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VE
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bundan soma "Akit Devletler" olarak amlacaktJr,

sosyal giivenlik alamnda her iki iilke arasmda
ederek,

a~ag1daki

konularda mutab1k kalmJ~!ardir.

kar~Jhkh ili~kilerin

diizenlemuesini arzu

I.BOLUM
GENEL HUKUMLER
Madde 1

Tammlar
1.

Bu Anla~manm uygulanmasmda:
(1)

"Tiirkiye" terimi: Tiirkiye Cumhuriyeti'ni,
"Bel9ika" terimi: Bel9ika Kralhgt'm,

(2)

"Ulke" terimi:
Turkiye bakimmdan; Tiirkiye Cumhuriyeti'ni,
Bel<,:ika baklrnmdari; Bel<,:ika Kralhgr'm,

(3)

"Vatanda~"

terimi:

Tiirkiye bakimmdan; Turk vatanda~hgnu haiz bir kimseyi,
Belyika bakimmdan; Bel9ika vatanda~hgmr haiz bir kimseyi,
(4)

"Mevzuat" terimi: bu Anla~manm 2 nci maddesinde belhiilen sosyal
giivenlikle ilgili tiim yasal mevzuati,

(5)

"Yetkili Makam" terimi:
Tiirkiye bakimmdan, bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci frkrasmda
belhiilen mevzuatm uygulanmasr konusunda smumlu Bakanhklan,
Bel9ika bakrmmdan, bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci f1krasmda
belhiilen mevzuatm uygulanmasr konusunda, her biri kendi alanmda
sommlu Bakanlan,

(6)

"Yetkili Kumm" terimi: Bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci frkrasmda
beli1iilen mevzuatm tamammm veya bir kismmm uygulanmasmdan ve
yardrmlann odenmesinden sommlu olan kmumu,

(7)

"Kumm" terimi: Bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci ftkrasmda
belirtilen mevzuatm uygulanmastyla tamamen veya kismen gorevli olan
kmum, te~kilat veya makamr,

(8)

"Sigortah" terimi: Bu Anla~mamn hiikiimleri dikkate ahnarak yardrmlara
hakkr olabilmesi i9in yetkili Akit Devlet mevzuatmda aranan ko~ullan
yerine getiren tum ki~iler,

(9)

"Aile bireyi" terimi: yard1mlardan sommlu Akit Devletin mevzuatma gore
veya bu anla~mamn 15 inci maddesinde belhtilen dummlarda ikamet ettigi
Akit Devletin mevzuatma gore ailenin bir iiyesini,

(1 0) "Geride kalanlar" terimi: yard1rnlann yap!lmasJru saglayan mevzuat
uyannca hak sahibi olarak tammlanan veya kabul edilen kimseyi,
(11) "ikamet" terimi: bir ki~inin siirekli ikamet ettlgi yeri,
(12) "Bulunma" terimi: ge9ici olarak ikameti,
(13) "Sigortahhk siiresi" terimi: tamamlandJgJ mevzuat tarafmdan sigmtahhk
siiresi olarak kabul edilen siire ile bu mevzuata gore sigmtahhk siiresine
e~deger siireyi,
(14) "Yard1m" terimi: bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat
uyannca uygulanmas1 iingiiriilen her tiirlii ekler veya zamlar da dahil olmak
iizere, Akit Devletlerden her birinin mevzuatmda ongoriilen her tiirlii ayhg1,
geliri, odenegi veya her tiirlii nakdi yardlilll,
(15) "Ayni yard1m" terimi: Akit Devletlerden her birinin mevzuatmda ongoriilen
hastahk, anahk, i~ kazas1 veya meslek hastahg1 nedeniyle Odenen her tiirlii
ayni yardJml,
ifade eder.
Mevcut maddenin birinci flkrasmda tammlanmayan ve bu Anla~mada kullamlan
her bir terim, uygulanan mevzuatta kullamldJgJ anlam1 ifade eder.

2.

Madde2
Anlasmamn Uygulanacaih Mevzuat
1.

Bu Anl~ma,

a~ag1daki

ilgili mevzuata uygulamr:

Tiirkiye balummdan:

/'

(1)

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i~veren tarafmdan 9ah~tmlanlar
a91Smdan malulliik, ya~hhk, ohim sigmtas1, lusa vadeli sigmta kollan ve gene!
saghk sigmtas1;

(2)

Hizmet akdine bagh olmakslZln kendi adma ve hesabma bagJmsJz
9ah~anlar a91Smdan malulliik, ya~hhk, oliim sigmtas1, kisa vadeli sigmta
kollan ve gene! saghk sigmtas1;

(3)

Kamu idarelerinde
saghk sigortas1.

vah~anlar

a91smdan malulltik,

ya~hhk,

iiliim ve gene!

Bel9ika bak1mmdan:
(1)

Ucretli vah~anlar, gemi adamlan ve bagimSIZ vah~anlar avismdan ayni ve
nakdi hastahk ve anahk yardunlan;

(2)

r~

(3)

Ucretli 9ah~anlar ve bagimsiz vah~anlar a91Smdan emeklilik ve iiliim ayhklan;

(4)

Ucretli vah~anlar, gemi adamlan ve bagimSIZ vah§anlar avismdan malulliik
·yardimlan;

(5)

Ucretli vah§anlar ve bagunsiZ vah§anlar avismdan aile yardmlian;

kazalan ve meslek hastahklan bakrmmdan ayni ve nakdi yardimlar;

ve yalmzca II. Biiliimle ilgili olarak uygulanacak mevzuat:
(6)

Ucretli 9ah§anlann sosyal giivenligi;

(7)

Baguns1z vah§anlarm sosyal statiisti.

2.

Bu Anla§ma, bu maddenin birinci filo:asmda belhiilen mevzuatl tadil edecek veya
tamamlayacak olan mevzuata da uygulamr.

3.

Bu Anla§ma, mevcut sosyal sigorta rejimlerinin yararlamc1 yeni gruplara
yaygmla§tmlmasma dair mevzuata, siizkonusu mevzuatm yayinlandigi tarihten
itibaren 6 ay i9inde, mevzuatlm tadil eden Akit Devlet9e diger Aklt Devlete
aksine bir bildhimde bulunulmadigi takdirde uygulamr.

4.

Bu Anla§ma, Akit Devletlerin yetkili makamlan arasmda bu ama9la bir anla§ma
yapilmadikva, yeni bir sosyal sigorta kolunu olu~turan mevwata uygulanmaz.

Madde3
Kisisel Uygulama Alam
Bu Anla§ma, aksine bir hiiktim bulunmadik9a, Aklt Devletlerden birinin veya her
ikisinin mevzuatma tabi olan veya evvelce tabi olmu§ bulunan ki§iler ile edinilmi§
haklan burada zikredilen ki§ilerden kaynaklanan diger ki§ilere de uygulamr.

Madde4
Muamele Esitliii,i
Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadik<;a, Anla~mamn 3 iincii maddesinde
zikredilen ki~iler, Akit Devletin vatanda~laJ'J ile aym ko~ullarda Akit Devletin
mevzuatmdan yararlanma hakkma sahiptir ve sozkonusu mevzuatm yiikiimlii!Uklerine
tabidir.

MaddeS
Y ardJm!ann ihrac1
1.

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadik<;a, Akit Devletlerden birinin
mevzuatma gore hak kazamlan hastalik ve anahk, malulliik, i~ kazalan ve meslek
hastahklan ile emeklilik veya ya~hhk ve oliim sigmialarma ili~kin nakdi
yard1mlar, bunlardan yararlanan ki~inin diger Akit Devlet iilkesinde
bulunmasmdan veya ikamet ediyor olmasmdan dolay1 durdurulamaz veya iptal
edilemez, hi<;bir ~ekilde azaltilamaz veya degi~tirilemez.

2.

Akit Devletlerden birinin mevzuatl geregince hak kazamlan emeklilik veya
oliim, i~ kazalan ve meslek hastahklan yard1mlan, diger Akit Devletin
ii<;iincii bir Devlette ikamet eden vatanda~lanna, birinci Akit Devletin sozkonusu
ii<;iincii Devlet iilkesinde ikamet eden vatanda~lanym1~ gibi aym ~milarda odenir.
ya~hhk,

Madde6
Yardrmlarm AzaltJlmasJ veya DurdurulmasJ
Bir yard1mm diger sosyal giivenlik yard1mlan veya bir mesleki faaliyet icra
edilmesinden kaynaklanan gelirler ile birle~mesi halinde, Akit Devletin birinin
mevzuatmda ongorillen yardmilann azaltJlmasl, durdmulmas1 veya iptal edilmesine
dair hiikiimler, diger Akit Devletin mevzuatJ <;er<;evesinde hak edihni~ yard1mlar veya
diger Akit Devlet iilkesinde bir mesleki faaliyet icra edilmesinden kaynaklanan gelirler
olsa bile, yard1mlardan yararlananlar hakkmda uygulamr.
Ancak, her iki Akit Devlette ge<;en siirelere gore oransal olarak hesaplanan aym
mahiyetteki iki yard1mm birle~mesi halinde bu hiikiim uygulanmaz.

II.BOLUM
UYGULANACAK MEVZUAT iLE iLGiLi HUKUMLER
Madde7
Gene! Kurallar
1.

Bu Anla~mada aksine bir htikfun bulunmadikya, uygulanacak mevzuat
htiktimlere gore belirlenir:

a~ag1daki

(I)

Bir Akit Devlet Ulkesinde Ucretli olarak mesleki bir faaliyet icra eden ki~i,
kendisini istihdam eden i~letme veya i~verenin ikameti veya i~yeri merkezi
diger Akit Devlet Ulkesinde olsa bile, yah~t!g1 Akit Devletin mevzuatma
tabi olur;

(2)

Bir Akit Devlet ulkesinde bagims1z olarak mesleki bir faaliyet icra eden
ki~i, ikameti diger Akit Devlet Ulkesinde olsa bile, yah~t!g1 Akit Devletin
mevzuatma tabi olur;

2.

Aym zamanda Akit Devletlerden birinde bag1msiz ve diger Akit Devlette Ucretli
olarak mesleki bir faaliyet icra edilmesi halinde, ilk Akit Devletin bagims1z
yah~anlanmn
sosyal giivenliklerine ili~kin mevzuatmdan kaynaklanan
yUkiimlU!Ukleri belirlemek amaCiyla, diger Akit Devlette icra edilen faaliyet ilk
Akit Devlette icra edilmi~ Ucretli bir faaliyet olarak kabul edilir.

3.

Her iki Akit Devlet Ulkesinde bagimslz bir mesleki faaliyet icra eden ki~i sadece
ikamet ettigi Akit Devletin mevzuatma tabi olur. Bu Akit Devletin mevzuatl
geregince belirlenecek sigorta primleri i9in degerlendirmeye ahnmas1 gereken gelir
miktanmn tespitinde, her iki Akit Devlet Ulkesinde elde edilen bag1msiz mesleki
gelirler hesaba katilu.

4.

Aym anda, her iki Akit Devlet Ulkesinde iicretli bir faaliyet icra eden ki~i, buttin
Ucretli faaliyetleri i<yin, sadece ikamet ettigi Akit Devletin mevzuatma tabi olur. Bu
Akit Devletin mevzuatl geregmce belirlenecek sigmia primleri wm
degerlendirmeye ahnmas1 gereken gelir miktanmn tespitinde, her iki Akit Devlet
Ulkesinde elde edilen Ucretler hesaba katlhr.

Madde8
Tasimacihk Sektiiriinde Cah§an Dcretliler veya Bagimsizlar
1. Bir Akit Devletin bayragm1 ta~1yan bir gemide mesleki bir faaliyet icra eden
ikamet ettigi Akit Devletin mevzuatma tabi olur.

ki~i,

2. Bu maddenin birinci paragrafmm uygulanmas1 bak1mmdan i~veren, 2006 tarihli 186.
Sayi11 ILO Denizcilik <;:ah~ma Sozle~mesine gore armati.irdtir.
3. Ba~kas1 namma veya kendi namma, karayolu, derniryolu veya havayolu ile
uluslararasi yolcu veya mal ta~Imacihgi yapan ve i~yeri merkezi bir Akit Devlet
tilkesinde bulunan bir i~letmenin dola~an, seyreden veya sefer yapan personelinden
olan bir ki~i, bu Akit Devletin mevzuatma tabi olur;
Bununla birlikte, ~irket diger Aldt Devletin tilkesinde bir ~ube veya daimi
temsilcilige sahipse, bu ~irketin istihdam ettigi ticretli c;:ah~an1 sozkonusu ~ube veya
daimi temsilciligin bulundugu tilkedeki Akit Devletin mevzuatma tabi olur.

Madde9
Ozel Kurallar
1.

Akit Devletlerden birinin tilkesinde bulunan bir i~letmede ticretli c;:ah~an ki~i,
bagh bulundugu ~irket tarafmdan bu ~irket adma yap1lacak bir i~ ic;:in diger Akit
Devlette bulunan bir ~irkete gec;:ici olarak gonderildigi takdirde, yapmak zmunda
oldugu i~in tahmini stiresi yirmi do1t ay1 a~mamak ve gec;:ici giirev stiresi sona
eren ba~ka bir ki~inin yerine gonderilmemek ~arl!yla, kendi Ulkesinde istihdam
edilmeye devam ediliyormu~ gibi ilk Akit Devletin mevzuatma tabi olmaya
devam eder.

2.

Akit Devletlerin yetkili makamlan veya bu yetkili makamlar tarafmdan
belirlenmi~ yetkili kmumlar, bu maddenin birinci f1krasmda yer alan gec;:ici gorev
stiresi yinni do1t aydan soma da devam ettigi takdirde, ticretli c;:ah~amn sadece ilk
Akit Devletin mevzuatma tabi olmas1 ic;:in aralannda anla~abilirler. Bununla
birlikte, bu mutabakat, sadece otuz alt1 ay1 gec;:meyen ek bir siire ic;:in saglarur.
Sozkonusu mutabakata, ilk yirmi do1t ayhk siire bitmeden vanlmahdrr.

3.

Bir Akit Devletin iFereni tarafmdan iic;:iincii bir iilkeye gonderilen bir ki~i, daha
soma da bu i~vereni tarafmdan iic;:iincti tilkeden diger Akit Devlete
gonderildiginde, bu maddenin birinci f1kras1 uygulamr.

4.

Bu maddenin hiiktimleri ayru zamanda 1'den 3 'e kadar olan f1kralarda belirtilen
ki~ilere e~lik eden aile bireylerine de, bir mesleki faaliyet icra etmemeleri
ko~uluyla, uygulamr.

MaddelO
Devlet Memurlan

I.

Gorevlerini yerine getirmek amactyla diger Akit Devlete tayin olan bir Akit
Devletin memurlan ve memur muamelesine tabi personeli, kendilerini gonderen
Akit Devletin mevzuatma tabi olurlar.

2.

Bu maddenin hiiktimleri aym zamanda birinci ftkrada belhtilen ki~ilere e~lik eden
aile bireylerine de, bh· mesleki faaliyet icra etmemeleri ko~uluyla, uygulamr.

Maddell
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosli:tklar
i~bu Anla~ma, 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik ili~kiler Hakkmda Viyana Sozle~mesi
veya 24 · Nisan 1963 tarihli Konsolosluk ili~kileri Hakkmda Viyana Sozle~mesi
hiiktimlerine hale! getiremez.

Madde12
istisnalar

Akit Devletlerin yetkili makamlan, aralannda anla~mak suretiyle baz1 ki~i veya ki~i
gruplan lehine, 7 nci maddeden 11 inci maddeye kadar olan maddelerin hiikiimlerine
istisnalar ongorebilirler.

III.BOLUM
OZEL HUIWMLER
l.KISIM
HASTALIK, SAGLIK VE ANALIK
Madde13
Sigmtahhk Siirelerinin Birlestirilmesi

Ayni ve nakdi yard1mlara hak kazamhp kazamhnadigtmn, hakkm idamesinin veya
ihyasmm ve bu yardnnlann siirelerinin belirlelllllesi i9in her bir Akit Devletin
mevzuatma gore ge9en sigortahhk siireleri, aym zamana rastlamamak ko~uluyla
birle~tirilir.

Madde 14
Diger Akit Devlet Oikesinde Bulunma Durumunda
Verilen Ayni Yard1mlar
1. · Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore ayni yard1mlara hak kazanan sigortali
bir ki~i veya bir aile bireyi, diger Akit Devlet iilkesinde bulundugu s1rada saghk
durumu acil tedaviyi gerektirdiginde sozkonusu diger Akit Devlet iilkesinde ayni
yard1mlardan yararlamr.
2.

Diger Akit Dev1ette bulunmak i9in yetkili kurumdan bu Anla~manm 22 nci
maddesinde iingoriilen on izni alm1~ nakdi hastalik yardmilanna sahip olan ki~i,
yetkili · Dev1et iilkesinde ba~lam1~ tJbbi bir tedavinin devam1m ilgilendirdigi
ol9iide, sozkonusu diger Akit Devlette bulundugu suada ayni yard1mlardan
faydalanmaya devam etme hakkma sahiptir.

3.

Ayni yardmilar, yetkili kurumun yiikiimliiliigiinde, bulunma yerindeki kurumun
uygulamakta oldugu mevzuat hiikiinilerine gore verilir, ancak, yard1mlarm siiresi
yetkili kurumun uyguladJgJ mevzuata gore diizenlenir.

4.

Bu maddenin birinci fil(J"asJ:
(1)

Sigortah bir ki~i veya bir aile bireyi, yetkili kurumun izni olmadan, tedavi
olmak amacJyla diger Akit Devlet iilkesine gittiginde;

(2)

<;ok acil durumlar d1~mda, aralarmda anla~mak suretiyle yetkili makamlar
tarafmdan 1istesi belirlemni~ biiyiik cihazlar, protezler ve biiyiik iinem arz
eden diger ayni yard1mlar i9in

uygulanmaz.
5.

Bu maddenin 4 iincii f1krasmm 2 nci bendinde belirtilen 90k acil durumlar ile
birinci fil(J"asmda ifade edilen acil tedavi ihtiya9lan, bulunma yerinin kurumu
tarafmdan tespit edilir.

Madde15
Sigortah Kisilere ve Aile Bireylerine Diger Akit Devlet Olkesinde ikamefEtme1eri
Dmumunda Verilen Ayni Yard1mlar
1.

/

,.•
•
A/
i

{

Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore ayni yard1mlara hak kazanan ve diger
Akit Devlet ulkesinde ikamet eden sigortah bir ki~i ile birlikte ikamet eden aile
birey1eri, diger Akit Devlet iilkesinde ayni yard1mlardan yararlamr .

2.

Bir Akit Devletin mevzuatma tabi olan sigottah bir ki~inin, bu Akit Devletin
mevzuatma gore ayni yardrmlara hak kazanan ve diger Akit Devlet ulkesinde
ikamet eden aile bireyleri, sozkonusu diger Akit Devlet tilkesinde ayni
yardrmlardan yararlarur.

3.

Ayni yardrmlar, yetkili kurumun yiiktimltiltigtinde, ikamet yerindeki kurumun
uygulamakta oldugu mevzuata gore verilir, ancak, yardrmlarm siiresi yetkili
kurumun uyguladrg1 mevzuata gore diizenlenir.

4.

Bu maddenin birinci ve 2 nci frkralan, ikamet ettikleri Akit Devletin Ulkesindeki
mevzuat geregince ayni yardrmlara hak kazaruru~ aile bireylerine uygulanmaz.

Maddel6
Ozel Durumlardaki Kisilere ve Aile Bireylerine V erilen
Ayni Yardrmlar
1.

Bu Anla~marun 9 uncu maddesinden 12 nci maddesine kadar olan hiiktimler
geregince, bir Akit Devletin mevzuatma tabi olan sigortah ki~i ile kendisine
refakat eden aile bireyleri, diger Akit Devlet iilkesinde bulunduklan sure boyunca
ayni yardunlardan yararlarur.

2.

Ayni yard1mlar, yetkili kurumun yiikiimliiliigiinde, birinci frkrada belirtilen
ki~inin bulundugu Akit Devlet iilkesindeki kurumun uygulamakta oldugu
mevzuata gore verilir, ancak, yard1mlann stiresi yetkili kmumun uyguladrgr
mevzuata gore diizenlenir.

3.

Bu maddenin birinci frkrasr, bulunduklan Akit · Devletin iilkesindeki mevzuat
geregince ayni yardrmlara hak kazanmr~ aile bireylerine uygulanmaz.

Madde17
Malulliik, Oltim, Emeklilik veya Yashhk Yard1mlan Alanlara ve Aile Bireylerine
Verilen Ayni Yardrmlar
1.

Her iki Akit Devletin mevzuatr geregince malulliik, oliim, emeklilik veya ya~hhk
yard1m1 alan ki~i, kendisi ve aile bireyleri i9in, ikamet ettigi Akit Devlet iilkesindeki
mevzuata uygun olarak ve sozkonusu Devletin yetkili kurumunun yiikiimliiliigiinde,
ayni yardnnlardan yararlarur.

2.

Akit Devletlerden yalmzca birinin mevzuatma gore malulluk, ollim, emeklilik veya
ya§hhk yard1m1 alan ve diger Akit Devlet uikesinde ikamet eden ki§i, kendisi ve aile
bireyleri i<;in ayni yardunlardan yararlamr. Ayni yard1mlar, yetkili kmumun
ytikiimlliluglinde, ikamet yerindeki kurumWJ. uygulamakta oldugu mevzuata gore
verilir, ancak, yardunlarm suresi yetkili kmumun uygulad1g1 mevzuata gore
diizenlenir.

3.

Bu maddenin 2 nci fikras1, ikamet ettikleri Akit Devletin iilkesindeki mevzuat
geregince ayni yard1mlara hak kazanml§ aile bireylerine uygulanmaz.

Madde 18
Yetkili Devlet Ulkesinde Bulunma Dmumunda Verilen Ayni Yard1mlar
Bu Anla§mamn 15 inci maddesinin birinci ve 2 nci fiki·alan ile 17 nci maddesinin 2 nci
f1krasmda be1irtilen ve yetkili Akit Devlet iilkesinde bulunan ki§iler, bu1unma yerindeki
kurumun uygulamakta oldugu hiikiimlere gore ve bu ulkenin y(ikiimliiliigunde, bu Akit
Devlet iilkesinde ayni yardmilardan yararlamr.

Maddel9
Malulluk, Oliim, Emeklilik veya Yashhk Yard1m1 Alan Kisinin Primleri
1.

Hastahk ve anahk yard1mlanmn kar§!lanmas! ic;in prim ahnmasm1 ongoren bir
mevzuatl uygulayan bir Akit Devletin yetkili kurumu, uygulad1g1 mevzuata gore
hesaplanan bu primleri ancak, bu Anla§mamn 17 nci maddesi uyannca saglanan
yard1mlara ili§kin giderlerin sozkonusu Akit Devletin yetkili kmumunun
y(ikiimlii!Ugiinde olmas1 halinde talep ve tahsil edebilir.

2.

Eger, 17 nci maddenin 2 nci f1krasmda belirtilen durumda, malulliik, oliim,
emeklilik veya malulliik ayhg1 alan ki§i, ikamet ettigi Akit Devletin mevzuatma
gore hastahk ve anahk yard1mlanmn kar§llanmas! i<;in prim i:idemesi gerekiyor
ise, bu primler ikamet yed nedeniyle tahsil edilemez.

Madde20
Ayni Yard1mlarm Geri Odenmesi

1.

Bu Anla§mamn 14, 15, 16 nc1 maddeleri ve 17 nci maddesinin 2 nci f1ki·as!
hUkunileri geregince yapilml§ olan ayni yard1mlann fiili tutar1, idari Anla§mada
ongoriildiigu §ekilde, yetkili kmum tarafmdan bu yard1mlan veren kmuma
i:idenir.

2.

Yetkili makamlar, bu maddenin birinci f1krasmdaki hiikiimlere istisnalar geti1mek
konusunda mutabakata varabilir.

Madde21
Ayni Yardrmlann Dstlenilmesi
!.

Sigortah bir ki§i veya aile bireyi, yalruz bir Akit Devletin mevzuatl geregince
ayni yardrmlara hak kazand1gmda, bu yard1mlar miinhas1ran bu Akit Devlet
kurumunun yiikiimliiliigiindedir.

2.

Sigortah bir ki§i veya aile bireyi, ilgili her iki mevzuat geregince ayni yardrmlara
hak kazand1gmda, a§ag1daki kurallar uygulamr:
Yardrmlar, miinhasrran bunlarm verildigi iilkedeki Akit Devlet kummunun
yiikiimliiliigiindedir;
Yardrmlar, her iki Akit Devletin di§mdaki bir ba§ka iilkede verildiginde,
miinhasuan ilgili ki§inin ikametine dayah olarak tabi oldugu mevzuat
kapsammda ve o Devlet kurumunun yiikiimliiliigiindedir.

Madde22
Hastahk Dmumunda Verilen Nakdi Yard1mlar
1.

Gerektiginde bu Anla§marun 13 iincii maddesinin hiikiimleri de dikkate ahnarak,
nakdi yardrmlara hak kazamnak i<yin Akit Devletlerden birinin mevzuatmca
ongoriilen §a!ilan ta§Iyan sigmiah ki§i, diger Akit Devlet iilkesinde bulunsa dahi
bu yard1mlan alma hakkma sahiptir. Nakdi yardrmlar dogmdan, yararlanan
ki§inin tabi oldugu yetkili kurum tarafmdan verilir. Hastahk-Anahk sigortasmm
nakdi yard1mlanndan yararlanan ki§i, yetkili kurumun on izni ile diger Akit
Devlet iilkesinde bulunabilir.

2.

Bir Akit Devletin mevzuatma gore nakdi yardrmlan alan ki§i, ikametini diger
Akit Devlet iilkesine naklederse, bu yard1mlardan yararlaruna hakkim muhafaza
edebilir. Bu ama<yla, ikametin nakli yetkili kummun on iznine tabi tutulabilir.
Bununla birlikte, bu izin yalmzca usuliine uygun olarak belirlenmi§ tlbbi
nedenlere dayanarak reddedilebilir.

,.\./
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2.KISIM
j$ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
Madde23
Dii:i;er Akit Devlet Ulkesinde Verilen Ayni Yardtmlar

1.

Bir i~ kazas1 veya meslek hastahgmdan dolayt, bir Akit Devletin mevzuatma
uygun olarak ayni yardtmlara hak kazanrru~ olan sigmiah ki~i, diger Akit Devlet
iilkesinde bulunmas1 veya ikamet etmesi durumunda . ayni yardtmlardan
yararlamr.

2.

Ayni yardtmlar, yetkili kurumun yiiktimliiliigtinde, bulunma veya ikamet
yerindeki kurumun uygulamakta oldugu mevzuata gore verilir. Ancak,
yardnnlarm sfuesi yetkili kmumun uyguladtgt mevzuata gore dtizenlenir.

Madde24
Ayni Yardtmlarm Geri Odenmesi

1.

Bu Anla~marun 23 tincii maddesi geregince yaptlmt~ olan ayni yardtmlarm fiili
tutan, idari Anla~mada ongorUldUgli ~ekilde, yetkili kurum tarafmdan bu
yardtmlan veren kumma Odenir.

2.

Yetkili makamlar, bu maddenin birinci ftkrasmdaki hiikUmlere istisnalar getirmek
konusunda mutabakata varabilir.
Madde25
Evvelce Meydana Gelen is Kazalan ve Meslek.Hastahklanmn
Dikkate Ahnmas1

l1

~ayet, bir Akit Devletin mevzuall, i~ goremezlik derecesinin tespitinde evvelce

meydana gelen i~ kazalan ve meslek hastahklanmn dikkate almmasm1 ongorliyorsa,
diger Akit Devletin mevzuatma gore evvelce meydana gelen i~ kazalan ve meslek
hastahklan ilk Akit Devletin mevzuall kapsammda vuku bulmu~ saythr.

Madde26
Meslek Hastahgmm Saptanmas1

1.

Bir meslek hastahgma ugram1~ bir ki~i, her iki Akit Devletin mevzuatt
kapsammda sozkonusu hastahga sebep olabilecek i~lerde yah~ml~ ise, bu ki~inin
veya hak sahiplerinin talep edebilecekleri yardtmlar, gerektiginde bu maddenin 2
nci ftkrastrun hiiktimleri dikkate almarak, miinhasuan bu i~lerin en son icra
edildigi iilkedeki Akit Devletin mevzuatma gore ve ilgili ki~inin bu mevzuatta
ongortilen ~art! an yerine getinnesi ko~uluyla ver!lir.

2.

Bir Akit Devletin mevzuah geregince meslek hastahgr yardrmlanmn
yaprlabilmesi, sozkonusu hastahgm tJbbi olarak ilk kez kendi iilkesinde
saptanmasr ko~uluna bagh bulunsa dahi, hastahk ilk kez diger Akit Devletin
ulkesinde saptandrgmda da bu ko~ul yerine getirilmi~ sayrhr.

3.

Bir Akit Devletin mevzuah geregince meslek hastahgr yardrmlarmm
yaprlabilmesi, sozkonusu hastahgm meydana gelmesine yo! a9an bir faaliyetin
belirli bir sure zarfmda icra edilmi~ olmasr ko~uluna baghysa, bu Akit Devletin
yetkili kurumu, gereken olvtide, diger Akit Devletin mevzuatma gore aym
nitelikteki bir faaliyette icra edilen siireleri de, bu faaliyet ilk Akit Devletin ·
mevzuatma gore icra edilmi~ gibi degerlendirir.

Madde27
Meslek Hastahgmm Agrrlasmasr

Meslek hastahgmm agrrla~masr dmumunda, Akit Devletlerden birinin mevzuatr
geregince meslek hastahgr yardrmlarmdan yararlanan veya yararlanmr~ olan sigortah
ki~i, aym ttir bir meslek hastahgr i9in diger Akit Devletin mevzuatma gore yardrm
hakkrm talep ettigi takdirde, a~agrdaki kurallar uygulamr:

/

(I)

Eger sigortah ki~i, diger Akit Devlet Ulkesinde meslek hastahgma neden
olabilecek veya hastahgr agrrla~trrabilecek bir faaliyet icra etmemi~ ise, ilk
Akit Devletin yetkili kmumu, uyguladrgr mevzuata gore, hastahgm
agula~masnir dikkate alarak yardrmlann maliyetini tistlenmek zorundadrr.

(2)

Eger sigortah ki~i, diger Akit Devlet Ulkesinde boyle bir faaliyet icra etmi~
ise, ilk Akit Devletin yetkili kurumu, uyguladrgr mevzuata gore, hastahgm
agrrla~masmr dikkate almaksrzm yardrmlann maliyetini ustlenmek
zmundadrr. lkinci Akit Devletin yetkili kmumu bu ki~iye, miktan
sozkonusu Devletin mevzuatma gore belirlenen ve hastalrgm
agrrla~masmdan soma hak edilen yardrm miktan ile agrrla~madan once
verilmesi gereken yard1m miktan anismdaki farka e~it bir yard1m saglar.

3.KISIM
EMEKLiLiK VEYA YASLILIK, OLUM VE MALULLUK

A-

EMEKLiLiK VEYA YA~LILIK VE bLUM YARDIMLARI
Madde28
Sigortahhk Stirelerinin Birle~tirilmesi

.

1.

2 nci f1kranm htiktimleri sakh kalmak tizere, emeklilik veya ya§hhk ve Oltim
yard1mlarma ili§kin Akit Devletlerden biriniri mevzuatma gore· tamamhinml§
sigortahhk stireleri ile e§deger stireler, aym zamana rastlamamak ko§uluyla,
yard1mlarm hak edilmesi, idamesi veya ihyasJ amacJyla, gerekiyorsa, diger Akit
Devletin mevzuat1 kapsammda geyen sigmiahhk stireleriyle birle§tirilir.

2.

Bir Akit Devletin mevzuat1, baz1 yarchmlann yap!lmas1m sigmiahhk stirelerinin
belirli bir meslekte ges:mi§ olmas1 §lliima bagladJgJ takdirde, bu yard1mlardan
faydalamp faydalamlmayacagmm tayini iyin, sadece diger Akit Devlette aym
meslekte geyen sigmtahhk stireleri veya e§deger stireler birle§tirilir.

3,

Bir Akit Devletin mevzuatJ, bazJ yard1mlann yapJlmas1m sigmtahhk stirelerinin
belirli bir meslekte geymi§ olmas1 §aJtma bagladJgJ ve bu stireler sozkonusu
yard1mlara hak kazandumad1gt takdirde, sozti edilen stireler, ticretli yah§an1ann
gene! sigortasmda ongortilen yardtmlann tasfiyesinde degerlendirilir.

4.

Bu maddenin birinci ftkrastmn uygulanmasma ragmen, ki§i yardtmlara hak
kazanmak is:in §attlan yerine gethmediginde, Akit Devletleri ilgilendirdigi kadar
iki Akit Devletin sigortahhk stirelerinin birle§tirilmesini ongoren bir sosyal
gtiven1ik anla§mastyla bagh oldugu tiytincti bit· Devletin mevzuatma tabi olarak
geyen sigmtahhk stireleri, Akit Devletlerden birinin veya digerinin mevzuatma
gore tamarnlanmt§ sigortahhk stireleri ile aym zarnana rastlmnamak ko§uluyla
birle§tirilir.

:.

Madde29
blUm ve Emeklilik veya Ya~hhk Yardtmlartmn Hesaplanrnast

~
,_,

1.
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Sigmtah ki§i, stirelerin birle§tirilmesine gerek kalmaks1zm yardtmlara hak
kazanmak is:in bir Akit Devletin mevzuatmda ongotiilen §artlan sagladtgmda,
sozkonusu Akit Devletin Kmumu, yardtm hakk1m dogrudan bu Akit Devlette
geymi§ sigortahhk stireleri tizerinden ve yalmz kendi mevzuatma gore hesaplar.
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Bu Kurum, aym zamanda, 2 nci fllaamn birinci ve 2 nci bentlerinde ongoriilen
kurallann uygulamasmdan elde edilebilecek yard1mm miktanm hesaplar. Yalmz
en yiiksek meblag1 esas ahr.
2.

Bir Akit Devletin mevzuatma gore sigortah bir ki~i, bir yard1ma ancak bu
Anla~manm 28 inci maddesine uygun olarak ge.ymi~ sigortahhk siirelerinin
birlqtirilmesiyle hak kazamyor ise, a~ag1daki kurallar uygulamr:

(1) . Sozkonusu Akit Devletin Kurumu, her iki Akit Devletin mevzuatma gore
ge<;en biitlin sigmiahhk siirelerini yalmz kendisinin uygulad!gl mevzuata
gore ge<;mi~ gibi degerlendirerek nazari miktan hesaplar;
(2)

Daha sonra bu Akit Devletin Kurumu, bilinci bentte bahsedilen miktar
iizerinden odemnesi gereken miktan, birinci bent geregince hesaplanan
biitlin sigortahhk slirelerine klyaslanarak sadece kendi mevzuatl
kapsammda tamamlanan sigortahhk siirelerine orant!h olarak hesaplar.

B- MALULLUK Y ARDIMLARI

Madde30
Sigmiahhk SUrelerinin Birlestirilmesi
Anla~mamn

1.

Malulliik yard1mlannm hak edilmesi, idamesi veya ihyas1 i.yin, bu
inci maddesi hiikiimleri, klyas yoluyla uygularur.

28

2.

Malulliik yard1m1 hakkl, malulliigiin ba~lama tarihinde, Akit Devletlerden birinin
malulliik yard1mlanna ili~kin mevzuatma tabi olan veya bu mevzuata gore bir
malulliik yard1mmdan yararlanan ve evvelce diger Akit Devletin mevzuatma gore
sigortahhk silrelerini tamamlam1~ alan ki~iye tarurur.

Madde31
Malulliik Yard1mlarmm Hesaplarunas1
I.

Malulh\k yard!mlanna, bu Anla~marun 30 uncu maddesine uygun olarak yalruzca
her iki Akit Devletin mevzuatma gore sigortahhk siirelerinin birle~tirilmesine
gore hak kazamhyorsa, odemnesi gereken yard!mm miktan, bu Anla~manm 29
uncu maddesinin 2 nci f1krasmda yer alan ~a1ilara gore belirlenir.

2.

Bu Anla~manm 6 nc1 maddesinin hiikiimleri sakh kalmak
kurumu:

~mi1yla,

yetkili Bel<;ika

l
·.•.

/

....

(1)

Bel9ika malulltik yard1mlanna, bu Anla~mamn 30 uncu maddesinin
hiikiimlerini uygulamaya gerek kalmakslZln hak kazamhyorsa ve

(2)

bu maddenin birinci m:rasma gore hesaplanan Akit Devletlerin
yard1mlanmn toplammdan elde edilen miktar yalmz Bel9ika mevzuatma
gore Odenmesi gereken yard1m miktanndan az ise

ek bir odenek tahsis eder.
Sozkonusu ek odenek, (2)' de belirtilen miktar ile miinhas1ran Bel9ika mevzuatma
gore odenmesi gereken miktar arasmdaki farka e~ittir.

Madde 32
Diger Akit Devlette Bulunma S1rasmda Veri len Malulliik Yard1mlan
Bir Akit Devletin mevzuatma gore bir malulliik yardlml alan ki~i, diger Akit Devlette
bulundugu sll'ada, ilk Akit Devletin yetkili kurumu bu ikamete onceden izin venni~ ise,
bu yard1mdan yararlanma hakkim muhafaza eder. Ancak, bu izin sadece, ilk Akit
Devletin mevzuatma gore ve bu Akit Devletin yetkili kurumu tarafmdan, bulunmamn
malulliik durumunun degerlendirilmesi veya gozden ge9irilmesi gereken siire i9erisinde
vuku bulmas1 halinde reddedilebilir.

C- ORTAKHUKUMLER

Madde33
Yard1mlarm Yeniden HesaplandJgJ Durumlar

1.

Ya~ am maliyetinin artmas1, iicret seviyelerinin degi~kenligi veya ba~ka uyum
nedenleriyle, bir Akit Devletin malulliik, oliim, emeklilik veya ya~hhk
yard1mlannm belirlenmi~ bir oran veya miktarda degi~iklige ugramas1 halinde,
diger Akit Devletin malulhik, oliim, emeklilik veya ya~hhk yardlffilan hakkmda
yeni bir hesap yapmasma gerek yoktur.

2.

Bir Akit Devletin malulliik, oliim, emeklilik veya ya~hhk yardlffilannm
hesaplanma kurallanmn veya tespit edilme usuliiniin degi~mesi durumunda, diger
Akit Devletin yard1mlanmn yeniden hesaplanmas1 bu Anla~mamn 29 uncu veya
31 inci maddelerine uygun olarak yap1hr.

~/\
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Madde34
Bir YIIdan Az Sigortahhk Siireleri

Bu Anla~anm 28 inci ve 30 uncu maddelerinin hiikiimlerine balulmaksizm, bir Akit
Devletin mevzuati kapsammda tamamlanan sigmiahhk siirelerinin toplam m.Uddeti bir
y1h bulmuyorsa ve yalmz bu siireler dikkate ahnd1gmda bu mevzuata gore hic;bir hak
dogmuyorsa, sozkonusu Akit Devletin yetkili kurumu malulliik, oliim, emeklilik veya
ya~hhk yardrmlanm baglamakla yiikiimlii degildir.

4.KISIM
AhE YARDIMLARI
Madde35
Tarum

"Aile yardunlan" terimi: bu Anla~manm 41 inci maddesinde ongoriilen idari
Anla~mada belirlenen periyodik nakdi yard1mlan ifade eder. Yetkili makamlar
sozkonusu idl!ri Anla~mada:
a)

Hangi c;ocuklarm yard1mlardan yararlanacaklanm;

b)

Yard1mlardan yararlanma ~artlan ve yardun tutarlan ile yard1mlann
velilme siirelerini tespit edeceklerdir.

Madde36
Sigmiahhk Siirelerinin Birlestirilmesi

Bir Akit Devletin mevzuati yard1mlardan yararlanma hakkmm kazamlmas1, idamesi
veya ihyas1, sigmiahhk siirelerinin tamamlanmas1 ko~uluna baghysa, bu mevzuat1
uygulayan kmum, gerekiyorsa, diger Akit Devletin mevzuatma gore gec;en sigortahhk
siirelerinin birle~tirilmesi an1aciyla ve aym zamana rastlamamak ko~uluyla sanki bu
siireleri ilk Akit Devletin mevzuatma gore gec;mi~ siireler gibi degerlendirir.

Madde37
Diger Akit Devlet Ulkesinde ikamet Eden Cocuklar

Bu Anla~manm 40 mc1 madde hiikmii sakh kalmak kayd1yla, Akit Devletlerden birinin
mevzuatma tabi olan ki~iler, diger Akit Devlette ikamet eden c;ocuklan ic;in, ilk Akit
Devletin aile yard1mlanm alma hakkma sahiptirler.

\I
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Madde38
Emeklilik veya Yashhk, Oltim, Malulliik, is Kazas1 veya Meslek Hastahg1
Yard1mlanm Alanlar icin Aile Yardunlan
1.

Bu Anla~manm 40 me1 madde hiikmii sakh kalmak kayd1yla, bir Akit Devletin
mevzuat1 kapsammda emeklilik veya ya~hhk, Oliim, malulliik, i~ kazas1 veya
meslek hastahg1 yard1mlanm alan ki~i, ikamet ettigi Akit Devletten ba~ka diger
Akit Devlette ikamet eden .yoeuklan i.yin, ilk Akit Devletin mevzuat1 tarafmdan
ongoriilen aile yard1mlanm alma hakkma sahiptir.

2.

Bu Anla~manm 40 me1 madde hiikmii sakh kalmak kayd1yla, her iki Akit
Devletin mevzuatl kapsammda emeklilik veya ya~hhk, oliim, malulliik, i~ kazas1
veya meslek hastahg1 yardnnlanm alan ki~i, kendi ikamet ettiginin d1~mdaki Akit
Devlette ikamet eden .yoeuklan i.yin, ikamet etmekte oldugu Akit Devletin aile
yard1mlanm alma hakkma sahiptir.

'],

Madde39
Yetimler is:in Aile Yard1mlan

Bu Anla~mamn 40 me1 madde hiikmii sakh kalmak kayd1yla, bir Akit Devletin
mevzuatma tabi olmu~ miiteveffa ki~inin diger Akit Devlette ikamet eden yetim
.yoeugu, miiteveffa ki~inin en son tabi oldugu Akit Devlet mevzuatmda ongoriilen
ko~ullar dahilinde, aile yard1mlanm alma hakkma sahiptir.

Madde40
Birlestirme

Aile yard1mlanm alma hakkl her iki Akit Devlette de doguyorsa, .yoeugun ikamet ettigi
Akit Devlet, aile yard1mlanm vermekle yiikiimlii yetkili Devlettir.

/
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IV.BOLUM
(:E~iTLi HUKUMLER
Madde41
Yetkili Makamlarm Sarumluluklan
Yetkili Makamlar:
(I) Bu Anla~mamn uygulanmas1 i<;in gerekli onlemleri idari Anla~ma ile belirler
ve irtibat kurumlanm, yetkili kurumlanm ve ikamet ile bulumna yerlerinin
kurumlanm tayin eder;
(2) Bu Anla~mamn uygulamnas1 i<;in gerekli alan idari i~birligi usullerini ve
tlbbi, idari ve diger belgelerin elde edilmesiyle ilgili harcamalann odeme
~ekillerini belirlcr;
(3) Bu Anla~mamn uygulamnas1 i<;in alman onlemlere
birbirlerine dagrudan iletir;
(4) Bu

ili~kin

tiim bilgileri

Anla~manm

degi~ikligini

uygulanmas1m etkileyebilecek her tiirhi mevzuat
miimkiin alan en klsa siirede ve dagrudan birbirlerine bildirir.

Madde42
idari i~birligi
1.

Bu Anla~manm uygulanmas1 i<;in, Akit Devletlerin her birinin yetkili makamlan,
irtibat kurumlan ile yetkili kurumlan kendi ulusal mevzuat1 uygulamymmu~ gibi
birbirlerine kar~1hkh alarak yardrmc1 alur. Bu yardrmla~ma gene! alarak ucretsiz
yap1hr. Ancak, yetkili makamlar baz1 masraflann geri odemnesi hususunda
anla~abilir.

2.

Diger Akit Devlette bulunan veya ikamet eden ki~ilerin !Ibbi raparlan, ikamet
veya bulumna yerinin kurumu tarafmdan, yetkili kurumun talebi iizerine ve bu
kmumun hesabma yapiin·. Raporlar her iki Akit Devletin Iehine
ger<;ekle~tirilmi~se, t1bbi raparlann masraflan iade edilmez.

3.

iade durumunda, bu maddenin birinci ve 2 nci fikralannda belhtilen masraflar bu
Anla~manm 41 inci maddesinde ongoriilen idari Anla~mada belirlenen usullere gore
geri iidenir.

4.

Bu Anla~manm uygulanmas1 ic;in, Akit Devletlerin herbirinin yetkili makamlan,
htibat kmumlan ile yetkili kummlan kendi aralmmda ve ikainet yerine
bakilmaksiZm tUm k:i~ilerle dogtudan yaz1~ma yapmaya yetkilidh'. Yaz1~ma, Akit
Devletlerin resmi dillerinden biri ile yap!labilir.

Madde43
Kisisel Verilerin Paylasiml
1.

Her iki Akit Devletin kurumlan, bilgileri olduklan iilc;iide, bu Anla~mamn
uygulanmasJ kapsammda, bir sosyal giiveruik mevzuatmm uygulanmas1 ic;in Akit
Devlet kurumunca bilinmesi gerekli olan, ki~ilerin gelirlerine ili~kin bilgiler de
dahil olmak iizere, ki~isel verileri birbirlerine iletmeye yetkilidirler.

2.

Ki~isel verilerin Alit Devletin kurumu tarafmdan
verilerin korunmasma ili~kin mevzuatma tabidir.

3.

Sunulduklan Akit Devletin kurumunca k:i~isel verilerin korunmas1, i~lenmesi
veya dagitimi, bu Akit Devletin ki~isel verilerin korunmasma ili~kin mevzuatma
tabidir.

4.

Bu maddede bahsedilen veriler, sosyal giivenlik ile ilgili mevzuatm uygulanmasr
d1~mda ba~ka amac;lar ic;in kullamlamaz.

payla~rmi,

bu Akit Devletin

Madde44
Harclar ve Muafiyet
1.

Akit Devletlerden birinin mevzuatmda, o mevzuat uyannca verilecek evrak ve
belgeler ic;in tingiiriilen hare;, pul, mahkeme veya kay1t harc;lanndan muafiyet
veya indirimden yararlanma, diger Akit Devletin mevzuatmm uygulanmas1 ic;in
verilecek benzeri evrak ve belgelere de te~mil olnnur.

2.

Bu Anl~mamn uygulanmasmda verilecek her tiirlii evrak ve belgeler, elc;ilik
ve konsolosluk makamlannm tasdikinden muaftrr.

Madde45
Basvuru, Beyanname ve itirazlar
L

Bir Akit Devletin mevzuatma gore belirli bir sUre i9erisinde, bu Akit Devletin
yetkili makam, kmum veya yarg1 mercileri nezdinde yapilmas1 gereken
ba~vurular, itirazlar veya verilmesi gereken beyannameler, aym sUre i9erisinde
diger Akit Devletin yetkili makam, kurum veya yarg1 mercilerine yap!ldJgJ
takdirde kabul edilir. Bu durumda, ba~vurulan alan yetkili makam, kmum veya
yargJ mercileri, bu ba~vum, beyanname veya itirazlan, ilk Akit Devletin yetkili
makam, kurum veya yargJ mercilerine ya dogmdan ya da Akit Devletlerin yetkili
makamlan aracJI!gJyla derhal iletir. Bu ba~VUIU, beyanname veya itirazlann diger
Akit Devletin yetkili makam, kurum veya yarg1 mercilerine intikal ettigi tarih, ilk
Akit Devletin yetkili makam, kumm veya yarg1 mercilerine intikal ettigi tarih olarak
kabul edilir.

2.

Bir Akit Devletin yetkili kummuna yapilan yardm1 ba~vurusu, e~deger yard1mlar
i9in diger Akit Devletin yetkili kummuna yapliml~ kabul edilir.

3.

Bir ba~vum veya bir beige diger Akit Devletin resmi dilinde yazJ!dJgl wm
reddedilemez.

Madde46
Yard1mlann Odemnesi
1.

Bu Anla~ma uyannca yard1mlan ve1mekle yUkUmlU kurumlar, bu yard1mlan
kendi Devletlerinin para biriminde yapmak suretiyle Odeme yUkUmlUIUgUnU
yerine getirmi~ olurlar.

2.

Bu Anla~manm uygulanmasmdan dogan mali transferler, her iki Akit
Devlet arasmda bu konuda yUrUr!Ukte olan anla~malara uygun olarak
yUrUtU!iir.

3.

Bir Akit Devletin doviz kontro!Une ili~kin mevzuatl, bu Anla~mamn
uygulanmasmdan dogan meblaglann serbest ~ekilde transfer edilmesine engel
olamaz.

Madde47
Anlasmazhklann Coziimlenmesi
Bu Anla~mamn yommlamnasmda ve uygulannmsmda ortaya 91kan
yetkili makamlar arasmda yapllan gorU~meler yoluyla vi.izUmlenecektir.

anla~mazhklar,

Madde48
!era Usulleri
1.

Akit Devletlerden birinin makatm veya kutumu tarafmdan sosyal giivenlik
primlerinin tahsiline ili~kin olarak alman icra kararlan diger Akit Devlet iilkesinde
de tarumr.

2.

Bu taruruna, sadece icra karannm yiirlitiilmesi gereken Akit Devletin yasal
ilkeleriyle veya kamu diizeniyle bagda~madigl takdirde reddedilebilir.

3.

Kesinle~lni~ kararlann icra usulleri, icrarun geryekle~ecegi Akit Devletin bu tiir
kararlarm yiirtitiilmesini diizenleyen mevzuatl ile uyumlu olmahdu·.

4.

Diger Akit Devlette icra, iflas veya zomnlu tasfiye i~lemleri kapsammda odenmesi
gereken prirnler, bu Akit Devletteki e~deger alacaklarla ayru iincelik srrasma
sahiptirler.

5.

Tahsil konusu olan alacaklar, tahsilin geryekle~tigi Akit Devletteki kummun benzer
nitelikteki alacaklan ile ayru i~leme tabi tutulur.

Madde49
Yersiz Odemelerin Geri Ahnmast
Bir kimseye hak ettiginden fazla bir meblag iideyen Akit Devletlerden birinin kummu,
uyguladigl mevzuatta ongiiriilen ~artlar ve smular dahilinde, yararlaruciya yard1m
saglamakla yiikiimlii diger Akit Devletin kummundan, fazla iidenen meblag1
yararlamc1ya iideyecegi meblagdan mahsup etmesini talep edebilir. Diger Akit Devlet
Kurumu, bu haks1z odeme sanki kendisi tarafmdan yap!lmi~ gibi kesintiyi mevzuatmda
iingiiriilen ~artlar ve smular dahilinde yapar ve mahsup ettigi meblagl diger Akit Devlet
kurumuna transfer eder.

Madde50
Uciincii Kisiler Kar§Ismda Kurumlann Haklan
Bir kimse, Akit Devletlerden birinin mevzuat1 uyannca, diger Akit Devlette meydana
gelen bir olaydan dolay1 bir zarar ziyan ic;in yard1m gii1mekte ise, zarar ziyanm
telafisinden sorumlu olan ii9iincii ki~ilere kar~1, yard1m saglamakla yiikiimlii kurumun
muhtemel haklan ~u ~ekilde diizenleruni~tir:
a)

Yard1m saglamakla yiikiimlii kurumun uygulad!gl mevzuat. geregmce,
yararlarucmm iic,;iincii ki~ilere kar~1 dogan tazmin hakluru kar~1lamak iizere,
kurum yararlamcmm yerine gec,;tiginde, bu durum diger Akit Devletye
tarunu;

~·

)

b)

Yard1m saglamakla yiikiimlii kurumun iiviincii ki~ilere
hakkJ bulunuyorsa, bu hak diger Akit Devletye tammr.

kar~1

dogrudan riicu

Madde51
Sahtecilikle Miicadelede isbirligi
idari i~birliginin gene! ilkelerinin yiiriltiilmesinin yamnda, Akit Devletlerin yetkili
makamlan, i.izellikle ki~ilerin i.ililm tarihi, fiili ikameti, gelirlerin degerlendirilmesi,
primlerin hesaplanrnasJ ve yard1mlann birle~tirilmesi ile aile bireylerinin i.ililm tarihi ve
fiili ikameti ile ilgili olmak ilzere, sosyal gilvenlik yard1mlan ve primlere ili~kin sm1r
i.itesi sahtecilikle miicadele etmek amacJyla aralannda yapacaklan yard1mla~ma
ko~ullanm idari bir anla~ma ile mutabakata baglayacaklardJr.

V.BOLUM
GE<;:ici VE SON HUKUMLER

Madde52
Anlasmamn Yiiriirliige Gilmesinden Once Ortaya ()kabilecek Durumlar

1.

Bu Anla~ma, yilriirliige girmesinden i.inceki di.ineme
dogurmaz.

2.

Bu maddenin birinci f1ki·asJ hiikiimleri sakl1 kalmak kaydJyla, bu Anla~ma,
yiirilrliige girmesinden i.inceki di.inem ivin ortaya vJlanasJ muhtemel durumlarda
da uygulamr.
Bu Anla~manm yiirilrliige girdigi tarihten once, Akit Devletlerden birinin
mevzuatma tabi olarak tamamlanm1~ tiim sigortahhk siireleri, bu Anla~manm
hiikiimleri uyarmca dogan bir yard1m hakkmm belirlenmesinde degerlendirilir.

3.

4.

ili~kin

bir yard1ma hivbir hak

Bu Anla~ma, primlerin geri i.idenmesi veya bir toptan tazminatm i.idenrnesi ile
tasfiye edilen haklara uygulamnaz.

Madde53
Gi.izden Ges:irme, Zaman A§lml, Kaldmlma
I.

ilgili kimsenin uyrugu nedeniyle veya bu kimsenin yard1mlan i.idemekle yilkiimlii
kurumun bulundugu iilkeclen ba~ka bir Akit Devlet iilkesinde ikamet etmesinden
dolay1, tasfiye edilmeyen veya durclmulan tUm yardJmlar, ilgilinin talebi tizerine
bu Anla~mamn yiiriirliige girmesinden itibaren tasfiye edilir veya yeniclen
ba~latJhr.
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2.

Bu Anla~manm yiiriirliige gitmesinden once, bir gelir veya yardtm hakkmt
kazanan ilgililerin haklan,talepleri iizerine bu Anla~mamn hiikiimleri goz oniinde
tutularak gozden ge.yirilir. Boyle bir giizden ge.yirme, ilgililerin daha once elde
ettikleri haklanm hi.ybir ~ekilde ktsttlayamaz.

3.

Bu Anla~manm yiiriirliik tarihinden itibaren iki ytlltk siire i.yinde, bu maddenin
birinci ve 2 nci ftkralanna gore talepte bulunulmast halinde ve haklann zaman
a~tmma ugramast veya ortadan kaldmlmasma ili~kin Akit Devletlerden birinin
mevzuatt ilgililerin aleyhine bir hiikiim ta~tmtyorsa, bu Anla~manm htikiimlerine
uygun olarak dogan haklar Anla~mamn yiiriirltige girdigi tarihten itibaren
kazamltr.

4.

Bu Anla~manm ytitiirliik tarihini izleyen iki ytl!Jk siirenin bitiminden soma, bu
maddenin birinci vc 2 nci ftkralanna gore talepte bulunulmast halinde, sozkonusu
Akit Devletin mevzuatmm daha elveri~li olan hukiimleri saklt kalmak ko~uluyla,
yardtmlara talep tarihinden itibaren hak kazamhr.

Madde54
Sure ve Fesih
Bu Anla~ma suresiz olarak akdedilmi~tir. Anla~ma, Akit Devletlerden birinin diger
Akit Devlete 12 ay onceden diplomatik yolla iletilecek yaz1lt bildirimi ile feshedilebilir.

MaddeSS
Kazamlm1s Haklann Korunmast
Bu Anla~manm feshi halinde, Anla~ma uyannca kazamlmt~ olan haklar ve yard1m
odemeleri saklt kalacakttr. Diger taraftan, bu Anla~manm hiikiimleri, fesih tarihinden
once yaptlan yardtmlara ili~kin talepler i.yin de uygulanacakttr.

Madde56
Yiirurliik
1.

Bu Anla~ma, Akit Devletlerin birbirlerine bu Anla~manm yiirurliige girmesi i.yin
gerekli yasal formalitelerin tamamlanmt~ oldugunu teblig edecegi son notanm
ahm tarihini izleyen ii.yiincii aym birinci giinii yiiriirliige girecektir.

:
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2.

Bu Anla~manm ytiriirliige girdigi giin, Tiirkiye Cumhuriyeti ve Bel<;ika Kralligi
arasmda 4 Temmuz 1966 tarihinde B1iiksel'de imzalanan Gene! Sosyal Giivenlik
Anla~masr ile sozkonusu Anla~mayr degi~tiren veya tamamlayan metinler
yiitiirliikten kaldmhr ve bu Anla~ma onun yerine ge<;er.

Usuliine uygun olarak yetkili

ktlmmt~

imzactlar, yukanda yazrh hususlan tasdiken bu

Anla~mayt imzalami~lardir.

Bu Anla~ma, 11 Nisan 2014 tarihinde Ankara'da Tiirk<;e, Frans1zca ve Flamanca
dillerinde, her ii<; metin de aym derecede ge<;erli olmak iizere, iki~er orijinal niisha
olarak diizenlemni~tir.

TURKiYE CUMHURiYETi HUKUMETi
ADINA

BEL<;iKA KRALLIGI HUKUMETi
ADINA

~}L.~
Fat~k <;~K

/
/
<;ah§ma ve Sosyal Giivenlik
Balmm

Laurette ONKELINX
Ba§bakan Yardtmctsi ve Sosyall§ler
ve Kamu Saghgt Bakam
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