l

I

l

TURKiYE CUMHURiYETi
iLE
KARADAG
ARASINDA
SOSYAL GUVENLiK ANLA~MASI

Tiirkiye Cumhuriyeti ile Karadag (bundan sonra "Akit Devletler" olarak antlacaktlr) iki
devlet arasmda sosyal giivenlik alanmdaki ili~kileri diizenlemek amactyla a~agtdaki
konularda mutabtk kalmt~lardtr.
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I.BOLUM
GENEL HUKUMLER

Madde 1
Terimlerin Tamm1

(1) Bu Anla~mada yer alan terimler a~agtdaki anlamlarda kullanllmt~ttr:
1. Olke:
Tiirkiye baktmmdan Tiirkiye Cumhuriyeti,
Karadag baktmmdan Karadag,
2. Mevzuat: Bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci ftkrasmda belirtilen sosyal giivenlik
alantyla ilgili kanun, tiiziik ve yonetmelikler,
3. Yetkili Makam:
Tiirkiye Cumhuriyeti baktmmdan <;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1,
Karadag baktmmdan yetkili Bakanhklar,
4. Yetkili Kurum: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatlann
uygulamasmdan ve yard1mlart saglamaktan sorumlu olan sigorta kurumu,
5. Kurum: Bu Anla~manm 2 nci maddesinin birinci flkrasmda belirtilen mevzuatlar1
uygulamakla gorevli kurum ve/veya kurulu~,
6. Sigortah: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatlann uyguland1g1 veya
oldugu ~ahts,

uygulanm1~

7. Sigortahhk Siiresi: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatlara gore
sigorta primi odenmi~ ya da odenmi~ sayllan sure,
8. Yardtm: Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmad1k9a, kamu fonlarmdan saglanan
biitiin ek odemeler ile her tiirlii zamlar, yeniden degerlendirme ve ek odenekleri de i9ine
alan biitiin yard1mlar ve ayhklar,
9. ikamet: Siirekli ikamet,
10. Bulunma: Ge9ici ikamet,

11. Aile Bireyi: Yetkili Kurumca uygulanan mevzuata gore aile bireyi olarak tantmlanan
veya oyle kabul edilen kimseler,
12. Yararlan1c1: Akit Devletlerin mevzuatlarma gore tantmlanan veya oyle kabul edilen
kimseler,
13. Hak Sahibi: Akit Devletlerin mevzuatlarma gore hak sahibi olarak tammlanan veya
oyle kabul edilen kimseler.
_ _j
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(2) Bu Anla~mada tammlanmayan her bir terim, Akit Devletlerin mevzuatlannda hangi
anlamda kullanllm1~ ise, o anlam1 ifade eder.

Madde2
Maddi Uygulama Alam
(1) Bu Anla~ma a~agtdaki mevzuatlara uygulantr:
Tiirkiye Cumhuriyeti baktmmdan;
1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i~veren tarafmdan 9ah~tmlanlar a91smdan
malulliik, ya~hhk, Oliim, i~ kazas1 ve meslek hastahklar1, i~sizlik sigortas1 ile genel saghk
sigortas1 kapsammda hastahk ve anahk sigortas1,
2. Hizmet akdine bagh olmakstzm kendi adma ve hesabma bagtmstz 9ah~anlar a91smdan
malulliik, ya~hhk, Oliim, i~ kazas1 ve meslek hastahklan ile genel saghk sigortas1
kapsammda hastahk ve anahk sigortas1,
3. Kamu idarelerinde 9ah~anlar a91S1ndan malulliik, ya~hhk ve oliim sigortalan ile genel
saghk sigortas1 kapsammda hastahk ve anahk sigortas1,
4. 506 sayth Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ge9ici 20 inci maddesinde belirtilen
sandtklarda 9ah~anlar a91smdan malulliik, ya~hhk, oliim, i~ kazas1 ve meslek hastahklar1,
i~sizlik sigortas1 ile genel saghk sigortas1 kapsammda hastahk ve anahk sigortas1,
Karadag baklmmdan;
1. Saghk Sigortas1, Saghk Korumas1 ve Anahk,
2. Emeklilik Sigortast, Maluliyet Sigortas1

(ya~hhk,

malulliik, oliim),

3. i~ Kazas1, Meslek Hastahklar1,
4. i~sizlik durumunda verilen iicretler (yardtm),
5. <;ocuk Yard1m1.
(2) Bu Anla~ma bu maddenin birinci ftkrasmda belirtilen mevzuatl degi~tiren, yeniden
diizenleyen veya bu mevzuat yerine ge9en ya da bu mevzuata ek hiikiimler getiren her
tiirlii mevzuata da uygulamr.
(3) Bu Anla~manm yeni bir sosyal giivenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta koluna
dair mevzuata uygulanmas1, Akit Devletler arasmda bu ama9la yeni bir anla~ma
imzalanmas1 yolu ile ger9ekle~tirilir.
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Ki~isel

Madde3
Uygulama Alam

Bu Anla~ma hiiklimleri, her iki Akit Devletin mevzuatmdan birine veya her ikisine
evvelce tabi olmu~ bulunan veya Akit Devletlerden birinin mevzuatma halen tabi olan
ki~iler ve bunlann aile bireyleri ile hak sahiplerine uygulan1r.

Madde4
i~Iem E~itligi

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim yoksa, Akit Devletlerden birinin iilkesinde oturan ve
kendilerine bu Anla~ma hiikiimleri uygulanan kimseler, oturduklan Akit Devletin
mevzuatmm saglad1g1 haklardan, o iilkenin vatanda~lar1 ile aym ko~ullar dahilinde
yararlanular.

Madde5
Y ard1mlarm ihrac1
(1) Bu Anla~mada aksine bir hiikiim yoksa, odemeden sorumlu Akit Devletin mevzuatma

gore hak kazanllan yard1mlar, bu Anla~manm 3 iincii maddesi kapsammda bulunan
kimselere, diger Akit Devlette oturmalan halinde de aym oranda odenir. Bunlarm iiyiincii
bir iilkede oturmalar1 halinde yardtmlar, odemeden sorumlu Akit Devletin mevzuatma
uygun olarak odenir.
(2) Bu maddenin birinci ftkra hiikiimleri;
Tiirkiye baklmmdan; ayhklara ek olarak odenen her tiirlii zamma ve genel biit9eden
kar~Ilanan odeneklere,
Karadag baklmmdan; en dii~iik emekli ayhgma ek olarak odenen yard1mlara
uygulanmaz.

II. BOLUM
UYGULANACAK MEVZUATLA iLGiLi HUKUMLER

Madde 6
Genel Hiikiimler

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim yoksa;
(1) Bir Akit Devlette iicretli 9ah~anlar veya faaliyetini bir Akit Devlette icra eden
bag1mstz 9ah~anlar, bu yah~malar1 ile ilgili olarak, kendilerinin diger Akit Devlette
oturmalan ya da i~verenin veya i~verenin i~yeri merkezinin diger Akit Devlette
bulunmas1 halinde dahi 9ah~tiklan Akit Devletin mevzuatma tabi olur.
____________!

(2) Akit Devletlerden birinin memurlan veya benzeri personeli kendilerini
idarenin bagh oldugu Akit Devletin mevzuatma tabi olurlar.

9ah~tuan

(3) Bir i~yerinin merkezinin bulundugu devlet dt~mdaki Akit Devlette bir ~ube veya
daimi temsilciligi tarafmdan 9ah~tmlan kimse, bu ~ube veya daimi temsilciligin
bulundugu Akit Devletin mevzuatma tabi olur.

Ge~ici

Madde 7
Gorevlendirme

Akit Devletlerden birinin iilkesinde istihdam edilen ki~i, i~vereni tarafmdan belirli bir i~in
ifas1 i9in diger Akit Devlete ge9ici gorevli olarak gonderilirse, bu kimse aym i~verenin
iicretli 9ah~an1 s1fatm1 korudugu takdirde, 24 ay1 ge9memek ko~ulu ile birinci Akit
Devlet mevzuatma tabi olur; Akit Devletlerden birinin iilkesinde bir mesleki faaliyet icra
eden bagtmstz 9ah~an, faaliyetini ge9ici olarak diger Akit Devlette ger9ekle~tirmek amac1
ile bu devlete gittigi takdirde, 24 aya kadar birinci Akit Devletin mevzuatma tabi olur.
Her iki durumda, her iki Akit Devletin yetkili makamlannm onceden onaytyla bu siire
toplam 60 ay1 ge9memek kaydtyla uzatllabilir.

Madde 8
Uluslararasi Ta~Imacihk i~Ietmeleri Personeli

Bir i~yerinin, ba~kas1 hesabma veya kendi adma karayolu, demiryolu, havayolu ya da
denizyolu ile uluslararas1 yolcu veya mal ta~tmacthgt yapan ve i~yeri merkezi diger Akit
Devlette bulunan, dola~an veya sefer yapan personelinden olan bir kimse, bu Devletin
mevzuatma tabi olur.

Madde9
Gemi Miirettebati ve Gemide <;ah~anlar
(1) Akit Devletlerden birinin bayragm1
Devletin mevzuatma tabi olur.

ta~tyan

gemide

9ah~an

bir kimse, bu Akit

(2) Akit Devletlerden birinin limanmda veya karasulannda istihdam edilen ve gemi
miirettebatmdan olmayan bir kimse, diger Akit Devletin bayragm1 ta~tyan bir geminin
yiikleme, bo~altma veya tamir i~lerinde 9ah~u ya da bu i~lere nezaret ederse, hakkmda
limanm veya karasularmm bulundugu Akit Devletin mevzuatl uygulanu.
(3) Akit Devletlerden birinin bayragm1 ta~tyan bir gemide bir faaliyet icra eden ve bu
faaliyet i9in kendisine i~yeri merkezi veya ikametgaht diger Akit Devlette bulunan bir
miiessese veya kimse tarafmdan iicret odenen kimse, ikinci devletin mevzuatma, o
devletin iilkesinde oturuyorsa tabi olur; iicreti odeyen miiessese veya kimse anllan
mevzuatm uygulanmasmda i~veren saythr.

L__
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Madde 10
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar
(1) Akit Devletlerden birinin diplomatik misyonlannda veya konsolosluklarmda 9ah~an

diplomatlar ve diger ki~iler, gonderen devletin mevzuatma tabi olurlar.
(2) Bu maddenin birinci f1krasmda belirtilen hizmet personeli mahallinden istihdam
edilmi~ ise, bulunulan devletin mevzuatma tabi olurlar. Ancak, bu ki~iler istihdam eden
devletin vatanda~I iseler, i~e ahnd1klari tarihi takip eden li9 ay i9erisinde, istihdam eden
devletin mevzuatmm uygulanmasm1 tercih edebilirler.
. (3) Bu maddenin birinci ve 2 nci f1kralari kapsammda olmayanlar hakkmda kabul eden
Ulkenin mevzuat1 uygulamr.

Madde 11
istisnalar

Akit Devletlerin yetkili makamlar1, bir ki~i veya ki~i gruplar1 hakkmda uygulanacak
mevzuat bak1mmdan bu Anla~manm 7 ila 10 uncu maddelerine istisna te~kil eden
hlikiimler Uzerinde anla~abilirler.

III. HOLUM
OZEL HUKUMLER

1. KISIM
HASTALIK VE ANALIK

Madde 12
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yard1mlardan yararlanmak i9in belirli

sigortahhk slirelerinin tamamlanm1~ olmas1 gerekiyorsa, bu devletin Yetkili Kurumu,
diger Akit Devletin mevzuatma tabi olarak ge9mi~ olan sigortahhk siirelerini, aym
zamana rastlamamak ko~ulu ile kendi mevzuatma gore ge9mi~ gibi degerlendirir.
(2) Hastahk ve anahk glinliik odenekleri ile ilgili olarak, bu maddenin birinci f1krasmda
sozli edilen sUre birle~imi, ancak ilgilinin yard1m talebinde bulundugu Akit Devlette
sigortah ise yap1hr.
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Madde 13
Diger Akit Devlette <;ah~ma veya Bulunma Halinde
Saghk Y ard1mlarmdan Y ararlanma

(1) Bu Anla~ma'mn 7 nci ve 10 uncu maddelerinde bahsedilen ki~i ve aile bireyleri,
durumlan t1bbi tedaviyi gerektirdigi hallerde, diger Akit Devletteki kurum mevzuatma
uygun olarak Yetkili Kurumun hesabma hastahk ve anahk sigortas1 yard1mlarma hak
kazamrlar.

(2) Ti.irkiye bak1mmdan bu maddenin birinci f1krasmm hiikiimleri diplomatlarma ve
memurlarma uygulanmayacaktu.
(3) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yard1mlara hak kazanan sigortah ki~iler ve
aile bireyleri, diger Akit Devlette bulunduklar1 s1rada durumlar1 acil tibbi tedaviyi
gerektirdigi hallerde Yetkili Kurum hesabma yard1mlara hak kazan1rlar.
(4) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore sigortah olarak 9ah~an kimseler ile
yanlarmda ikamet eden aile bireyleri, Akit Devlet kurumunca saglanan hastahk veya
anahk sigortas1 yard1mlarmdan yararlanmakta iken ikametlerini diger Akit Devlete
nakletmeleri halinde bu yard1mlardan yararlanmaya devam ederler. Ancak ilgili, iilkesine
donmeden once Yetkili Kurumun iznini almak zorundad1r. izin talebi, ilgilinin saghk
durumunun iilkesine donmesine uygun olmad1g1 hakkmda rapor verilmesi halinde ret
olunur.
(5) 4 iincii f1krada belirtilen izin elde olmayan sebeplerden dolay1 onceden
Yetkili Kurumca bu izin sonradan da verilebilir.

ahnmam1~

ise,

(6) Yard1mlara hak kazan1hp kazamlmad1gi, yard1mlarm siiresi ve yard1mlardan
yararlanacak aile bireyleri sigortahnm tabi oldugu Akit Devlet mevzuatma gore;
yard1mlarm kapsam1 ve ifa ~ekli ise, yard1mlardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit
Devlet mevzuatma gore belirlenir.

Madde 14
Sigortahmn Diger Akit Devlette ikamet Eden Aile Bireylerinin
Saghk Yard1mlarma Hak Kazanmalar1
kazanm1~ olan ~ahsm
diger Akit Devlette ikamet eden aile bireyleri, ikamet ettikleri Akit Devletin mevzuatma
gore saghk yard1mlarma hak kazanmam1~ olmalar1 ko~ulu ile ikamet ettikleri Akit
Devletin mevzuatma gore belirlenmi~ olan yard1mlardan yararlan1rlar. Saghk yard1m1
giderleri sigortahnm aile bireylerinin sigortah iizerinden sigortaland1klan Yetkili Kurum
tarafmdan kar~Ilamr.

(1) Sigortah bulundugu iilke mevzuatma gore saghk yard1mma hak

(2) Bu maddenin birinci f1krasmda sozii edilen aile bireyleri, Yetkili Kurumun bulundugu
Akit Devlete ge9ici olarak gittiklerinde veya ikametlerini naklettiklerinde bu Akit Devlet
mevzuatma gore saghk yard1mlarmdan yararlan1rlar.

i

_______)

(3) Yardtmlara hak kazaruhp kazarulmadtgt, yardtmlarm siiresi ve yardtmlardart
yararlartacak aile bireyleri sigortahnm tabi oldugu Akit Devlet mevzuatma gore;
yardtmlarm kapsam1 ve ifa ~ekli ise, yardtmlardart yararlartacak kimsenin bulundugu Akit
Devlet mevzuatma gore belirlenir.

Madde 15
Ayhk Sahiplerinin ve Aile Bireylerinin Saghk Y ardimlari
(1) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore odenmesi gereken ayhklardart yararlartart ayhk

sahibi ve aile bireyleri, saghk yardtmlarmdart ikamet ettikleri Akit Devletin mevzuatma
. gore yararlartu.
(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore ayhk alart ve diger Akit Devlette ikamet
eden ayhk sahibi ve aile bireyleri, ayhga o Akit Devlette uygulartart mevzuata gore hak
kazartml~ gibi saghk yardtmlan Yetkili Kurumun hesabma olacak ~ekilde o Akit Devletin
mevzuatma tabidirler.
Yardtmlara hak kazartthp kazartllmadtgt, yardtmlann siiresi ve yardtmlardan yararlartacak
aile bireyleri sigortalmm tabi oldugu Akit Devlet mevzuatma gore; yardtmlarm kapsam1
ve ifa ~ekli ise, yardtmlardart yararlartacak kimsenin bulundugu Akit Devlet mevzuatma
gore belirlenir.
(3) Bir Akit Devlette ikamet eden, diger Akit Devlette bulundugu s1rada durumu acil tlbbi
yardtm yapllmasm1 gerektiren bir ayhk sahibi ve aile bireyleri, bu maddenin 2 nci
ftkrasma istinaden, o Akit Devlette uygulartart mevzuata gore ve o Akit Devletin hesabma
yardtm alma hakkma sahiptir.
(4) Bir Akit Devlet mevzuatma gore ayhk alart ayhk sahipleri ve aile bireyleri diger Akit
Devlette bulunduklar1 suada durumlar1 acil tlbbi yardtm yapllmasm1 gerektirdigi hallerde
ilgili olduklan kurumun hesabma saghk yard1m1 ahrlar.

Madde 16
Ortopedik Cihazlar, Protezler ve Biiyiik Masraf Gerektiren
Diger Saghk Y ardimlari

Ortopedik cihazlar, protezler ve biiyiik masraf gerektiren diger saghk yardtmlart, acil
haller dt~mda, Yetkili Kurumun iznine baghdu. Bu tiir yardtmlarm listesine, idari
Anla~martm ekinde yer verilecektir.

Madde 17
N akdi Yard1mlar
(1) Nakdi yardtmlar Yetkili Kurumun kendi uygulad1g1 mevzuata gore odenir.

(2) Bir Akit Devletin mevzuatma gore nakdi yardtmlarm tutar1, aile bireylerinin saylSlna
bagh ise, Yetkili Kurum, diger Akit Devlette oturart aile bireylerini de dikkate ahr.

Madde 18
Gider iadesi

Yetkili Kurum, diger Akit Devletin Yetkili Kurumuna 13 iincii, 14 iincii, 15 inci, 16 net
ve 24 iincii maddelere istinaden saglanan yardtmlar i9in, idari Anla~ma ile belirlenecek
usul ve esaslara gore saghk yardtmlan masraflanm geri oder.

2. KISIM
YA~LILIK, MALULLUK VE OLUM

Madde 19
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yardtmlardan yararlanma hakk1 bir
sigortahhk siiresinin tamamlanmt~ olmas1 ko~uluna bagh ise, bu mevzuat1 uygulayan
kurum, gerekiyorsa, diger Akit Devletin mevzuatma tabi olarak ge9en sigortahhk
siirelerini aym zamana rastlamamak kayd1 ile kendi mevzuatma gore ge9mi~ siireler gibi
degerlendirir.

(2) ilgilinin, bu maddenin birinci ftkrasmm uygulanmas1 sonucu yardtma hak
kazanamad1g1 durumlarda, Yetkili Kurumlar sigortahhk siirelerinin birle~tirilmesini
ongoren sosyal giivenlik anla~mas1 imzalam1~ bulunduklar1 ii9iincii bir iilkedeki
sigortahhk siirelerini de, aym zamana rastlamamak ko~ulu ile birle~tirirler.
(3) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yardtmlardan yararlanma hakk1, bir ozel
rejim kapsammda, bir meslekte veya belirli bir meslekte ya da belirli bir siirenin
tamamlanmasma bagh ise, sadece ilgili rejim kapsammda ge9en siireler veya boyle bir
rejimin olmamas1 durumunda aym meslekte veya aym i~te tamamlanmt~ siireler, eger
uygunsa diger Akit Devlet mevzuatl kapsammda bir yard1m hakkmm belirlenmesinde
dikkate ahmr.
(4) Tiirk mevzuatma gore prim veya kesenek
360 giin olarak kabul edilir.

odenmi~

siirelerden bir ay 30 giin, bir yll ise

Madde20
Bir Yddan Az Sigortahhk Siiresi
(1) Bir Akit Devletin mevzuatma gore tamamlanan sigortahhk siirelerinin toplam1 12
aydan az ise, bu mevzuata gore sadece bu sigortahhk siiresine bagh yardtm hakk1 olmas1
durumu hari9, yard1m saglanmaz.

(2) Bu maddenin birinci ftkrasma istinaden bir Akit Devletin Yetkili Kurumu, yardtm
hakkmm kazanllmas1, korunmas1, yeniden kazamlmas1 ve ger9ek tutanmn belirlenmesi
i9in sozii edilen siireleri kendi mevzuatma tabi ge9mi~ siireler olarak kabul eder.

--

Madde21
Nakdi Yard1mlarm Hesaplanmas1
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yardtmlardan yararlanma hakkt bu
Anla~manm 19 uncu madde hi.ikmii uygulanmakstzm kazanthyorsa, bu Akit Devletin
Yetkili Kurumu, odenmesi gereken yardtm miktanm yalmz kendi mevzuatma gore gec;en
sigortahhk siirelerini dikkate alarak belirler.

(2) ilgili kimse Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yardtmlara ancak bu
19 uncu madde hiikiimlerinin uygulanmas1 suretiyle hak kazantyor ise, bu
devletin Yetkili Kurumu yardtmlart a~agtda belirtildigi ~ekilde hesaplar;
Anla~manm

1. Yetkili Kurum, her iki Akit Devletin mevzuatlarma gore gec;en biitiin sigortahhk
siirelerini yalmz kendisinin uyguladtgt mevzuata gore gec;mi~ gibi degerlendirerek
nazari miktar1 hesaplar.

2. Yukanda bahsedildigi ~ekilde hesaplanan miktar iizerinden, yardtmm gerc;ek
miktanm, yardtmm hesabmda dikkate alman siirelerden sadece kendi mevzuatma
gore tamamlanan ayhga esas siirelerin toplam ayhga esas siirelere oran1 olarak
belirler.
(3) Bir Akit Devletin mevzuatma istinaden yapllan yardtmlar, o devletin mevzuatma gore
kazanc;lar, odenen primler veya sigorta matrah1 esas almarak hesaplantyor ise, Yetkili
Kurum sadece kendi mevzuatma gore kazanc;lan, odenen primleri veya sigorta matrahtm
dikkate ahr.

Madde22
Yard1mlarm Azaltdmasi, Durdurulmas1 ve Kesilmesi

uygulandtgt ki~ilerin her iki Akit Devlet Yetkili Kurumlanndan
yardtmlar almalar1 halinde, bunlara her iki Akit Devletin yardtmm azaltllmast,
durdurulmas1 veya iptaline ili~kin mevzuat hiikiimleri uygulanmaz.
(1) Bu

Anla~manm

e~zamanh

(2) Tiirkiye baktmmdan baglanan ayhklar, diger Akit Devlette
uygun olarak kesilir.

c;ah~ma

halinde mevzuata

3. KISIM
OLUM YARDIMI

Madde23
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi ve Oliim Yard1mlarmm Odenmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore oliim yardtmlarmdan yararlanmak ic;in bir

sigortahhk siiresinin tamamlanm1~ olmas1 gerekiyorsa, Yetkili Kurum, bu yardtmlann
hesaplanmasmda, diger Akit Devlette gec;en siireleri, aym zamana rastlamamak kaydt ile
kendi iilkesinde gec;mi~ gibi dikkate ahr.

(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore sigortah bulunan bir kimse, diger Akit
Devlette oldiigii takdirde, sigortah oldugu Akit Devlette olmii~ gibi kabul edilir ve hak
sahipleri oliim yardtmma hak kazanu.
(3) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore oliim yardtmmdan yararlanma hakk1
bulunuyorsa, sadece olen ki~inin daimi ikamet ettigi Akit Devletin mevzuati uygulanu.

4. KISIM
i~ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Madde24
T1bbi Yard1mlar

(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore i~ kazas1 veya meslek hastahg1
yardtmlarmdan yararlanma hakk1 bulunan ve diger Akit Devlette ikamet eden veya
bulunan kimse, ikamet ettigi veya bulundugu devletin mevzuatma gore Yetkili Kurum
hesabma saghk yardtmlanndan yararlantr.

(2) Protez, ortopedik cihazlar ve biiyiik masraf gerektiren diger saghk yardtmlart i9in, bu
16 nc1 maddesinin hiikiimleri uygulan1r.

Anla~manm

(3) Bu maddenin birinci ftkrasma istinaden meydana gelen masraflarm iadesi i9in bu
18 inci maddesinin hiikiimleri gerekli uyarlamalar yapllarak uygulanu.

Anla~manm

Madde25
Meslek Hastahklar1

(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore meslek hastahg1 yardtmlarmdan
yararlanma hakk1, hastahgm ilk kez bu iilkenin kendi topraklannda meydana gelmi~
olmas1 ko~uluna bagh bulunuyorsa, bu ko~ul, bu hastahgm ilk kez diger Akit Devlette
meydana gelmi~ olmas1 halinde de yerine getirilmi~ saythr.

(2) Bir Akit Devletin mevzuatma gore meslek hastahg1 halinde yardtma hak kazanllmas1,
meslegin bu tiir bir hastahga yol a9abilecegi kadar siire yaptlmast ko~uluna bagh ise, Akit
Devletin Yetkili Kurumu, gerekli hallerde diger Akit Devletin mevzuatma gore bu
meslekte ge9en siireyi de dikkate ahr.

Madde26
N akdi Y ard1mlar
(1) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore i~ kazas1 veya meslek hastahg1 halinde nakdi
yardtm hakk1 doguyorsa, yard1m, sadece i~ kazas1 veya meslek hastahgmm meydana
gelmesine sebep olan faaliyetin en son ger9ekle~tigi Akit Devletin mevzuatma tabi olarak
yapthr.

I

(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatma uygun olarak meslek hastahg1 yard1m1 yaptlmt~
sigortah ~ah1s, diger Akit Devlette ikamet ettigi siirede bu hastahg1 agula~usa ve ikinci
Akit Devletin mevzuatma gore amlan hastahga neden olacak veya hastahg1 agula~tuacak
bir faaliyet icra etmemi~se, birinci Akit Devletin Yetkili Kurumu, uyguladtgl mevzuat
hiikiimlerine gore agtrla~mayt nazara alarak yard1m giderlerini iistlenmek zorundadu.
Sigortah ~ah1s boyle bir faaliyeti ikinci Akit Devletin mevzuatma gore icra etmi~se,
birinci Akit Devletin Yetkili Kurumu, yard1m giderlerini, agtrla~mayt nazara almakstzm
uyguladtgl mevzuata gore iistlenmek zorundadu; ikinci Akit Devletin Yetkili Kurumu ise
kendi mevzuatma gore ilgilinin agtrla~madan sonraki durumuna gore hesaplanacak
yardtm miktar1 ile agula~madan once odenmesi gereken yard1m miktar1 arasmdaki fark1
oder.

5. KISIM
iSSiZLiK YARDIMLARI

Madde27
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yardtmlardan yararlanma hakk1 sigortahhk

siirelerinin tamamlanmas1 ko~uluna bagh bulunuyorsa, bu devletin Yetkili Kurumu, diger
Akit Devletin mevzuatma tabi olarak ge9en sigortahhk siirelerini aym zamana
rastlamamak ko~ulu ile degerlendirir.
(2) Yardtmlann miktar1, siiresi ve odeme
gore belirlenir.

~ekli

Yetkili Kurumun uygulad1g1 mevzuata

6. KISIM
AiLE YARDIMI- COCUK YARDIMI

Madde28
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore aile yard1m1 - 9ocuk yardtmma hak

kazanmak i9in sigortahhk siiresinin tamamlanmas1 gerekiyorsa, Yetkili Kurum, diger
Akit Devletin mevzuatma gore geyen sigortahhk siirelerini aym zamana rastlamamak
ko~ulu ile sanki bu siireler kendi mevzuatma gore geymi~ gibi degerlendirir.
(2) Diger Akit Devlette ikamet eden 9ocuklar i9in aile yard1m1 - 90cuk yard1m1 hakk1,
sigortah oldugu Akit Devletin mevzuatma gore yocuklar bu Akit Devlette
oturuyorlarm1~ gibi belirlenir.
ki~inin

(3) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore aile yardtmlanndan - 90cuk yardtmlanndan
yararlanma hakk1 bulunuyorsa, yard1m 90cugun oturdugu Akit Devletin mevzuatma gore
odenir.
'---

IV.BOLUM
~E~iTLi HUKUMLER

Madde29
idari Onlemler ve i~birligi Usulleri
(1) Akit Devletlerin yetkili makamlan bu Anla~manm uygulanmas1 i9in gerekli idari

diizenlemeleri yaparlar .
. (2) Akit Devletlerin yetkili makamlar1 bu Anla~manm uygulanmasmda alman onlemler
konusunda birbirlerine miimkiin olan en klsa zamanda gerekli bilgileri verirler ve bu
Anla~manm uygulanmasm1 etkiledigi ol9iide ulusal mevzuatlarmda yapllan degi~iklikleri
bildirirler.
(3) Akit Devletlerin yetkili makamlan bu
iizere irtibat kurumlar1 belirlerler.

Anla~manm

uygulanmasm1

kolayla~tumak

(4) Bu Anla~manm uygulanmasma ili~kin her sorun i9in Akit Devletlerin yetkili
makamlar1 ve kurumlar1 sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalanm etkiliyormu~ gibi
birbirlerine yardtmct olurlar. Bu idari yardtmla~ma iicretsiz yapthr.
(5) Sadece bir Akit Devletin mevzuatmm uygulanmas1 9er9evesinde diger Akit Devlette
ikamet eden veya bulunan ki~iler i9in yapllan ttbbi muayene, ikamet edilen veya
bulunulan devletin kurumu tarafmdan, Yetkili Kurumun talebi iizerine ve bu kurumun
hesabma yapthr. Her iki Akit Devletin mevzuatmm uygulanmastyla ilgili ttbbi
muayeneler ikamet edilen veya bulunulan yerdeki kurumca ve bu kurumun hesabma
yapthr.

Ki~isel

Madde30
Bilgilerin Korunmas1

Bu Anla~ma uyarmca bir Akit Devlete, diger Akit Devlet tarafmdan hakkmda bildirimde
bulunulan ki~ilere ili~kin her nevi bilgi, bu Anla~manm uygulanmasmda gizlilik degeri
ta~u ve ancak bu Anla~manm ve onun tatbik edildigi mevzuatm uygulanmasmda
kullanllabilir. Diger Akit Devlet kendisine iletilen bilgileri a91klamaz.

Madde31
Resmi Dillerin Kullamlmasi
(1) Bu Anla~manm uygulanmasmda Akit Devletlerin yetkili makamlan ve kurumlar1,
kendi resmi dilleri ile haberle~irler.

(2) Bir talep veya belge diger Akit Devletin resmi dili ile
reddedilemez.

yazllm1~

oldugu gerek9esiyle

Madde32
Giderlerden ve Tasdikten

Bagi~Ikbk

(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatmm uygulanmas1 amactyla ekli yazth dosya ve

belgeler i9in uygulanan resim ve har9 muafiyeti ya da indirimi, diger Akit Devletin
mevzuatmm ya da bu Anla~manm uygulanmas1 i9in sunulan bildirim veya diger belgelere
de uygulamr.
(2) Bu Anla~manm uygulanmas1 amactyla ibraz edilen herhangi bir kimlik beyanmm,
belgenin ve bildirimin onaylanmasma gerek yoktur.

Madde33
Yazdi Taleplerin Verilmesi
(1) Bu Anla~manm uygulanmas1 9er9evesinde veya Akit Devletlerden birinin mevzuat1
uyannca Akit Devletlerden birinin Yetkili Makamma, Kurumuna veya diger yetkili bir
kurulu~una yapllan ba~vurular, verilen beyannameler veya itirazlar diger Akit Devletin
Yetkili Makamma, Kurumuna veya diger yetkili bir kurulu~una verilmi~ saythr.

(2) Bu Anla~manm uygulanmas1 9er9evesinde Akit Devletlerden birinin mevzuati
uyarmca verilen bir yard1m talebi, diger Akit Devletin mevzuatma gore verilmi~ yardtm
talebi saythr.
(3) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore bu Akit Devletin Yetkili Makamma,
kurumuna veya diger yetkili bir kurulu~una yapllmas1 gereken ba~vurular, verilmesi
gereken beyannameler veya itirazlar, aym siire i9erisinde diger Akit Devletin Yetkili
Makam, Kurum veya diger yetkili bir Kurulu~una verilebilir.
(4) Bu maddenin 1 ila 3 iincii ftkralarmda belirtilen durumlarda yukartda belirtilen
kurumlar, ba~vurular1, beyannameleri veya itirazlar1 diger Akit Devletin Yetkili
Kurumuna dogrudan veya irtibat mercileri aracthgtyla gecikmeksizin iletirler.

Madde34
Zararm Tazmini
(1) Bir kimse, Akit Devletlerden birinin mevzuat1 uyarmca, diger Akit Devlette meydana

gelen bir zarar ziyandan dolay1 yard1m gormekte ise ve o Akit Devletin mevzuatl
uyannca ii9iincii ki~ilere kar~1 tazmin hakk1 var ise, o zaman bu tazmin hakk1, birinci Akit
Devletin mevzuatma gore onun kurumuna ge9er.
(2) Aym zarar ziyan durumundan dogan tazmin hakk1, aym tiir yardtmlarla ilgili ise ve bu
hak bu maddenin birinci ftkra hiikmiine uygun olarak her iki Akit Devletin kurumlar1 i9in
de doguyor ise, ii9iincii ki~i, tazminat1 birinci veya ikinci Akit Devletin kurumuna
odeyebilir. Kurumlar, alman tazminatl, odedikleri yardtmlann oranma gore aralarmda

I

payl~rrl~.

------------------_j

Madde35
HaksiZ Odenen Meblaglarm Geri Ahnmas1
(1) Akit Devletlerden birinin Yetkili Kurumu, yararlaniciya bu Anla~ma hiikiimleri
9en;evesinde hak ettigi bir meblag1 a~an miktarda odeme yapm1~sa, yararlantctya
miitekabil yard1mlar1 odemekle yiikiimlii olan diger Akit Devletin Yetkili Kurumundan
hakstz olarak odenen miktar1, bu kimseye odeyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep
edebilir. Soz konusu Yetkili Kurum, bu ~ekilde mahsup ettigi meblag1 diger Akit
Devletin kurumuna transfer eder.

.

(2) Hakstz odenmi~ meblagm bu
usul uygulan1r:

~ekilde

geri odenmesinin miimkiin olmadtgt durumda,

a~agtdaki

1. Akit Devletlerden birinin kurumu bir kimseye hak ettiginden fazla bir meblag
odemi~se, bu kurum, uyguladtgt mevzuatta ongoriilen ~artlar ve stmrlar dahilinde,
yararlaniciya yardtm saglamakla yiikiimlii diger Akit Devlet kurumundan fazla
odenen meblag1, bu kimseye odeyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep edebilir.
Diger Akit Devlet Yetkili Kurumu, bu hakstz odeme sanki kendisi tarafmdan yapllmt~
gibi kesintiyi mevzuatmda ongoriilen ~artlar ve smular dahilinde yapar ve mahsup
ettigi meblag1 diger Akit Devlet kurumuna transfer eder.
2. Akit Devletlerden birinin Yetkili Kurumu, yararlaniCiya kendi mevzuat1 uyarmca
avans odemi~se, diger Akit Devletin Yetkili Kurumundan, yararlaniCiya aym sUre i9in
mevzuatma gore odeyecegi meblaglardan, avans tutanm mahsup etmesini talep
edebilir. Diger Akit Devletin Yetkili Kurumu kesintiyi yapar ve soz konusu meblag1
talepte bulunan Akit Devlet Yetkili Kurumuna transfer eder.

Madde36
Odemelerde Kullamlacak Para Birimi
(1) Bu Anla~ma uyarmca saglanacak yard1mlara ili~kin odemeler, Yetkili Kurumun
odemeyi yaptlgt Akit Devletin para birimi ile yapthr. Bu ~ekilde yapllan odeme, Yetkili
Kurumu odeme yiikiimliiliigiinden tiimiiyle kurtanr.
(2) Bu Anla~ma uyannca Akit Devletlerden birinin Yetkili Kurumu diger Akit Devletin
kurumunca saglanan yardtmlara ili~kin gider iadesine yonelik meblaglar1 odemekle
yiikiimlii ise, bor9 ikinci devletin para birimi ile ifade olunur. Birinci Akit Devletin
Yetkili Kurumu kendi para birimiyle odeme yaparak yiikiimliiliigiinden kurtulur.

Madde37
<;oziimlenmesi

Anla~mazhklarm

(1)
Akit Devletlerin yetkili makamlar1 bu Anla~manm yorumlanmasmda ve
uygulanmasmda ortaya 91kan her tiirlii anla~mazhklar1 gorii~meler yoluyla ortakla~a
yoziimleyeceklerdir.

I

__j

(2) Eger bir anla~rnazhk, bu rnaddenin birinci ftkrasmda belirtildigi bi9irnde ve 6 ay
i9erisinde 90Ziirnlenernezse, Anla~rnanm ternel prensipleri ve ruhuna uygun olarak
9oziirnleyebilecek Akit Taraflarca olu~turulacak bir Ortak Kornisyona gotiiriiliir. Akit
Devletler bu Ortak Kornisyonun olu~urnu ve 9ah~rna usuliine ili~kin kurallar ile iiyelerini
birlikte kararla~tlracaklardu.

V.BOLUM
GE<;ici VE SON HUKUMLER

Madde38
Hiikiimler

Ge~ici

( 1) Bu

Anla~rna,

yiiriirliige girmesinden onceki donern 19m hi9bir yardtrn hakk1

dogurrnaz.
(2) Bu Anla~rnanm yiiriirliige girmesinden once bir Akit Devletin rnevzuatma gore ge9en
bir sigortahhk siiresi, bu Anla~rna hiikiirnlerine gore dogan haklarm belirlenrnesinde
degerlendirilir.
(3) Bu rnaddenin birinci ftkra hiikrnii sakh kalrnak kaydtyla, bir sigorta olay1 bu Anla~rna
yiiriirliige girdigi tarihten once rneydana gelrni~ olsa dahi, bu Anla~rnaya gore, bu olay
nedeniyle bir hak dogar.
(4) y almz bu Anla~rna uyannca odenrnesi gereken herhangi bir yardtrn, ilgilinin bu
hiikiirnlerine uygun olarak talepte bulunrnas1 halinde, onceden tasfiye edilen
haklar, bir toptan oderneye yer verilrnerni~ olrnas1 kaydtyla, bu Anla~rnanm yiiriirliik
tarihinden ge9erli olarak odenecektir.
Anla~rna

(5) Bu rnaddenin 4 iincii ftkrasmda sozii edilen talep bu Anla~rnanm yiiriirliik tarihinden
itibaren iki yll i9inde yapthrsa, bu Anla~rnaya gore dogan haklar, Akit Devletlerin
rnevzuatlanndaki hakkm dii~rnesine veya zarnan a~1rnma ugrarnasma ili~kin hiikiirnleri
ilgili hakkmda uygulanrnakstzm, o tarihten itibaren kazanthr. iki yll ge9tikten sonra
yapllan taleplerde ise talep tarihi esas ahmr.

Madde39
Onay ve Yiiriirliik
Bu Anla~rna onaylanacak ve onay i~lernini son olarak tarnarnlayan Akit Tarafm
diplornatik kanaldan iletecegi bildirirninin ahndtgt ay1 izleyen ii9iincii aym birinci
giiniinde yiiriirliige girecektir.

I

-'

Madde40
Siiresi ve Feshi

Anla~manm

Bu Anla~ma siiresiz olarak yiiriirliikte kalacaktlr. Akit Devletlerden biri, diger Akit
Devlete en az alti ay onceden diplomatik yoldan yazth bildirimde bulunmak suretiyle
Anla~may1 o ythn son giinii itibanyla feshedebilir.

Kazamlm1~

Madde 41
Haklarm Korunmas1

(1) Bu Anla~mamn feshi halinde, Anla~ma uyannca kazamlm1~ olan haklar sakhdu.

(2) Bu

Anla~manm

i~lemler,

feshi halinde heniiz karara baglanmam1~ yardtm haklan ile ilgili tiim
bu Anla~ma hiikiimlerine gore sonu9landmhr.

Yukartda yer alan hiikiimleri tasdiken yetkili temsilciler

i~bu Anla~may1 imzalam1~

ve

miihiirlemi~lerdir.

Bu Anla~ma, 1~·.3~.1.~H~ tarihinde .An..br..~'da, tiim metinler aym derecede
ge9erli olmak iizere Tiirk9e, Karadagca ve ingilizce dillerinde iki~er orijinal niisha olarak
diizenlenmi~tir. Yorum farkhhklarmda ingilizce metin esas ahnacaktu.
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