yardımı

Social housing benefit

Sosyal Koruma Komitesi (AB’nin) Social Protection Committee (of
the EU)
Sosyal müktesebat (AB)

Social acquis (EU)

Sosyal politika

Social policy

Sosyal refah

Social welfare

Sosyal standartlar

Social standards

Sosyal sigorta kolları (dalları)

Social insurance branches

Sosyal sigorta prim oranları

Social insurance contribution
rates

Sosyal sigorta vergisi

Social insurance tax

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu

Social Insurance Higher Medical
Board

Sosyal taraf

Social partner

Sosyal yardım / destek (Gelir
testine tabi primsiz yardımlar)

Social assistance

Sosyal yardım AB Koordinasyon
Tüzüğü kapsamının dışında
kalmaktadır. Sosyal yardım, genel
olarak özel bir sosyal güvenlik
riskiyle ilişkilendirilemeyen ve
yoksulluk riski halinde gerekli
ihtiyacı amaçlayan primsiz, gelir
testine tabi yardımları ifade
etmektedir.

Social assistance is outside the
scope of the EU Social Security
Coordination Regulation. It
generally refers to a subsidiairy set
of non-contributory, means-tested
benefits which cannot be linked to
a specific social security risk and
which are intended to cater the risk
of poverty.

S-Ş
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Sosyal yardım (Primli veya primsiz Social benefit
her türlü yardım)
Any benefit of social protection,
Sosyal güvenlik yardımlarını, sosyal
destek yardımlarını, konut ve
ısınma yardımlarını kapsayan tüm
sosyal koruma yardımlarıdır.

including social security benefits,
social assistance benefits and
benefits in respect of housing and
heating.

Sosyal yardım merkezi

Social welfare centre

Soy bağı

Lineage connection

Sözleşmeli

Contracted

(Örneğin; SGK tarafından sözleşme
yapılmış hastane)

(e.g.a hospital contracted by the
SGK)

Sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucusu

Contracted healthcare service
provider

Sözleşmesiz

Non-contracted

Sözleşmeyi yapan makam

Contracting authority

Stajyer

Intern

Stajyerlik sözleşmesi

Internship contract

Stopaj

Stoppage - Deduction at source

Sübsidiarite ilkesi - Katmanlı yetki Subsidiarity principle
ilkesi
(Bkz. “Katmanlı yetki ilkesi”)

Sübvansiyon

Subsidy - Devlet desteği

Sürekli bakım

Permanent care

Sürekli bakıma muhtaç kişi

Person in need of permanent
care

Sürekli iş göremezlik

Permanent incapacity for work

Sürekli iş göremezlik derecesi

Degree of permanent incapacity
for work

Sürekli iş göremezlik geliri

Permanent incapacity for work
benefit

Sürekli işçi

Permanent worker
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Sürekli görevlendirme

Permanent posting

Sürekli kısmi iş göremezlik

Permanent partial incapacity for
work

Sürekli tam iş göremezlik

Permanent full incapacity for
work

Süreksiz çalışma

Casual work / employment

Sürelerin birleştirilmesi

Aggregation of periods

AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonunun temel
prensiplerinden birisi olan bu ilke,
ulusal sosyal güvenlik
mevzuatlarındaki hak etme
sürelerinin kısıtlayıcı etkilerini
ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu
ilkeye göre, yardım hakkı elde
etmek için, sosyal güvenlik yardımı
talebinde bulunduğunuz üye devlet
kurumu, başka üye devletlerde
tamamlanan sigorta, hizmet akdiyle
çalışma, kendi hesabına çalışma ya
da ikamet sürelerini kendi
mevzuatına tabi olunarak
tamamlanmış gibi kabul etmek ve
dikkate almak zorundadır. Sürelerin
birleştirilmesi ilkesi, emekli aylıkları
ve işsizlik yardımları konusunda
özel kuralların varlığıyla birlikte,
Koordinasyon Tüzüğü kapsamına
giren bütün yardımlar için
uygulanmaktadır (ön-emeklilik
yardımları hariç). Bu ilke, yalnızca
yardım hakkı elde etme (elde
tutma, geri kazanma) konusunda
değil, aynı zamanda bir programa
bağlı olmak için de
kullanılabilmektedir. Ancak kişinin
hak kazandığı yardımların
hesaplanması konusunda
uygulanamamaktadır.

A general principle of EU social
security coordination, which serves
to neutralise the restrictive effects
of qualifying periods in national
social security legislation. In
accordance with this principle, the
institution of the Member State
from which you claim a social
security benefit has to take into
account, for the purposes of
establishing entitlement to this
benefit, periods of insurance,
employment, self-employment or
residence completed in other
Member States, as though they
were completed under its own
legislation. The principle of
aggregation applies to all benefits
covered by the coordination
Regulation (except pre-retirement
benefits), with special rules for
pensions and unemployment
benefits. It can be used not only to
acquire (or retain, recover)
entitlement to benefits, but also to
establish affiliation to a scheme. It
cannot be used, however, for the
purposes of calculating benefits to
which one is entitled.

S-Ş
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Sürelerin dönüştürülmesi

Conversion of periods

Sütun (Basamak)

Pillar

Şeffaflık

Transparency

Şehit

Martyr

Şeref aylığı

Honorary pension

Şirket ortağı

Company shareholder

Şirketin iflası

Bankruptcy of the company

Şirketin tasfiyesi

Liquidation of the company

104

S-Ş

T
Taban emekli aylığı

Base pension

Tabiiyet

Nationality

Tabiiyet hükmü (ulusallık koşulu) Nationality clause
Bir yardıma, avantaja veya
ekonomik faaliyete erişimi belirli bir
ülkenin/belirli ülkelerin
vatandaşlarıyla kısıtlayan hüküm
(mevzuatta, uluslararası
anlaşmalarda veya sözleşmelerde).

Taciz

A provision (in legislation,
international agreements or
contracts) reserving access to a
benefit, advantage or economic
activity to citizens of (a) particular
countr(y)(ies).

Harassment

Bir kişinin insan onuruna zarar
verme amacına veya etkisine sahip
olan ve düşmanca, caydırıcı, kırıcı,
küçük düşürücü veya onur kırıcı bir
ortamın oluşmasına neden olan
istenmeyen sözlü, sözsüz veya
fiziksel davranış. Taciz; toplumsal
cinsiyet, ırk, yaş, engellilik ve cinsel
yönelim zeminlerine dayalı
ayrımcılıkla mücadece eden AB
Direktifleri kapsamında ayrımcılık
teşkil eder.

Unwanted conduct of verbal, nonverbal or physical nature with the
purpose or the effect of violating
the human dignity of a person, and
creating a hostile, intimidating,
offensive, humilitating or degrading
environment. Harassment
constitutes discrimination under
the EU Directives combating
discrimination on grounds of
gender, race, age, disability and
sexual orientation.

Tahakkuk etmek

Accrue

Tahakkuk etmiş yardım (sosyal
güvenlik bağlamında)

Accrued benefit (In the context of
social security)
T
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Tahakkuk etmiş ücret (maaş)

Accrued wage (salary)

Tahmini maliyet - Keşif bedeli

Estimated cost

Tahsilat

Collection

Takip eden aybaşı

Beginning of the following month

Taksitlendirme

Instalment arrangement

Tam iş göremezlik

Full incapacity for work

Tam işsizlik

Full unemployment

Tam zamanlı çalışma

Full-time work

Tam zamanlı hizmet akdi / iş
sözleşmesi

Full-time employment / labour
contract

Tamamen işsiz

Wholly unemployed

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün yetkili üye
devlet dışında ikamet eden işsiz
kişilere ilişkin 65. Maddesi
kapsamında kullanılan bir
kavramdır. Bu hükme göre;
istihdam ilişkisi bitirilen ya da sona
eren kişiler tamamen işsiz olarak
kabul edilirler. Öte yandan,
istihdam ilişkisi devam eden ancak
askıya alınmış olan hizmet akdiyle
çalışan bir kişi kısmi işsiz olarak
değerlendirilebilirler.

A concept relevant in the context of
Article 65 of EU Regulation No
883/2004, on unemployed persons
residing outside the competent
State. A person is wholly
unemployed for the purposes of
that provision if his/her
employment relationship has been
broken or has expired. Conversely,
an employed person whose
employment relationship still exists
but is suspended can be regarded
as partially unemployed.

Tamamlayıcı aylık

Pension supplement

Tamamlayıcı emekli aylığı

Supplementary pension

Tamamlayıcı sigorta

Supplementary insurance

Tanı - Teşhis

Diagnosis

Tanımlanmış fayda

Defined benefit

Tanımlanmış katkı

Defined contribution

Tanıya dayalı ödeme yöntemi

Case-based reimbursement
method
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Tarama raporu

Screening report

Tarama süreci

Screening process

Tarım dışında kendi nam ve
hesabına çalışanlar

Non-agricultural self-employed
persons

Tarım işçileri

Agricultural workers

Tarım sigortası

Agricultural insurance

Tarımda kendi nam ve hesabına
çalışanlar

Agricultural self-employed
persons

Tarımsal faaliyet

Agricultural activity

Tarımsal ürün

Agricultural product

Tasfiye

Liquidation

Taşeron - Alt işveren - Alt yüklenici Subcontractor / Subcontracted
employer
Taşeron işçisi

Subcontractor’s employee

Taşeronluk - Alt yüklenicilik

Subcontracting

Taşınabilir belge (EESSI’de)

Portable document (of the EESSI)

(Bkz. “Yapılandırılmış Elektronik
Belge”)

(See “Structured Electronic
Document, SED”)

Tavan - Üst sınır

Ceiling - Upper limit

Tavan emekli aylığı

Maximum pension

Tavsiye

Recommendation

Tazmin etme

Compensate

Tazminat

Compensation

Tebliğ

Communique

Tebliğ etmek - Tebligat - Bildirim

Notification

Tebliğ mektubu

Letter of formal notice

Tecil

Deferral

Tedavi

Treatment

Tedavi masrafı

Cost of treatment
T
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Tedavinin verildiği üye devlet

Member State of treatment

Tedbir

Measure

Tehlikeli çalışma koşulları

Hazardous working conditions

Tehlikeli meslek

Hazardous occupation

Tek oranlı aylık

Single rate pension

Tek Pazar (AB)

Single Market (EU)

Tek uygulanabilir mevzuat

Single applicable legislation

Tekil gebelik

Singleton pregnancy

Teknik Komite

Technical Committee

Tekrar dağıtılan / Yeniden
dağıtılan nitelikte

Redistributive

Telafi edici ödeme

Compensatory payment

Teletıp

Telemedicine

Temel emekli aylığı

Basic pension

Temel hak ve özgürlükler

Fundamental rights and
freedoms

Temel ilke

Fundamental principle

Temel insan hakları

Fundamental human rights

Temel özgürlük

Fundamental freedom

Temel tüzük (AB’de sosyal
güvenlik sistemlerinin
koordinasyonu alanında)

Basic Regulation (On the
coordination of social security
systems in the EU)

AB’de sosyal güvenlik sistemlerinin
koordinasyonuna ilişkin temel
tüzükler olan sırasıyla 1408/71
sayılı ve 883/2004 sayılı tüzükler
ifade edilmektedir. Uygulama
tüzükleri olan yine sırasıyla 574/72
ve 987/2009 sayılı tüzükler işaret
edilmemektedir. Temel ve
uygulama tüzükleri aynı derecede
hukuki etkiye sahiptir.
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Refers to EU Regulation No
883/2004 or the former Regulation
1408/71 on the coordination of the
soscial security systems, as
opposed to their implementing
Regulations 987/2009 and
574/72 respectively. Basic and
implementing Regulations have
equal legal value.

T
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Teminat

Guarantee

Temlik

Alienation

Temlik olunan - Devir alan

Transferee

Temsilci

Representative

Temyiz

Appeal

Temyiz hakkı

Appeal right

Teorik Emekli Aylığı (TEA)

Theoretical Pension (TP)

Kişinin tüm çalışma hayatını tek bir
üye ülke mevzuatına tabi olarak
geçirdiği varsayıldığında bu ülkeden
bağlanılması öngörülen aylığı ifade
etmektedir.

Tersine ayrımcılık

Refers to the pension that would be
due from a Member State if the
person had been subject to that
legislation in his/her entire career.

Reverse discrimination

AB İç Pazarı bağlamında tersine
ayrımcılık, vatandaşlarının ya da
(kişiler dahil) “statik” üretim
unsurlarının yabancı ya da “hareket
halinde” olanlara nazaran
dezavantajlı bir muameleye maruz
kaldıklarında ortaya çıkan durumu
ifade etmektedir. Tersine ayrımcılık,
AB hukunun sınır ötesi durumlarda
uygulanabilir olması, tamamen ülke
içi olan durumlarda
uygulanmamasından kaynaklanır.
Buradan çıkan sonuca göre, bir üye
devletin vatandaşları, başka üye
devletlerin vatandaşlarının aksine,
o üye devletin getirdiği kısıtlayıcı bir
önleme (örn; bir sosyal güvenlik
programına bağlı olmak için ikamet
koşulu) itiraz etmek için
koordinasyon tüzüğünden ve
kişilerin serbest dolaşımından
yararlanamazlar. ABAD devamlı
olarak tersine ayrımcılığın AB
hukukuna aykırı olmadığı
görüşünde olmuştur.

Reverse discrimination in the
context of the EU internal market
arises where national or “static”
factors of production (incl. persons)
are treated less favourably than
their foreign or “mobile”
counterparts. Reverse
discrimination stems from the fact
that EU law only applies to crossborder situations, and not to purely
internal situations. It follows, for
example, that the nationals of a EU
Member State, unlike the nationals
of other Member States, cannot rely
on the EU Social Security
Coordination Regulation and on the
free movement of persons to
challenge a restrictive measure
(e.g. a residence requirement for
affiliation to a social security
scheme) enacted by the first
Member State. The ECJ has
consistently held that reverse
discrimination is not contrary to EU
law.

T
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Tescil - Kayıt

Registration

Tescil ve hizmet dökümü

Social security registration and
service document

Teşhis - Tanı

Diagnosis

Teşvik

Incentive

Tıbbi bakım

Medical care

Tıbbi belgeler

Medical documents

Tıbbi müdahale

Medical intervention

Tıbbi olarak gerekçelendirilebilen Medically justifiable
Tıp merkezi

Medical centre

Ticari kazanç

Commercial earnings

Ticaret odası

Chamber of commerce

Toplu pazarlık

Collective bargaining

Toplu iş sözleşmesi

Collective labour agreement

Toplu işten çıkarma

Collective redundancies

Topluluk hukuku

Community law

Topluluk Müktesebatı

Acquis Communautaire

AB hukukunun oluşturan tüm
düzenlemeler ve ABAD içtihatlarının
tamamına denir.

The accumulated legislation and
ECJ caselaw constituting the body
of EU law.

Topluluk sigortası

Group insurance

Toplumsal cinsiyet

Gender

Toplumsal cinsiyetin ana
akımlaştırılması

Gender mainstreaming

Toplumsal cinsiyet esitliği
politikalarının temel plan ve
programlara yerleştirilmesi

Toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık

110

Including the gender equality
policies into the main plans and
programmes.

Discrimination based on/on the
grounds of gender
T
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Toplumsal cinsiyette esitlik

Gender equality

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet

Gender equity

Toptan ödeme

Full refund of contributions

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir kavramdır. Belirli
şartların gerçekleşmesi halinde,
primlerin SGK tarafından sigortalı
veya hak sahiplerine toptan
ödenmesine denir.
(Bkz. “Hizmetlerin ihyası”)

It is a concept stipulated in the
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510 in Turkish social security
system. Provided that certain
conditions are met, full refund of
contributions can be made to the
insured person or his/her survivors
by the SSI.
(See “Revival of service periods”)

Toptan yapılan (bir defada
verilen) sosyal yardım

Lump sum social benefit

Torba kanun

Omnibus bill

Trafik kazası

Traffic accident

Tutuklu

Arrested person - Prisoner

Tutukluluk

Arrest

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Consumer Price Index (CPI)

Tüketici hakları

Consumer rights

Tüp bebek (İn-vitro fertilizasyon)

Test tube baby (In-vitro
fertilization)

(Bkz. “Yardımcı üreme yöntemi”)

(See “Assisted reproductive
method”)

Türev hak

Derived right

Bir kişinin doğrudan elde edemediği
ancak başka bir kişi aracılığıyla, o
kişinin aile bireyi olarak elde ettiği
haktır.

It is a right that a person cannot
receive directly but can receive
indirectly trough someone else for
being a family member of him/her.

Türk Eczacıları Birliği (TEB)

Turkish Pharmacists Association

Türkiye Barolar Birliği (TBB)

Union of Turkish Bar Associations
T
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)

Confederation of Turkish
Tradesmen and Craftsmen

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Turkish Employment Agency

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)

The Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey

Tüzel kişi

Artificial / Legal person

Tüzel kişilik

Legal entity

Tüzük - Düzenleme

Regulation
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Ulusal düzenleme

National regulation

Ulusal hukuk

National law

Ulusal mahkeme

National court

Ulusal mevzuat

National legislation

Ulusal mevzuatın uyumlaştırması Harmonisation of national
legislation
Ulusal sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonu

Coordination of national social
security systems

Ulusal Strateji Raporu

National Strategy Report

Ulusal yardım paketi

National benefit package

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) International Labour Organisation
(ILO)
Uluslararası hukuk

International law

Uluslararası sosyal güvenlik
anlaşması

International social security
agreement

Uluslararası taşımacılık

International transport

Uluslarüstü

Supranational

Uluslarüstülük

Supranationality

Usul ve esaslar

Rules and procedures

Uygulama

Implementation
U
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Uygulama Tüzüğü (AB’de sosyal
güvenlik sistemlerinin
koordinasyonu alanında)

Implementing Regulation (On the
coordination of social security
systems in the EU)

Uygulama Tüzüğü, 883/2004 ve
1408/71 sayılı sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonuna
İlişkin AB’nin temel tüzüklerinin
uygulanma prosedürünü belirleyen
987/2009 ya da önceki 574/72
sayılı tüzükleri ifade etmektedir.
Temel ve uygulama tüzükleri eşit
hukuki değere sahiptirler.

Refers to EU Regulation 987/2009
or the former Regulation 574/72,
laying down the procedure for
implementing Regulations
883/2004 and 1408/71,
respectively. Basic and
implementing Regulations have
equal legal value.

Uygulama

Apply - Implement

Uygulanabilir mevzuat

Applicable legislation

AB Koordinasyon Tüzüğü
kapsamına giren bir kişi için
uygulanabilir olan üye devlet sosyal
güvenlik mevzuatını belirlemek için
kullanılan bir kavramdır.
Tüzük’te uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesine ilişkin bir takım
bağlayıcı kurallar yer almaktadır.
Uygulanabilir mevzuat, genellikle
kişinin çalıştığı üye devletin
mevzuatıdır (bkz. “lex loci laboris”).
Ekonomik açıdan aktif olmayan
kişiler için ise, uygulanabilir
mevzuat ikamet ettikleri üye
devletin mevzuatıdır (bkz. “lex loci
domicilii”).
Uygulanabilir mevzuat, kişinin
sosyal güvenlik primlerini nereye
ödeyeceğini ve (nakdi) yardımları
nereden alacağını belirler (ayni
yardımlar konusunda özel kurallar
uygulanmaktadır).

Uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesi
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”)
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Concept used in the EU Social
Security Coordination Regulation to
refer to the social security
legislation of a Member State which
is applicable to a person covered by
that Regulation.
The Regulation contains a set of
binding rules determining the
applicable legislation. In general,
this is the legislation of the State
where a person works (see “lex loci
laboris”). For economically inactive
persons, this is the legislation of
the State of residence (see “lex loci
domicilii”).
The legislation applicable to a
person determines where s/he has
to pay social security contributions
and from which State s/he receives
(cash) benefits (specific rules apply to
benefits in kind).

Determination of the applicable
legislation
(See “Applicable legislation”)
U
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Uygunluk (Bir hakka veya yardıma Eligibility
uygunluk)
Uygunluk kriterleri (koşulları)

Eligibility criteria (conditions)

Uyruk

Nationality

Uyruk ölçütü/kriteri

Criterion of nationality

Uyumlaştırma

Harmonisation - Adjustment

Uyuşmazlık - Anlaşmazlık

Dispute

Uyuşmazlıkların çözüm yeri

Place of settlement of disputes

Uzatma

Prolongation

Uzlaşma

Conciliation

Uzlaşma Komisyonu

Conciliation Board

Uzman

Expert

Uzun süreli bakım sigortası

Long-term care insurance

Uzun süreli bakım yardımı

Long-term care benefit

Uzun süreli bakım yardımları,
özellikle mali açıdan bakıma
muhtaç kişilerin bağımsızlığını
artırmak için tasarlanmıştır.
Bağımlılık riski halinde kişilerin
ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için
geliştirilmiştir. Genel anlamda, uzun
süreli bakım yardımı kapsamında
hastane bakımından ziyade evde
bakım teşvik edilir. Bunun yanı sıra
engelli kişilerin bakımını üstlenmek
için evde kalan kişilerin
masraflarının paylaşılması ya da bu
kişilere yardım verilmesi söz
konusu yardımlar kapsamında yer
almaktadır. Tüzük bağlamında uzun
süreli bakım yardımları hastalık
yardımı olarak değerlendirilir ve
buna göre koordine edilirler.

Long-term care benefits are
designed to develop the
independence of persons reliant on
care, in particular from the financial
point of view. They cater for the risk
of dependency. Typically, these
benefits promote home care in
preference to care provided in
hospital but could also consist in
granting aids or cost sharing for
people staying in homes for people
with disabilities. For the purposes
of the Regulation, long-term care
benefits are considered as sickness
benefits, and coordinated
accordingly.

U
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Uzun vadeli (sosyal) yardımlar

Long-term benefits

Uzun vadeli sigorta kolları

Long term insurance branches

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa
göre malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarını ifade etmektedir.
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Refers to invalidity, old-age and
survivor’s insurances in the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.

U

Ü
Ücret

Wage

Ücret Garanti Fonu

Wage Guarantee Fund

Ücretli izin

Paid leave

Ücretsiz / Aylıksız izin

Unpaid leave

Üçüncü basamak sağlık hizmeti
sunucusu

Tertiary healthcare service
provider

Üçüncü kişinin kastı

Intention of a third party

Üçüncü kişilerin sorumluluğu

Responsibility of third parties

Üçüncü taraf

Third party

Üçüncü ülke

Third country

Üçüncü ülke vatandaşı

Third-country national

Ülkede ikamet etmeyen kişi

Non-resident person

Ülkesel uyum

Territorial cohesion

Ülkesellik ilkesi

Territoriality principle

Üst sınır - Tavan

Upper limit - Ceiling

Üye Devlet - Üye Ülke

Member State - Member Country

Ü
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V
Valilik

Governorate

Vardiya

Shift

Varis - Mirasçı

Successor - Heir

Vatandaş

Citizen

Vatani hizmet tertibi

Patriotic services

Vatansız (Haymatlos)

Stateless

Vatansız kişi

Stateless person

Vatansızlık

Statelessness

Vazife malullüğü

Duty invalidity

Vazife malullüğü aylığı

Duty invalidity pension

Vazife malullük derecesi

Degree of duty invalidity

Vazife malulü

Duty disabled officer

Vekalet

Power of attorney

Vekalet alan - Vekil

Attorney - Deputy

Vekalet veren

Donor

Vekalet verme

Giving/Making power of attorney

Vekil - Vekalet alan

Attorney - Deputy

... Vekili (bir görevi vekaleten
yürüten)

Acting ... (holding a position as
acting)

Vergi avantajı

Tax advantage
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Vergi indirimi

Tax relief

Vergi istisnası

Tax exemption

Vergi mükellefi

Taxpayer

Vergilendirme

Taxation

Vergilendirme kuralı

Taxation rule

Vergilerden finanse edilen
yardımlar

Tax-financed benefits

Veri alışverişi

Data exchange

Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni (VHKİ)

Data Preparation and Control
Officer

Veri işleme

Data processing

Veri İşleme Teknik Komisyonu
(AB ile ilgili)

Technical Commission for Data
Processing (of the EU)

AB’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu’na ilişkin İdari
Komisyon’a bağlı bir birimdir. Her
üye devletten iki temsilci katılır. Asıl
görevi, bilginin elektronik yolla
karşılıklı değişiminin sağlanabilmesi
için bilgi değişim sürecinin ve bilgi
akışının modernize edilmesinde
İdari Komisyon’a yardım etmektir.

Veri koruma

A body attached to the
Administrative Commission on the
Coordination of Social Security
Systems in the EU. It is composed
of two government representatives
for each Member State. Its main
responsibility is to assist the
Administrative Commission in its
task of modernising procedures for
exchanging information and
adapting the information flow
between institutions for the
purposes of exchange by electronic
means.

Data protection

V
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Yabancı

Foreigner - Expatriate

Yabancı öğrenci

Foreign students

Yakınlaşma

Convergence

Yapılandırılmış elektronik belgeler Structured electronic documents
(SEDs)
AB’de Sosyal Güvenlik Bilgilerinin
Elektronik Ortamda Değişimi
(EESSI) sistemi çerçevesinde sosyal
güvenlik bilgilerinin ülkelerin sosyal
güvenlik kurumları arasında
elektronik olarak değişimini
sağlayan araçlardır. Önceki
koordinasyon tüzükleri kapsamında
kurumlar arası iletişimi sağlamak
için kullanılan kâğıt E-formların
yerini almıştır. SEDlerin
oluşturulması ve eski kâğıt Eformların yerine geçmeleri bundan
böyle kağıt formların olmayacağı
anlamına gelmemektedir. AB
çapında taşınabilir belgeler olarak
adlandırılan standart formlar
geliştirilmiştir. Yetkili kurumlarca
verilen bu formlar belli bir hak
kazanma ya da bir yere bağlı olma
durumlarını kanıtlamakta ve bir üye
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Instruments through which social
security information will be
exchanged electronically between
national social security institutions
in the framework of the EESSI
(Electronic Exchange of Social
Security Information) system in the
EU. They have fully replaced the
paper E-forms that were used for
the communication between the
institutions under the former
coordination regulations. The
introduction of the SEDs and the
replacement of the paper E-forms
do not mean that there will no
longer be material forms. A series
of EU-wide standard forms, called
portable documents has been
developed. Such forms, issued by a
competent institution, attest to a

Y
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devletteki yetkililere fiziksel olarak
ibraz edilebilmektedir.

certain entitlement or affiliation and
may be physically shown to the
authorities of a Member State.

Yapılandırma

Restructuring

Yaptırım

Sanction

Yararlanıcı - Faydalanıcı

Beneficiary

Yararlanma şartı

Entitlement condition

Yardım

Benefit

(Bkz. “Analık yardımı”, “Sağlık
hizmeti yardımı”, “Mallüllük
yardımı” ve “Hastalık yardımı”)

(See “Maternity benefit”,
"Healthcare benefit”, “Invalidity
benefit” and “Sickness benefit”)

Yardım alan kimse

Recipient of benefit

Yardım vermek

Grant a benefit

Yardımcı faaliyet

Ancillary activity

Yardımcı faaliyet kavramı,
Antlaşma’nın işçilerin serbest
dolaşımına ilişkin hükümlerindeki
anlamıyla (ABİA, Madde 45) “işçi”
tanımı bağlamında kullanılmaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı hep, işçi
olarak tanımlanmak için, bir
kimsenin ekonomik değeri olan, fiili
ve gerçek bir faaliyet sürdürmesinin
gerekli olduğu görüşünde bulunmuş
ve sadece marjinal ve yardımcı
olarak nitelendirilebilecek küçük
ölçülü faaliyetleri bu tanıma dahil
etmemiştir.

Yardımcı üreme yöntemi
(Bkz. “İn-vitro fertilizasyon”)

Concept used in the context of the
definition of a “worker” within the
meaning of the Treaty provisions on
freedom of movement of workers
(Article 45 TFEU). The European
Court of Justice has consistently
held that, in order to be qualified as
a worker, a person must pursue an
activity of economic value which is
effective and genuine, excluding
activities on such a small scale as
to be regarded as purely marginal
and ancillary.

Assisted reproductive method
(See “In-vitro fertilization”)

Yardımın kesilmesi /
durdurulması

Termination of social security
benefits

Yardımların birleşmesi

Overlapping of benefits
Y
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Yardımların geçici olarak
verilmesi

Provisional granting of benefits

Yardımların ihraç edilebilirliği

Exportability of benefits

Nakdi yardımlara hak kazanmaya
ya da yardımın devam etmesine
ilişkin ulusal ikamet ibarelerinin
geçersiz sayılmasını sağlayan genel
bir AB sosyal güvenlik
koordinasyonu ilkesidir.
Özellikle, haksahibi ya da
haksahibinin aile fertlerinin
yardımları ödemekle yükümlü olan
kurumun bulunduğu üye devletten
başka bir üye devlette ikamet
etmesi gerekçesiyle, nakdi
yardımlar azaltılamaz, askıya
alınamaz, geri çekilemez ve ya
yardımlara el konulamaz.
Bütün nakdi yardımlar ihraç
edilebilir değildir. Yardımların ihraç
edilebilirliği ilkesinin kapsamına
özel primsiz ödemeler
girmemektedir (bkz. “Özel primsiz
ödemeler”).

A general principle of EU social
security coordination, which serves
to waive national residence clauses
for gaining or retaining entitlement
to cash benefits.
In particular, cash benefits should
not be reduced, suspended,
withdrawn or confiscated on
account of the fact that the
beneficiary or the members of
his/her family reside in a Member
State other than that in which the
institution responsible for providing
benefitsis situated.
Not all cash benefits are
exportable. The principle of
exportability of benefits does not
extend to special non-contributory
benefits (see “Special noncontributory benefit”).

Yardımların süresi

Duration of benefits

Yargı kararı

Court judgment

Yargı süreci - Adli süreç

Judicial process

Yasa - Kanun

Law - Act - Code

Yasaklama

Prohibition

Yasal

Statutory

Yasal araç

Legal instrument

Yasal dayanak/zemin

Legal basis

Yasal emeklilik yaşı

Statutory pensionable age

Yasal haklar

Statutory rights
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Yasama organı

Legislature

Yasama usulü

Legislative procedure

Yaş haddi

Age limit

Yaşlanma

Ageing

Yaşlı bağımlılık oranı

Old-age dependency ratio

Yaşlılık

Old-age

Yaşlılık aylığı

Old-age pension

Yaşlılık aylığı alan kimse

Old-age pensioner

Yaşlılık sigortası

Old-age insurance

Yaşlılık yardımı

Old-age benefit

Yatarak tedavi

Inpatient treatment

Yatay sosyal şartı

Horizontal social clause

Politika ve faaliyetlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasında
Avrupa Birliği, yüksek istihdam
düzeyinin teşvik edilmesi, yeterli
sosyal korumanın garanti edilmesi,
sosyal dışlanma ile mücadele
edilmesi, yüksek düzeyde eğitim ve
öğretimin sağlanması ve insan
sağlığının korunmasına ilişkin
gereklilikleri dikkate almak
zorundadır. ABİA 9. maddede
düzenlenen bu yatay sosyal şartı,
sosyal anaakımlaştırmayı ve AB
kurumlarının tüm karar ve
uygulamalarında sosyal
hassasiyetlere yer vermelerini
öngörür.

In defining and implementing its
policies and activities, the
European Union shall take into
account requirements linked to the
promotion of a high level of
employment, the guarantee of
adequate social protection, the
fight against social exclusion, and a
high level of education, training and
protection of human health. This
horizontal social clause, contained
in Article 9 TFEU, calls for social
mainstreaming and requires the EU
institutions to integrate social
concerns in the implementation of
all their actions.

Yayım tarihi

Date of issue

Yazılı istek / talep

Written request

Yemek parası

Meal allowance
Y

123

TURKISH  ENGLISH

Yeniden hesaplama

Recalculation

Yeniden yapılandırma

Restructuring

Yeraltı işleri

Underground works

Yerel şube / ofis

Local branch

Yersiz ödemelerin geri alınması

Recovery of inappropriate
payments

Hata, yanlış değerlendirme veya
hile sonucu kişilere fazla veya
zamanından önce yapılan yersiz
ödemelerin geri alınmasına denir.
Yersiz ödemeler, kişinin (bazı
durumlarda eşi veya mirasçısı gibi
diğer bir kişinin) toplu ödeme
yapmasıyla veya kişinin hak
kazanmış olduğu gelecek
ödemelerden düşülmesi yöntemiyle
tahsil edilir.

Occurs when benefits are overpaid
or are paid but not due, either as a
result of error, misrepresentation or
fraud. Benefits are usually
recovered from the beneficiaries (in
some cases also from other
persons, e.g. spouse, heirs) who
can be required to refund the value
of benefits not due or who can have
that value deducted from any future
payments to which they would be
entitled.

Yersiz ödenmiş primler

Contributions erroneously paid

Yetersiz

Inadequate

Yetim aylığı

Orphan’s pension

Yetkilendirme ilkesi

Principle of conferral of powers

(AB bağlamında ABA Madde 4,
Madde 5)

(Art. 4, Art. 5 of TEU in the EU
context)

Yetkili

Competent

Yetkili kurum

Competent institution

Genel bir ifadeyle, çeşitli yardımlar
konusunda AB Koordinasyon
Tüzüğünü uygulaması için her üye
devletin yetkili bakanlıklarınca
belirlenen kurum anlamına
gelmektedir. Üye ülkelerin yetkili
kurumlarına ilişkin iletişim
bilgilerine EESSI Rehberi’nden
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Generally speaking, means the
institution designated by the
competent ministries of each of the
EU Member States to implement
the EU Social Security Coordination
Regulation in respect of the various
benefits. The details of the different
competent institutions can be
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ulaşılabilmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, yetkili kurum, uygulanabilir
mevzuatın belirlemesine ilişkin
kurallarca uygulanabilir kabul
edilen mevzuatın ait olduğu üye
devletteki yetkili kurum (yukarıda
tanımı yer alan) anlamına
gelmektedir.
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”)

consulted in the EESSI Directory. In
a more specific way, the term refers
to the competent institution (as
defined above) of the Member
State whose legislation is
designated as applicable by the
rules on the determination of the
legislation applicable.
(See “Applicable legislation”)

Yetkili makam

Competent authority

Yetkili üye devlet

Competent member state

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında,
yetkili kurumun (bkz. “Yetkili
kurum”) bulunduğu üye devlet
anlamına gelmektedir.

Yıldırma - Bezdiri - Mobbing

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the Member State in which
the competent institution (see
“competent institution”) is situated.

Mobbing

İş yerinde yıldırma, dedikodu, taciz
ve dışlama gibi yollarla belirli bir
kişinin hedef alınarak diğer kişiler
(üst, eşit veya ast kişiler) tarafından
sistemli bir biçimde huzursuz
edilmesi ve kişiye yönelik psikolojik
baskı uygulanmasına denir.

Refers to systematic emotional
abuse and disturbance in the
workplace targetting a person by
the other people (superiors,
coworkers or subordinates) through
intimidation, rumor, harrasment
and isolation.

Yıllık rapor

Annual report

Yol gideri

Travel expense

Yoksulluk

Poverty

Yorumlama

Interpretation

Yönerge - Direktif

Directive

Yönetim Kurulu

Executive Board - Administrative
Board

Yönetişim

Governance

Yönetmelik

Regulation - By-law

Y
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Yumuşak hukuk mekanizması

Soft law mechanism

Avrupa Birliği’nde, üye devletlerin
gönüllü işbirliğine dayanan, yeni
hükümetlerarası yönetişim aracıdır.
(Bkz. “Açık Koordinasyon Yöntemi”)

Yurt dışı borçlanması (sigorta
sürelerinin)

A new and intergovernmental
means of governance in the
European Union, based on the
voluntary cooperation of its
member states. (See “Open Method
of Coordination”)

Crediting for foreign insurance
periods

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında
Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından
Değerlendirilmesi Hakkında
Kanunda düzenlenen bir husustur.
Buna göre yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşları, yurt dışında
çalıştıkları sürelere karşılık gelen
prim miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler Türkiye’de elde
edilen sigortalılık süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Doğum
borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”)

Refers to recognition of foreign
insurance periods of Turkish
citizens as insurance periods
obtained in Turkey. It is a concept
in Turkish social security system
that regulated in the Law No 3201
on Evaluation of Foreign Periods
with regard to Social Security Rights
for Turkish Citizens who Live
Abroad. According to this law, if
Turkish citizen who live abroad pays
to the Social Security Institution the
contribution equivalent to the
foreign insurance periods, the
foreign insurance periods can be
recognised as insurance periods
obtained in Turkey.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service” “Crediting for
maternity leave periods”, “Crediting
for housewifery abroad”)

Yurt dışında tedavi

Treatment abroad - Medical care
abroad

Yükümlülük

Liability - Obligation

Yürürlük - Yürürlüğe girme

Entry into force - Enforcement

Yürürlük süresi

Validity period

Yürürlük tarihi

Date of entry into force
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Yürürlükteki hukuk

Law in force

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Abrogated provisions

Yürürlükten kaldırmak Lağvetmek - Feshetmek

Abrogate - Repeal

Yürütmenin durdurulması

Motion for stay of execution

Y
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Z
Zarf ücreti - Elden ödeme - Kayıt
dışı ücret

Envelope wage - Undeclared
wage

İşverenin, resmi kurumlara
bildirdiği ücrete ek olarak, bildirim
yapmaksızın çalışanına nakit olarak
elden verdiği ücret.
Bkz. “Eksik bildirim”

Refers to unofficial ‘envelope’
wage payment which is undeclared
and paid in hand to employee by
the employer in addition to the
officially declared wage.
See “Under declaration”

Zaman sınırı

Time-limit

Zamanaşımı

Statute of limitations

Zorunlu - İsteğe bağlı olmayan

Compulsory - Involuntary

Zorunlu sigortadan muafiyet

Exemption from compulsory
insurance

Zorunlu sigortalı (kişi)

Compulsorily insured (person)

Zorunlu sosyal sigorta programı

Statutory social insurance
scheme

Yasayla zorunlu kılınmış sosyal
sigorta programı.

128

Social security scheme which is
made compulsory by the law.

Z
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A
Abrogate - Repeal

Yürürlükten kaldırmak Lağvetmek - Feshetmek

Abrogated

Mülga

Abrogated provisions

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Academic member

Öğretim üyesi

Access point

Erişim noktası

The national gateway for multiple
social security institutions to the
Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI). It
consists of a national and an
international part. Each EU Member
State must identify at least one and
maximum five access points.

Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarının
Sosyal Güvenlik Bilgisinin Elektronik
Değişimi (EESSI) sistemine
ulaşımını sağlayan ulusal geçiş
kapısıdır. Bu yapıların ulusal ve
uluslararası özelliği bulunmaktadır.
Her AB üyesi devletin en az bir, en
fazla beş erişim noktası belirlemesi
gerekir.

Accession (EU)

Katılım (AB)

Accession to an agreement

Anlaşmaya taraf olma

Accident at work - Work accident

İş kazası

Accident at work insurance - Work İş kazası sigortası
accident insurance
Accident at work and
occupational disease insurance

İş kazası ve meslek hastalığı
sigortası

Accreditation

Akreditasyon
A
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Accrual rate

Aylık Bağlama Oranı (ABO)

Accrue

Tahakkuk etmek

Accrued benefit (In the context of Tahakkuk etmiş yardım (sosyal
social security)
güvenlik bağlamında)
Accrued wage (salary)

Tahakkuk etmiş ücret (maaş)

Acquired right - Vested right

Kazanılmış hak - Müktesep hak

Acquired rights system

Kazanılmış haklar sistemi

Pension system in which the
amount of the benefit varies
according to the length of
insurance. Almost all old-age and
survivor’s pensions, and most of
invalidity pension systems in
Europe are of this type. Pensions
from acquired rights systems are
coordinated according to the prorata-temporis principle.

Acquis Communautaire
The accumulated legislations and
ECJ caselaw constituting the body
of EU law.

Yardım miktarının sigorta süresine
göre değişiklik gösterdiği aylık
sistemidir. Avrupa’daki yaşlılık ve
dul ve yetim (ölüm) aylıklarının
hemen hemen hepsi ve malullük
aylığı programlarının çoğu bu tür
sistemlerin kapsamına girmektedir.
Kazanılmış haklar sistemi
kapsamında verilen emekli aylıkları
pro-rata-temporis (sürelerle
orantılılık) ilkesine göre koordine
edilir.

Topluluk Müktesebatı - AB
Müktesebatı
AB hukukunun oluşturan tüm
düzenlemeler ve ABAD içtihatlarının
tamamına denir.

Acquisition of right

Hakkın elde edilmesi

Acquittal

Beraat

Act - Code - Law

Kanun - Yasa

Acting ... (holding a position as
acting)

... Vekili (bir görevi vekaleten
yürüten)

Acting Head of Department

Daire Başkanı Vekili

Action Plan

Eylem Planı

Activation - Activate

Aktivasyon - Aktif hale getirme

Active / passive insured ratio

Aktif / pasif sigortalı oranı

It means the ratio of workers to

Aktif sigortalı sayısının pasif
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pensioners. It is calculated by
dividing the number of persons
actively contributing to the system
(active insured, voluntarily insured
and active insured in agriculture) by
the number of pensioners (retired
people or receiving an invalidity or
survivor pension). It shows the total
number of workers that finance one
pensioner.

sigortalı sayısına oranını ifade eder.
Aktif olarak sosyal güvenlik
sistemine katkı sağlayan
sigortalıların (aktif sigortalı, isteğe
bağlı sigortalı, tarımda sigortalı
çalışanlar) sayısının, sistemden
aylık alanların (emekliler, malullük
veya ölüm aylığı alanlar) sayısına
bölünmesi ile hesaplanır. Bu oran
bir emekliyi kaç çalışanın finanse
ettiğini ortaya koyar.

Active / passive ratio - Potential
support ratio

Aktif / pasif oranı

Active person

Faal (çalışan) kişi

Active insured (person)

Aktif sigortalı

Active population - Working
population

Aktif nüfus - Çalışan Nüfus

Activity - Working

Faaliyet - Çalışma

Actual service period

Fiili hizmet süresi

Actuary

Aktüerya

Additional article

Ek madde

Additional payment

İlave ücret

Additional protocol to an
agreement

Anlaşmaya ek protokol

Adjustment - Harmonisation

Uyumlaştırma

Administrative arrangement

İdari düzenleme

Administrative Board - Executive
Board

Yönetim Kurulu

Administrative Commission (AC) İdari Komisyon (İK) (AB Sosyal
(for the EU Coordination of Social Güvenlik Sistemlerinin
Security Systems)
Koordinasyonu’na ilişkin)
The AC is a specialised body of the
European Commission, established
by EU Regulation No 883/2004 on
the Coordination of Social Security

İK, Avrupa Komisyonu’nun,
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü ile oluşturulan

A
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Systems. It is composed of two
government representatives for
each Member State (one member
and one alternate). The
Commission attends in an advisory
capacity and ensures the
Secretariat of the AC. The AC meets
at least four times a year. It is
chaired by a representative of the
State holding the presidency of the
Council of the EU. The AC has
different tasks, which include:
 dealing with administrative
questions and questions of
interpretation arising from the
coordination Regulation,
 facilitating the uniform
application of the European
legislation, in particular by
promoting exchange of
experience and best
administrative practices,
 helping to reach agreements on
questions of principle which
have arisen between the
Member States,
 deciding on the technical and
procedural details for
exchanging information
between Member States’
institutions.

özel bir birimidir. İK’ya her üye
devletten iki hükümet temsilcisi
katılır (bir üye, bir yedek üye).
Komisyon danışman sıfatıyla katılır
ve İK sekreteryası görevini yürütür.
İK yılda en az dört kez toplanır.
IK’ya AB Konseyi başkanlığını
yürüten üye devletin bir temsilcisi
tarafından başkanlık edilir. İK’nın
çeşitli görevleri arasında;
 idari sorunlara ve Koordinasyon
Tüzüğü’nden kaynaklanan
yorumlara ilişkin sorunlara
çözüm getirmek,
 özellikle deneyimin ve en iyi
idari uygulamaların
paylaşımının teşvik edilmesi ile
AB mevzuatının yeknesak
olarak uygulanmasını
kolaylaştırmak,
 üye devletler arasında yaşanan
ilke sorunları hususunda
anlaşmaya varılması
konusunda yardımcı olmak,
 üye devlet kurumları arasında
bilgi değişimi konusunda teknik
ve usule ilişkin ayrıntıları
belirlemek
gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Administrative cooperation

İdari işbirliği

Administrative fine

İdari para cezası

Adoption grant

Evlat edinme ödeneği

A one-off benefit paid upon the
adoption of a child. Adoption grants
(sometimes also called adoption
allowances) are excluded from the
scope of the EU Regulation No
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Çocuk evlat edinme halinde bir
defaya mahsus olmak üzere verilen
bir yardımdır. Evlat edinme
yardımları (bazen evlat edinme
ödenekleri olarak da adlandırılır.)
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883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems.

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü kapsamının
dışında tutulmuştur.

Advance on maintenance
payment

Avans nafaka ödemesi

A family benefit consisting of
recoverable advances intended to
compensate for a parent’s failure to
fulfil his/her legal obligation of
maintenance to his/her own child.
Advances on maintenance
payments are not covered by the
EU Social Security Coordination
Regulation.

Advance payment
Advisory Committee (for the
Coordination of Social Security
Systems)

Ebeveynin kendi evladının
nafakasını sağlama konusundaki
yasal yükümlülüğünü yerine
getirememesi halini telafi etmek
amacıyla verilen, geri alınabilme
özelliği taşıyan avans ödemeleri
şeklindeki aile yardımlarıdır. Avans
nafaka ödemeleri, AB Sosyal
Güvenliğin Koordinasyonu Tüzüğü
kapsamına girmemektedir.

Avans
Danışma Komitesi (Sosyal
Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu için)

The Advisory Committee is a body
established by EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems. It is
composed, for each Member State,
of a government representative, a
representative of the trade unions
and a representative of the
employers’ organisations. The
Advisory Committee assembles at
least twice a year and is chaired by
a Commission representative.
Tasks of Advisory Committee are:
 to examine general questions or
questions of principle and
problems arising from the
implementation of the
coordination Regulations;
 to formulate opinions on such
matters for the Administrative
Commission and proposals for

Danışma Komitesi, 883/2004 sayılı
Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna İlişkin AB Tüzüğü
doğrultusunda kurulan bir birimdir.
Komite, her üye devletten bir
hükümet, bir sendika ve bir de
işveren örgütü temsilcisinden
oluşur. Yılda en az iki kez toplanır.
Komite’ye, bir Komisyon temsilcisi
başkanlık eder. Görevleri arasında;
 Koordinasyon Tüzüklerinin
uygulanmasından kaynaklanan
sorunlar ile genel sorunları veya
ilke sorunlarını incelemek;
 bu gibi konularda İdari
Komisyon’a görüş ve
Koordinasyon Tüzüklerinin
revizyonu konusunda öneriler
sunmak

A
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any revisions of the
coordination Regulations.

Age limit
Ageing
Ageing of population
Aggravation of occupational
disease
Aggregation of periods

Yaş haddi
Yaşlanma
Nüfusun yaşlanması
Meslek hastalığının ağırlaşması
Sürelerin birleştirilmesi

A general principle of EU social
security coordination, which serves
to neutralise the restrictive effects
of qualifying periods in national
social security legislation. In
accordance with this principle, the
institution of the Member State
from which you claim a social
security benefit has to take into
account, for the purposes of
establishing entitlement to this
benefit, periods of insurance,
employment, self-employment or
residence completed in other
Member States, as though they
were completed under its own
legislation. The principle of
aggregation applies to all benefits
covered by the coordination
Regulation (except pre-retirement
benefits), with special rules for
pensions and unemployment
benefits. It can be used not only to
acquire (or retain, recover)
entitlement to benefits, but also to
establish affiliation to a scheme. It
cannot be used, however, for the
purposes of calculating benefits to
which one is entitled.

Aggregation of service periods
(obtained in different social
security institutions)
136

AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonunun temel prensiplerinden birisi olan bu ilke, ulusal
sosyal güvenlik mevzuatlarındaki
hak etme sürelerinin kısıtlayıcı
etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu ilkeye göre, yardım hakkı elde
etmek için, sosyal güvenlik yardımı
talebinde bulunduğunuz üye devlet
kurumu, başka üye devletlerde
tamamlanan sigorta, hizmet akdiyle
çalışma, kendi hesabına çalışma ya
da ikamet sürelerini kendi mevzuatına tabi olunarak tamamlanmış
gibi kabul etmek ve dikkate almak
zorundadır. Sürelerin birleştirilmesi
ilkesi, emekli aylıkları ve işsizlik
yardımları konusunda özel kuralların
varlığıyla birlikte, Koordinasyon Tüzüğü kapsamına giren bütün yardımlar için uygulanmaktadır (ön-emeklilik yardımları hariç). Bu ilke, yalnızca yardım hakkı elde etme (elde
tutma, geri kazanma) konusunda
değil, aynı zamanda bir programa
bağlı olmak için de kullanılabilmektedir. Ancak kişinin hak
kazandığı yardımların hesaplanması
konusunda uygulanamamaktadır.

Hizmet sürelerinin birleştirilmesi
(farklı sosyal güvenlik
kurumlarından edinilmiş)
A
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Agreement in principle

İlke mutabakatı

Agreement on the European
Economic Area

Avrupa Ekonomik Alanı
Antlaşması

Agricultural activity

Tarımsal faaliyet

Agricultural insurance

Tarım sigortası

Agricultural product

Tarımsal ürün

Agricultural self-employed
persons

Tarımda kendi nam ve hesabına
çalışanlar

Agricultural workers

Tarım işçileri

Alienation

Temlik

Alimony - Maintenance

Nafaka

Alimony payment - Maintenance
payment

Nafaka ödemesi

Allowance - Benefit (Paid at
regular periods)

Yardım - Ödenek (Düzenli
periyotlarda ödenen)

Amended provisions

Değiştirilen hükümler

Amendment - Modification

Değişiklik

Amendment of an agreement

Anlaşmanın tadil edilmesi

Ancillary activity

Yardımcı faaliyet

Concept used in the context of the
definition of a “worker” within the
meaning of the Treaty provisions on
freedom of movement of workers
(Article 45 TFEU). The European
Court of Justice has consistently
held that, in order to be qualified as
a worker, a person must pursue an
activity of economic value which is
effective and genuine, excluding
activities on such a small scale as
to be regarded as purely marginal
and ancillary.

Yardımcı faaliyet kavramı,
Antlaşma’nın işçilerin serbest
dolaşımına ilişkin hükümlerindeki
anlamıyla (ABİA, Madde 45) “işçi”
tanımı bağlamında
kullanılmaktadır. Avrupa Birliği
Adalet Divanı hep, işçi olarak
tanımlanmak için, bir kimsenin
ekonomik değeri olan, fiili ve gerçek
bir faaliyet sürdürmesinin gerekli
olduğu görüşünde bulunmuş ve
sadece marjinal ve yardımcı olarak
nitelendirilebilecek küçük ölçülü
faaliyetleri bu tanıma dahil
etmemiştir.

A
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Annual report

Yıllık rapor

Annul a decision

Kararı iptal etmek

Annulment of benefits

Ödeneklerin iptali

Anti-cumulation rule (of benefits
in the EU)

Birleşmenin (çakışmanın)
engellenmesi kuralı (AB’de
yardımların)

Appeal

Temyiz

Appeal right

Temyiz hakkı

Applicable legislation

Uygulanabilir mevzuat

Concept used in the EU Social
Security Coordination Regulation to
refer to the social security
legislation of a Member State which
is applicable to a person covered by
that Regulation.
The Regulation contains a set of
binding rules determining the
applicable legislation. In general,
this is the legislation of the State
where a person works (see “lex loci
laboris”). For economically inactive
persons, this is the legislation of
the State of residence (see “lex loci
domicilii”).
The legislation applicable to a
person determines where s/he has
to pay social security contributions
and from which State s/he receives
(cash) benefits (specific rules apply
to benefits in kind).

AB Koordinasyon Tüzüğü
kapsamına giren bir kişi için
uygulanabilir olan üye devlet sosyal
güvenlik mevzuatını belirlemek için
kullanılan bir kavramdır.
Tüzük’te uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesine ilişkin bir takım
bağlayıcı kurallar yer almaktadır.
Uygulanabilir mevzuat, genellikle
kişinin çalıştığı üye devletin
mevzuatıdır (bkz. “lex loci laboris”).
Ekonomik açıdan aktif olmayan
kişiler için ise, uygulanabilir
mevzuat ikamet ettikleri üye
devletin mevzuatıdır (bkz. “lex loci
domicilii”).
Uygulanabilir mevzuat, kişinin
sosyal güvenlik primlerini nereye
ödeyeceğini ve (nakdi) yardımları
nereden alacağını belirler (ayni
yardımlar konusunda özel kurallar
uygulanmaktadır).

Applicant

Başvuru sahibi

Apply - Implement

Uygulama

Apply - Lodge an application

Başvuruda bulunmak

Apprentice

Çırak

Apprenticeship

Çıraklık
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Aptitude test

Mesleki yeterlik sınavı

Concept used in the context of EU
Directive 2005/36 on the
recognition of professional
qualifications. Refers to a test
limited to the Professional
knowledge of the applicant, carried
out by the competent authorities of
the host Member State with the aim
of assessing the ability of the
applicant to pursue a regulated
profession in that MS.

2005/36 sayılı AB Direktifi
bağlamında nesleki niteliklerin
tanınmasına ilişkin olarak kullanılan
bir kavram. Ev sahibi üye ülkenin
yetkili makamları tarafından o üye
ülkede düzenlenen bir mesleğin
başvuru sahibinin ifa etme
yeterliliğini değerlendirmek
amacıyla yürütülen ve başvuru
sahibinin mesleki bilgisi ile sınırlı
olan bir testtir.

Arrest

Tutukluluk

Arrested person

Tutuklu

Article

Madde

Artificial / Legal person

Tüzel kişi

Artist

Sanatçı

Assimilation of facts

Gerçeklerin benzeşmesi

It is referred to in EU Social Security
Coordination Regulation as “equal
treatment of benefits, income, facts
and events”. It is a general principle
of EU coordination, closely linked to
the principle of equal treatment.
According to this principle, the
competent Member State, whose
legislation attributes certain legal
effects to the occurrence of certain
facts or events, is obliged to take
into account like facts or events
occurring in any other Member
State as though they had taken
place within its territory. Likewise,
where, under the legislation of the
competent State, the receipt of
social security benefits and other
income has certain legal effects,
the relevant provisions of that

AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu Tüzüğünde
“yardımlar, gelir, gerçekler ve
olaylar konusunda eşit muamele”
olarak yer almaktadır.
Koordinasyonu’nun genel
ilkelerinden biri olan gerçeklerin
benzeşmesi, eşit muamele ilkesi ile
yakından alakalıdır. Bu ilkeye göre;
mevzuatı bazı gerçek ve olayların
oluşumuna belirli yasal etkiler
atfeden yetkili üye devlet, başka bir
üye devlette vuku bulan gerçekleri
ve olayları kendi sınırları dâhilinde
gerçekleşmişler gibi dikkate
almakla yükümlüdür. Ayrıca, yetkili
üye devlet mevzuatı kapsamında
sosyal güvenlik yardımlarının ve
diğer gelirlerin alınması bazı yasal
etkilere sahip olduğunda, bu

A
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legislation shall apply in the same
way to the receipt of equivalent
benefits acquired under the
legislation of any other Member
State or to income acquired in
another Member State.

mevzuatın ilgili hükümleri başka bir
üye devletin mevzuatı kapsamında
elde edilen eşdeğer yardımların
alınması ya da başka bir üye
devlette edinilen gelir konusunda
da aynı şekilde uygulanır.

Assistant Social Security
Controller

Sosyal Güvenlik Denetmen
Yardımcısı

Assistant Social Security Expert

Sosyal Güvenlik Uzman
Yardımcısı

Assistant Social Security
Inspector

Sosyal Güvenlik Müfettiş
Yardımcısı

Assisted reproductive method

Yardımcı üreme yöntemi

(See “In-vitro fertilization”)

(Bkz. “İn-vitro fertilizasyon”)

Association Agreement

Ortaklık Anlaşması

Asylum seeker

Sığınmacı

Attendance fee

Huzur hakkı

Attestation

Doğrulama

Attorney - Deputy

Vekalet alan - Vekil

Atypical

Atipik

Atypical frontier worker

Atipik sınır işçisi

It is a concept originating in the
caselaw of the European Court of
Justice (Miethe case, C-1/85)
relating to the application of Article
71 of EU Regulation 1408/71. It
denotes a frontier worker who is
treated as a worker other than a
frontier worker on the grounds that
s/he has maintained in the EU
Member State where s/he worked
at the time of becoming
unemployed, such close links as to
give him/her better chances of
finding new employment there. The
continued relevance of this concept
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1408/71 sayılı AB Tüzüğünün 71.
Maddesi’ nin uygulanmasına ilişkin
Avrupa Birliği Adalet Divanı
içtihatından (C-1/85 sayılı Miethe
Davası) doğan bir kavramdır. Atipik
sınır işçisi, işsiz kaldığı dönemde
çalıştığı AB üye devletinde kendisi
için daha iyi iş bulma imkânları
tanıyan yakın ilişkiler kurması
gerekçesiyle, sınır işçisinden farklı
değerlendirilen bir işçi tanımıdır.
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün 65. Maddesi
açısından bu kavramın süregelen
ilgisi tartışılmaktadır.
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for the purposes of Article 65 of the
EU Regulation No 883/2004 on the
Coordination of Social Security
Systems is debated.

Audit Board

Mali Denetim Kurulu

A body attached to the
Administrative Commission on the
Coordination of Social Security
Systems. It is composed of two
government representatives for
each Member State. Its main
responsibility is to assist the AC in
fulfilling its tasks to establish the
factors to be taken into account for
drawing up accounts relating to the
healthcare costs to be reimbursed
by the institutions of the Member
States.

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna ilişkin İdari
Komisyon’a bağlı bir yapıdır. Kurul,
her üye devletin iki temsilcisinden
oluşmaktadır. Esas sorumluluğu;
üye devletlerin kurumlarınca geri
ödemesi yapılacak sağlık hizmeti
masraflarına ilişkin hesapların
düzenlenmesi konusunda dikkate
alınması gereken unsurların
belirlenmesi görevinde İdari
Komisyon’a yardımcı olmaktır.

Autonomy

Özerklik

Average annual cost

Ortalama yıllık maliyet

Average annual earning

Ortalama yıllık kazanç

Average cost

Ortalama maliyet

Average daily earning

Ortalama günlük kazanç

Average monthly earning

Ortalama aylık kazanç

Average pension

Ortalama emekli aylığı

A
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Bankruptcy / Insolvency of the
company

Şirketin iflası

Base pension

Taban emekli aylığı

Basic pension

Temel emekli aylığı

Basic Regulation (On the
coordination of social security
systems in the EU)

Temel tüzük (AB’de sosyal
güvenlik sistemlerinin
koordinasyonu alanında)

Refers to EU Regulation No
883/2004 or the former Regulation
1408/71 on the coordination of the
soscial security systems, as
opposed to their implementing
Regulations 987/2009 and
574/72 respectively. Basic and
implementing Regulations have
equal legal value.

AB’de sosyal güvenlik sistemlerinin
koordinasyonuna ilişkin temel
tüzükler olan sırasıyla 1408/71
sayılı ve 883/2004 sayılı tüzükler
ifade edilmektedir. Uygulama
tüzükleri olan yine sırasıyla 574/72
ve 987/2009 sayılı tüzükler işaret
edilmemektedir. Temel ve
uygulama tüzükleri aynı derecede
hukuki etkiye sahiptir.

Beginning of the following month Takip eden aybaşı
Being eligible for a pension Qualifying for a pension Becoming entitled for a pension

Aylığa hak kazanma

Being unable to pay contribution
(due to reasonable cause)

Prim ödeme aczine düşme hali

Beneficiary

Faydalanıcı - Yararlanıcı
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Beneficiary

Yararlanıcı - Faydalanıcı

Benefit

Yardım

(See “Maternity benefit”,
"Healthcare benefit”, “Invalidity
benefit” and “Sickness benefit”)

(Bkz. “Analık yardımı”, “Sağlık
hizmeti yardımı”, “Mallüllük
yardımı” ve “Hastalık yardımı”)

Benefit in cash - Cash benefit

Nakdi yardım

Benefit of a different kind

Farklı türde sosyal güvenlik
yardımı

Concept with relevance in the
context of the application of
national rules to prevent
overlapping (i.e. national anticumulation rules) to pension
benefits payable by other EU
Member States. Benefits of a
different kind are benefits which
cannot be considered as benefits of
the same kind.

Benefit of the same kind

AB’de diğer üye devletlerin ödediği
aylık yardımlarına uygulanan,
çakışmayı önleme amacını taşıyan
ulusal yasalara (yardımların
çakışmasını önlemeye ilişkin ulusal
kurallar) ilişkin bir kavramdır. Farklı
türden yardımlar, aynı tür sosyal
güvenlik yardımı olarak
değerlendirilemeyecek yardımlardır.

Aynı tür sosyal güvenlik yardımı

Concept with relevance in the
context of the application of
national rules to prevent
overlapping (i.e. national anticumulation rules) to pension
benefits payable by other Member
States. Benefits of the same kind
are invalidity, old-age and survivors’
benefits awarded on the basis of
periods completed by one and the
same person.

Benefits in kind

Diğer üye devletlerin ödediği aylık
yardımlarının çakışmasını önleme
amacını taşıyan ulusal mevzuatın
uygulanmasına ilişkin bir kavramdır.
Aynı tür sosyal güvenlik yardımları,
aynı kişi tarafından tamamlanan
sürelere bağlı olarak verilen
malullük, yaşlılık ve dul ve yetim
(ölüm) yardımlarıdır.

Ayni yardımlar

Refers to various types of non-cash
benefits such as healthcare,
treatment, providing of medicine
and prosthesis. There is a list in a
decision of the Administrative
Commission on the Coordination of
Social Security Systems, for which a
special coordination procedure is

Nakdi olmayan sağlık hizmeti,
tedavi, ilaç ve protez yardımı gibi
yardımlara ayni yardımlar denir.
AB’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu ile ilgili İdari
Komisyon’un bir kararında
listelenmiştir ve bu listedeki
yardımlar için 883/2004 sayılı AB

B
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provided in Article 33 of EU
Coordination Regulation
883/2004.

Koordinasyon Tüzüğünün 33.
Maddesinde özel bir koordinasyon
prosedürü belirlenmiştir.

Bilateral agreement

İkili anlaşma

Bilateral social security
agreement

İkili sosyal güvenlik anlaşması

Binding

Bağlayıcı

Biometric Identity Verification
System

Biyometrik Kimlik Doğrulama
Sistemi

Birth certificate

Doğum belgesi

Bogus

Sahte

Bogus self-employment

Sahte bağımsız çalışma

Salaried, dependent work (i.e.
employment) which is fraudulently
disguised as self-employment in
order to avoid the protection and
(wage- and social security-related)
costs connected with the former
type of work.

Hizmet akdi ile işverene bağlı
olarak gerçekleştirilen bir
çalışmanın sosyal güvenlikle ilgili
maliyetlerinden kaçınmak için hileli
bir biçimde kendi hesabına çalışma
(bağımsız çalışma) olarak
gösterilmesi.

Bogus social security card - Fake
social security card - Counterfeit
social security card

Sahte sosyal güvenlik kartı

Bogus social security number Fake social security number Counterfeit social security
number

Sahte sosyal güvenlik numarası

Bonus

İkramiye

Brand-name drug - Original drug

Orjinal ilaç

Breast feeding grant - Birth grant Emzirme ödeneği
It is a one-off benefit paid upon the
birth of child.

Doğum halinde bir defaya mahsus
olarak verilen bir yardımdır.

Budget deficit

Bütçe açığı

Budget transfer

Bütçe transferi
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Burden of proof

İspat külfeti

Business - Job - Work

İş

By-law

Yönetmelik

B
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Cadre - Position

Kadro

Calculation

Hesaplama

Candidacy

Adaylık

Candidate apprenticeship

Aday çırak

Candidate country

Aday ülke

Capacity for work

Çalışma gücü

Captivity

Esirlik

Case - Lawsuit - Legal Action

Dava

Case law - Law of jurisprudence

İçtihat hukuku

Case-based reimbursement
method

Tanıya dayalı ödeme yöntemi

Cash compensation

Nakdi tazminat

Cash payment

Nakdi ödeme

Casual work / employment

Süreksiz çalışma

Ceiling - Upper limit

Tavan - Üst sınır

Central administration

Merkezi idare

Centralised

Merkezi

Centre of interest of activities

Faaliyetlerin ağırlık merkezi

Concept used in the context of the
determination of the legislation
applicable to a person pursuing
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AB’de iki ya da daha fazla üye
devlette aynı anda kendi nam ve
hesabına (bağımsız) çalışanlar için
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activities as a self-employed person
in two or more Member States of
the EU at the same time. If that
person does not reside in one of
the Member States in which s/he
pursues a substantial part of
his/her activity, s/he shall be
subject to the legislation of the
Member State in which the centre
of interest of his/her activities is
located. The centre of interest of
activities should be determined by
taking account of all the aspects of
that person’s occupational
activities, notably the place where
the fixed and permanent place of
business is located, the habitual
nature or the duration of the
activities, the number of services
rendered and the person’s
intention as revealed by all the
circumstances.
(See “Residence”)

uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesi bağlamında kullanılan
bir kavramdır. Kişi faaliyetlerinin
önemli bir bölümünü yürüttüğü üye
devletlerden birinde ikamet
etmediği takdirde, faaliyetlerin
ağırlık merkezinin bulunduğu üye
devletin mevzuatına tabi olur.
Faaliyetlerin ağırlık merkezi, kişinin
sabit ve daimi iş yeri, faaliyetlerin
devam özelliği ve süresi, verilen
hizmet miktarı ve tüm koşulların
gösterdiği şekilde kişinin niyeti gibi
kişinin mesleki faaliyetleri her
açıdan dikkate alınarak
belirlenmelidir.
(Bkz. “İkamet - Oturma”)

Certificate of no contribution debt Prim borcu olmadığını gösterir
belge
Cessation of posting

Görevlendirmenin sona
erdirilmesi

Chamber of commerce

Ticaret odası

Change of owner

El değiştirme

Chapter

Başlık - Fasıl

(In the context of EU Membership
Negotiations)

Chapter
(In the context of EU Membership
Negotiations)

(AB Üyelik Müzakereleri
bağlamında)

Fasıl - Başlık
(AB Üyelik Müzakereleri
bağlamında)

Child

Çocuk

Child adoption

Evlat edinme
C
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Child benefit

Çocuk yardımı

It is a type of family benefit which is
periodical and in cash and granted
exclusively by reference to the
number and, where appropriate,
the age of members of the family.

Özellikle aile fertlerinin sayısı ve
gerektiğinde de yaşlarına bakılarak
verilen süreli ve nakdi aile yardımı
türüdür.

Child supplement

Çocuk zammı

Childcare benefit

Çocuk bakım yardımı

It is a kind of family benefit paid to
working parents to compensate for
the costs of childcare.

Child-raising allowance

Çocuk bakım masraflarını karşılamak amacıyla çalışan ebeveynlere
ödenen bir aile yardımı türüdür.

Çocuk yetiştirme ödeneği

It is a kind of family benefit intended
to enable one of the parents to
devote him or herself to the raising
of a young child, and designed to
remunerate the service of bringing
up a child, to meet the other costs of
caring for and raising a child and, as
the case may be, to mitigate the
financial disadvantages entailed in
giving up income from an
occupational activity. Also referred to
as parental benefit.

Ebeveynlerden birinin kendisini
çocuğunu yetiştirmeye adamasını
sağlamak için planlanan ve çocuk
yetiştirme hizmetinin karşılığını
ödemek, çocuk yetiştirme ve
bakmaya ilişkin diğer masrafları
karşılamak ve gerektiğinde mesleki
bir faaliyeti bırakmanın getirdiği
mali dezavantajları azaltmak için
tasarlanan aile yardımlarıdır.
Ebeveyn yardımı olarak da
bilinmektedirler.

Child-raising periods

Çocuk yetiştirme süreleri

Chronic disease

Kronik hastalık

Circular

Genelge

Citizen

Vatandaş

Civil registry

Nüfus kütüğü

Civil servant

Memur

Civil servant salary coefficient

Memur maaş katsayısı

Claimant

Hak iddia eden

Clause

Bent

Clearance certificate

İlişiksizlik belgesi
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Code - Act - Law

Kanun - Yasa

Coefficient

Katsayı

Collection

Tahsilat

Collection of contributions

Primlerin tahsilâtı

Collective bargaining

Toplu pazarlık

Collective company

Kolektif şirket

Collective labour agreement

Toplu iş sözleşmesi

Collective redundancies

Toplu işten çıkarma

Collusive divorce

Muvazaalı boşanma

Commandite company

Komandit şirket

Commencement / Start of
insurance

Sigortalılığın / Sigorta başlangıcı

Commercial earnings

Ticari kazanç

Commission for Determining
Minimum Labour Force

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu

Committee of the Regions (EU)

Bölgeler Komitesi (AB)

Common commercial policy

Ortak ticaret politikası

Common market

Ortak pazar

Communique

Tebliğ

Community Charter of the
Fundamental Social Rights of
Workers (EU) (1989)

İşçilerin Temel Sosyal Haklarına
İlişkin Topluluk Şartı (AB) (1989)

Community law

Topluluk hukuku

Companion

Refakatçi

Companion expense

Refakatçi gideri

Company shareholder

Şirket ortağı

Compensate

Tazmin etme

Compensation

Tazminat

Compensatory payment

Telafi edici ödeme
C
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Competent

Yetkili

Competent authority

Yetkili makam

Competent institution

Yetkili kurum

Generally speaking, means the
institution designated by the
competent ministries of each of the
EU Member States to implement
the EU Social Security Coordination
Regulation in respect of the various
benefits. The details of the different
competent institutions can be
consulted in the EESSI Directory. In
a more specific way, the term refers
to the competent institution (as
defined above) of the Member
State whose legislation is
designated as applicable by the
rules on the determination of the
legislation applicable.
(See “Applicable legislation”)

Competent member state

Genel bir ifadeyle, çeşitli yardımlar
konusunda AB Koordinasyon
Tüzüğünü uygulaması için her üye
devletin yetkili bakanlıklarınca
belirlenen kurum anlamına
gelmektedir. Üye ülkelerin yetkili
kurumlarına ilişkin iletişim
bilgilerine EESSI Rehberi’nden
ulaşılabilmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, yetkili kurum, uygulanabilir
mevzuatın belirlemesine ilişkin
kurallarca uygulanabilir kabul
edilen mevzuatın ait olduğu üye
devletteki yetkili kurum (yukarıda
tanımı yer alan) anlamına
gelmektedir.
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”)

Yetkili üye devlet

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the Member State in which
the competent institution (see
“competent institution”) is situated.

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında,
yetkili kurumun (bkz. “Yetkili
kurum”) bulunduğu üye devlet
anlamına gelmektedir.

Competition

Rekabet

Competition rules

Rekabet kuralları

Compulsorily insured (person)

Zorunlu sigortalı (kişi)

Compulsory - Involuntary

Zorunlu - İsteğe bağlı olmayan

Conciliation

Uzlaşma

Conciliation Board

Uzlaşma Komisyonu

Conclusion of an agreement

Anlaşmanın akdedilmesi

Confederation of Turkish
Tradesmen and Craftsmen

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
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Confidentiality of personal health Kişisel sağlık bilgilerinin gizliliği
data
Conflict of laws

Kanunlar ihtilafı

Consolidated version

Birleştirilmiş versiyon

Constitution

Anayasa

Consumer Price Index (CPI)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Consumer rights

Tüketici hakları

Contracted

Sözleşmeli

(e.g. a hospital contracted by the
SGK)

(Örneğin; SGK tarafından sözleşme
yapılmış hastane)

Contracted healthcare service
provider

Sözleşmeli sağlık hizmeti
sunucusu

Contracted work

İhaleli iş

Contracting authority

Sözleşmeyi yapan makam

Contracting party

Akit taraf

Contribution - Premium

Prim

Contribution days - Contribution
period

Prim (ödeme) günleri

Contribution debt

Prim borcu

Contribution documents

Prim belgeleri

Contribution rate

Prim oranı

Contribution refund

Prim iadesi

Contribution revenue

Prim geliri

Contributions erroneously paid

Yersiz ödenmiş primler

Contributor - Participator

İştirakçi

Contributory insurance scheme

Prim esaslı sigorta sistemi

Controller

Denetmen

Convergence

Yakınlaşma
C
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Conversion

Dönüştürme

Conversion of periods

Sürelerin dönüştürülmesi

Convicted person

Hükümlü

Conviction

Hükümlülük

Cooperation

İşbirliği

Coordination

Eşgüdüm - Koordinasyon

Coordination

Koordinasyon - Eşgüdüm

Coordination instrument

Koordinasyon aracı

Coordination Node

Koordinasyon Ağ Merkezi

A central application, hosted at the
European Commission, which will
ensure the distribution of the
electronic messages (structured
electronic documents) between EU
Member States. It is a part of the
Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI).

Elektronik mesajların
(yapılandırılmış elektronik belge) AB
üye devletleri arasında iletilmesini
sağlayan ve Avrupa Komisyonu’nu
tarafından yönetilen merkezi bir
uygulamadır. Sosyal Güvenlik
Bilgisinin Elektronik Değişiminin
(EESSI) bir parçasıdır.

Coordination of national social
security systems

Ulusal sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonu

Coordination Regulation (EU)

Koordinasyon Tüzüğü (AB)

Coordination system

Koordinasyon sistemi

Co-payment - User charge
(Medical examination, medicine
etc.)

Katılım payı (Muayene, ilaç vb.)

Co-payment for original drug (or
brand name drug)

Eşdeğer İlaç Fark Ücreti

It is the price difference between
the maximum prices of the
equivalent (generic) drugs and the
price of the original (brand-name)
drug which is preferred by the
insured person.

Copenhagen criteria
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Eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile
kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın
fiyatı arasında oluşan fiyat farkı.

Kopenhag kriterleri
C
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Corporate tax

Kurumlar vergisi

Corrective action for determining Hizmet tespit davası
of activity periods
İşverenleri tarafından Sosyal
It is a type of action (lawsuit) filed
by a person whose employment has
not been declared to Social Security
Institution by his/her employer and
demands determination of
undeclared working period as
declared period by the decision of
the court in order to benefit from
the relevant social security rights.

Güvenlik Kurumu’na bildirilmeden
(sigortasız) çalıştırılan kişilerin, kayıt
dışı geçen çalışma sürelerini
mahkeme kararı ile kayıtlı (sigortalı)
hale getirebilmek ve ilgili sosyal
güvenlik haklarına kavuşmak
amacıyla açtıkları dava türüdür.

Cost covering benefits

Gider karşılayıcı yardımlar

Cost of treatment

Tedavi masrafı

Council of Europe (CoE)

Avrupa Konseyi (AK)

The Council of Europe, based in
Strasbourg (France), covers virtually
the entire European continent, with
its 47 member countries. Founded
on 5 May 1949 by 10 countries, the
Council of Europe seeks to develop
throughout Europe common and
democratic principles based on the
European Convention on Human
Rights and other reference texts on
the protection of individuals. It
should not be confused with the
Council of the European Union and
the European Council (see
“European Council”), which are
European Union institutions.

Merkezi Fransa’nın Strazburg
kentinde bulunan 47 üyeye sahip
Avrupa Konseyi’ne, Avrupa’da
bulunan devletlerin neredeyse
tamamı üyedir. 10 kurucu devletiyle
5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan
Avrupa Konseyi’nin başlıca hedefi,
Avrupa’da ortak bir demokratik
ortamın ve yasal düzenin
oluşturulmasıdır. Hedeflerini,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
bireylerin korunmasına yönelik
benzer insan hakları metinleri ile
gerçekleştirmeyi amaçlar. Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği kurumları
olan, Avrupa Birliği Konseyi ve
Avrupa Birliği Zirvesi Konseyi ile
karıştırılmamalıdır. (Bkz. Avrupa
Birliği Zirvesi)

Council of Ministers

Bakanlar Kurulu

Council of Ministers Decree

Bakanlar Kurulu Kararı

Council of the European Union

Avrupa Birliği Konseyi
C

153

İNGİLİZCE ‐ TÜRKÇE

Country of residence

İkamet edilen ülke

Country-of-origin principle

Menşe ülke ilkesi

Concept in EU internal market law.
In the context of the cross-border
provision of services, it refers to the
principle – subject to conditions
and derogations – according to
which service providers can only be
regulated by the authorities – and
asked to comply with the legislation
– of the State where they are legally
established.

AB iç pazar hukuku kavramıdır.
Hizmetlerin sınır ötesi olarak
sağlanması bağlamında hizmet
sağlayıcılarının yasal olarak kurulu
bulundukları devletin yetkili
mercileri tarafından düzenlenmesi
ve o devletin mevzuatına uymaları
ilkesini ifade eder.

Court judgment

Yargı kararı

Court ruling

Mahkeme kararı

Coverage - Scope

Kapsam

Covert discrimination

Gizli ayrımcılık

(See also “Indirect discrimination”)

Craftsmen

(Bkz. “Dolaylı ayrımcılık”)

Sanatkar

Crediting
Borçlanma
It is a concept in Turkish social
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
security system stipulated in the
Genel Sağlık Sigortası Kanununun
Social Insurances and Universal
41. maddesinde sayılan askerlik,
Health Insurance Law numbered
doğum vb. hallerden dolayı
5510. According to this law, if the
çalışamama nedeniyle sigortasız
insured person pays to the Social
geçen sürelere karşılık gelen prim
Security Institution the contribution miktarının sigortalı tarafından
corresponding to the number of
Sosyal Güvenlik Kurumuna
days spent without working due to
ödenmesi suretiyle bu sürelerin
military service, birth etc., the
sigortalılık süresi olarak kabul
uninsured periods can be
edilmesi işlemine denir.
recognised as insurance periods.
(Bkz. “Askerlik borçlanmasi”,
(See “Crediting for military service”, “Doğum borçlanması”, “Ev kadınlığı
“Crediting for maternity leave
borçlanması”, “Yurt dışı
periods”, “Crediting for housewifery borçlanması”)
abroad”, “Crediting for foreign
insurance periods”)
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Crediting for foreign insurance
periods

Yurt dışı borçlanması (sigorta
sürelerinin)

Refers to recognition of foreign
insurance periods of Turkish
citizens as insurance periods
obtained in Turkey. It is a concept
in Turkish social security system
that regulated in the Law No 3201
on Evaluation of Foreign Periods
with regard to Social Security Rights
for Turkish Citizens who Live
Abroad. According to this law, if
Turkish citizen who live abroad pays
to the Social Security Institution the
contribution equivalent to the
foreign insurance periods, the
foreign insurance periods can be
recognised as insurance periods
obtained in Turkey.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service” “Crediting for
maternity leave periods”, “Crediting
for housewifery abroad”)

Crediting for housewifery abroad
Refers to recognition of foreign
unemployed periods of Turkish
women as insurance periods
obtained in Turkey. It is a concept
in Turkish social security system
stipulated in the Law No 3201 on
Evaluation of Foreign Periods with
regard to Social Security Rights for
Turkish Citizens who Live Abroad.
According to this law, if the Turkish
woman who lives abroad pays to
the Social Security Institution the
contribution equivalent to the
number of days spent without
working after the age of 18, the
unemployed periods can be
recognised as insurance periods

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan
Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında
Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından
Değerlendirilmesi Hakkında
Kanunda düzenlenen bir husustur.
Buna göre yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşları, yurt dışında
çalıştıkları sürelere karşılık gelen
prim miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler Türkiye’de elde
edilen sigortalılık süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Doğum
borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”)

Ev kadınlığı borçlanması (yurt
dışı)
Türk vatandaşı kadınların
yurtdışında çalışmadan geçirdikleri
sürelerinin Türkiye’de tamamlanmış
sigortalılık süreleri olarak kabul
edilmesidir. 3201 sayılı Yurt
Dışında Bulunan Türk
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi
Hakkında Kanunda düzenlenen bir
husustur. Buna göre yurt dışında
yaşayan Türk vatandaşı kadınlar,
yurt dışında 18 yaşından sonra
çalışmadan geçirdikleri sürelere
karşılık gelen prim miktarını Sosyal
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obtained in Turkey.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service”, “Crediting for
maternity leave periods”, “Crediting
for foreign insurance periods”)

Crediting for maternity leave
periods

Doğum borçlanması

Recognition of unemployed periods
after giving birth as insurance
periods. It is a concept in Turkish
social security system stipulated in
the Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510. According to this law, if the
insured woman pays to the Social
Security Institution the contribution
equivalent to the number of days
spent without working within two
years following the date of birth, the
maternity leave periods (child raising
periods) for up to three children can
be recognised as insurance periods.
(See “Crediting”, “Crediting for
military service”, “Crediting for
housewifery abroad”, “Crediting for
foreign insurance periods”)

Crediting for military service

Doğumdan sonra geçen
çalışılmayan sürelerin sigortalılık
süresi olarak kabul edilmesidir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir husustur. Buna göre
sigortalı kadın üç çocukla sınırlı
olmak üzere doğum tarihinden
sonraki iki yıl içerisinde
çalışamadığı sürelere karşılık gelen
prim miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

Askerlik borçlanması

Recognition of military service as
insurance periods. It is a concept in
Turkish social security system
stipulated in the Social Insurances
and Universal Health Insurance Law
numbered 5510. If the insured
person pays to the Social Security
Institution the contribution
equivalent to the number of days in
the military service, the military
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Güvenlik Kurumuna ödemesi
(borçlanması) halinde, bu süreler
Türkiye’de elde edilen sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Askerlik
Borçlanması”, “Doğum
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir husustur. Buna göre
sigortalıların askerlikte geçen
sürelere karşılık gelen prim
miktarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna ödemesi (borçlanması)
halinde, bu süreler sigortalılık
süresinden sayılır.
(Bkz. “Borçlanma”, “Doğum
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service periods can be recognised
as insurance periods.
(See “Crediting”, “Crediting for
maternity leave periods”, “Crediting
for housewifery abroad”, “Crediting
for foreign insurance periods”)

borçlanması”, “Ev kadınlığı
borçlanması”, “Yurt dışı
borçlanması”)

Criminal responsibility

Ceza sorumluluğu

Criterion of nationality

Uyruk ölçütü/kriteri

Cross-border healthcare

Sınır ötesi sağlık hizmeti

Cross-border mobility

Sınır ötesi mobilite (yer / ülke
değiştirme)

Cross-border worker - Frontier
worker

Sınır işçisi

Frontier worker means any person
working in a EU Member State and
residing in another EU Member
State to which he/she returns as a
rule daily or at least once a week.

Sınır işçisi, bir AB üye devletinde
çalışan ve kural olarak her gün ya
da haftada en az bir defa döndüğü
bir başka AB üye devletinde ikamet
eden kişileri ifade etmektedir.

Custody

Gözaltı

Customs Union

Gümrük Birliği

C
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Daily earning

Günlük kazanç

Daily earning limits

Günlük kazanç sınırları

Data exchange

Veri alışverişi

Data Preparation and Control
Officer

Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni (VHKİ)

Data processing

Veri işleme

Data protection

Veri koruma

Date of enactment (Law)

Kabul tarihi (Kanun)

Date of entry into force

Yürürlük tarihi

Date of issue

Yayım tarihi

Date of ratification

Antlaşmaya taraf olunan tarih

Daughter

Kız çocuk

Day-patient treatment / Sameday treatment

Günübirlik tedavi

Death grant

Ölüm yardımı

(See “Funeral grant”)

Debt enforcement officer
Debt enforcement proceeding
Deceased person
Deceased spouse
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(Bkz. “Cenaze ödeneği”)

İcra memuru
İcra takibi
Müteveffa
Merhum eş
D
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Deceased spouse
Decentralised administration
Decision
Decision notice
Declaration
Declaration of income
Decree law
Deduction
Deduction - Offsetting
Deduction at source - Stoppage
Default fine
Default interest
Deferment
Deferral
Deferral of contribution payments
Deficit financing
Defined benefit
Defined contribution
Definite-termed labour contract Fixed-term employment contract
Degree of disability
Degree of duty invalidity
Degree of incapacity for work
Degree of invalidity
Degree of invalidity
Degree of negligence
Degree of permanent incapacity
for work
Degree of working capacity loss
Delivery of services
Demographic change

Ölen eş
Ademi merkeziyetçi idare
Karar
Karar yazısı
Beyanname - Bildirim
Gelir beyanı
Kanun Hükmünde Kararname
Kesenek - Kesinti
Mahsup etmek
Stopaj
Gecikme cezası
Gecikme zammı
Erteleme
Tecil
Primlerin ertelenmesi
Açık finansmanı
Tanımlanmış fayda
Tanımlanmış katkı
Belirli süreli iş sözleşmesi
Engellilik derecesi
Vazife malullük derecesi
İş göremezlik derecesi
Malullük derecesi
Malullük oranı
Kusur derecesi
Sürekli iş göremezlik derecesi
Çalışma gücü kayıp oranı
Hizmetlerin sunumu
Demografik değişim

D
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Dentist
Dependant
Dependant
Dependency ratio
Dependent member of the family
Deputy - Attorney
Deregulation
Derived right
It is a right that a person cannot
receive directly but can receive
indirectly trough someone else for
being a family member of him/her.

Bir kişinin doğrudan elde edemediği
ancak başka bir kişi aracılığıyla, o
kişinin aile bireyi olarak elde ettiği
haktır.

Derogasyon - Sapma - İstisna
Sapma - İstisna - Derogasyon
Kimsesiz
Uygulanabilir mevzuatın
belirlenmesi

Derogation
Derogation
Destitute person
Determination of the applicable
legislation
(See “Applicable legislation”)

(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”)

Diagnosis
Diagnosis
Dialogue and conciliation
procedure

Tanı - Teşhis
Teşhis - Tanı
Diyalog ve uzlaşma prosedürü

A procedure established by the
Administrative Commission
(Decision No A1) to be followed in
case of disagreements between the
institutions of different EU Member
States, notably as regards the
legislation applicable to a person.
The procedure is aimed at helping
the institutions to reach an
agreement in a reasonable period
of time. The dialogue procedure
consists of two stages, only the first
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Diş hekimi
Bağımlı
Bakmakla yükümlü olunan kişi
Bağımlılık oranı
Bakmakla yükümlü olunan
(bağımlı) aile bireyi
Vekil - Vekalet alan
Deregülasyon - Serbestleştirme
Türev hak

Özellikle bir kişi için uygulanabilir
mevzuatın belirlenmesi konusunda
farklı AB üye devletlerin kurumları
arasında anlaşmazlıklar yaşanması
durumunda izlenecek İdari
Komisyon tarafından belirlenen
prosedürüdür (Karar No A1). Bu
prosedürün amacı, kurumlara
makul bir zaman dilimi içerisinde
anlaşmaya varma konusunda
yardımcı olmaktır. Diyalog
sürecinin, sadece ilki zorunlu olmak
koşuluyla iki aşamdan
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of which is compulsory. If the
dialogue procedure does not result
in an agreement within given time
limits, the matter may be referred
to the Administrative Commission
on the Coordination of Social
Security Systems, which shall try to
reconcile the points of view within
six months (conciliation procedure).

Differential supplement

oluşmaktadır. Diyalog süreci
tanınan zaman dilimi içerisinde bir
anlaşmaya varılarak
sonuçlanmazsa, mesele Sosyal
Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonuna ilişkin İdari
Komisyon’a taşınabilmekte ve
komisyon altı ay içerisinde farklı
görüşler arasında uzlaşma
sağlamaya çalışacakdır (uzlaşma
prosedürü).

Fark ödemesi

In the context of the Coordination of
Social Security Systems it is
payable in case of overlapping
entitlements to family benefits by
the institution of the EU Member
State whose legislation (i) is
applicable but not by priority right
and (ii) which provides for a higher
amount of family benefit. It
corresponds to the amount of the
entitlement under the legislation of
that State which exceeds the
amount of entitlement under the
legislation of the State whose
legislation is competent by priority
right.

Direct discrimination

Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu kapsamında, aile
yardımı haklarının çakışması
halinde mevzuatı (i) uygulanabilir
olan ama öncelikli olmayan ve (ii)
daha yüksek tutarda bir aile yardımı
sağlayan AB üyesi devletin kurumu
tarafıdan ödenir. Öncelik hakkına
göre yetkili olan devletin mevzuatı
kapsamında hak kazanılan miktar
ile başka bir üye devlet tarafıdan
verilen daha yüksek miktarlı hak
arasındaki farka denk düşer.

Doğrudan ayrımcılık

Arises when a person is treated less
favourably explicitly on the grounds
of a distinguishing criterion (e.g.
gender, nationality, belief, disability)
than another is, has been or would
be treated in a comparable
situation.

Direct effect

Bir kişinin benzer durumdaki bir
başka kişiye nazaran cinsiyet,
inanç, engellilik durumu gibi
sebeplerle istenmeyen muameleye
maruz kalması halinde ortaya çıkar.

Doğrudan etki

Direct effect is a principle of
European Union law according to
which provisions of Union law may,

Avrupa Birliği hukukunun, ulusal
mahkemelerin ve Avrupa
mahkemelerinin tanımak ve

D
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if they meet certain criteria, confer
rights and impose obligations on
individuals which the national and
European are bound to recognise
and enforce. In other words, it
refers to the characteristic of some
types of EU law to be capable of
being relied on in court. Direct
effect may be vertical or horizontal,
the distinction drawn being based
on against whom the right is to be
enforced, i.e. authorities or other
individuals respectively.

uygulamak zorunda olacakları
şekilde, belirli kriterlerin
karşılanması halinde bireylere
haklar tanıma ve yükümlülükler
getirebilme ilkesidir. Diğer bir
deyişle bazı AB hukuku türlerinin
mahkemelerde kullanılabilir
nitelikte oluşlarını ifade eder.
Doğrudan etki hakkın kimin
üzerinde uygulandığına bağlı olarak
(örn. yetkili merciler veya diğer
bireyler) dikey veya yatay olabilir.

Directive

Direktif - Yönerge

Directly applicable

Doğrudan uygulanabilir

Refers to the characteristic of some
types of EU law to require no
national implementing legislation to
take effect, i.e. to become part of
the national legal order without
having to be transposed into
national legislation. Regulations,
unlike Directives, are directly
applicable. The same goes for
Treaty on EU provisions.

AB hukukunun, ulusal uygulama
mevzuatlarının devreye girmesini
gerektirmeme özelliğini, yani ulusal
mevzuata geçirilme zorunluluğu
olmadan ulusal yasal düzenin bir
parçası haline gelmeyi ifade
etmektedir. Tüzükler, Direktiflerden
farklı olarak, doğrudan
uygulanabilirdir. Aynı durum AB
Antlaşma hükümleri için de
geçerlidir.

Disability

Engellilik

Disabled / Invalid person

Engelli / Malul kişi

Disabled employment quota
system

Engelli istihdamı kota sistemi

Disabled from birth

Doğuştan engelli

Disabled veteran’s pension

Harp malullüğü aylığı

Disappearance

Gaiplik

Disaster

Afet

162

D

ENGLISH ‐ TURKISH

Discrimination
Discrimination based on/on the
grounds of gender
Discrimination on the grounds of
nationality
Discriminator
Dismissal - Lay off - Redundancy
Disproportionate
Dispute
Divorced person / spouse
Doctor - Physician
Document
Domestic work
Domestic workers
Donor
Dormant right
Double insurance
Dowry
Draft law
Dual citizenship
Dual coordination system
Duration of benefits
Duty compensation
Duty disabled officer
Duty invalidity
Duty invalidity pension

Ayrımcılık
Toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık
Milliyete / Uyruğa dayalı
ayrımcılık
Ayrımcı
İşine son verme - İşten çıkarma
Orantısız
Anlaşmazlık - Uyuşmazlık
Boşanmış kişi / eş
Doktor - Hekim
Belge
Ev hizmetlerinde çalışma
Ev hizmetlerinde çalışanlar
Vekalet veren
Pasif hak
Çifte sigorta
Çeyiz
Kanun taslağı
Çifte vatandaşlık
İkili koordinasyon sistemi
Yardımların süresi
Görev tazminatı
Vazife malulü
Vazife malullüğü
Vazife malullüğü aylığı
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Early pension
Pension provided before the legal
retirement age.

Erken emeklilik aylığı
Yasal emeklilik yaşından önce
sağlanan emeklilik aylığı.

Early pensionable age

Erken emeklilik yaşı

Early retirement

Erken emeklilik

Earning capacity

Kazanma gücü

Earning capacity in profession

Meslekte kazanma gücü

Earnings not subject to insurance Sigorta primine esas olmayan
contribution
kazançlar
Earnings subject to (insurance)
Prime esas kazançlar (Sigorta
contribution - Insurable earnings - primine esas kazançlar)
Covered earnings
Economic activity

Ekonomik faaliyet

Economic and social cohesion

Ekonomik ve sosyal uyum

Economic and Social Council (EU) Ekonomik ve Sosyal Konsey (AB)
Economically active person

Ekonomik olarak faal kişi

Economically non-active (inactive) Ekonomik olarak faal olmayan
person
kişi
Effective date of an agreement

Anlaşmanın yürürlük tarihi

E-health

E-sağlık
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Electronic exchange of data

Elektronik veri alışverişi / değişimi

Electronic Exchange of Social
Security Information (EESSI)

Sosyal Güvenlik Bilgisinin
Elektronik Değişimi (EESSI)

An integrated system providing a
common secure framework for the
exchange of social security
information between social security
institutions from different EU
Member States. Information is
exchanged via structured electronic
documents (see “Structured
Electronic Document”), replacing
the paper E-forms. One of its
central elements is the EESSI
Directory, an institution database
with a public access as well as a
clerk interface to be used for
document routing and as an on-line
directory.

Farklı AB üye devletlerin sosyal
güvenlik kurumları arasında sosyal
güvenlik bilgisi paylaşımı için ortak
bir güven çerçevesi sağlayan
entegre sistemdir. Bilgiler, kâğıt Eformların yerini alan yapılandırılmış
elektronik belgeler (bkz.
“Yapılandırılmış Elektronik
Belgeler”) yoluyla paylaşılır. Bu
sistemin temel unsurlarından birisi
de, belge yönlendirmesi için
kullanılan görevli arayüzünün yanı
sıra halkın erişimine açık bir
veritabanı olan ve online rehber
olarak işlev gören EESSI
Rehberi’dir.

Eligibility (for a right or benefit)

Uygunluk (Bir hakka veya yardıma
uygunluk)

Eligibility criteria (conditions)

Hak etme ölçütleri - Uygunluk
kriterleri (koşulları)

Emergency case

Acil hal

Emergency healthcare service

Acil sağlık hizmeti

Employability

İstihdam edilebilirlik

Employed activity - Employment
under labour contract

Hizmet akdiyle çalışma

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
“activity as an employed person”
means any activity or equivalent
situation so defined in the
legislation of the Member State
where it is carried out.

Employed person

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında,
“hizmet akdiyle gerçekleştirilen bir
faaliyet”, gerçekleştirildiği üye
devletin mevzuatında belirlendiği
haliyle herhangi bir faaliyet ya da
eşdeğer durumdur.

Hizmet akdiyle çalışan kişi
E
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Employee’s share - Worker’s share Çalışan payı - İşçi payı (Sosyal
(Social insurance contribution)
sigorta primi)
Employer

İşveren

Employer ’s obligations

İşveren yükümlülükleri

Employer’s share (Social
insurance contribution)

İşveren payı (Sosyal sigorta primi)

Employers’ organisation /
association

İşveren örgütleri / sendikası

Employment

İstihdam

Employment / Labour contract

Hizmet akdi - İş sözleşmesi

Employment agency

İş kurumu - Özel istihdam bürosu

Employment history

Çalışma geçmişi

Employment incentives

İstihdam teşvikleri

Employment relationship

İstihdam ilişkisi

Employment security - Job /
Labour protection

İş / Çalışma güvencesi

Employment services

İstihdam hizmetleri

Enforcement - Entry into force

Yürürlük - Yürürlüğe girme

Enlargement

Genişleme

Enterprise - Undertaking

İşletme

Entitlement condition

Yararlanma şartı

Entitlement for healthcare

Müstehaklık

Entitlement of right

Hak kazanma

Entry into force - Enforcement

Yürürlük - Yürürlüğe girme

Envelope wage - Undeclared
wage

Zarf ücreti - Elden ödeme - Kayıt
dışı ücret

Refers to unofficial ‘envelope’ wage
payment which is undeclared and
paid in hand to employee by the
employer in addition to the officially
declared wage.
(See “Under declaration”)
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İşverenin, resmi kurumlara bildirdiği
ücrete ek olarak, bildirim
yapmaksızın çalışanına nakit olarak
elden verdiği ücret.
(Bkz. “Eksik bildirim”)
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Equal opportunity
Equal pay
Equal pay for equal work
Equal treatment
Equivalent drug
Equivalent situation
Estimated cost
Ethnic origin
EU Charter of Fundamental
Rights (2007)
EU Court of Justice jurisprudence
- Case law of The EU Court of
Justice
EU legislation
EURES – European Employment
Services
EURES is a co-operation network
between the European Commission
and the Public Employment
Services of the EU/EEA Member
States and Switzerland, and other
partner organisations (notably
social partners). The purpose of
EURES is to provide information,
advice and recruitment/placement
(job-matching) services for the
benefit of workers and employers
as well as any citizen wishing to
benefit from the principle of the
free movement of persons.

EURES Coordination Office
(EURESco)
(or European Coordination Office)
European Centre for the
Development of Vocational
Training (CEDEFOP)

Fırsat eşitliği
Eşit ücret
Eşit işe eşit ücret
Eşit muamele
Eşdeğer ilaç
Eşdeğer durum
Keşif bedeli - Tahmini maliyet
Etnik köken
AB Temel Haklar Şartı (2007)
AB Adalet Divanı içtihadı
AB mevzuatı
EURES – Avrupa İstihdam Servisi

EURES; Avrupa Komisyonu ile
AB/AEA üye devletleri, İsviçre ve
diğer ortak örgütlerinin (özellikle
sosyal ortaklar) Kamu İstihdam
Hizmetleri arasındaki işbirliği ağıdır.
EURES’in amacı, kişilerin serbest
dolaşımı ilkesinden yararlanmak
isteyen bütün vatandaşların yanı
sıra, işçi ve işverenlerin yararına
bilgi, tavsiye ve işe
alma/yerleştirme (iş bulma)
hizmetleri sağlamaktır.

EURES Koordinasyon Ofisi
(EURESco)
(veya Avrupa Koordinasyon Ofisi)
Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme
Merkezi

E

167

İNGİLİZCE ‐ TÜRKÇE

European citizen

Avrupa vatandaşı

European citizenship

Avrupa vatandaşlığı

European Code of Social Security Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu
It is a multilateral international
social security convention prepared
by the Council of Europe on the
basis of ILO convention no 102
which sets the minimum standards
for Social Security. The code
encourages the development of
social security in all member States
of the Council of Europe. Fixes a
series of standards to be included
in the social security systems of
Parties.

Sosyal Güvenligin Asgari
Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO
Sözleşmesi esas alınarak Avrupa
Konseyi tarafından hazırlanan çok
taraflı uluslararası sosyal güvenlik
sözleşmesi. Kod Avrupa Konseyi’ne
üye bütün ülkelerde sosyal
güvenliğin gelişmesini teşvik eder.
Tarafların sosyal güvenlik
sistemlerine dahil edilmesi için bir
dizi standartlar belirler.

European Commission (EC)

Avrupa Komisyonu (AK)

European Commission
Directorate General for
Employment, Social Affairs and
Inclusion

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal
İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü
İşçilerin serbest dolaşımı ve sosyal
güvenliğin koordinasyonu, Avrupa
İstihdam Stratejisi, sosyal
korumaya ve sosyal içermeye ilişkin
açık koordinasyon yöntemi, çalışma
hakları gibi AB istihdam ve sosyal
politikaları takip eden Avrupa
Komisyonu departmanı.

Department of the European
Commission, dealing with EU
employment and social policies,
such as the free movement of
workers and social security
coordination, the European
Employment Strategy, the open
method of coordination on social
protection and social inclusion,
rights at work etc.

European Community (EC)

Avrupa Topluluğu (AT)

European Convention on Human
Rights

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

European Convention on Social
Security

Avrupa Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi

It is a multilateral international
social security convention prepared
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Avrupa Konseyi tarafından, üye
ülkelerin ulusal sosyal güvenlik
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by Council of Europe aimed at coordinating of national social
security systems of the member
states.

sistemlerinin koordinasyonunu
sağlamak amacıyla hazırlanmış çok
taraflı uluslararası bir sözleşmedir.

European Council

Avrupa Birliği Zirvesi

The European Council is an EU
institution consisting of the Heads of
State or Government of the EU
Member States, together with its
President and the President of the
Commission. The High
Representative of the Union for
Foreign Affairs and Security Policy
takes part in its work. The European
Council defines the general political
directions and the priorities thereof.
It should not be confused with the
Council of the European Union –
which is another EU institution – and
with the Council of Europe, which is
another international organisation.
(See “Council of Europe”)

Avrupa Birliği Zirvesi AB üye
devletlerinin devlet veya hükümet
başkanlarından, başbakanlarından
ve Komisyon başkanından oluşan
bir AB kurumudur. Bu kurumun
çalışmasına AB Dışişleri ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi de
katılır. Avrupa Birliği Zirvesi genel
politik yönelimleri ve öncelikleri
tanımlar. Bir başka AB kurumu olan
Avrupa Birliği Konseyi ve
uluslararası bir kuruluş olan Avrupa
Konseyi ile karıştırılmamalıdır.
(Bkz. “Avrupa Konseyi”)

European Court of Human Rights Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Court of Justice (ECJ)
Avrupa Birliği Adalet Divanı
(ABAD)
(Official name: Court of Justice of
the European Union)

(Resmi adı: Avrupa Birliği Adalet
Divanı)

European Economic and Social
Committee
European Globalisation
Adjustment Fund

Avrupa Ekonomik ve Sosyal
Komitesi
Avrupa Küreselleşmeye Uyum
Fonu

The European Globalisation
Adjustment Fund (EGF) exists to
support workers who lose their jobs
as a result of changing global trade
patterns so that they can find
another job as quickly as possible.

Avrupa Küreselleşmeye Uyum Fonu,
değişen ticari düzenin bir sonucu
olarak işlerini kaybeden işçileri,
mümkün olduğunca çabuk bir
şekilde başka bir iş bulabilmelerini
için destek sağlamak üzere
oluşturulmuştur.

E
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European Health Insurance Card
(EHIC)
A portable document, issued by the
competent institution and certifying
entitlement to occasional care (see
“occasional care”) during a stay in
another Member State.

European Reference Networks

Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
(ASSK)
Yetkili kurum tarafından verilen ve
başka bir üye ülkede kalma halinde
geçici olarak sağlık hizmeti (bkz.
‘Geçici bulunma halinde sağlık
hizmeti’) hakkını kanıtlayan
taşınabilir belgedir.

Avrupa Referans Ağları

European Regional Development Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Fund
Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa

European Social Charter

It is a European Treaty prepared by Sosyal Hakları Sözleşmesi)
Council of Europe. The Charter sets Avrupa Konseyi tarafından hazırout human rights and freedoms and lanan bir Avrupa Sözleşmesi’dir.
supports the European Convention
Medeni ve politik hakları garanti
on Human Rights which is for civil
eden Avrupa İnsan Hakları
and political rights, and it broadens Sözleşmesi’ni takviye ederek, temel
the scope of protected fundamental insan hak ve özgürlüklerini, sosyal
rights to include social and
ve ekonomik hakları kapsayacak
economic rights.
şekilde genişletir.

European Social Fund (ESF)

Avrupa Sosyal Fonu

European Vocational Training
Association (EVTA)

Avrupa Mesleki Eğitim Birliği

European Works Council

Avrupa Çalışma Konseyi

Eurozone

Avro bölgesi

The zone formally includes the 19
EU member states using Euro as
the common monetary unit (Austria,
Belgium, Greek Cypriot
Administration, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Ireland,
Italy, Luxemburg, Malta, the
Netherlands, Portugal, Slovakia,
Slovenia, Spain, Latvia, Lithuania).
It is also possible to include
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Bu bölge resmi olarak ortak para
birimi olarak Avro kullanan 19
ülkeyi içermektedir. (Avusturya,
Belçika, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan,
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta,
Hollanda, Portekiz, Slovakya,
Slovenya, İspanya, Letonya,
Litvanya). Bunların dışında Avro
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Monaco, San Marino, and Vatican
which are also allowed to use Euro.

kullanmasına izin verilen ; Monako,
San Marino ve Vatikanı da
içermektedir.

Exceptions

İstisnalar

Exchange rate

Döviz kuru

Exclusive competence

Münhasır yetki

When the Treaties confer on the EU
exclusive competence in a specific
area, only the EU may legislate and
adopt legally binding acts, the
Member States being able to do so
themselves only if so empowered
by the EU or for the implementation
of EU acts. The common
commercial policy and the
monetary policy (for Eurozone
countries) are examples of
exclusive EU competences.

Antlaşmalar, AB’ye özel bir alanda
münhasır yetki verdiğinde, o alanda
sadece AB yasa yapabilir ve yasal
olarak bağlayıcı kanunları kabul
edebilir. Üye devletler kendileri
sadece AB’den yetki aldıkları
takdirde ya da AB yasalarının
uygulanmasını sağlamak amacıyla
bunu yapabilirler. Ortak ticaret ve
ortak para politikası (Avro bölgesi
için) AB’nin münhasır yetkilerine
örnek olarak gösterilebilir.

Exclusive healthcare services

İstisnai sağlık hizmetleri

Exemption from compulsory
insurance

Zorunlu sigortadan muafiyet

Exemptions

Muafiyetler

Executive Board - Administrative
Board

Yönetim Kurulu

Expatriate - Foreigner

Yabancı

Expert

Uzman

Expiration / Termination of
insurance

Sigortalılığın sona ermesi

Exportability of benefits

Yardımların ihraç edilebilirliği

A general principle of EU social
security coordination, which serves
to waive national residence clauses
for gaining or retaining entitlement
to cash benefits.
In particular, cash benefits should
not be reduced, suspended,

Nakdi yardımlara hak kazanmaya
ya da yardımın devam etmesine
ilişkin ulusal ikamet ibarelerinin
geçersiz sayılmasını sağlayan genel
bir AB sosyal güvenlik
koordinasyonu ilkesidir.
Özellikle, haksahibi ya da

E
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withdrawn or confiscated on
account of the fact that the
beneficiary or the members of
his/her family reside in a Member
State other than that in which the
institution responsible for providing
benefitsis situated.
Not all cash benefits are
exportable. The principle of
exportability of benefits does not
extend to special non-contributory
benefits (see “Special noncontributory benefit”).

Exportable

haksahibinin aile fertlerinin
yardımları ödemekle yükümlü olan
kurumun bulunduğu üye devletten
başka bir üye devlette ikamet
etmesi gerekçesiyle, nakdi
yardımlar azaltılamaz, askıya
alınamaz, geri çekilemez ve ya
yardımlara el konulamaz.
Bütün nakdi yardımlar ihraç
edilebilir değildir. Yardımların ihraç
edilebilirliği ilkesinin kapsamına
özel primsiz ödemeler
girmemektedir (bkz. “Özel primsiz
ödemeler”).

İhraç edilebilir

Extension of scope - Extension of Kapsamın genişletilmesi
coverage
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Fair competition

Adil rekabet

Family allowance

Aile ödeneği

It s a type of family benefit which is
periodical and in cash and granted
exclusively by reference to the
number and, where appropriate,
the age of members of the family.
Commonly referred to as child
benefit.

Family benefit

Özellikle aile fertlerinin sayısı ve
gerektiğinde de yaşlarına bakılarak
verilen süreli ve nakdi aile
yardımlarıdır. Genellikle çocuk
yardımı diye bilinir.

Aile yardımı

For the purposes of the EU Social
Security Coordination System, it
refers to all benefits in kind or in
cash intended to meet family
expenses, excluding advance of
maintenance payments and special
childbirth and adoption allowances
which are listed in Annex I of the EU
Regulation No 883/2004. The
concept covers also special
allowances for single parents and
for disabled children, child-raising
allowances or parental benefits and
childcare allowances.

AB Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu
Sistemi bağlamında, aile yardımları,
883/2004 sayılı AB Tüzüğü Ek 1’de
listelenen avans nafaka ödenekleri
ile özel doğum ve evlat edinme
ödeneklerinin dışında kalan, aile
masraflarını karşılamayı amaçlayan
bütün ayni ve nakdi yardımları
anlamına gelmektedir. Bu kavram
ayrıca bekar ebeveynler ve engelli
çocuklar için verilen özel ödenekler
ile çocuk yetiştirme ödenekleri ya da
ebeveyn yardımları ve çocuk bakımı
ödeneklerini de kapsamaktadır.

Family doctor / physician

Aile hekimi

Family member - Member of the
family

Aile bireyi / ferdi

F
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Family reunification

Aile birleştirmesi

Family supplement (allowance)

Aile zammı (yardımı)

Fee-for-service reimbursement
method

Hizmet başına ödeme yöntemi

Finalized court judgment

Kesinleşmiş mahkeme kararı

Financial rights

Nakdi haklar

Financial services

Mali hizmetler

Financial Services Expert

Mali Hizmetler Uzmanı

First-pillar pension system

Birinci sütun emeklilik sistemi

Fixed-term employment contract - Belirli süreli iş sözleşmesi
Definite-termed labour contract
Flag state

Bayrak ülkesi

Flexibility

Esneklik

Flexicurity

Güvenceli esneklik

Force majeure

Mücbir sebep

Foreign students

Yabancı öğrenci

Foreigner - Expatriate

Yabancı

Founding member

Kurucu üye

Framework agreement

Çerçeve anlaşma

Framework directive

Çerçeve direktif

Fraud

Dolandırıcılık

Fraudulent insurance status

Sahte sigortalılık

Free movement

Serbest dolaşım

Free movement of capital

Sermayenin serbest dolaşımı

Free movement of goods

Malların serbest dolaşımı

Free movement of persons

Kişilerin serbest dolaşımı

Free movement of services

Hizmetlerin serbest dolaşımı
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Free movement of workers

İşçilerin serbest dolaşımı

Freedom of movement

Dolaşım serbestîsi

Freedom to provide services

Hizmet sunma serbestîsi

Frontier worker - Cross-border
worker

Sınır işçisi

Frontier worker means any person
working in a EU Member State and
residing in another EU Member
State to which he/she returns as a
rule daily or at least once a week.

Sınır işçisi, bir AB üye devletinde
çalışan ve kural olarak her gün ya
da haftada en az bir defa döndüğü
bir başka AB üye devletinde ikamet
eden kişileri ifade etmektedir.

Full incapacity for work

Tam iş göremezlik

Full refund of contributions

Toptan ödeme

It is a concept stipulated in the
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510 in Turkish social security
system. Provided that certain
conditions are met, full refund of
contributions can be made to the
insured person or his/her survivors
by the SSI.
(See “Revival of service periods”)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir kavramdır. Belirli
şartların gerçekleşmesi halinde,
primlerin SGK tarafından sigortalı
veya hak sahiplerine toptan
ödenmesine denir.
(Bkz. “Hizmetlerin ihyası”)

Full unemployment

Tam işsizlik

Full-time employment / labour
contract

Tam zamanlı hizmet akdi / iş
sözleşmesi

Full-time work

Tam zamanlı çalışma

Fund

Fon - Sandık

Fundamental freedom

Temel özgürlük

Fundamental human rights

Temel insan hakları

Fundamental principle

Temel ilke

Fundamental rights and
freedoms

Temel hak ve özgürlükler

F
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Funded pension system (Funded
system)
Pension system where there is an
accumulation of assets, mainly
financial assets, from contributions,
with the explicit objective of
ensuring all or a major part of
payment of the future pension
benefits from these assets. Funded
pension systems can be definedbenefit or defined-contribution
schemes, the distinction drawn
being largely based on who bears
the financial risk connected with
the invested assets, the unit
managing the scheme or the
individual respectively. Statutory
funded pension systems are
covered by the social security
coordination Regulations in the EU.

Fon biriktirim sistemi (Fonlu
sistem)
Gelecekte kısmi veya tam emeklilik
ödemelerini yapabilmeyi teminen
çalışmakta olan işçilerden alınan
primlerle mal varlıklarının,
kıymetlerin biriktirildiği aylık
sistemi. Fon biriktirim sistemleri
tanımlanmış fayda veya
tanımlanmış katkı programları
olabilirler. Aradaki ayrım büyük
ölçüde yatırılan varlıklarla bağlantılı
mali riski taşıyan kişiler, programı
yöneten birim veya bireye bağlıdır.
AB üye devletlerindeki zorunlu fon
birikim sistemleri sosyal güvenliğin
koordinasyonu tüzüklerinin
kapsamına girer.

Funeral expenses

Cenaze masrafları

Funeral grant

Cenaze ödeneği

It means any one-off payment in the
event of death.
(See “Death grant”)
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Ölüm halinde bir defaya mahsus
olarak yapılan ödemedir.
(Bkz. “Ölüm yardımı”)
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Gender

Toplumsal cinsiyet

Gender based discrimination

Cinsiyete dayalı ayrımcılık

Gender equality

Toplumsal cinsiyette esitlik

Gender equity

Toplumsal cinsiyette hakkaniyet

Gender mainstreaming

Toplumsal cinsiyetin ana
akımlaştırılması

Including the gender equality
policies into the main plans and
programmes.

Toplumsal cinsiyet esitliği
politikalarının temel plan ve
programlara yerleştirilmesi

General minimum income benefit Genel asgari gelir yardımı
It is a minimum benefit granted to
those not having income enough for
a reasonable living standard.

Makul bir yaşam standardı
sürdürebilecek gelire sahip
olmayanlara ödenen asgari
yardımdır.

General partnership

Kollektif şirket

General provision

Genel hüküm

General public expenditure

Genel kamu harcaması

Generic drug

Jenerik ilaç

Genuine link

Gerçek bağ

Giving / Making power of attorney Vekalet verme
Global budget

Global bütçe

Good administration

İyi yönetim
G
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Good faith

İyi niyet

Good governance

İyi yönetişim

Good offices

Dostane girişim

Governance

Yönetişim

Government proposal

Kanun tasarısı

Governorate

Valilik

Grade (For civil servant)

Derece (Memur için)

Grant (One-off payment, Single
payment)

Ödenek (Bir defada ödenen)

Grant a benefit

Yardım vermek

Gross amount

Brüt miktar

Gross minimum wage

Brüt asgari ücret

Gross negligence

Ağır kusur

Grounds of discrimination

Ayrımcılık temelleri

Group insurance

Topluluk sigortası

Guarantee

Teminat
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Habitual (Usual, typical, being or
done by habit)

Mutat (Alışılmış, alışılan)

Habitual country of residence

Mutat mesken ülkesi

Habitual residence

Mutat mesken

(See “Residence”)

(Bkz. “İkamet”)

Habitual residence test

Mutad mesken testi

The test is applied to people who
have recently arrived in the EU
member state and who make a
claim for certain social security
benefits, in order to see their
residence relation with that state.
For instance; as citizens of a
member state having spent a
certain period of time determined
by this state’s national legislation
abroad do not fulfill the required
residence condition, they may fall
outside the scope of the social
security allowances.

Bir AB üye devletine yeni giriş yapan
ve o ülkeden belli sosyal güvenlik
yardımları alma talebinde bulunan
kişilere, bu devlet ile aralarındaki
ikamet ilişkisini tespit etmek üzere
uygulanan testtir. Örneğin, bir üye
ülke vatandaşı olduğu halde ulusal
mevzuatla belirlenen belli bir süreyi
yurtdışında geçirmiş olan kişiler
gerekli ikamet kriterini
karşılamadıkları için bazı sosyal
güvenlik ödenekleri kapsamı
dışında bırakılabilirler.

Harassment

Taciz

Unwanted conduct of verbal, nonverbal or physical nature with the
purpose or the effect of violating
the human dignity of a person, and
creating a hostile, intimidating,

Bir kişinin insan onuruna zarar
verme amacına veya etkisine sahip
olan ve düşmanca, caydırıcı, kırıcı,
küçük düşürücü veya onur kırıcı bir
ortamın oluşmasına neden olan

H
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offensive, humilitating or degrading
environment. Harassment
constitutes discrimination under
the EU Directives combating
discrimination on grounds of
gender, race, age, disability and
sexual orientation.

istenmeyen sözlü, sözsüz veya
fiziksel davranış. Taciz; toplumsal
cinsiyet, ırk, yaş, engellilik ve cinsel
yönelim zeminlerine dayalı
ayrımcılıkla mücadece eden AB
Direktifleri kapsamında ayrımcılık
teşkil eder.

Harmonisation - Adjustment

Uyumlaştırma

Harmonisation of national
legislation

Ulusal mevzuatın uyumlaştırması

Hazardous occupation

Tehlikeli meslek

Hazardous working conditions

Tehlikeli çalışma koşulları

Head of Department

Daire Başkanı

Health and safety at work Occupational health and safety

İş sağlığı ve güvenliği

Health and safety standards

Sağlık ve güvenlik standartları

Health data protection

Sağlık verilerinin korunması

Health expenditures / spendings

Sağlık harcamaları / giderleri

Health insurance

Sağlık sigortası

Health insured person

Sağlık sigortalısı

Healthcare (service)

Sağlık hizmeti

Healthcare benefit

Sağlık (hizmeti) yardımı

Healthcare expenditures

Sağlık hizmeti giderleri

Healthcare Implementation
Communique

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)

Healthcare service provider

Sağlık hizmeti sunucusu

Healthcare Services Pricing
Commission

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu

Healthcare Social Security Centre Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
- Social Security Centre for
Healthcare Services
Healthcare spending
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Sağlık hizmeti harcaması
H
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Heavy crime

Ağır suç

Heir - Successor

Mirasçı - Varis

Heritage - Succession

Miras

Home care

Evde bakım

Honorary pension

Şeref aylığı

Horizontal social clause

Yatay sosyal şartı

In defining and implementing its
policies and activities, the
European Union shall take into
account requirements linked to the
promotion of a high level of
employment, the guarantee of
adequate social protection, the
fight against social exclusion, and a
high level of education, training and
protection of human health. This
horizontal social clause, contained
in Article 9 TFEU, calls for social
mainstreaming and requires the EU
institutions to integrate social
concerns in the implementation of
all their actions.

Politika ve faaliyetlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasında
Avrupa Birliği, yüksek istihdam
düzeyinin teşvik edilmesi, yeterli
sosyal korumanın garanti edilmesi,
sosyal dışlanma ile mücadele
edilmesi, yüksek düzeyde eğitim ve
öğretimin sağlanması ve insan
sağlığının korunmasına ilişkin
gereklilikleri dikkate almak
zorundadır. ABİA 9. maddede
düzenlenen bu yatay sosyal şartı,
sosyal anaakımlaştırmayı ve AB
kurumlarının tüm karar ve
uygulamalarında sosyal
hassasiyetlere yer vermelerini
öngörür.

Hospital care

Hastanede bakım

Host Member State (EU)

Ev Sahibi Üye Devlet (AB)

It’s the member state to which EU
citizens go on temporary work or
service within the framework of the
free movement of persons
principle.

AB vatandaşlarının kişilerin serbest
dolaşımı ilkesi çerçevesinde geçici
olarak çalışmak veya hizmet
vermek üzere gittiği üye devlettir.

Hotel service (Hospital)

Otelcilik hizmeti (Hastane)

Housing benefit

Konut yardımı

Human resources (HR)

İnsan kaynakları (İK)

Human rights

İnsan hakları
H
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I
Illegality

Kanuna aykırılık

ILO (International Labour
Organisation)

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

ILO Convention

ILO Sözleşmesi

Implementation

Uygulama

Implementing Regulation (On the Uygulama Tüzüğü (AB’de sosyal
coordination of social security
güvenlik sistemlerinin
systems in the EU)
koordinasyonu alanında)
Refers to EU Regulation 987/2009
or the former Regulation 574/72,
laying down the procedure for
implementing Regulations
883/2004 and 1408/71,
respectively. Basic and
implementing Regulations have
equal legal value.

Uygulama Tüzüğü, 883/2004 ve
1408/71 sayılı sosyal güvenlik
sistemlerinin koordinasyonuna
İlişkin AB’nin temel tüzüklerinin
uygulanma prosedürünü belirleyen
987/2009 ya da önceki 574/72
sayılı tüzükleri ifade etmektedir.
Temel ve uygulama tüzükleri eşit
hukuki değere sahiptirler.

Inadequate

Yetersiz

Incapacity benefit

İş göremezlik ödeneği

Incapacity for work

İş göremezlik

Incentive

Teşvik

Income replacement benefit

Gelir ikamesi yardımı

Benefit intended to provide
compensation for lost income
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Sosyal riskin (örn. hastalık, analık,
işsizlik, yaşlılık) ortaya çıkışı
I

ENGLISH ‐ TURKISH

(typically from work) due to the
occurrence of a social risk (e.g.
sickness, maternity,
unemployment, old age).
Sometimes used as cost-covering
benefit, aimed at compensating for
additional expenditure connected
with the manifestation of a social
risk (e.g. child benefit).

nedeniyle oluşan gelir kaybının
(genelde çalışma durumu ile
bağlantılı) telafi edilmesine yönelik
yardım. Bazen bir sosyal riskin
ortaya çıkışıyla bağlantılı olan ek
giderlerin karşılanmasına yönelik
yardımlar için kullanılır (örn. çocuk
yardımı).

Income replacement rate

Gelir ikame oranı

Income support

Gelir desteği

Income tax

Gelir vergisi

Income test - Means test

Gelir testi

A means test is an investigation of
means in order to determine
whether an individual or family is
eligible for help from the
government.

Gelir testi, bir bireyin ya da ailenin
devletten yardım alıp alamayacağının belirlenmesi için uygulanan
para ve mal varlığı soruşturmasıdır.

Indefinite-termed labour contract Belirsiz süreli iş sözleşmesi
Independent pension (also called Bağımsız emekli aylıgı (ya da
"National pension")
"Ulusal emekli aylığı")
Concept in the EU Social Security
Coordination Regulation’s chapter
on old-age and survivors’ pensions,
referring to the pension to which a
migrant person would be entitled by
virtue of national legislation alone,
without taking account of periods of
insurance or residence completed
in the other States.

AB Sosyal Güvenlik Koordinasyonu
Tüzüğünün yaşlılık ve dul aylığı
kısmında yer alan bu kavram bir
göçmen kişinin, bir başka üye
ülkede geçirdiği çalışma veya
ikamet süreleri dikkate alınmaksızın sadece kendi ülkesi mevzuatı
uyarınca hak kazanacağı emekli
aylığıdır.

Indicator

Gösterge

Indirect discrimination

Dolaylı ayrımcılık

It is the situation when an
apparently neutral criterion,
provision or practice would
disadvantage people on the
grounds of nationality, sex, racial or
ethnic origin, religion or belief,
I

Bu kavram, görünürde ayrımcılık
olarak nitelendirilemeyecek bir
ölçüt, hüküm veya uygulamanın, ırk,
cinsiyet etnik köken, din ya da
inanç, engellilik, yaş ya da cinsel
eğilim temelinde kişileri
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disability, age or sexual orientation.
For instance; the ECJ ruled that
part-time workers were subjected to
indirect discrimination due to being
deprived of social security
allowances and that it was also the
case where the majority of parttime workers were women.

dezavantajlı duruma düşürmesi
halidir. Örneğin; Avrupa Birliği
Adalet Divanı, kısmi zamanlı
işçilerin bir sosyal güvenlik
yardımından yoksun olmasından
dolayı dolaylı ayrımcılığa
uğradıklarına kanaat getirmiş ve
aynı şekilde kısmi çalışanların
ağırlıklı olarak kadınlardan
oluşması durumlarını da dolaylı
ayrımcılık olarak nitelendirmiştir.

Individual retirement system Private retirement system

Bireysel emeklilik sistemi - Özel
emeklilik sistemi

Infringement proceedings

İhlal kovuşturması

This is a procedure in EU law for
establishing whether a Member
State has failed to fulfil an
obligation imposed on it by Union
law. It is launched by the
Commission, which is the “guardian
of the Treaties”, and consists of
several stages. The pre-litigation
phase is intended to enable the
Member State to conform
voluntarily with the requirements of
EU law. Referral by the Commission
to the Court of Justice opens the
litigation procedure. The Court of
Justice will investigate the
complaint and decide whether EU
law has been infringed. If so, the
offending Member State is required
to take the necessary measures to
comply with the judgement of the
Court. If it fails to do so, the
Commission has the possibility of a
second Court ruling ordering that
State to pay a lump sum or a
penalty.

Inpatient treatment
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AB hukukunda, bir üye devletin
Birlik hukukunun zorunlu kıldığı
yükümlülükleri yerine getirip
getirmediğinin tespit edilmesine
yönelik bir süreçtir. “Antlaşmaların
koruyucusu” olan Komisyon
tarafından başlatılan sürecin birden
fazla aşaması vardır. Dava öncesi
aşamanın amacı, üye devletlerin AB
hukukunun gerekliliklerini gönüllü
olarak yerine getirmelerini
sağlamaktır. Komisyon’un durumu
Adalet Divanı’na sevketmesi dava
sürecini başlatır. Adalet Divanı
alınan şikayeti soruşturur ve AB
hukukunun ihlal edilip edilmediğini
tespit eder. İhlal söz konusuysa
ihlali gerçekleştiren üye devletin
Divan kararına uymak için gerekli
önlemleri alması istenir. Üye devlet
bu konuda başarısız olursa
Komisyon Divandan, ilgili devletin
toplu ödeme yapmasını veya ceza
ödemesini gerektiren ikinci bir
karar almasını talep edebilir.

Yatarak tedavi
I
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Insolvency - Bankruptcy

İflas - Ödeme aczi

Insolvency insurance

İflas sigortası

Insolvency of the employer

İşverenin iflası

Inspector

Müfettiş

Instalment arrangement

Taksitlendirme

Institution

Kurum

Instrument for Pre-accession
Assistance (IPA)

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

Insurable earnings - Earnings
Sigorta primine esas kazançlar
subject to insurance contribution
Insurance

Sigorta

Insurance contribution / premium Sigorta primi
Insurance notification form

Sigortalı bildirim belgesi

Insurance period

Sigortalılık süresi

Insurance status

Sigortalılık durumu / hali

Insured person

Sigortalı

Insured persons working parttime

Kısmi süreli çalışan sigortalılar

Integration

Bütünleşme

Integrative negotiation

Bütünleyici müzakere

Intention

Kasıt

Intention of a third party

Üçüncü kişinin kastı

Intention of the employer

İşverenin kastı

Intern

Stajyer

Internal market

İç pazar

International Labour Organisation Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
(ILO)
International law

Uluslararası hukuk

International social security
agreement

Uluslararası sosyal güvenlik
anlaşması
I
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International transport

Uluslararası taşımacılık

Internship contract

Stajyerlik sözleşmesi

Interpretation

Yorumlama

Interpretation of EU law

AB hukukunun yorumlanması

Interpretation of treaties

Antlaşmaların yorumu

Invalid / Disabled person

Malul / Engelli kişi

Invalidity

Malullük

Invalidity insurance

Malullük sigortası

Invalidity pension

Malullük aylığı

Investigation

Soruşturma

In-vitro fertilization (Test tube
baby)

İn-vitro fertilizasyon (Tüp bebek)
(Bkz. “Yardımcı üreme yöntemi”)

(See “Assisted reproductive
method”)

Invoice

Fatura

Invoice period

Fatura dönemi

Invoice total

Fatura tutarı

Involuntary - Compulsory

İsteğe bağlı olmayan - Zorunlu
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J
Job - Work - Business

İş

Job / Labour protection Employment security

İş / Çalışma güvencesi

Jobseeker

İş arayan

Jobseeker’s allowance / benefit - İşsizlik yardımı / ödeneği
Unemployment allowance /
benefit
Joint liability

Müteselsil sorumluluk

Joint stock company

Anonim şirket

Judicial process

Adli süreç - Yargı süreci

Justification - Rationale

Gerekçe

Justify

Gerekçelendirme

J
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L
Labour / Job protection Employment security

İş / Çalışma güvencesi

Labour / Employment contract

İş sözleşmesi - Hizmet akdi

Labour Court

İş Mahkemesi

Labour force

İş gücü

Labour law

İş kanunu

Labour market

İstihdam piyasası

Law - Act - Code

Kanun - Yasa

Law in force

Yürürlükteki hukuk

Law of jurisprudence / Case law

İçtihat hukuku

Lawsuit - Case - Legal Action

Dava

Lawyer internship

Avukatlık stajı

Lay off - Dismissal - Redundancy

İşine son verme - İşten çıkarma

Legal Action - Lawsuit - Case

Dava

Legal basis

Yasal dayanak / zemin

Legal entity

Tüzel kişilik

Legal instrument

Yasal araç

Legal interest

Kanuni faiz

Legal representative

Kanuni temsilci

Legislation

Mevzuat
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Legislation applicable by priority

Öncelikli olarak uygulanacak
mevzuat

Legislative procedure

Yasama usulü

Legislative proposal - Private
member's bill

Kanun teklifi

Legislator

Kanun koyucu

Legislature

Yasama organı

Legitimacy

Hukukilik - Meşruiyet

Legitimate aim

Meşru amaç

Letter of formal notice

Tebliğ mektubu

Letter of intent

Niyet mektubu

Lex loci domicilii

Lex loci domicilii (İkamet edilen
ülke mevzuatı)

Refers to the (social security)
legislation of the State where a
person resides in the EU Regulation
on Social Security Coordination.
According to the Regulation,
applicable legislation is the
legislation of the State in which the
person resides for economically
non-active persons.
(See “Applicable legislation”)

Lex loci laboris

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında
kişinin ikamet ettiği üye devletin
(sosyal güvenlik) mevzuatını ifade
etmektedir. Tüzüğe göre, ekonomik
olarak aktif olmayan kişiler için
uygulanabilir mevzuat kişinin
ikamet ettiği ülkenin mevzuatıdır.
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”).

Lex loci laboris (İstihdam edilen

ülke mevzuatı)
Refers to the (social security)
legislation of the State where a
AB Sosyal Güvenliğin
person works in the EU Regulation
Koordinasyonu Tüzüğü bağlamında
on Social Security Coordination.
kişinin çalıştığı üye devletin (sosyal
According to the Regulation,
güvenlik) mevzuatını ifade
applicable legislation is the
etmektedir. Tüzüğe göre, ekonomik
legislation of the State in which the olarak aktif olan kişiler için
person works for economically
uygulanabilir mevzuat kişinin
active persons.
çalıştığı ülkenin mevzuatıdır
(See “Applicable legislation”,
(Bkz. “Uygulanabilir mevzuat”,
“Posting”).
“Görevlendirme”).
Liability - Obligation

Yükümlülük
L
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İrtibat bürosu

Liaison office
Information units established within
the framework of the international
coordination of social security.

Sosyal güvenliğin uluslararası
koordinasyonu çerçevesinde bilgi
vermek üzere kurulan birimlerdir.

License

Ruhsat

Limited exportability

Sınırlı ihraç edilebilirlik

Limited liability company

Limited şirket

Lineage connection

Soy bağı

Liquidation

Tasfiye

Liquidation of the company

Şirketin tasfiyesi

Local branch

Yerel şube / ofis

Lock out

Lokavt

Long-term benefits

Uzun vadeli (sosyal) yardımlar

Long-term care benefit

Uzun süreli bakım yardımı

Long-term care benefits are
designed to develop the
independence of persons reliant on
care, in particular from the financial
point of view. They cater for the risk
of dependency. Typically, these
benefits promote home care in
preference to care provided in
hospital but could also consist in
granting aids or cost sharing for
people staying in homes for people
with disabilities. For the purposes
of the Regulation, long-term care
benefits are considered as sickness
benefits, and coordinated
accordingly.

Long-term care insurance
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Uzun süreli bakım yardımları,
özellikle mali açıdan bakıma
muhtaç kişilerin bağımsızlığını
artırmak için tasarlanmıştır.
Bağımlılık riski halinde kişilerin
ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için
geliştirilmiştir. Genel anlamda, uzun
süreli bakım yardımı kapsamında
hastane bakımından ziyade evde
bakım teşvik edilir. Bunun yanı sıra
engelli kişilerin bakımını üstlenmek
için evde kalan kişilerin
masraflarının paylaşılması ya da bu
kişilere yardım verilmesi söz
konusu yardımlar kapsamında yer
almaktadır. Tüzük bağlamında uzun
süreli bakım yardımları hastalık
yardımı olarak değerlendirilir ve
buna göre koordine edilirler.

Uzun süreli bakım sigortası
L
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Long term insurance branches

Uzun vadeli sigorta kolları

Refers to invalidity, old-age and
survivor’s insurances in the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa
göre malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarını ifade etmektedir.

Loss of a right

Hakkın düşmesi

Loss of earning capacity in
profession

Meslekte kazanma gücü kaybı

Loss of earnings

Kazanç kaybı

Loss of working capacity

Çalışma gücü kaybı

Lower limit

Alt sınır

Lump sum social benefit

Toptan yapılan (bir defada
verilen) sosyal yardım

Lump sum price

Götürü bedel

L
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M
Maintenance - Alimony

Nafaka

Majority decision

Oy çokluğu ile alınan karar

(See “Simple majority decision”)

(Bkz. “Basit (Salt) çoğunluk ile
alınan karar”)

Making / Giving power of attorney Vekalet verme
Manpower

İnsan gücü

Marginal activity

Marjinal faaliyet

Concept used in the context of the
definition of a “worker” within the
meaning of the Treaty provisions on
freedom of movement of workers
(Article 45 TFEU) in the EU. The
European Court of Justice has
consistently held that, in order to be
qualified as a worker, a person
must pursue an activity of
economic value which is effective
and genuine, excluding activities
pursued on such a small scale that
they are to be regarded as purely
marginal and ancillary.

AB’de isçilerin serbest dolaşımına
ilişkin Antlaşma hükümlerindeki
(ABİA Madde 45) anlamıyla “işçi”
tanımı bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Avrupa Birliği Adalet
Divanı daima, işçi olarak
tanımlanmak için, bir kimsenin
ekonomik değeri olan, fiili ve gerçek
bir faaliyet sürdürmesinin gerekli
olduğu görüşünde bulunmuş ve
sadece marjinal ve yardımcı olarak
nitelendirilebilecek yürütülen küçük
ölçülü faaliyetleri bu tanıma dahil
etmemiştir.

Mariner

Denizci

Marriage grant

Evlenme ödeneği

Martyr

Şehit

Material scope - Matters covered Maddi kapsam
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Maternity

Analık

Maternity benefit

Analık yardımı

Maternity insurance

Analık sigortası

Maternity leave

Analık izni

It is a paid leave given to mother
who gives birth or adopts a child to
allow her to care for the child.

Doğum yapan veya evlat edinen
anneye çocuğunun bakımı için
verilen ücretli izindir.

Matters covered - Material scope Maddi kapsam
Maximum pension

Tavan emekli aylığı

Maximum period of work

Azami çalışma süresi

Mayor of the metropolitan
municipality

Büyükşehir belediye başkanı

Mayor of the municipality

Belediye başkanı

Meal allowance

Yemek parası

Means test - Income test

Gelir testi

A means test is an investigation of
means in order to determine
whether an individual or family is
eligible for help from the
government.

Gelir testi, bir bireyin ya da ailenin
devletten yardım alıp
alamayacağının belirlenmesi için
uygulanan para ve mal varlığı
soruşturmasıdır.

Measure

Tedbir

Medal owners benefit

Madalya aylığı

Mediation

Arabuluculuk

Mediator

Arabulucu

Medical board

Sağlık kurulu

Medical Board of the Institution
(SSI)

Kurum Sağlık Kurulu (SGK)

Medical Board Report of the
Istitution (SSI)

Kurum Sağlık Kurulu Raporu
(SGK)

Medical care

Tıbbi bakım

M
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Medical care abroad - Treatment
abroad

Yurt dışında tedavi

Medical centre

Tıp merkezi

Medical certificate (Doctor’s note İstirahat raporu
for sick leave)
Medical documents

Tıbbi belgeler

Medical intervention

Tıbbi müdahale

Medical report

Sağlık raporu

Medically justifiable

Tıbbi olarak gerekçelendirilebilen

MEDULA (Medical Messenger)

MEDULA (Medikal Ulak)

Medula is an integrated software
system between SSI and contracted
healthcare service providers and
enables them to request
authorization from the SSI, record
necessary information of the
provided healthcare services to
universal health insurance holders
and send invoice details
electronically to SSI for
reimbursement.

Medula, SGK ile sözleşmeli sağlık
hizmeti sunucuları arasında
kurulmuş entegre bir yazılım
sistemidir. Bu sistem aracılığı ile
sağlık hizmeti sunucuları SGK’dan
onay talep eder, genel sağlık
sigortalılarına sunulan sağlık
hizmetine ilişkin bilgileri kaydeder
ve geri ödeme için faturaları
elektronik ortamda SGK’ya
gönderir.

Member country

Üye ülke

Member of the family - Family
member

Aile bireyi / ferdi

Member State

Üye Devlet

Member State of affiliation

Mevzuatına tabi olunan üye
devlet

Concept used in the context of
cross-border healthcare, in
particular planned care (see
“planned care”), referring to the
Member State where the patient is
insured and whose institution has
to reimburse the costs of the
planned care. Corresponds in the
overall majority of cases to the
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Sınır ötesi sağlık hizmeti, bilhassa
planlı sağlık hizmeti (bkz.
“planlanmış bakım”) bağlamında,
hastanın sigortalı olduğu ve planlı
sağlık hizmeti masraflarının geri
ödemesini yapmak zorunda olan
kurumun bulunduğu üye devleti
ifade etmek için kullanılan bir
kavramdır. Çoğu durumda yetkili

M
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competent Member State (except
for certain pensioners).

üye devletle benzerlik gösterir (bazı
emekliler hariç).

Member State of treatment

Tedavinin verildiği üye devlet

Memorandum of understanding
(m.o.u.)

Mutabakat zaptı

Migrant worker

Göçmen işçi

Military academy

Harp okulu

Military personnel

Askeri personel

Military service

Askerlik hizmeti

Mine

Maden

Mine workplace

Maden işyeri

Minimum income

Asgari gelir

Minimum labour force

Asgari işçilik

Minimum labour force
implementation

Asgari işçilik uygulaması

Minimum living allowance

Asgari geçim yardımı

Minimum pension

Asgari emekli aylığı

Minimum wage

Asgari ücret

Minister

Bakan

Ministry of Health

Sağlık Bakanlığı

Ministry of Labour and Social
Security (MoLSS)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB)

Minority

Azınlık

Miscellaneous provisions

Çeşitli hükümler - Muhtelif
hükümler

MISSCEO
(The Mutual Information System
on Social Protection of the
Council of Europe)

MISSCEO
(Avrupa Konseyi’nin Sosyal
Koruma Konusunda Karşılıklı
Bilgilendirme Sistemi)

M
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MISSOC
MISSOC
(EU’s Mutual Information System (AB’nin Sosyal Koruma
Konusunda Karşılıklı
on Social Protection)
Bilgilendirme Sistemi)
Mobbing

Yıldırma - Bezdiri - Mobbing

Refers to systematic emotional
abuse and disturbance in the
workplace targetting a person by
the other people (superiors,
coworkers or subordinates) through
intimidation, rumor, harrasment
and isolation.

İş yerinde yıldırma, dedikodu, taciz
ve dışlama gibi yollarla belirli bir
kişinin hedef alınarak diğer kişiler
(üst, eşit veya ast kişiler) tarafından
sistemli bir biçimde huzursuz
edilmesi ve kişiye yönelik psikolojik
baskı uygulanmasına denir.

Mobility

Dolaşım

Mobilization

Seferberlik

Modification - Amendment

Değişiklik

Monetary policy

Para politikası

Monitoring

İzleme

Monitoring and evaluation

İzleme ve değerlendirme

Monthly contribution and service
document

Aylık prim ve hizmet belgesi

Monthly earning

Aylık kazanç

Monthly earnings subject to
Prime esas aylık kazançlar
contributions - Monthly insurable
earnings
Monthly salary

Maaş

Motion for stay of execution

Yürütmenin durdurulması

Moving of workplace - Relocation İşyerinin nakli
of workplace
Mukhtar (Headman of village or Muhtar
Headman of a quarter in the city)
Multilateral social security
agreement / convention
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Çok taraflı sosyal güvenlik
anlaşması / sözleşmesi
M
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Multi-level governance

Çok düzeyli yönetişim

Multi-pillar pension system

Çok basamaklı / sütunlu
emeklilik sistemi

Multiple nationality

Çok uyrukluluk

Multiple pregnancy

Çoğul gebelik

Municipality

Belediye

Mutatis mutandis

Gerekli değişikliklerin yapılması
koşuluyla

Mutual recognition

Karşılıklı tanıma

Mutual recognition of diplomas

Diplomaların karşılıklı olarak
tanınması

M
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N
National benefit package
National court
National law
National legislation
National Programme for the
Adoption of the Acquis (NPAA)
National regulation
National Strategy Report
Nationality
Nationality clause
A provision (in legislation,
international agreements or
contracts) reserving access to a
benefit, advantage or economic
activity to citizens of (a) particular
countr(y)(ies).

Needy
Negotiation
Negotiation of an agreement
Net amount
Net minimum wage
Nominal service period
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Ulusal yardım paketi
Ulusal mahkeme
Ulusal hukuk
Ulusal mevzuat
Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine İlişkin Ulusal
Program
Ulusal düzenleme
Ulusal Strateji Raporu
Tabiiyet - Uyruk
Tabiiyet hükmü (ulusallık koşulu)
Bir yardıma, avantaja veya
ekonomik faaliyete erişimi belirli bir
ülkenin/belirli ülkelerin
vatandaşlarıyla kısıtlayan hüküm
(mevzuatta, uluslararası
anlaşmalarda veya sözleşmelerde).

Muhtaç
Müzakere
Anlaşmanın müzakeresi
Net miktar
Net asgari ücret
İtibari hizmet süresi
N
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Nomination
Non discriminatory restriction
Non-agricultural self-employed
persons
Non-binding - Null and void
Non-contracted
Non-contributory benefit
Non-contributory payment
Non-contributory period
Non-exportability
Non-exportable benefit
Non-governmental Organisation
(NGO)
Non-hospital care
Non-resident person
Notarised
Notary
Notification
Notification of accident at work
Notification of occupational
disease
Notification of workplace
Notional accounts schemes
Null and void - Non-binding
Number of contribution days

Aday gösterme
Ayrımcılık içermeyen sınırlama
Tarım dışında kendi nam ve
hesabına çalışanlar
Bağlayıcı olmayan
Sözleşmesiz
Primsiz yardım
Primsiz ödeme
Prim ödemesi yapılmaksızın
geçen süre
İhraç edilemezlik
İhraç edilemeyen yardım
Sivil Toplum Kuruluşu (STK)
Hastane dışında yapılan bakım
Ülkede ikamet etmeyen kişi
Noter onaylı / tasdikli
Noter
Tebliğ etmek - Tebligat - Bildirim
İş kazasının bildirilmesi
Meslek hastalığının bildirilmesi
İşyerinin bildirilmesi
Sanal hesaplar emeklilik sistemi
Bağlayıcı olmayan
Prim ödeme gün sayısı

N
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O
İtiraz

Objection
(See “Appeal”)

(Bkz. “Temyiz”)

Objective justification

Nesnel gerekçelendirme

Obligation - Liability

Yükümlülük

Obligator

Mükellef

Obligatory retirement / Sua
sponte retirement

Re’sen emeklilik

Occasional care

Geçici bulunma halinde sağlık
hizmeti

Concept used in the context of
cross-border care in the EU. Refers
to treatment which, owing to
sickness or accident, becomes
necessary on medical grounds
during a stay outside the
competent State (or, for
pensioners, the State of residence),
having regard to the nature of the
care and the expected length of the
stay. Insured persons obtain
occasional care by presenting their
European Health Insurance Card
(see “EHIC”) to the provider in the
State of stay. The care is provided
as if the person were insured under
the scheme applicable in the State
of stay.
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AB’de sınır ötesi sağlık hizmeti
bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Yetkili devlet dışında
(aylık alan kişiler için ikamet
ettikleri ülke dışında) bulunulan
süre içerisinde, sağlık hizmetinin
türü ve beklenen kalış süresi
dikkate alınmak kaydıyla, hastalık
veya kaza nedeniyle tıbbi bakımdan
zorunlu hale gelen tedaviyi ifade
etmektedir. Sigortalı kişiler, Avrupa
Sağlık Sigortası Kartlarını (bkz.
“ASSK”) bulunulan ülkedeki sağlık
hizmet sunucusuna göstermek
kaydıyla, geçici olarak sağlık
hizmetlerinden faydalanırlar. Söz
konusu sağlık yardımı, kişi

O
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bulunulan ülkenin mevzuatı
kapsamında sigortalıymış gibi
dikkate alınarak sağlanır.

Occupational disease Professional disease

Meslek hastalığı

Occupational disease insurance

Meslek hastalığı sigortası

Occupational insurance

Mesleki sigorta

Occupational / Professional /
Working life

Çalışma hayatı

Occupational pension

Mesleki emeklilik

Pension schemes to which an
employee may be eligible to join by
reason of his or her employment in
a firm or membership of a
profession or trade.

Çalışanların bir şirkette istihdam
edilmeleri veya bir meslek ya da
ticaret grubuna üye olmaları
sebebiyle katılma hakkına sahip
olabilecekleri sosyal güvenlik
programlarıdır.

Occupational risks

Mesleki riskler

Occupational / Work safety

İş güvenliği

Occupational social security
scheme

Mesleki sosyal güvenlik programı

Official Journal of the European
Union

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi

Official language

Resmi dil

Old-age

Yaşlılık

Old-age benefit

Yaşlılık yardımı

Old-age dependency ratio

Yaşlı bağımlılık oranı

Old-age insurance

Yaşlılık sigortası

Old-age pension

Yaşlılık aylığı

Old-age pensioner

Yaşlılık aylığı alan kimse

Omnibus bill

Torba kanun

On-call work

Çağrı üzerine çalışma

Open consultation

Kamuya açık danışma
O
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Open Method of Coordination
(OMC)

Açık Koordinasyon Yöntemi (AKY)

An intergovernmental model of
governance that has been used in
the EU since the 1990’s. It is a
framework for political cooperation
to achieve common goals. It relies
on soft law mechanisms such as
guidelines and indicators,
benchmarking and sharing of best
practices (as opposed to hard law,
i.e. legislation). The OMC is used in
different policy areas, notably in the
field of employment (European
Employment Strategy), in the field of
social protection and social
inclusion.

1990’lardan bu yana AB’de
kullanılan bir hükümetler arası
yönetişim modelidir. Ortak
hedeflere ulaşmak için siyasi
işbirliği sağlamaya yönelik bir
çerçevedir. Yönerge, gösterge ve en
iyi uygulamaların karşılaştırılması
ve paylaşılması gibi yumuşak hukuk
mekanizmalarına dayanır (kanunlar
gibi bağlayıcı hukukun aksine).
AKY, özellikle istihdam (Avrupa
İstihdam Stratejisi), sosyal koruma
ve sosyal içerme alanlarında olmak
üzere çeşitli politika alanlarında
kullanılmaktadır.

Open society

Açık toplum

Opinion

Görüş

Optician

Optisyen

Optional - Voluntary

İsteğe bağlı

Optional continued insurance

Devam eden isteğe bağlı sigorta

Specific kind of voluntary
insurance, i.e. voluntary insurance
subsequent to prior (compulsory)
insurance. For example, with a view
to increasing his/her future pension
entitlement, a person who goes to
work in another Member State may
want to continue paying pension
contributions on a voluntary basis
in the State where s/he used to be
insured. EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of
Social Security Systems contains a
specific provision (Article 14)
dealing with voluntary and optional
continued insurance.
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(Zorunlu) Sigortanın ardından
yapılan özel bir isteğe bağlı sigorta
türü. Örneğin gelecekte hak
kazanacağı emekli aylığını artırmak
amacıyla başka bir üye devlette
çalışan kişi daha önceden sigortalı
olduğu devlette gönüllü bir şekilde
prim ödemeyi sürdürmek isteyebilir.
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü gönüllü ve isteğe
bağlı olarak sürdürülen sigortaya
ilişkin özel bir hüküm içerir
(Madde 14).

O
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Optional insurance - Voluntary
insurance

İsteğe bağlı sigorta

Ordinary company

Adi şirket

Ordinary invalidity

Adi malullük

Ordinary legislative procedure

Olağan yasama usulü

Formerly known as co-decision
procedure, is the standard
legislative procedure of the EU by
which Regulations and Directives
are adopted, providing for equal
legislative competencies for Council
and European Parliament.

Daha önceden ortak karar usulü
olarak bilinen, Konsey ve Avrupa
Parlamentosuna eşit yasama yetkisi
sağlamak kaydıyla, tüzüklerin ve
direktiflerin kabul edilmesine
yönelik standard AB yasama
sürecidir.

Organ transplantation

Organ nakli

Original drug - Brand-name drug

Orjinal ilaç

Orphan’s pension

Yetim aylığı

Orthesis

Ortez

Out of pocket payment

Cepten ödeme

Outpatient treatment

Ayakta tedavi

Overlapping of benefits

Yardımların birleşmesi

Overlapping of insurance status

Sigortalılık hallerinin birleşmesi

Overlapping of pensions and
benefits

Aylık ve gelirlerin birleşmesi

Overriding reason (in the public
interest)

Asli unsur (kamu yararı
bakımından)

Ground for justification of indirectly
discriminatory or other restrictive
measures in the field of free
movement. The list of overriding
reasons in the public interest is
open-ended (as opposed to the
three derogations expressly
mentioned in the TFEU, i.e. public
health, public policy and public
security). An example of an
overriding reason recognised by the

Serbest dolaşım alanında dolaylı
ayrımcılık veya diğer kısıtlayıcı
önlemlerin gerekçelendirilmesi için
zemin. Kamu yararı bakımından asli
unsurların listesi açık bir listedir
(ABİA’da geçen üç istisnadan farklı
olarak, örn. kamu sağlığı, kamu
politikası ve kamu güvenliği).
Avrupa Birliği Adalet Divanı
tarafından tanınan asli unsurlara
örnek olarak sosyal güvenlik

O
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European Court of Justice is the
(prevention of the) risk of seriously
undermining the financial balance
of the social security system.

Overt (or direct) discrimination
(See “Direct discrimination”)

sisteminin maddi dengesinin ciddi
olarak sarsılması riski (-nin
önlenmesi) verilebilir.

Aleni (veya doğrudan) ayrımcılık
(Bkz. “Doğrudan ayrımcılık”)

Overtime pay

Fazla mesai ücreti

Overtime service

Fazla mesai
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O

P
Paid leave

Ücretli izin

Paragraph

Fıkra

Partial incapacity for work

Kısmi iş göremezlik

Partial old-age pension

Kısmi yaşlılık aylığı

Partial pension

Kısmi aylık

A partial pension is granted in a
situation of partial retirement in the
EU: a person is entitled to reduce
the working time to a part-time
employment due to old age and at
the same time s/he is entitled to
receive a proportionally reduced
"partial pension".

Partial unemployment

AB’de kısmi emeklilik halinde
verilen kismi emekli aylığına denir.
Bu uygulamada yaşlılıktan dolayı
kişilerin çalışma saatleri kısmi
süreli çalışma saatlerine indirilir ve
aynı zamanda bu kişiler orantısal
olarak azaltılmış “kısmi emekli
aylığı” almaya hak kazanır.

Kısmi işsizlik
İşletmenin geçici olarak kapanması
ya da çalışma saatlerinin geçici
olarak azaltılması halinde, tam
zamanlı çalışanların maaşlarının bir
kısmını almaya devam etmesi ve
geçici olarak kısmen işsiz kalmaları
durumudur.

Situation of full-time employees
who, in the event of the temporary
closure of an enterprise or a
temporary reduction of working
hours, are in receipt of partial
maintenance of their pay and who
are in a situation of temporary
unemployment.

Partially unemployed

Kısmi işsiz

A concept relevant in the context of
Article 65 of the EU Regulation No
883/2004 on the Coordination of

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün yetkili üye

P
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Social Security Systems, on
unemployed persons residing
outside the competent State. A
person is wholly unemployed for the
purposes of that provision if his/her
employment relationship has been
broken or has expired. Conversely,
an employed person whose
employment relationship still exists
but is suspended can be regarded
as partially unemployed.

devlet dışında ikamet eden işsiz
kişilere ilişkin 65. Maddesi
bağlamında kullanılan bir
kavramdır. Bu hükme göre;
istihdam ilişkisi bitirilen ya da sona
erdirilen kişiler tamamen işsiz
olarak kabul edilirler. Öte yandan,
istihdam ilişkisi devam eden ancak
askıya alınmış olan hizmet akdiyle
çalışan bir kişi kısmi işsiz olarak
değerlendirilebilir.

Partnership

Ortaklık

Part-time employee

Kısmi süreli çalışan

Part-time employment / labour
contract

Kısmi süreli hizmet akdi / iş
sözleşmesi

Part-time work

Kısmi süreli çalışma

Passive insured (Pensioner)

Pasif sigortalı (Emekli)

Paternity

Babalık

Paternity leave

Babalık izni

Parental leave provides paid time
off work for the father, whose wife
gives birth, to assist his wife to care
for the child.

Patient mobility
It is the mobility enabling patients
to receive health treatment in any
member state in the EU.

Babalık izni, eşi doğum yapan
babaya, çocuğa bakma konusunda
eşine yardımcı olması için verilen
ücretli izindir.

Hasta hareketliliği
AB’de hasta kişilerin herhangi bir
üye ülkelede tedavi görmesine
imkân tanıyan hareketliliktir.

Patriotic services

Vatani hizmet tertibi

PAYGO (Pay As You Go)

Dağıtım Modeli

In social security, PAYGO refers to
an unfunded system in which
current contributors to the system
pay the expenses for the current
recipients.

Payment - Remuneration
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Sosyal güvenlikte dağıtım modeli,
sigorta primi ödeyenlerin her türlü
sosyal güvenlik harcamalarını
finanse ettiği ve aylıkların prim
gelirlerinden ödendiği fonsuz
modeli ifade eder.

Ödeme
P

ENGLISH ‐ TURKISH

Payment in lieu of notice (PILON) İhbar tazminatı
Payment period

Ödeme dönemi

Peaceful settlement of disputes

Anlaşmazlıkların barışçıl çözümü

Pension (1)

Emeklilik

Pension (2)

Emekli(lik) aylığı / maaşı

Pension claim

Aylık talebi

Pension claim date

Aylık talep tarihi

Pension fund

Emekli sandığı - Emeklilik fonu

Pension payments

Emekli aylığı ödemeleri

Pension right

Emekli aylığı alma hakkı

Pension scheme

Emeklilik planı

Pension supplement

Tamamlayıcı aylık

Pensionable age - Retirement age Emeklilik yaşı
Pensioner - Retired person

Emekli kişi

Per diem allowance

Gündelik - Harcırah

Performance bond

Kesin teminat

Period of employment

Hizmet akdiyle çalışılan süre

Period of limitation

Sınırlayıcı süre

Period of residence

İkamet süresi

Period of self-employment
Period of work
Permanent care
Permanent full incapacity for
work
Permanent incapacity for work
Permanent incapacity for work
benefit
Permanent partial incapacity for
work

Bağımsız çalışılan süre
Çalışma süresi
Sürekli bakım
Sürekli tam iş göremezlik
Sürekli iş göremezlik
Sürekli iş göremezlik geliri
Sürekli kısmi iş göremezlik

P
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Permanent posting

Sürekli görevlendirme

Permanent residence

Daimi ikamet

Permanent worker

Sürekli işçi

Person in need of permanent
care

Sürekli bakıma muhtaç kişi

Person obliged to pay
contribution

Prim ödeme yükümlüsü

Personal coverage - Personal
scope

Sigortalı sayılanlar - Kişisel
kapsam

Personel coverage of universal
health insurance

Genel sağlık sigortalısı sayılanlar

Personal data

Kişisel veri

Personal scope - Personal
coverage

Kişisel kapsam - Sigortalı
sayılanlar

Pharmacist

Eczacı

Pharmacy

Eczane

Physician - Doctor

Hekim - Doktor

Pillar

Sütun (Basamak)

Place of residence

İkamet yeri - İkametgâh

Place of settlement of disputes

Uyuşmazlıkların çözüm yeri

Planned care

Planlı sağlık hizmeti

Concept used in the context of
cross-border healthcare, also known
as scheduled treatment (see
“scheduled treatment”) in the EU.
Refers to healthcare obtained in a
Member State other than the
Member State of affiliation (see
“Member State of affiliation”) to
which the person travelled with the
intention to receive treatment. In
some cases, reimbursement of the
costs of planned care may be made

208

AB’de sınır ötesi sağlık hizmeti
bağlamında kullanılan aynı
zamanda “planlı tedavi” olarak da
bilinen kavramdır (bkz. “planlı
tedavi”). Bir kişinin, mevzuatına tabi
olduğu üye ülke dışında bir ülkeye
tedavi amaçlı gitmesi halinde
alacağı sağlık hizmetini ifade
etmektedir (bkz. Mevzuatına tabi
olunan üye devlet). Bazı hallerde,
planlı sağlık hizmeti masraflarının
geri ödemesi, mevzuatına tabi

P
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contingent upon prior authorisation
by the sickness insurance institution
of the Member State of affiliation.

olunan üye devletin hastalık
sigortası kurumundan alınacak ön
izine bağlı kılınabilir.

Police academy
Polis akademisi
Policy priority
Politika önceliği
Portable document (of the EESSI) Taşınabilir belge (EESSI’de)
(See “Structured Electronic
Documents, SEDs”)

(Bkz. “Yapılandırılmış Elektronik
Belgeler”)

Positive discrimination
Posted worker
Posting

Pozitif ayrımcılık
Geçici görevli
Görevlendirme

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the situation where
employees normally employed in a
Member State are sent by their
employer to another Member State
to temporarily perform work on that
employer’s behalf. Self-employed
persons normally pursuing activities
in a Member State can also post
themselves to another Member
State to temporarily perform similar
activities there. Provided certain
conditions are met, notably that the
duration of the posting does not
exceed 24 months, the employees
and self-employed remain subject
to the social security legislation of
the State where they normally work.
This is an important exception to
the principle of the application of
the lex loci laboris (see “lex loci
laboris”). The aim of the posting
exception is to promote the
freedom to provide services for
employers and self-employed, and
the free movement of workers for

AB Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu Tüzüğüne göre; bir
üye devlette normal olarak istihdam
edilen çalışanların, işveren adına
işverenleri tarafından geçici olarak
çalışmak üzere başka bir üye
devlete gönderilmesi durumunu
ifade etmektedir. Üye devletlerden
birinde faaliyet gösteren kendi
hesabına (bağımsız) çalışan kişiler
de benzer faaliyetler yürütmek
üzere geçici olarak başka bir üye
devlete çalışmaya gidebilirler.
Özellikle görevlendirme süresinin
24 ayı aşmaması gibi belli
koşulların yerine getirilmesi
kaydıyla, hizmet akdiyle ya da kendi
hesabına çalışanlar çalışmakta
oldukları üye devletin sosyal
güvenlik mevzuatına tabi olmaya
devam ederler. Bu husus, lex loci
laboris ilkesinin uygulanması
konusunda önemli bir istisnayı
teşkil eder. (bkz. “Lex loci laboris”)
Görevlendirme konusundaki bu
istisnanın amacı; genel kuralın
uygulanmasında istihdam süresinin
yetersiz olması nedeniyle

P

209

İNGİLİZCE ‐ TÜRKÇE

employees by avoiding the
administrative complications which
would result from the application of
the general rule where the period of
employment is of short duration.

Görevlendirmeyi yapan şirketin
bulunduğu devlet
Görevlendirmeyi yapan işletme /
şirket
Aktif / pasif oranı

Posting State
Posting undertaking / company
Potential support ratio Active / passive ratio
Poverty
Power of attorney
Pre-authorization - Prior
authorisation
Precedent
Precondition - Prerequisite
Preferential employment

Yoksulluk
Vekalet
Ön izin - Ön onay
Emsal karar
Ön koşul / şart
İmtiyazlı istihdam

Preferential employment means
giving of special treatment in the
field of employment to certain
persons or classes of persons over
others on the grounds such as race
and gender.

Pregnancy
Preliminary ruling
Preparatory document
Prepayment discount
Pre-retirement benefit

İmtiyazlı istihdam, istihdam
alanında bazı kimselere ya da
gruplara ırk ve cinsiyet gibi
temellere dayanarak diğerlerine
kıyasla ayrımcı nitelikte özel
muamelede bulunulması anlamına
gelmektedir.

Gebelik
Ön karar
Hazırlık belgesi / dokümanı
Erken ödeme indirimi
Ön emeklilik yardımı

Cash benefit, other than an
unemployment benefit or an early
old-age benefit, provided from a
specified age to workers who have
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işverenlerın karışısına çıkacak idari
karışıklıkların önüne geçmek
suretiyle, işverenler ve bağımsız
çalışanlar için hizmet sunma
serbestliği ile işçiler için sebest
dolaşımın teşvik edilmesidir.

Belirli bir yaştan itibaren para
kazanmaya yönelik faaliyetleri
azalmış, sona ermiş veya askıya
alınmış işçilere yaşlılık aylığına veya

P
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reduced, ceased or suspended
their remunerative activities until
the age at which they qualify for an
old-age pension or an early
retirement pension, the receipt of
which is not conditional upon the
person concerned being available
to the employment services of the
competent state.

Pre-retirement scheme
Presentation
President
President of the Institution (SSI)
Preventive healthcare service
Primary healthcare service
provider
Primary law
Primary legislation
Prime Minister
Principal employer
Principle of conferral of powers

erken emeklilik aylığına hak
kazanacakları tarihe kadar verilen,
verilişi ilgili kişinin yetkili devletteki
istihdam hizmetlerine kayıtlı olup
olmamasına bağlı olmayan, işsizlik
yardımı veya erken yaşlılık
yardımlarından ayrı olan nakdi
yardım.

Ön emeklilik programı
İbraz etme
Cumhurbaşkanı
Kurum Başkanı (SGK)
Koruyucu sağlık hizmeti
Birinci basamak sağlık hizmeti
sunucusu
Birincil hukuk
Birincil mevzuat
Başbakan
Ana işveren
Yetkilendirme ilkesi

(Art. 4, Art. 5 of TEU in the EU
context)

(AB bağlamında ABA Madde 4,
Madde 5)

Principle of inevitability

Kaçınılmazlık ilkesi

Principle of non-discrimination

Ayrımcılık yapmama ilkesi

Prior authorisation - Preauthorization

Ön izin - Ön onay

A prior authorisation is an
administrative procedure, which
means that before a person may go
to another country to receive
healthcare, the competent authority
of his country must give formal
approval for this care following an
application.

İdari bir prosedür olan ön onay, bir
kişinin sağlık hizmeti almak üzere
başka bir ülkeye gitmeden önce
başvuruda bulunmasını takiben, bu
hizmet için kendi ülkesindeki yetkili
kurumun vermesi gereken resmi
onaydır.

P
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Priority rule

Öncelik kuralı

Private health insurance

Özel sağlık sigortası

Private hospital

Özel hastane

Private member's bill - Legislative Kanun teklifi
proposal
Private pension funds

Özel sandıklar

Private retirement system Individual retirement system

Özel emeklilik sistemi - Bireysel
emeklilik sistemi

Professional disease Occupational disease

Meslek hastalığı

Professional / Occupational /
Working life

Çalışma hayatı

Professional qualification

Mesleki nitelik

Progress payment

Hakediş

Progress Report

İlerleme Raporu

Prohibition

Yasaklama

Prolongation

Uzatma

Promotion of employment

İstihdamın teşvik edilmesi

Proportionality principle

Orantılılık ilkesi

It is a fundamental principle of
European Union law. According to
this principle, the EU may only act
to exactly the extent that is needed
to achieve its objectives, and no
further.

AB’nin temel ilkelerinden biridir. Bu
ilkeye göre; AB kurumsal olarak
hedeflerini gerçekleştirmek için
gerektiği ölçüde hareket edebilir,
daha fazlasını yapamaz.

Proportionate

Orantılı

Pro-rata Pension

Pro-rata Aylık - Sözleşme aylığı

Concept in the EU Social Security
Coordination Regulation’s chapter
on old-age and survivors’ pensions,
referring to the pension calculated
by applying to the thereotical
pension (TP) the ratio between the
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AB Koordinasyon Tüzüğünün
yaşlılık, dul ve yetim aylıkları
bölümünde kişinin ilgili üye devlette
tamamladığı sürenin, çalıştığı bütün
üye devletlerde tamamladığı
sürelerin toplamına oranı alınarak
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duration of periods completed in
the Member State concerned and
the duration of periods completed
in all Member States where a
person has worked.

bu oranın teorik aylığa (TA)
uygulanmasıyla hesaplanan
aylıkları ifade etmektedir.

Pro-rata temporis method

Pro-rata temporis yöntemi

It is a method of proportionality in
terms of duration. In the EU Social
Security Coordination System, if
the insured person has worked in
more then one Member State,
his/her pension is calculated by
using the pro-rata pension
temporis method. Firstly, a full
pension calculation is made on the
basis that the person concerned
spent all insured periods in the
country A. Secondly, another
calculation is made for the part
pension that this person receives
from the country A by calculating
the percentage of this pension that
correspond to the share of the
total period of insurance spent in
country A.

Süre bakımından orantılılık yöntemi
demektir. AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sistemi içerisinde,
eğer bir sigortalı birden fazla Üye
Devlette çalışmış ise bu kişinin
emekli aylığı pro-rata temporis
yöntemi kullanılarak hesaplanır.
Önce, bu kişi bütün sigorta süresini
A ülkesinde geçirmiş gibi
varsayılarak tam emekli aylığı
hesabı yapılır. Daha sonra, bu
emekli aylığının A ülkesinde
geçirilen sigortalılık süresine
tekabül eden oranı ayrıca
hesaplanarak kişinin A ülkesinde
alacağı kısmi emekli aylığı tespit
edilir.

Proratisation

Orantılı olarak dağıtma /
hesaplama

Prosecution

Kovuşturma

Prosthesis

Protez

Protection against dismissal

İşten çıkarılmaya karşı koruma İş güvencesi

Protection of personal data

Kişisel verilerin korunması

Provision

Hüküm

Provisional application of
legislation

Mevzuatın geçici olarak
uygulanması

P
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Provisional article

Geçici madde

Provisional granting of benefits

Yardımların geçici olarak
verilmesi

Public administration

Kamu idaresi

Public consultation

Kamuoyu müzakeresi

Public employee

Kamu çalışanı

Public health

Halk sağlığı

Public interest

Kamu yararı

Public order

Kamu düzeni

Public policy

Kamu politikası

Public procurement

Kamu ihalesi

Public security

Kamu güvenliği

Public servant

Kamu görevlisi

Public / State workers

Kamu / devlet işçileri
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Qualified majority voting (QMV)

Nitelikli çoğunluk oylaması

The standard voting system used by
the Council of the European Union,
enabling certain decisions to be
passed without unanimity. A voting
system, used by the EU Council of
Ministers, enabling certain
resolutions to be passed without
unanimity.

Qualifying period

Bazı kararların oybirliği olmaksızın
yürürlüğe girmesine imkân veren
Avrupa Birliği Konseyi tarafından
kullanılan standart oylama
sistemidir. Bazı kararların oybirliği
olmaksızın yürürlüğe girmesine
imkân veren AB Bakanlar
Kurulu’nca kullanılan bir oylama
sistemidir.

Hak kazanma süresi

Refers to a common benefit
entitlement condition in national
social security legislation,
consisting of making entitlement to
benefits contingent upon having
completed a minimum number of
periods of residence, (self-)
employment or insurance under the
said legislation. Not to be confused
with waiting period.
(See “Waiting period”)

Ulusal sosyal güvenlik mevzuatı
kapsamında yardıma hak kazanma
koşullarını ifade eder. Yardıma hak
kazanma, söz konusu mevzuat
kapsamında asgari ikamet süresi,
kendi nam ve hesabına ya da
hizmet akdiyle çalışma süresi ya da
sigortalılık sürelerini tamamlamaya
bağlı olarak yardımlara hak
kazanma koşullarından oluşur.
Bekleme süresiyle
karıştırılmamalıdır.
(Bkz. “Bekleme süresi”)

Q
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R
Racial discrimination
Ratification (Treaty)
Rationale - Justification
Real person
Reasonable accommodation

Irka dayalı ayrımcılık
Onay (Antlaşma)
Gerekçe
Gerçek kişi
İşverenin işyerini engelli
çalışanların ihtiyaçlarına uygun
hale getirmesi
Gerekçeli görüş

Reasoned opinion
One of steps in the pre-litigation
procedure in the context of
infringement proceedings (see
“infringement proceedings”). The
purpose of the reasoned opinion is to
set out the Commission’s position on
the infringement and to determine
the subject matter of any action,
requesting the EU Member State to
comply within a given time limit.

Recalculation
Receipt
Receivable
Recipient (benefit, allowance etc.)
Reciprocal restriction
Reciprocity principle
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İhlal kovuşturması (bkz. “ihlal
kovuşturması”) kapsamında dava
öncesi süreç aşamalarından biridir.
Gerekçeli açıklamanın amacı,
Komisyon’un ihlale ilişkin
pozisyonunu belirlemek ve AB’ye
üye devletin verilen zaman dilimi
içerisinde uyması gereken eylem
konusunu belirlemektir.

Yeniden hesaplama
Makbuz
Alacak
Alan kişi (yardım, ödenek vs.)
Karşılıklı kısıtlama
Karşılıklılık ilkesi - Mütekabiliyet
ilkesi

R
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Recognition of diplomas and
certificates
Recommendation
Recourse
Recovery of inappropriate
payments

Diplomaların ve sertifikaların
tanınması
Tavsiye
Rücu
Yersiz ödemelerin geri alınması

Occurs when benefits are overpaid
or are paid but not due, either as a
result of error, misrepresentation or
fraud. Benefits are usually
recovered from the beneficiaries (in
some cases also from other
persons, e.g. spouse, heirs) who
can be required to refund the value
of benefits not due or who can have
that value deducted from any future
payments to which they would be
entitled.

Hata, yanlış değerlendirme veya
hile sonucu kişilere fazla veya
zamanından önce yapılan yersiz
ödemelerin geri alınmasına denir.
Yersiz ödemeler, kişinin (bazı
durumlarda eşi veya mirasçısı gibi
diğer bir kişinin) toplu ödeme
yapmasıyla veya kişinin hak
kazanmış olduğu gelecek
ödemelerden düşülmesi yöntemiyle
tahsil edilir.

İşe alma
Tekrar dağıtılan / Yeniden
dağıtılan nitelikte
Reduction
Azaltma
Redundancy - Dismissal - Lay off İşine son verme - İşten çıkarma
Redundancy payment İşten çıkarma tazminatı - Kıdem
Severance payment
tazminatı
Reference earning
Dikkate alınan kazanç
Reference for a preliminary ruling Ön karar başvurusu
Recruitment
Redistributive

A procedure exercised before the
European Court of Justice (ECJ),
which consists of a cooperation
between the national and the EU
judiciary. National courts may refer
cases already underway to the ECJ
in order to question it on the
interpretation or validity of
European law. The reference for a
preliminary ruling seeks to ensure

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD)
huzurunda uygulanan, ulusal yargı
organları ile AB yargı organları
arasında işbirliğinden oluşan bir
süreçtir. Ulusal mahkemeler,
hâlihazırda görülmekte olan
davaları, Avrupa hukukunun
yorumlanması ya da geçerliliği
hususunda değerlendirmesi için
ABAD’a sevkedebilirler. Ön karar

R
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the uniform application of
European law throughout the EU.
National courts which act as a final
resort, are obliged to exercise the
reference for a preliminary ruling if
one of the parties requests it. For
others, the decision lies with the
courts themselves. The ensuing
ruling of the ECJ is binding not only
on the national court on whose
initiative the reference for a
preliminary ruling was made but
also on all of the national courts of
the Member States.

Reference period
Referral
Referral chain
Refugee

Dikkate alınan süre
Sevk
Sevk zinciri
Mülteci

Under the United Nations
Convention Relating to the Status
of Refugees of 1951, a refugee is
defined as a person who "owing to
a well-founded fear of being
persecuted for reasons of race,
religion, nationality, membership of
a particular social group, or political
opinion, is outside the country of
his nationality, and is unable to or,
owing to such fear, is unwilling to
avail himself of the protection of
that country".

Refusal of objection
Regional cohesion
Regional policy
Registration
Regulation
Regulatory framework
218

başvurusunun amacı, Avrupa
hukukunun AB’nin her yerinde aynı
şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Nihai merci görevi gören ulusal
mahkemeler, taraflardan biri talep
ettiği takdirde, ön karar
başvurusunda bulunmak
zorundadır. Diğer durumlarda, karar
yetkisi mahkemelerin kendisine
kalmıştır. ABAD’nin verdiği karar,
sadece ön karar başvurusunda
bulunan ulusal mahkeme için değil,
aynı zamanda üye devletlerdeki
bütün ulusal mahkemeler için
bağlayıcıdır.

Mültecilerin Statüsüne Dair
Birleşmiş Milletler Sözleşmesine
(1951) göre mülteci, “ırk, inanç,
milliyet, belli bir sosyal gruba ya da
politik görüşe bağlı olma gibi
nedenlerle ciddi ve temelleri olan
bir zulmedilme korkusu sebebiyle,
vatandaşı olduğu ülkenin dışında
olan ve bu korku nedeniyle kendini
o ülke korumasına emanet
edemeyen ya da etmek istemeyen”
kişidir.

İtirazın reddi
Bölgesel uyum
Bölgesel politika
Kayıt - Tescil
Tüzük - Düzenleme - Yönetmelik
Çerçeve mevzuat
R
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Rehabilitation
Reimbursable
Reimbursement
Reimbursement of healthcare
costs
Reimbursement on the basis of
actual expenditure
Reimbursement on the basis of
fixed amounts
Relocation of workplace - Moving
of workplace
Remainder share
Remuneration - Payment
Renewal of an agreement
Renouncement / dissolution of
an agreement
Repeal - Abrogate
Representative
Representative of the employer
Reservation
Reside
Residence
For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to the place where the
habitual centre of a person’s
interests are situated. A number of
criteria must be taken into account
in order to establish whether this is
the case, whereby the length of the
presence in the territory of the
State concerned is not decisive,
unlike the intention and the

Rehabilitasyon
Geri ödenebilir
Geri ödeme
Sağlık hizmeti giderlerinin geri
ödenmesi
Cari harcamalar esasında geri
ödeme
Sabit miktarlar esasına göre geri
ödeme
İşyerinin nakli
Artan hisse
Ödeme
Anlaşmanın yenilenmesi
Anlaşmanın feshedilmesi
Yürürlükten kaldırmak Lağvetmek - Feshetmek
Temsilci
İşveren vekili
Çekince
İkamet etmek
İkamet - Oturma
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğü
kapsamında, kişinin daimi çıkar
merkezinin bulunduğu yeri ifade
etmektedir. Kişinin ikamet yerinin
tespitine karar verirken ilgili üye
devlet sınırları içerisinde kalınan
sürenin uzunluğu tek başına karar
vermeye yeterli değildir, bunun
yanında kişinin o ülkeye gelmesine
vesile olan niyet ve sebepler gibi bir

R
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reasons which have led the person
to move.
(See “Centre of interest of
activities” )

dizi kriter dikkate alınmalıdır.
(Bkz. “Faaliyetlerin ağırlık merkezi” )

Residence card

İkamet kartı

Residence clause

İkamet koşulu

Residence permit

İkamet izni / tezkeresi

Residence-based system

İkamete dayalı sistemi

Resident

İkamet eden - Mukim

Residential care

Huzurevinde bakım

Resignation

İstifa

Responsibility of employer

İşverenin sorumluluğu

Responsibility of third parties

Üçüncü kişilerin sorumluluğu

Rest period (Sick leave period)

İstirahat süresi

Restrictive measure

Kısıtlayıcı önlem / tedbir

Restructuring

Yapılandırma

Retention (of a right)

Muhafaza (bir hakkın)

Retired person - Pensioner

Emekli kişi

Retirement - Pension

Emeklilik

Retirement age - Pensionable age Emeklilik yaşı
Retirement bonus

Emeklilik ikramiyesi

Retirement pension - Pension
Revaluation

Emeklilik aylığı / maaşı
İntibak - Yeniden değerlendirme

The adaptation of the amount of
benefit to reflect changes
(increases) in the cost-of-living, the
level of income or some other basis
for adjustment. Revaluation may or
may not be automatic or regular.
Sometimes also referred to as
adjustment, revalorisation or
uprating.
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Yardım miktarının yaşam
giderindeki değişiklikleri (artışları),
gelir düzeyini veya bazı diğer temel
değişiklikleri yansıtacak şekilde
uyarlanması. İntibak otomatik ve
düzenli olabilir veya olmayabilir.
Bazen ayarlama, yeniden
değerlendirme, yeniden belirleme
olarak da ifade edilir.

R
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Reverse discrimination

Tersine ayrımcılık

Reverse discrimination in the
context of the EU internal market
arises where national or “static”
factors of production (incl. persons)
are treated less favourably than
their foreign or “mobile”
counterparts. Reverse
discrimination stems from the fact
that EU law only applies to crossborder situations, and not to purely
internal situations. It follows, for
example, that the nationals of a EU
Member State, unlike the nationals
of other Member States, cannot rely
on the EU Social Security
Coordination Regulation and on the
free movement of persons to
challenge a restrictive measure
(e.g. a residence requirement for
affiliation to a social security
scheme) enacted by the first
Member State. The ECJ has
consistently held that reverse
discrimination is not contrary to EU
law.

Review of degree of incapacity
Review of degree of invalidity
Revision of an agreement
Revival
Revival of service periods
It is a concept stipulated in the
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law numbered
5510 in Turkish social security
system. In some cases, the
insurance periods can be

AB İç Pazarı bağlamında tersine
ayrımcılık, vatandaşlarının ya da
(kişiler dahil) “statik” üretim
unsurlarının yabancı ya da “hareket
halinde” olanlara nazaran
dezavantajlı bir muameleye maruz
kaldıklarında ortaya çıkan durumu
ifade etmektedir. Tersine ayrımcılık,
AB hukunun sınır ötesi durumlarda
uygulanabilir olması, tamamen ülke
içi olan durumlarda
uygulanmamasından kaynaklanır.
Buradan çıkan sonuca göre, bir üye
devletin vatandaşları, başka üye
devletlerin vatandaşlarının aksine,
o üye devletin getirdiği kısıtlayıcı bir
önleme (örn; bir sosyal güvenlik
programına bağlı olmak için ikamet
koşulu) itiraz etmek için
koordinasyon tüzüğünden ve
kişilerin serbest dolaşımından
yararlanamazlar. ABAD devamlı
olarak tersine ayrımcılığın AB
hukukuna aykırı olmadığı
görüşünde olmuştur.

Kontrol muayenesi (İş göremezlik
derecesi)
Kontrol muayenesi (Malullük
derecesi)
Anlaşmanın gözden geçirilmesi
İhya
Hizmetlerin ihyası (Hizmetlerin
canlandırılması)
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda
düzenlenen bir kavramdır. Bazı
durumlarda, primlerin sigortalı veya
hak sahiplerine toptan ödenmesi
R
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eliminated by making a refund of
the contributions to the insured
person or his/her survivors. If the
insured person or his/her survivors
pay back the refunded
contributions to the Social Security
Institution, the eliminated
insurance periods are revived and
can be considered in the execution
of the Law.
(See “Full refund of contributions”)

Revolving / Working fund
organisation
Right
Right of establishment
Right of permanent residence
Right of residence
Right to petition
Risk system

Döner sermayeli kuruluş
Hak
İş kurma hakkı
Daimi ikamet hakkı
İkamet hakkı
Dilekçe hakkı
Risk sistemi

Invalidity pension system – akin to
sickness insurance– in which the
amount of the benefit is
independent of the length of
insurance. When risk systems are
listed in an annex to EU Regulation
883/2004, they are called type-A
systems. Persons having been
insured exclusively in Member
States with a type-A system do not
receive different pro-rata pensions
but a single pension from the State
in which they were insured at the
time the incapacity to work began.

Rule of law
Rules and procedures
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yoluyla hizmet süreleri tasfiye
edilebilir. Daha sonra primlerin
sigortalı veya hak sahipleri
tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna tekrar ödenmesiyle
sigorta sürelerinin yeniden kabul
edilmesine hizmetin ihyası
(canlandırılması) denir.
(Bkz. “Toptan ödeme”)

Yardım miktarının sigorta
süresinden bağımsız olduğu
malullük aylığı sistemidir (hastalık
sigortasına benzer). Risk sistemleri
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün ekinde
listelendiklerinde, bu sistemlere A
tipi sistemler denir. Özellikle sadece
A tipi sisteminin geçerli olduğu üye
devletlerde sigortalanmış kişiler, iş
göremezlik halinin vuku bulduğu
sırada sigortalı oldukları devletten
tek bir aylık alırlar farklı bir orantısal
aylık almazlar.

Hukuk devleti
Usul ve esaslar

R

S
Same-day treatment /
Day-patient treatment

Günübirlik tedavi

Sanction

Yaptırım

Scheduled treatment

Planlı tedavi

(See also “Planned care”)

(Bkz. “Planlı sağlık hizmeti”)

Scope - Coverage

Kapsam

Screening process

Tarama süreci

Screening report

Tarama raporu

Seasonal work

Mevsimlik iş

Seasonal worker

Mevsimlik işçi

Secondary healthcare service
provider

İkinci basamak sağlık hizmeti
sunucusu

Secondary law

İkincil hukuk

Secondary legislation

İkincil mevzuat

Second-pillar pension system

İkinci sütun emeklilik sistemi

Seizure

Haciz

Self-employed

Bağımsız çalışan

Self-employed activity - Selfemployment

Kendi nam ve hesabına çalışma Bağımsız çalışma

For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
“activity as a self-employed person”

AB Koordinasyon Tüzüğü
bağlamında, işin gerçekleştiği
devletin mevzuatında tanımlandığı

S
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şekliyle “kendi nam ve hesabına
çalışma”, söz konusu ülkede
gerçekleşen faaliyet ya da eşdeğer
durumdur.

means any activity or equivalent
situation so defined in the
legislation of the State where it is
carried out.

Self-employed persons

Kendi nam ve hesabına çalışanlar
- Bağımsız çalışanlar

Semi-residential care

Günübirlik bakım (Bakımevinde

Concept used in the context of long- kısmi bakım)
term care, to denote care provided
Uzun süreli bakım bağlamında
in institutions on an out-patient
kullanılır. Ayakta tedavi hizmeti
basis or in day-care centres. Also
veren kurumlarda veya günlük
referred to as semi-stationary care.
bakım merkezlerinde sağlanan
bakımı ifade eder.

Senior

Kıdemli

Seniority

Kıdem
Bir iş, görev, şirket vb. çalışılan
yerde geçirilen süre.

Length of service performed in a
profession, position, company etc.

Seniority payment

Kıdem aylığı

Seniority-based wage system

Kıdeme dayalı ücret sistemi

Service

Hizmet

Service period

Hizmet süresi

Service provider

Hizmet sağlayıcı / sunucu

Service purchase agreement

Hizmet alım sözleşmesi

Service recipient

Hizmet alan

Service user

Hizmet kullanıcısı

Several liability

Müşterek sorumluluk

Severance payment Redundancy payment
Sexual harassment
Shared competence

İşten çıkarma tazminatı - Kıdem
tazminatı
Cinsel taciz
Paylaşılmış yetki

When the Treaties confer on the EU
a competence shared with the
Member States in a specific area,
both the EU and the Member States
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Antlaşmalar, AB’ye belirli bir alanda
üye devletlerle paylaşmak üzere bir
yetki verdiğinde, hem AB hem de
üye devletler o alanda yasal olarak
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may legislate and adopt legally
binding acts in that area. The
Member States can exercise their
competence to the extent that the
Union has not done so. The internal
market and certain aspects of
social policy are examples of
shared competences.

Shift
Shipowner
Short-term insurance branches

bağlayıcı kanunlar yapabilirler. Üye
devletler, Birlik’in kullanmadığı
ölçüde bu yetkiyi kullanabilirler. İç
Pazar ve bazı sosyal politika alanları
paylaşılmış yetkiye örnek
gösterilebilir.

Vardiya
Armatör - Gemi sahibi
Kısa vadeli sigorta kolları

Refers to accident at work and
occupational disease, sickness and
maternity insurances in the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununa
göre iş kazası ve meslek hastalığı,
hastalık ve analık sigortalarını ifade
etmektedir.

Short-time working allowance

Kısa çalışma ödeneği

Sibling

Kardeş

Sickness

Hastalık

Sickness benefit

Hastalık yardımı

Sickness benefit in kind

Ayni hastalık yardımı

Sickness cash benefit

Nakdi hastalık yardımı

Sickness insurance

Hastalık sigortası

Sickness leave

Hastalık izni

Signatory state

İmzacı devlet

Similar activity

Benzer faaliyet

In the EU Regulation No 883/2004
on the Coordination of Social
Security Systems, it is a concept
used in the context of posting of
self-employed person who
temporarily goes to another EU
member country for work.

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünde kendi nam ve
hesabına çalışanların geçici olarak
başka bir AB üyesi ülkede iş
yapmaları (görevlendirilme)
bağlamında kullanılan bir
kavramdır.
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Simple majority
Simple majority decision

Salt çoğunluk
Basit (Salt) çoğunluk ile alınan
karar

(See “Majority decision”)

(Bkz. “Oy çokluğu ile alınan karar”)

Simultaneous (self-)employment
in two countries

Eş zamanlı olarak iki ülkede
çalışmak (hizmet akdiyle veya
bağımsız olarak)
Bir kerede (toptan) ödeme
Tek uygulanabilir mevzuat
Avrupa Tek Senedi (1987)
Tek Pazar (AB)
Tek oranlı aylık
Tekil gebelik
Sosyal müktesebat (AB)
Sosyal eylem programı
Sosyal avantaj

Single (lump sum) payment
Single applicable legislation
Single European Act (1987)
Single Market (EU)
Single rate pension
Singleton pregnancy
Social acquis (EU)
Social action programme
Social advantage
EU Regulation 1612/68 guarantees
migrant workers equal treatment as
regards social advantages in the
Member State of employment. The
concept is very broad, and also
covers social benefits, including
benefits outside the scope of the
EU Social Security Coordination
Regulation.

Social assistance
Social assistance is outside the
scope of the EU Social Security
Coordination Regulation. It
generally refers to a subsidiairy set
of non-contributory, means-tested
benefits which cannot be linked to
a specific social security risk and
which are intended to cater the risk
of poverty.
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1612/68 sayılı AB Tüzüğü, göçmen
işçilere çalıştıkları üye ülkede
sosyal avantajlar konusunda eşit
muamele teminatı vermektedir.
Kavram çok geniş olmakla birlikte,
AB Koordinasyon Tüzüğü
kapsamının dışında kalan yardımlar
da dâhil olmak üzere sosyal
yardımları kapsamaktadır.

Sosyal yardım / destek (Gelir
testine tabi primsiz yardımlar)
Sosyal yardım AB Koordinasyon
Tüzüğü kapsamının dışında
kalmaktadır. Sosyal yardım, genel
olarak özel bir sosyal güvenlik
riskiyle ilişkilendirilemeyen ve
yoksulluk riski halinde gerekli
ihtiyacı amaçlayan primsiz, gelir
testine tabi yardımları ifade
etmektedir.
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Social benefit

Sosyal yardım (Primli veya primsiz
her türlü yardım)

Any benefit of social protection,
including social security benefits,
social assistance benefits and
benefits in respect of housing and
heating.

Sosyal güvenlik yardımları, sosyal
destek yardımları, konut ve ısınma
yardımlarını kapsayan tüm sosyal
koruma yardımlarıdır.

Social cohesion
Social dialogue
Social dimension
Social exclusion
Social housing benefit
Social inclusion
Social insurance branches
Social insurance contribution
rates
Social Insurance Higher Medical
Board
Social insurance tax
Social partner
Social policy
Social Protection Committee (of
the EU)
Social right
Social security
Social security agreement

Sosyal bütünleşme
Sosyal diyalog
Sosyal boyut
Sosyal dışlanma
Sosyal konut yardımı
Sosyal içerme
Sosyal sigorta kolları (dalları)
Sosyal sigorta prim oranları
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık
Kurulu
Sosyal sigorta vergisi
Sosyal taraf
Sosyal politika
Sosyal Koruma Komitesi (AB’nin)
Sosyal hak
Sosyal güvenlik
Sosyal güvenlik anlaşması
(sözleşmesi)
Sosyal Güvenlik Merkezi
Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik
Merkezi

Social Security Centre
Social Security Centre for
Financial Services
Social Security Centre for
Healthcare Services - Healthcare
Social Security Centre

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

S
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Social Security Chief Inspector
Social Security Controller
Social security coverage
Social Security Expert
Social Security Inspector
Social Security Institution (SSI)
Social security act
Social security law
Social Security Provincial
Directorate
Social security registration and
service document
Social security right
Social security risk

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Sosyal güvenlik kapsamı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Sosyal Güvenlik Müfettişi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Sosyal güvenlik kanunu
Sosyal güvenlik hukuku
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Tescil ve hizmet dökümü
Sosyal güvenlik hakkı
Sosyal güvenlik riski

(See “Old-age”, “Unemployment”
etc.)

(Bkz. “Yaşlılık”, “İşsizlik” vb.)

Social security service document
Social security support
contribution
Social security system - Social
security scheme
Social security tax
Social standards
Social welfare
Social welfare centre
Soft law mechanism

Hizmet dökümü
Sosyal güvenlik destek primi

A new and intergovernmental
means of governance in the
European Union, based on the
voluntary cooperation of its
member states.
(See “Open Method of
Coordination")
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Sosyal güvenlik sistemi
Sosyal güvenlik vergisi
Sosyal standartlar
Sosyal refah
Sosyal yardım merkezi
Yumuşak hukuk mekanizması
Avrupa Birliği’nde, üye devletlerin
gönüllü işbirliğine dayanan, yeni
hükümetlerarası yönetişim aracıdır.
(Bkz. “Açık Koordinasyon Yöntemi”)
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Solidarity

Dayanışma

Son

Erkek çocuk

Source of law

Hukuki kaynak

Sovereignty

Egemenlik

Special childbirth allowance (EU)

Özel doğum ödeneği (AB)

A one-off benefit paid upon the
birth of a child. Special childbirth
allowances (sometimes also called
“birth grants”) are excluded from
the scope of Regulation 883/2004.
They are listed in its Annex I.

Special legislative procedure

Özel yasama usulü

While the ordinary legislative
procedure (see “ordinary legislative
procedure”) – providing for equal
legislative competencies for the
Council of the EU and the European
Parliament – has become the
standard after the Treaty of Lisbon,
in a few remaining areas, special
legislative procedures are used.
There are various special legislative
procedures, but the most important
are the consent procedure and the
consultation procedure. In the
former, Parliament has the power
to accept or reject proposals (but
not to propose amendments), while
in the latter, it should only be
consulted by the Council (who is not
bound by its position).

Special non-contributory cash
benefits
It is a concept stipulated in the EU
Social Security Coordination

Doğum halinde bir defaya mahsus
ödemesi yapılan yardımlardır. Özel
doğum ödenekleri (“doğum
yardımı” da denmektedir)
883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğü kapsamının
dışında tutulmakta, Ek 1’de yer
almaktadırlar.
AB Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu için eşit yasama
yetkisi sunan olağan yasama usulü
(bkz. “Olağan yasama usulü”)
Lizbon Antlaşması’ndan sonra
standart haline gelirken, geriye
kalan bazı alanlarda ise özel
yasama usulleri kullanılmaya
devam edilmektedir. Çeşitli özel
yasama usulleri vardır fakat
bunlardan en önemlileri rıza usulü
ve danışma usulüdür. İlkinde
önerileri kabul veya red etme yetkisi
Parlamento’dayken (fakat değişiklik
önerisinde bulunma hakkı yoktur),
ikincisinde yalnızca Konsey
tarafından danışılabilir (konumu
gereği uymak zorunda değildir).

Özel primsiz nakdi yardımlar
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sisteminde
düzenlenen bir kavramdır. Bu
S
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System. These cash benefits are
defined halfway between traditional
social security benefits and social
assistance. They present
characteristics of both categories,
but belong to neither. Special noncontributory cash benefits are
linked to social security in that they
create legally-defined rights
connected to a social security
benefit and relate to one of the
risks covered by the EU Social
Security Coordination Regulation. At
the same time, they have links with
social assistance, in the sense that
they are non-contributory and
intended to relieve a financial or
personal need. As a derogation to
the principle of exportability of
benefits, special non-contributory
benefits are only granted to
persons residing on the territory of
the Member State providing them.

yardımlar geleneksel sosyal
güvenlik yardımları ile sosyal yardım
arasında bir yere sahip olan nakdi
yardımlardır. Her iki grubun
özelliklerinine de taşırlar ancak
ikisine de dâhil değildirler. Özel
primsiz nakdi yardımlar, sosyal
güvenlik yardımları ile bağlantılı ve
AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğünün
kapsadığı risklerden biri ile ilgili
kanunen belirlenmiş haklar
doğurması bakımından sosyal
güvenlik ile ilişkilendirilir. Aynı
zamanda primsiz olmaları ve maddi
veya kişisel ihtiyaçları karşılamaları
açısından da sosyal destek ile de
bağlantılıdırlar. Özel primsiz
yardımlar, yardımların ihraç
edilebilirliği ilkesi için bir istisna
teşkil etmekte olup sadece yardımı
sağlayan üye devlette ikamet eden
kişilere verilirler.

Special social security scheme for Devlet memurlarına özel sosyal
civil servants
güvenlik programı
For the purposes of the EU Social
Security Coordination Regulation,
refers to any social security scheme
which is different from the general
social security scheme applicable
to employed persons in the
Member State concerned and to
which all, or certain categories of
civil servants are directly subject.

AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Tüzüğüne göre,
devlet memurlarına özel
programlar, söz konusu üye
devlette işçilere yönelik genel
sosyal güvenlik programından farklı
ilgili üye devlette istihdam edilmiş
kişilere uygulanan ve bazı memur
sınıflarının doğrudan tabi olduğu
sosyal güvenlik programını ifade
etmektedir.

Specific minimum income benefit Özel asgari gelir yardımı
Categorical benefits which typically
form part of national social
assistance schemes but which may
– if certain conditions are met – be
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AB Sosyal Güvenliğin
Koordinasyonu Sistemine göre
ulusal sosyal yardım programlarının
bir bölümünü oluşturan, ancak bazı
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qualified as special noncontributory cash benefits in the EU
(see “special non-contributory cash
benefits”).

koşullar yerine getirildiğinde özel
primsiz nakdi yardımlar (bkz. “özel
primsiz nakdi yardımlar”) olarak
değerlendirilebilen yardım sınıfıdır.

Spouse

Eş

Stakeholder

Paydaş

Stakeholder involvement

İlgili tarafların katılımı

State / Public workers

Devlet / Kamu işçileri

State aid

Devlet yardımı

State Civil Servants Law

Devlet Memurları Kanunu

State Economic Enterprise
State hospital
State of emergency
State of origin
State of residence
State of stay (EU)
State subsidy
Stateless
Stateless person
Statelessness
Statement of employment

Kamu Iktisadi Teşebbüsü
Devlet hastanesi
Olağanüstü hal
Menşe ülkesi
İkamet edilen devlet
Geçici olarak kalınan devlet (AB)
Devlet katkısı
Vatansız (Haymatlos)
Vatansız kişi
Vatansızlık
Çalışma beyanı

Status of worker

İşçi statüsü

Statute of limitations

Zamanaşımı

Statutory

Yasal

Statutory pensionable age
Statutory rights

Yasal emeklilik yaşı
Yasal haklar

Statutory social insurance
scheme

Zorunlu sosyal sigorta programı

Social security scheme which is
made compulsory by the law.

Yasayla zorunlu kılınmış sosyal
sigorta programı

S
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Stay

Bulunma - Kalma

Step (For civil servant)

Kademe (Memur için)

Stoppage - Deduction at source

Stopaj

Strike

Grev

Structured electronic documents Yapılandırılmış elektronik belgeler
(SEDs)
AB’de Sosyal Güvenlik Bilgilerinin
Instruments through which social
security information will be
exchanged electronically between
national social security institutions
in the framework of the EESSI
(Electronic Exchange of Social
Security Information) system in the
EU. They have fully replaced the
paper E-forms that were used for
the communication between the
institutions under the former
coordination regulations. The
introduction of the SEDs and the
replacement of the paper E-forms
do not mean that there will no
longer be material forms. A series
of EU-wide standard forms, called
portable documents has been
developed. Such forms, issued by a
competent institution, attest to a
certain entitlement or affiliation and
may be physically shown to the
authorities of a Member State.

Elektronik Ortamda Değişimi
(EESSI) sistemi çerçevesinde sosyal
güvenlik bilgilerinin ülkelerin sosyal
güvenlik kurumları arasında
elektronik olarak değişimini
sağlayan araçlardır. Önceki
koordinasyon tüzükleri kapsamında
kurumlar arası iletişimi sağlamak
için kullanılan kâğıt E-formların
yerini almıştır. Yapılandırılmış
elektronik belgelerin oluşturulması
ve eski kâğıt E-formların yerine
geçmeleri bundan böyle kağıt
formların olmayacağı anlamına
gelmemektedir. AB çapında
taşınabilir belgeler olarak
adlandırılan standart formlar
geliştirilmiştir. Yetkili kurumlarca
verilen bu formlar belli bir hak
kazanma ya da bir yere bağlı olma
durumlarını kanıtlamakta ve bir üye
devletteki yetkililere fiziksel olarak
ibraz edilebilmektedir.

Study grant

Eğitim bursu

Sua sponte retirement /
Obligatory retirement

Re’sen emeklilik

Sub-clause

Alt bent

Subcontracting

Alt yüklenicilik - Taşeronluk

Subcontractor / Subcontracted
employer

Alt yüklenici - Alt işveren - Taşeron
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Subcontractor’s employee

Taşeron işçisi

Subordination

Ast durumda olma - Bağlılık

Subsidiarity principle

Katmanlı yetki ilkesi - Sübsidiarite

Subsidy

Sübvansiyon - Devlet desteği

Substantial part of activity

Çalışmanın önemli bir bölümü

A general principle of EU law which ilkesi
the EU must respect in the exercise AB’nin Antlaşmalar tarafından
of the powers conferred to it by the
kendisine verilen yetkileri
Treaties (except in areas where it
kullanırken dikkate alması gereken
has exclusive competence).
genel bir AB hukuku ilkesidir (özel
According to this principle, the EU
yetkisinin olduğu alanlar hariç). Bu
shall act only if and insofar as the
ilkeye göre AB sadece, önerilen
objectives of the proposed action
faaliyetin etkileri ve büyüklüğü
cannot be sufficiently achieved by
dolayısıyla hedeflerin üye devletler
the Member States, either at
tarafından gerek merkezi gerekse
central level or at regional and local bölgesel ve yerel düzeyde yeterince
level, but can rather, by reason of
yerine getirilemeyeceği ve Birlik
the scale or effects of the proposed düzeyinde daha etkili bir şekilde
action, be better achieved at Union
yerine getirilebileceği durumlarda
level.
harekete geçer.

Concept used in the context of
simulatenous work in two or more
Member States in the EU.

AB’de iki veya daha fazla üye
ülkede eş zamanlı çalışma
bağlamında kullanılan bir
kavramdır.

Succession - Heritage

Miras

Succession of workplace

İşyerinin intikali

Successor - Heir

Mirasçı - Varis

Supplement for actual service
period

Fiili hizmet süresi zammı

Supplementary insurance

Tamamlayıcı sigorta

Supplementary payment

Ek ödeme

Supplementary pension

Tamamlayıcı emekli aylığı

Supporting competence

Destekleyici yetki

When the Treaties confer on the EU
supporting competences, the Union

Antlaşmaların AB’ye destekleyici
yetki verdiği hallerde Birlik üye
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shall have competence to carry out
actions to support, coordinate or
supplement the actions of the
Member States. Examples of
supporting competences are
culture, education and the
protection and improvement of
human health.

devletlerin eylemlerini
desteklemeye, koordine etmeye ve
tamamlamaya yönelik eylemlerde
bulunma hakkına sahiptir.
Destekleyici yetkiye örnek olarak
kültür, eğitim, insan sağlığının
korunması ve iyileştirilmesi alanları
verilebilir.

Supranational

Uluslarüstü

Supranationality

Uluslarüstülük

Supremacy of law

Hukukun üstünlüğü

Survivor

Hak sahibi

Survivors (Widow -er and
orphans)

Hak sahipleri - Geride kalanlar
(Dul ve yetimler)

Survivor’s benefit

Ölüm geliri

It refers to the permanent payment
that is given to the survivors of
insured person who died due to
accident at work and occupational
disease and also to the survivors of
the insured person who died when
receiving permanent incapacity for
work benefit. Accident at work and
occupational disease insurances
are from the short term insurance
branches according to the Turkish
Social Insurances and Universal
Health Insurance Law No 5510.
The law describes the permanent
payment which is given to the
survivors in case of death as
“survivor’s pension” or “survivor’s
benefit” depending on whether it is
derived from long term insurance
branches or short term insurance
branches.
(See “Survivor’s pension”, “Long
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İş kazası veya meslek hastalığı
sonucu ölen ya da sürekli iş
göremezlik geliri alıyor iken ölen
sigortalının geride kalan hak
sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi
ifade eder. İş kazası ve meslek
hastalığı sigortası, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa göre kısa vade
sigorta kollarındandır. Kanun, ölüm
halinde hak sahiplerine yapılan
sürekli ödemeyi uzun vade sigorta
kollarından veya kısa vade sigorta
kollarından kaynaklı olup
olmamasına bağlı olarak “ölüm
aylığı” veya “ölüm geliri” olarak
tanımlamaktadır.
(Bkz. “Ölüm aylığı”, “Uzun vade
sigorta kolları”, “Kısa vade sigorta
kolları”)
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term insurance branches”, “Short
term insurance branches”)

Survivor’s insurance

Ölüm sigortası

Survivor’s pension - Widow(er)’s
and orphan’s pension

Ölüm aylığı - Dul ve yetim aylığı

It refers to the permanent payment
that is given to the survivors of the
diseased person in the scope of
survivor’s insurance. Survivor’s
insurance is one of the long term
insurance branches according to
the Turkish Social Insurances and
Universal Health Insurance Law No
5510. The law describes the
permanent payment which is given
to the survivors in case of death as
“survivor’s pension” or “survivor’s
benefit” depending on whether it is
derived from long term insurance
branches or short term insurance
branches.
(See “Survivor’s benefit”, “Long
term insurance branches”, “Short
term insurance branches”)

Ölüm sigortası kapsamında, ölen
kişinin geride kalan hak sahiplerine
yapılan sürekli ödemeyi ifade eder.
Ölüm sigortası, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa göre uzun vade sigorta
kollarından biridir. Kanun, ölüm
halinde hak sahiplerine yapılan
sürekli ödemeyi uzun vade sigorta
kollarından veya kısa vade sigorta
kollarından kaynaklı olup
olmamasına bağlı olarak “ölüm
aylığı” veya “ölüm geliri” olarak
tanımlamaktadır.
(Bkz. “Ölüm geliri”, “Uzun vade
sigorta kolları”, “Kısa vade sigorta
kolları”)

Suspension

Askıya alma

Suspension from duty (For civil
servant)

Görevden uzaklaştırma (Memur
için)

Suspension of the posting

Görevlendirmenin askıya alınması

S
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T
Tax advantage
Tax exemption
Tax relief
Taxation
Taxation rule
Tax-financed benefits

Vergi avantajı
Vergi istisnası
Vergi indirimi
Vergilendirme
Vergilendirme kuralı
Vergilerden finanse edilen
yardımlar
Vergi mükellefi
Veri İşleme Teknik Komisyonu
(AB ile ilgili)

Taxpayer
Technical Commission for Data
Processing (of the EU)
A body attached to the
Administrative Commission on the
Coordination of Social Security
Systems in the EU. It is composed
of two government representatives
for each Member State. Its main
responsibility is to assist the
Administrative Commission in its
task of modernising procedures for
exchanging information and
adapting the information flow
between institutions for the
purposes of exchange by electronic
means.

Technical Committee
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AB’de Sosyal Güvenlik Sistemlerinin
Koordinasyonu’na ilişkin İdari
Komisyon’a bağlı bir birimdir. Her
üye devletten iki temsilci katılır. Asıl
görevi, bilginin elektronik yolla
karşılıklı değişiminin sağlanabilmesi
için bilgi değişim sürecinin ve bilgi
akışının modernize edilmesinde
İdari Komisyon’a yardım etmektir.

Teknik Komite
T
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Telemedicine
Temporary employment
Temporary employment relation
Temporary incapacity for work
Temporary incapacity for work
allowance
Temporary posting
Temporary unemployment
Temporary work agency Temporary recruitment agency
Temporary worker
Termination / Expiration of
insurance
Termination of an agreement
Termination of pension
Termination of social security
benefits
Territorial cohesion
Territorial scope
Territoriality principle
Tertiary healthcare service
provider
Test tube baby (In-vitro
fertilization)

Teletıp
Geçici istihdam
Geçici iş ilişkisi
Geçici iş göremezlik
Geçici iş göremezlik ödeneği
Geçici görevlendirme
Geçici işsizlik
Geçici istihdam bürosu
Geçici işçi
Sigortalılığın sona ermesi
Anlaşmanın sona erdirilmesi
Aylığın kesilmesi / durdurulması
Yardımın kesilmesi /
durdurulması
Ülkesel uyum
Coğrafi kapsam
Ülkesellik ilkesi
Üçüncü basamak sağlık hizmeti
sunucusu
Tüp bebek (İn-vitro fertilizasyon)
(Bkz. “Yardımcı üreme yöntemi”)

(See “Assisted reproductive
method”)

Testator
Theoretical Pension (TP)

Muris (Miras bırakan)
Teorik Emekli Aylığı (TEA)

Refers to the pension that would be
due from a Member State if the
person had been subject to that
legislation in his/her entire career.

Kişinin tüm çalışma hayatını tek bir
üye ülke mevzuatına tabi olarak
geçirdiği varsayıldığında bu ülkeden
bağlanılması öngörülen aylığı ifade
etmektedir.

T
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Third country
Third party
Third-country national
Tide-over allowance

Üçüncü ülke
Üçüncü taraf
Üçüncü ülke vatandaşı
Geçiş dönemi ödeneği

A benefit granted to young people
seeking their first employment and
giving them access to special
employment programmes.

Time-limit
Trade union
Tradesman
Traffic accident
Transfer
Transfer of undertaking

Zaman sınırı
Sendika
Esnaf
Trafik kazası
Devir
İşletmenin devri

Concept used in EU Directive
2001/23/EC, aimed at
safeguarding employee’s rights in
the event of transfer of
undertakings or businesses (or
parts of them). A transfer of
undertaking for the purposes of the
Directive is the transfer of an
economic identity retaining its
identity, involving a change of
employer. According to the
Directive, the transfer does not in
itself constitute valid grounds for
dismissal by the employer involved
in the transfer. Dismissals may
occur, however, for economic,
technical or organisational reasons,
or for certain categories of workers
not covered by legislation
protecting against dismissal.

Transfer of workplace
Transferee
Transitional measure
238

İlk defa iş arayan gençlere verilen
ve bu kişilerin özel istihdam
programlarına girişini sağlayan
yardımdır.

İşletmenin ya da işin (ya da
bunların bir kısmının) devredilmesi
halinde çalışanların haklarını
korumayı amaçlayan 2001/23/EC
sayılı AB Direktifinde kullanılan bir
kavramdır. Direktife göre, bir
işletmenin devri, işverenin
değişmesiyle birlikte ekonomik
kimliğin de devredilmesi anlamına
gelmektedir. Direktife göre, devir
işlemi, devir işlemine dahil olan
işverenin işten çıkarma işlemi
gerçekleştirmesi için geçerli bir
sebep olarak gösteremez. Ancak,
ekonomik, teknik ya da kurumsal
sebeplerle ya da işten çıkarmaya
karşı koruma sağlayan
mevzuatların kapsamına girmeyen
bazı işçi sınıfları için işten çıkarma
durumu söz konusu olabilmektedir.

İşyerinin devri
Temlik olunan - Devir alan
Geçiş önlemi / tedbiri
T
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Transitional provisions
Transparency
Transparency of policies
Transposition (Transposition of
EU law into national law)
Travel expense
Treatment
Treatment abroad - Medical care
abroad
Treaty of Accession
Treaty on European Union (TEU)
Treaty establishing the European
Union, signed in Maastricht in 1992
and effective since 1993. It was
amended on several occasions,
lastly by the Treaty of Lisbon of
2007, which completely
restructured the TEU.

Katılım Antlaşması
Avrupa Birliği Antlaşması (ABA)
1992’de Maastricht’te imzalanan
ve 1993’ten bu yana yürürlükte
olan, Avrupa Birliği’ni kuran
Antlaşmadır. Birçok kez değişikliğe
uğramış ve en son olarak ABA’yı
tamamen yeniden yapılandıran
2007 tarihli Lizbon Antlaşması’yla
üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma (ABİA)

Treaty on the Functioning of the
European Union (TFEU)
The Treaty setting out in detail the
role, the policies and the operation
of the European Union. It
constitutes an amended version of
the 1957 Treaty of Rome. It was
last amended (and renamed) by the
Treaty of Lisbon of 2007.

Turkish Employment Agency
Turkish Pharmacists Association

Geçiş hükümleri
Şeffaflık
Politikaların şeffaflığı
Aktarma (AB mevzuatının ulusal
mevzuata aktarılması)
Yol gideri
Tedavi
Yurt dışında tedavi

Avrupa Birliği’nin rolünü,
politikalarını ve işleyişini ayrıntılı
olarak belirleyen antlaşmadır. 1957
Roma Antlaşması’nın değişikliğe
uğramış bir versiyonudur. Son
olarak 2007 yılında Lizbon
Antlaşması’yla değiştirilmiştir (ve
yeniden adlandırılmıştır).

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Türk Eczacıları Birliği (TEB)

T
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U
Unanimity rule
Unanimity rule is a voting rule in
which all voting members cast the
same vote in a meeting.

Oy birliği kuralı
Bir toplantıda oylamaya katılan
bütün üyelerin aynı yönde oy
kullanması kuralıdır.

Unanimous decision

Oy birliğiyle alınmış karar

Undeclared employment

Kayıt dışı istihdam

Undeclared wage

Kayıt dışı ücret

Undeclared work

Kayıt dışı çalışma

(See “Unregistered work”)

Under declaration (of wage or
number of working days)
(See “Envolope wage”)

Eksik bildirim (ücret veya çalışma
gün sayısının)
(Bkz. “Zarf ücreti”, “Elden ödeme”)

Underground works

Yeraltı işleri

Undertaking - Enterprise

İşletme

Unemployed

İşsiz

Unemployment

İşsizlik

Unemployment allowance /
İşsizlik ödeneği / yardımı
benefit - Jobseeker’s allowance /
benefit
Unemployment insurance

İşsizlik sigortası

Unemployment insurance fund

İşsizlik sigortası fonu

Unemployment office

İşsizlik bürosu
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Unfair competition

Haksız rekabet

Unfair dismissal

Haksız yere işten çıkarma

Union of Chambers and
Commodity Exchanges of Turkey

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)

Union of Turkish Bar Associations Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Unit labour cost

Birim işgücü maliyeti

Universal access

Genel erişim

Universal coverage

Genel kapsam
Bütün nüfusu içine alacak şekilde
genel kapsamlı olan ve hak
kazanma halini prim ödemek yerine
ikamet esası ile ilişkilendiren
yardım programlarını ifade eder.

Benefit schemes with universal
coverage extend to the entire
population and link entitlement to
residence rather than to the
payment of contributions.

Universal Health Insurance (UHI)

Genel Sağlık Sigortası (GSS)

Unpaid leave

Aylıksız / Ücretsiz izin

Unregistered employment

Kayıt dışı istihdam

Unregistered work

Kayıt dışı çalışma

Refers to work (irrespective of
whether it is in employment or selfemployed capacity) which is not
declared to the competent fiscal,
social security and other public
authorities.

Upper limit - Ceiling

Hizmet akdine tabi olarak veya
kendi adına bağımsız olarak
gerçekleştirilen çalışmaların Maliye
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu
ve diğer yetkili kamu kurumlarına
bildirilmemiş olmasına denir.

Üst sınır - Tavan

U
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V
Vaccination

Aşı

Validity

Geçerlilik

Validity period

Yürürlük süresi

Valorization rate

Güncelleme katsayısı

Value-added tax (VAT)

Katma değer vergisi (KDV)

Vested right - Acquired right

Müktesep hak - Kazanılmış hak

Victim of war

Savaş kurbanı / mağduru

Violation

İhlal

Vocational rehabilitation

Mesleki rehabilitasyon

Vocational retraining

Hizmet içi eğitim

Vocational training

Mesleki eğitim

Voluntarily insured

İsteğe bağlı sigortalı

Voluntary - Optional

İsteğe bağlı

Voluntary insurance - Optional
insurance

İsteğe bağlı sigorta
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Wage

Ücret

Wage Guarantee Fund

Ücret Garanti Fonu

Waiting period

Bekleme süresi

The period between the occurrence
of the risk (e.g. incapacity for work)
and the start of benefits. Not to be
confused with qualifying period.
(See “Qualifying period”)

Riskin ortaya çıkışıyla (örn; iş
göremezlik) yardımların başlaması
arasında geçen süredir. Hak
kazanma süresiyle
karıştırılmamalıdır
(Bkz. “Hak kazanma süresi”)

Waiving of residence rule

İkamet kuralının dikkate
alınmaması

War

Harp

War disability increment

Harp malullüğü zammı

War veteran

Gazi - Harp malulü

Welfare

Refah

Welfare state

Refah devleti

Wholly unemployed

Tamamen işsiz

A concept relevant in the context of
Article 65 of EU Regulation No
883/2004, on unemployed persons
residing outside the competent
State. A person is wholly
unemployed for the purposes of
that provision if his/her

883/2004 sayılı Sosyal Güvenlik
Sistemlerinin Koordinasyonuna
İlişkin AB Tüzüğünün yetkili üye
devlet dışında ikamet eden işsiz
kişilere ilişkin 65. Maddesi
kapsamında kullanılan bir
kavramdır. Bu hükme göre;

W
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employment relationship has been
broken or has expired. Conversely,
an employed person whose
employment relationship still exists
but is suspended can be regarded
as partially unemployed.

Widow (er)
Widow(er)’s and orphan’s
pension - Survivor’s pension
Widow(er)’s pension
Work - Business - Job
Work accident / Accident at work
Work accident insurance /
Accident at work insurance
Work / Occupational safety
Work of equal value
Work permit
Worker
Worker’s share - Employee’s
share (Social insurance
contribution)
Working - Activity
Working / Occupational /
Professional life
Working / Revolving fund
organisation
Working day (work day)
Working hours
Working population - Active
population
Workplace records
Written request
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istihdam ilişkisi bitirilen ya da sona
eren kişiler tamamen işsiz olarak
kabul edilirler. Öte yandan,
istihdam ilişkisi devam eden ancak
askıya alınmış olan hizmet akdiyle
çalışan bir kişi kısmi işsiz olarak
değerlendirilebilirler.

Dul kadın (erkek)
Dul ve yetim aylığı - Ölüm aylığı
Dul aylığı
İş
İş kazası
İş kazası sigortası
İş güvenliği
Eşdeğer iş
Çalışma izni
İşçi
İşçi payı - Çalışan payı (Sosyal
sigorta primi)
Çalışma - Faaliyet
Çalışma hayatı
Döner sermayeli kuruluş
İş günü
Çalışma saatleri
Çalışan Nüfus - Aktif nüfus
İşyeri kayıtları
Yazılı istek / talep
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