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TURKiYE CUMHURiYETi HUKUMETi
iLE
KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi HUKUMETi
ARASINDA
SOSYAL GUVENLiK ANLASMASI

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden d4d896e0-667d-41ac-ac9c-bd16b0cc34e3 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

I.BOLUM
GENEL HfrKUMLER
Madde 1
Tannnlar
Bu Anla~mada kullamlan terimler, a~ag1daki ~ekilde tannnlannu~t1r:

(I)

a) Ulke:
Tiirkiye baknnmdan, Tllrkiye Cumlmriyeti,
Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti bakunmdan, Kuzey K1bns TUrk Cumhuriyeti,
b) Mevzuat: Bu Anla~manm 2 nci maddesinin birinci f1krasmda belirtilen
hususlara ili~kin yasal diizenlemeler,
c) YctldliMakam:
Tllrkiye Cmnhuriyeti baknnmdan, <;:ah~ma ve Sosyal GUvenlik Bakanhg1,
Kuzey K1bns TUrk Cumhuriyeti bakmundan, s:ah~ma i~lerinden sorumlu
Bakanhk ve/veya diger ilgili Bakanhklar,
d) Yetkili Kurum: Mevzuatl uygulamakla glirevli kunun veya kurumlar,
e) Sig01;tah: Mevzuatm uyguland!gl veya uygulanm1~ oldugu kimse,

f) Sigortahhl> Siiresi: Mevzuata gore yardnn veya ayhklara hak kazanmada
dikkate alman sUre,
g) Yanhmlar ve Ayhldar: Akit Taraflardan her birinin mevzuatma gore
odenen ayhklar ile yap1lan nakdi ve ayni yardunlar,

<

h) Yararlamc1: Mevzuata gore yardnn ve ayhklara hak kazanan kimse,
i) Aile Bireyi: Akit Taraflann mevzuatma gore aile bireyi olarak tmumlanan
veya oyle kabul edilen kimse,

j) Geride Kalanlar: Akit Taraflarm mevzuatma gore hak sahibi olarak
tannnlanan veya oyle kabul edilen kimse,
k) ikamet: SUrekli ikamet,
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m) Acil Hal: Ani geli§en hastahk, kaza, yaralanma ve benzeri dununlarda, olaym
meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat i.yinde !lbbi miidahale gerektiren
durumlar ile ivedilikle !lbbi mildahale yapJlmadJgJ takdirdc hayati tehlikenin
veya telafisi imkans1z sonu.ylarm dogacag1 kabul edilen dmumlar.
(2)
Bu Anla§mada tanunlanmayan her bir terim, Akit Taraflann mevzuatmda
lmngi anlamda kullamltnl§ ise o anlmm ifade eder.
Madde2
Mevzuat Kapsann

(I)
Bu Allla§ma, her iki Akit Tarafm sosyal giivenlik mevzuatma ili§kin a§ag1da
belirtilen hususlardaki dilzenlemelerini kapsar:
A. Tiirkiye Cunllmriyeti baknnmdan;
a) Hizmet akdi ile .yalJ§anlar a<yJSmdan malull\ik, ya§lilik, lllilm, hasta!Jk, analik, i§
kazas1, meslek hastalig1, gene! saghk ve i§sizlik sigortalan,
b) Hizmet akdine bagh ohnaksJzm baguns1z <;ah§anlar a<yJsmdan malulliik,
ya§hhk, llliim, anahk, i§ kazas1, meslek hastal1g1 ve gene! saghk sigortalan,
c) Kamu gorevlileri a.y1smdan malulliik, ya§hhk, oliim ve gene! saghk sigortalan.
B. Kuzey K1bns Tiirk Cumhuriyeti bakumndan;

'

a) Hizmet akdi ile 9ah§anlar ayJsmdan malulliik, ya§hhk, o!Um, i§ kazas1, meslek
hastahklan, hastahk, analik, i§sizlik sigortalan,
b) BagnnsJz .yah§anlar aylsmdan malul!Uk, ya§hlik, olilm, i§ kazas1, meslek
hastaliklan, hastahk, anahk sigortalan,
c) Kanm idarclerinde 9ah§anlar ayJsmdan malull\ik, ya§hhk, lllilm, hastahk
sigortalan,
d) 30/96 say1h Sosyal Gilvenlik Kurumlanna Tabi Hizmetlerin Hesaplanmas1
Yasas1'nm 2 nci maddesinde belirtilen emeklilik yasalarma tabi .yah§alllar
aylSlndan malul!Uk, ya~hhk, oliim, i§ kazas1, meslek hastahklan, hastahk,
anahk sigortalan.
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Bu Anla~ma, bu maddenin birinci flkrasmda belirtilen mevzuah degi~tiren,
yeniden dlizenleyen veya bu mevzuat yerine geyen ya da bu mevzuata ek htlkiimler
getiren her Wrlil mevzuata da uygulamr.

(2)

(3)
Bu Anla~mamn, yeni bir sosyal gilvenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta
koluna dair mevzuata uygularnnas1, Akit Taraflar arasmda bu amayla yeni bir anla~ma
imzalanmas1 yoln ile geryekle~tirilir.
Madde3
Ki~isel

Kapsam

Bu Anla~ma hiikiimleri, Anla~mada aksine bir hilklim bulm11na<hkya, Akit Taraflardan
birinin veya her ikisinin mevzuatma halen tabi olan veya dalm once tabi olmu~
bulunanlar ile bunlarm aile bireylerine ve geride kalanlanna uygulamr,
Madde4

i§Iem E§itligi
Akit Taraflardan birinin sosyal gllvenlik mevzuahmn uygulamnasmda diger Akit Taraf
vatanda~lan, bu Anla~mada aksine bir hiikHm bulunmadikya, birinci Akit Taraf ·
yatanda§lan ilc C§it muamele gorllrler.
MaddeS
Yanhm vc Ayhklarm ihrac1

Bn Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadtkya, Akit Taraflarca saglanan yardunlar ve
ayhklar, yararlamc1lann diger Akit Taraf Ulkesinde ikamet etmcleri nedeniyle
azalt!lamaz, durdurulamaz veya iptal edilemez. Bunlarm iiyllncii bir iilkede ikamet
etmeleri halinde yardunlar ve ayhklar, odemeden sonunlu Akit Tarafm mevzuatma
nygun olarak odenir.
Mathie 6
Yardnn ve Ayhldarda Durmn Dcgi§ildigi

(1)
Bir Akit Tarafmmevzuatma g1lre saglanan bir yarchm veya ayhgm azalhlmas1,
durdurulmas1, degi~tirilmesi veya iptalini gerektiren bir dununun diger Akit Tarafta
ortaya r;Ikmas1 halinde de ilk Akit Tarafkendi mevzualilJI uygular.
Ancak, bu Anla§manm 22 nci maddesinin ikinci f1kras1 ile 27 nci maddesinin
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II. BOLi)M
UYGULANACAK MEVZUATIN BELiRLENMESi
Madde7
Gene! Kural
Bu Anla§mada aksine bir hOkUm bulunmadtkya, Akit Taraflardan birinde veya her
ikisinde iicretli veya bagtmstz 9ah~an bir ki~i, istihdam edildigi veya bagnnSJz
faaliyette bulundugu Akit Tarafmmevzuatma tabi olur.
Madde8
Ge9ici Gorevlendirme
(!)
Akit Taraflardan birinin illkesinde istihdam edilen ki§i, i§vereni tarafmdan
belirli bir i~itt ifas1 ivin diger Akit Tarafa gorevli olarak gtlnderilirse, bu kimse aym
i§verenin iicretli vah~mu s1fatnu korumas1 kayd1yla, 24 ay1 ge\)memek ko§ulu ile ilk
Akit Tarafm mevzuatma tabi olmaya devam eder.
(2)
Akit Taraflardint birinin Ulkesinde bagm1s1z olarak \)ah~an ki§i, ge9ici olarak
faaliyetini s(ird!\rmek (\zere diger Akit Tarafa gittigi takdirde, 90 gi\ne kadar ilk Akit
Tarafm mevzuatma tabi ohnaya devam eder.
(3)
Her iki Akit Tarafm yetkili makam veya yetkili kurumlannm onceden onaymm
almmas1 ~art1yla birinci f1kradaki sUre toplam 60 aya, ikinci flkradaki sUre ise toplmn

180 g\ine kadar uzahlabilir.
Ma!hlc9
Uluslararasi Ta§Imacihk i§letmelel"i Person eli
Merkezi bir Akit Tm·afta bulunan ve kendi adum veya ba§kas1 hesabma karayolu,
demiryolu, havayolu ya da denizyolu ile uluslararas1 yolcu veya mal ta~unac!l@ yapan
bir i§yerinin dola~an veya sefer yapan personeli, bu Akit Tarafmmevzuatma tabi olur.
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Mndde 10
Gemi Milrettcbnh ve Gem ide <;ah~anlar
( l)
Akit Taraflardan birinin bayragnu ta~tyan gem ide ilcretli veya bagm1stz yah~an
bir kimse, bu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur.
(2)
Akit Taraflardan birinin limanmda veya karasularmda istihdam edilen ve gemi
mi\retteba!lndan olmayan bir kimse, diger Akit Tarafm bayraguu ta~tyan bir geminin
yiikleme, bo~altma veya tamir i~lerinde <;ah~Ir ya da bu i~lere nezaret ederse, hakkmda
limamn veya karasulamun bulundugu Akit Tarafmmevzua!l uygulamr.

Mad de 11
Diplomatik Misyonlar vc Konsolosluk Giirevlileri
(l)
Akit Taraflardan birinin diplomatik misyon veya konsolosluk mensuplan ile
bunlann ozel hizmetlerinde 9alt~mak tlzere diger Akit Tarafa gonderilenler, gonderen
Akit Tarafmmevzuatma tabi olur.
(2)
Diplomatik misyon veya konsolosluklarda 9ah~mak t\zere mahallinden istihdam
edilenler, ikamet edilen Akit Tarafmmevzuatma tabi olur. Ancak, bu ki~iler, istihdam
eden Akit Tarafm vatanda~t iseler vah~maya ba~ladtklan tarihi takip eden ilv ay
is:erisinde istihdam eden Akit Tarafm mevzuatuun uygulanmasnu tercih edebilir. Her
iki Akit Tarafm vatanda~hgma sahip olanlar da bu tercih hakkmdan yararlanabilir.
(3)
Akit Taraflardan birinin diplomatik misyon veya konsolosluk mensuplannm
ozel hizmetlerinde 9ah~mak tizere mahallinden istihdam edilenler, ikamet edilen Akit
Tarafm mevzuatma tabi olur.

Madde12
istisnalar
Akit Taraflann. yetkili makamlan, bit· ki~i veya ki~i gmplan hakkmda uygulanacak
mevzuat bakunmdan bu Anla~manm 7 ila 11 inci maddelerine istisna te§kil eden
hUkUmler ilzerinde anla~abilir.
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III. B6LUM
6ZEL HVKUMLER

1.IGSIM
SAGLIK, HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI

Maddc 13
Sigortahhk Siirelerinin Birle§tirihnesi

=

Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayni ve/veya nakdi yardnnlardan
yararlanmak i9i11 belirli sigortahhk sl\relerinin tamamlannu~ olmas1 gereklyorsa bu
Akit Tarafm yetkili kurunm, diger Akit Tarafm mevzuatma tabi olarak ge9mi~ alan
sigortalihk siirelerini, aym zamana rastlamamak ko~ulu ile kendi mevzuatma gore
ge9mi~ stireler gibi degerlendirir.
Macldc 14
Diger Aldt Tamfta <;ah~nu1 veya Bulunma
i~verenleri tarafmdan b~lli bir i~in icrast i9in gc9ici gorevle diger Akit Taraf

(!)

lllkesine gonderilen sigotialt ~ahts ve yanlannda ikamet eden aile bireyleri, durumlan
tedaviyi gerektirdigi zaman, i~yeri merkezinin bulundugu Akit Tarafm nam ve
hesabma sagltk, hastalik ve analik sigortas1 yardunlanndan yararlamrlar.
(2)
Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore sigortah olarak 9ah~an kimseler ile
yanlarmda ikamet eden aile bireyleri, diger .Akit Taraf iilkesinde bulunduklan strada
saglik durumlan acil tedaviyi gerektirdigi zaman, sigortah old\1klan Akit Tarafm nam
ve hesabma saghk, hastahk ve analik sigorlas1 yardunlanndan yararlmurlar.
(3)
Akit Taraflardan birinde sigortah olarak yah~anlar ile yanlarmda ikamet eden
aile bireyleri; saghk, hastahk ve anahk sigortast yardnnlarmdan faydalanmakta iken
diger Akit Tarafta saglanan yardunlardan faydalanmak Uzere soz komJsu Akit Tarafa
gitmeden once yetkili kurunum iznini almak zonmdadn·. Yetkili kunun gerektigi
hallerde, tam te~ekkUllH devlet hastanelel'inden verilen heyet raporuna binaen bu izni
verebilir.
(4)
Yardnnlara hak kazmulmas1, yardunlarm siiresi ve yardnnlardan yararlanacak
aile bireyleri, sigortalnun tabi oldugu Akit Tarafm mevzuatma gore; yardunlann
kapsan11 ve ifa ~ckli ise, yardnnlardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit Tarafm
mevzuatma gore belil'lenir.

!/:)-

~~~;___

~Y~K~~6%~2-s~~~!::"'~i;1iJ::~w-~~c;>Ze;;«&r~oo~¥£"'""'*'-"""'*-1

; ~ ~ Musa TOPUKSAK
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr
adresinden d4d896e0-667d-41ac-ac9c-bd16b0cc34e3 kodu ile erişebilirsiniz.
Daire Ba~kant
·.-·--

(.'

,::

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Mad de 15
Sigortalmm Aile Bireylcrinin Saghk Yardnnlar1
(!)
Bir Akit Tarafm mevzuatma gore saghk yanhnuna hak kazanm1~ olan
sigortalmm diger Akit Tarafta ikamet eden aile bireyleri, ikamet ettikleri Akit Tarafm
mevzuatma gore saghk yardunlanna hak kazanmanu~ olmalan ko~ulu ile sigortahmn
kay1th olclugu Akit Tarafm nam ve hesabma, ikmnct ettikleri Akit Tarafta saghk

yardunlanndan yararlamr.
(2)
Bu maddenin birinci ftkrasmda sozii edilen aile bireyleri, yetkili kummun
buhmdugu Akit Tarafta bulunduklan s1rada veya ikametlerini naklettiklerinde, bu Akit
Tarafm mevzuatma gore saghk yardnnlanndm1 yararlamr.
(3)
Yard1mlara hak k_azamhnast, yardnnlann s!\resi ve yardunlardan yararlanacak
aile bireyleri, sigortaluun tabi· oldugu Akit Tarafm mevzuatma gore; yardunlann
kapsanu ve ifa ~ckli ise, yardunlardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit Tarafm
mevzuatma gore belirlenir.

Madde 16
Ayhk Sahiplcrinin vc Aile Bireylerinin Saghk Yardnnlan
(I)
Akit Taraflardan yalmz birinden ayhk alanlar ile bunlann aile bireylerinin
saghk yardnnlan, bu Akit Taraf~a kar~tlamr.
(2)
Akit Taraflardan yalmz birinden ayhk alan!ardan diger Akit Tarafta ikamet
edenler i!e bunlann aile bireylerinin saghk yardunlan ilk Akit Taraf nam ve hesabma
digm· Akit Tarafta kar~IIamr.
(3)
Bu maddenin ikinci f1krasmda belirtilen ayhk sahipleri ile bunlann aile
bireylcri, ayhgt odeyen Akit Tarafta buhmduklan snada saghk yardn111 alma hakkma
sahiptirler.
(4)
Her iki Akit Taraftan ayhk alanlar ilc bunlarm aile bireyleri, ikamet ettikleri
Akit Tarafmmevzuatma gore saghk yardnnlarmdan yararlamr.
(5)
Bu maddenin birinci ve dordilncti flkralannda belirti!en aylrk sahipleri ile
bunlarm aile bireyleri, diger Akit Tarafta bulunduklan strada, saghk durumlan acil
tedaviyi gerektirirse ikamet ettikleri Akit Tarafmnam ve hesabma saghk yardmn alma
hakkma sahiptirler.
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(6)
Bu maddenin ikinci ve be~inci flkralanna gore yardunlara hak kazamlmas1,
yardnularm siiresi ve yardunlardan yararlanacak aile bireyleri, ayhk sahibinin tabi
oldugu Akit Tarafm mevzuatma gore; yardnnlann kapsam1 ve ifa ~ekli ise,
yardnulardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit Tarafm mevzuatma gore
belirlenir.
Maddc 17
Ortez, Protez vc Biiyiil{ Masraf Gcrcktiren Digcr Saghk Yardnnlnn
Ortez, protez ve btiyllk masraf gerektiren diger saghk yardnnlan, ucil baUer d1~mda,
yetkili kurumun iznine baghd1r. Bu tilr yardnnlann listesine, idari Anla~mamn ekinde
yer verilecektir. ·

Mad de 18
Nakdi Yardnnlar
Nakdi yardnnlar, sigorta vakasnun meydana geldigi tarihte tabi oilman Akit Tarafln
mevzuatma gore belil'lenir,

Madde19
Gider iadesi
Bir Akit Tarafm yetkili kurmnu; Anla~manm14, 15, 17 ve 24 lincii maddeleri ile 16
nc1 maddesinin be~inci f1krasma gore saglanan yardnnlann fiili tutanm, diger Akit
Tarafm yard1tn1 saglayan yetkili kurumuna idari Anla~mada belil'lenen ~ekilde oder.

•
'

2.KISIM
YA~LILIK, MALULLUK VE OLi'JM
Madde20
Sigortahhk Siirelerinin Birlc§tirilmcsi
(1)

Her bir Akit Taraf, ayhk hakknu kendi mevzuatmda gec;en sigortahhk siiresini

esas alarak belirler.
(2)
Soz konusu siirenin ayhga hak kazanmak ic;in yeterli ohnamas1 halinde, bu Akit
Taraf, diger Akit Tarafm mevzuatma tabi olarak gec;en sigortahhk sUrelerini kendi
mevzuatma gore gec;mi~ siirclcr ile birle~tirir. Sigortahhk sUrelerinin birle~tirilmesinde
r:'."'~

~

d_ig.er Akit Tarafta gec;en ve <;aki~an siireler dikkate almmaz.
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(3)
Bu maddenin birinci veya ikinci ftkrasuun uygulamnast sonucu, sigortahrun
ayhga hak kazanamadtgt durum!arda, Akit Taraflann her birinin yetkili kurumu kendi
mevzuatma gi:ire ge<,;en sigortahhk siirelerini, bu Akit Tarafm sosyal gUvenlik
anla~mast imzaladtgt t\<,;UncU iilkelerde ge<,;en sigortahltk sl\releriyle de 9akt~mamast
ko~uluyla birle~tirir.

(4)
Akit Taraflardan birinin mevzuatma gi:ire ayhk hakkt, bir ozel rejim
kapsammda belirli bir st\renin tammnlanmasma bagh ise, diger Akit Tarafta aym rejim
kapsannnda geyen sl\reler de dikkate alum. Diger Akit Tarafta bOyle bir rejimin
olmamast durumunda bu sUreler, gene! rejim kapsammda ge9en siirelerle birle~tirilir.

(5)
Sigortahhk sUrelerinin tespitinde bir ay 30 gUn, bir yt! 360 gUn olarak kabul
edith·.
Madde21
Bir Ytldan Az Sigortalthk Si\rcsi

Bir Akit Tarafm mevzuatma gore tamamlanan sigortahhk siirelerinin toplamt
12 aydan az ise, bu mevzuata gore sadece bu sigortahhk siiresine bagh ayhk hakkt
olmast dmumu hari9, ayhk baglanmaz.

(!)

(2)
Diger Akit Taraftn yetkili kmumu, birinci ftkrada ge9en sl\releri kendi
mevzuatma tabi ge9en sUrelerle birle~tirebilir.
Mallde 22
Ayltldarm Hesaplamnast

Akit Taraflardan birinin mevzuatma gllre ayltklardan yararlanma hakkt, bu
Anla~mamn 20 nci maddesinin ikinci veya ii9iincU ftkra hiikilmleri uygulanmaksizm
kazamhyorsa, bu Akit Tarafm yetkili kurumu, odenmesi gereken ayltk miktanm,
yalntz kendi mevzuatma gi:ire ge9en sigorta!Jhk sUrelerini dikkate ahnak suretiyle
belirler.
(I)
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(2)
Ayhk hakk1, bu Anla~manm 20 nci maddesinin ikinci veya ii<;:Unci\ f1kra
hiiki\mlerinin uygnlamnas1 snretiyle kazamhyorsa, ayhk hesab1 a~ag1daki ~ekilde
yap!ltr:
a) Yetkili kurum, her iki Akit Tarafm, gerektiginde i\<;:!\nc!\ iilke mevznatma gore
ges:en b!ltl\n sigortahhk siirelerini, sadece kendisinin uyguladtgl mevzuata gore
ge<;:mi~ gibi degerlendirerek teorik miktan hesaplar.
b) Ayhgm gers:ek miktaruu ise kendi mevzuatmda ges:en s!\renin top lam siireye
oranuu, teorik miktarla \arpmak suretiyle bulur.
(3)
Yetkili Kmum, sadece kcndi mevzuatma gore odenen kazan<;: veya primleri
dikkate alarak odenecek ayhgmmiktaruu hesaplar.

3.KISIM
CENAZE YARDIMI

Madde23
Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirihncsi ve Ccnazc Yardmu Odenmcsi
:

•

(l)
Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore cenaze yardmuna hak kazamlmas1,
bir sigmtahhk siiresinin tamamlamnas1 ko~uluna bagh ise bu Akit Tarafm yetkili
kurumu, gerekiyorsa diger Akit Tarafta ge<;:mi~ olan sigmtahhk si\relerini kendi
mevzuatma gore gcs:mi~ sllrelerle birle~tirir. Sigortahhk si\relerinin birle~tirilmesinde
diger Akit Tarafta ge<;:en ve <;:akt§ail siireler dikkate almmaz.
(2)
Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore sigortah bulunan bir kimse, diger Akit
Tarafta old!\gi\ takdirde, sigortah oldugu Akit Tarafta ohnti§ gibi kabul edilir ve hak
sahipleri cenaze yarchmma hak kazamr.

•

;;_

(3)
Her iki Akit Tarafm mevzuatma gore cenaze yardnmndan yararlamna hakla
bulunnyorsa, sadece olen kh7inin ikamet ettigi Akit Tarafmmevzuall uygulmm.
(4)
Oliimtin ii9iincii bir illkede meydana gelmesi halinde, sigortah veya ayhk
sahibinin ohneden once en son tabi oldugu Akit Tarafmmevzuall uygulamr.
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4. KISIM
i~ KAZALARI VE MESLEK HAST ALTKLARI
Maddc24
Ayni Yardnnlar

(1)
Akit Taraflardan birinde ikmnet eden veya buiunan ve i~ kazas1 veya mesick
hastahg1 ayni yardnnianndan yararlmuna hakki buiunan sigortah kimse, ikamet cttigi
veya buiundugu Akit Tarafm mevzuatma gore, sigortah oidugu yetkili kurum nam ve
hcsabma sadece bu sigorta koiuna ait saghk yardunianndan yararlamr.
(2)
Protez, ortopedik cihazlar vc bUyiik masraf gerektiren diger saghk yardnnlan
iryin, bu Ania~manm 17 nci maddesinin hiikiimieri uygulamr.
(3)
Bu maddenin birinci f1krasnHn uyguiamnasmdan kaynaklanan masraflann
iadesi is:in bu Ania~manm 19 uncu maddesinin hiikiimleri kiyas yoiuyla uyguiamr.
Mad!le25
Nakdi Yardnnlar
Nakdi yardnnlar, sigorta vakasmm meydana geidigi tarihte tabi olunan Akit Tarafm
mevzuatma gore belirlenir.
Ma!l!le 26
Mesick Hastahklarma ili§kin Ozcl Durumlar
(1)
Mesick hastai1g1 yardnnian, mesick hastahgnun oiu~masma neden alan mesleki
faaliyctin en son icra edildigi Akit Tarafm mevzuatma gore yapJln·. Bu Akit Taraf,
mcslek hastahgma neden alan faaliyetin ilk kez digcr Akit Tarafta ba§latnl§ ohnas1

•

•'·

dunununda da yardnnian saglar .
(2)
Bir Akit Tarafm mevzuatma gore meslek hastahg1 yardnmna hak kazamlmas1,
mesick hastahgma neden alan mesleki faaliyetin belli bir sUre yap1lmas1 ko~uhma baglt
ise, diger Akit Tarafta aym tiirde ge9en siireier de dikkate alum.
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Ma<hle27
Meslcl< Hastahgmm Agn·la§nmsi
Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore meslek hastahg1 nakdi yardnmndan
yaradanan sigortahmn, diger Akit Tarafta ikamet ettigi stlrede bu hastahgmtn
agn·Ia~masl halinde,
a) Sigortah, diger Akit Tarafta mulan hastahg1 ag1da~tn·acak bir faaliyct icra
etmemi~se, yardum saglayan Akit Tarafm yetkili kurumu, uygulad!gl mevzuat
IIUkiimlerine gllre aglrla§mayi dikkate alarak yardnnlan tlstlenir.
b) Sigortah, diger Akit Tarafta amlan hastahg1 ag1rla§hracak bir faaliyet icra
etmi§se, yardmu saglayan Akit Tarafm yetkili kurumu, agirla§mayl dikkate
almaks1zm yardunlan odemeye devam eder. Diger Akit Tarafm yetkili kurumu
ise, kendi mevzuatma gore agtrla§madan once ve soma ildenmesi gereken
yardnn miktarlan arasmdaki farkt Oder.

S.KISIM
i$SiZLiK YARDIMLARI
Madde28
Sigortaltltk Siirelerinin Birle§tidlmesi
Akit Tm·aflardan birinin mevzuatma gore yardnnlardan yararlamna hakk1
sigortahhk stlrelerinin tamamlanmas1 ko§uluna bagh bulunuyorsa, bu Akit Tarafm
yetkili kununu, diger Akit Tarafm mevzuatma tabi olarak ge9en sigortahhk siirelerini
ilgili donem i9in i~sizlik odenegi alunnanH§ olmak kaydtyla ve ayru zamana
rastlamamak ko§nluyla degerlendirir.
(1)

-

•

(2)
Yardunlarm miktan, st\resi ve odeme §ekli, yararlamcmm son olarak sigortah
oldugu Akit Tarafm yetkili kurumunun uyguladtgi mevzuata gore belirlenir. Yarchm
siiresi, yetkili Akit Tarafiaki hak etme ko~ullan clikkate almarak, i§sizin bu Akit
Taraftaki prim odeme gUn sayisnnn o iilkede hak etme i9in gerekli prim ademe gUn
saytsma oranlanmas1 suretiyle hesaplamr. Yarduular, yetkili kurum tarafuun
mevzuatma gore saglann·.

(3)
Bu Anla§mamn 5 inci maddesi hlikUmleri, i§sizlik sigortas1 yardunlarma
uygulamnaz.
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IV. BOLiJM
<;E~iTLi HUKUMLER
Madde29
idari Onlcmlcr ve i§birligi Usullel'i
(I)
Akit Taraflarm yetkili makamlan, bu Anla§mamn uygulanmast iryin gerekli idari
diizenlemeleri yapar.

(2)
Akit Taraflarm yetkili makamlan, bu Anla§rnanm uygulanmasmcla alman
onlemler konusuncla birbirlerine miimkiitl olan en bsa zamancla gerekli bilgileri verir
ve bu Anla§manm uygulamnasnu etkilecligi olryiicle ulusal mevzuatmdaki degi§iklikleri
bildirir.
(3)
Akit Taraflann yetkili makamlan,
kolayla§llrmak iizere irtibat kununlamu belirler.

bu

Anla§mamn

uygulanmasuu

(4)
Bu Anla§manm uygulanmasma ili§kin her sonm iryin Akit Taraflann yetkili
makamlan ve kurumlan, sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalamu etkiliyonnu§ gibi
birbirlcrine yardnnct olur. Bu idari yardunla§ma iicretsiz yap!ltr.
(5)
Diger Akit Tarafta ikamct eden veya bulunan ki§ilerin ttbbi kontrol muayenesi,
ilk Akit Tarafm yetkili kurumunun talebi iizerine ve bu kurumun hesabma yapthr.
Madde30
Ki§isel Verilcl'in Korunmas1
(1)
Bir Akit Tarafmmevzuatmda aksi belirtilmedigi siircce, Akit Taraflann yctkili
makamlan veya itiibat kurumlan, bu Anla§manm ve Anla§mayla ilgili mevzuatm
uygulanmast amactyla ki§isel verileri payla§H'lar.
(2)
Bir Akit Tarafm yetkili makam veya kummu tarafmdan alman ki9isel veriler,
iizel hayatm korunmast ve ki§isel bilgilerin gizliligine ili9kin mevzuatma tabidir.

•

Madde31
Diplomatik Tcmsilcililderin Yctldsi
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Madde32
Giderlenlen ve Tasdikten Bagi§Jldi!t
(1)
Akit Taraflani1 kendi mevzuatmda yer alan vergi, resim veya harylara ili~kin
herhangi bir istisna, muafiyet veya indirim, bu Anla~manm uygulanmas1 amac1yla diger
Akit Tarafta d\izenlenmi~ beige veya bildirimlere de uygulamr.
(2)
Bir Akit Tarafm resmi makamlannca dt\zenlenmi~ beige veya bildirimlerin,
diger Akit Tarafta aynca onaylanmasma gerek yokhu·.
Ma<hle33
Yaziii Taleplel'in Verilmcsi
(1)

Bu Anla~ma kapsammdaki baFurular, her iki Akit Tarafa da yapllabilir.

(2)
Akit Taraflardan birinin yetkili makamma, yetkili kurumuna veya irtibat
kurumuna yapllan ba~vuri1 veya itirazlar, aym tarih itibanyla diger Akit Tarafa da
yap!lnu~ say1 hr.
(3)
Bu maddenin birinci ve ikinci f1kralarmda belirtilen durumlarda talebi alan
Akit Taraf, gerektiginde ba§vuru veya itirazlan diger Akit Tarafa gecikmeksizin
iletir.
Maddc34
Zararlann Tazmini
Bir Akit Taraf, ikinci Akit Tarafta meydana gelen bir zarardan dolay1 yard1m
veya ayhk saglanu~sa ve ikinci Akit Tarafmmevzuah uyarmca !lyilnc(l ki~ilere kar~1
tazmin hakkl varsa, bu hak birinci Akit Tarafa geyer. Akit Taraflar tazmin hakk1
konusunda kendi mevzuatuu uyguluyonnu~ gibi yardnnla§n·lar.

(1)

(2)
Aym zarardan dolay1 her iki Akit Taraf iyin de tazmin hakkl doguyorsa,
iiyUncii ki~i, tazmina!I Akit Taraflarm yetkili kurumlarmdan birine Odeyebilir. Akit
Taraflar, alman tazminall odedikleri yardnnlann oramna gore aralarmda payla§Jrlar.
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Mnddc35
Yersiz Odencn Meblaglarm Gcl'i Almmasr

(I)
Akit Taraflardan birinin yetkili kununu, yararlamcrya yersiz iideme yapnu~sa
veya avans iidemi~se, bu yetkili kumm, aym yardnm saglayan diger Akit Tarafm
yetkili kurumundan yersiz iidenen meblag veya avansm geri almmasnu talep cdebilir.
(2)
Diger Akit Tarafln yetkili bu·umu, bu yersiz iideme veya avanSI, ilgililerin
yetkili kummdan alacag1 varsa hu alacaklanndan mahsup cderek birinci Akit Tarafm
yetkili kurunuma transfer eder.
Maddc36
Primlerin Ta!Jsili

(I)
Bir Akit Tarafm yetkili kumnl\1, diger Akit Tarafm yetkili kummundan, o Akit
Tarafta ikmnet eden ve kendisine sigorta prim borcu bulunanlardan alacaklamun tahsil
edilmesini talep edebilir.

(2)
Diger Akit Tarafm yetki\i kurunm, ilk Akit Tarafm yetkili kunnmmun prim
borcu alacaguu, kendi mevzuatmda ongorUlen usullere gore tahsil eder ve ilk Akit
Tarafm yetkili kurumuna transfer eder.

•
Madclc 37
Odemelerde Kullamlacak Para Birhni
(1)
Bu Anla~ma uyannca yararlamcrlara yaprlacak ayhk ve yardnnlara ili~kin
odemeler, odemeyi yapan Akit Tarafm para birimi ile yaprhr.

(2)
Ayni yardunlara ili~kin masraflar, yarduru yapan Akit Tarafm para birimi ile
belirlenir. Masraflan kar~rlamakla yl\kiimlti yetkili kurum, kendi para birimiyle

odemeyi yapar.
(3)
Alacakh Akit Tarafm yetkili kunnnu, yaptrgr yersiz Odemeleri kendi para birimi
cinsinden talep eder. Alacagr tahsil eden Akit Tarafm yctkili kurumu ise soz konusu
meblagi kendi para birimi ile tahsil ve transfer eder.
Maddc38
Anla§mazhlda nn l';iizii mlenm csi
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V.BOLUM
GE<;:ici VE SON HUicUMLER
Madde39
Ge~ici Hiildimler
(I)
Bu Anla~ma, yt\ri\rlt\ge ginnesinden onceki donem i<yin hi<ybir yardnn veya
ayhk hakkt dogmmaz.
(2)
Bu Anla~manm yihiirli\ge girmesinden once bir Akit Tarafm mevznatma gore
geyen sigortahhk sllreleri, bu Anla~ma htikiimlerine gore dogan haklarm
belil'lemnesinde dikkate ahmr.
(3)
Bu Anla~ma uyannca odemnesi gereken herhangi bir yardtm veya ayhk,
ilgilinin bu Anla~manm yi\rUr!Uge ginnesinden itibaren iki ytlhk siire i<yinde talepte
bulunmast halinde bu Anla~manm yilrtlrliik tarihinden ge<yerli ohnak Hzere odenir. iki
ytl geylikten sonra yaptlan taleplerde, talep tarihi esas almu·.
Madde40
Anla§nmmn Tadili
Bu Anla~ma, Akit Taraflarm kendi aralannda mutabakat saglamast suretiyle
degi~tirilebilir. Degi~iklikler, . 44 iincii maddede belirtilen usule uygun ~ekilde
yiirilrli\gc girer.
Madde41
Anla§nmnm Siiresi vc Feshi
Bu Anla~ma, siiresiz olarak akdedihni~tir. Ancak, Akit Taraflardan bid, diplomatik
kanallar iizerinden, diger Akit Tarafa en az alh ay onceden yazth bildirimde bulunarak
ytl sonu itibanyla Anla~may1 feshedebilir.

•

Madde42
Kazamlnll§ Haldarm Korunmas1
Bu Anla~mamn feshi halinde;
a) Anla~madan dogan kazamlnu~ haklar sakhdtr,
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Madde43
Yiirilrliiktcn Kaldmlan Anla§lllll

Tiirkiye Cumhuriyeti ile Kuzey K!briS Tiirk Cumhuriyeti arasmda 9 Mart 1987
tarihinde imzalanarak I Arahk 1988 tarihinde ytlrtlrlilge giren "Tiirkiye Cmnhuriyeti
ile Kuzey Ktbns Tilrk Cumhuriyeti Arasmda Sosyal Giivenlik An1a§lllllSI" ile 8 Ocak
1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde ytirtlrltige giren Tilrkiye
Cumhuriyeti ile Kuzey Ktbns TUrk Cmnhuriyeti Arasmdaki Sosya1 · GUvenlik
Anla~maSJ ile ilgili Ek Anla§ma, bu Anla~mamn ytlrilrltige girdigi tarihten itibm·en
yiirilrltlkten kalkar.
Madde44
Onay ve Yiiriirliik

Bu Anla§ma, her iki Akit Tarafm ulusal mevzuatmda ongorUlen onay siirecine tabidir.
Akit Taraflar, Anla§mamn ylirlirliige ginnesi iyin gerekli i9 onay siirccini
tamam1achguu birbirlerine diplomatik yollarla bildirirler. Anla§ma, son yazth
bildirimin almdtgt tarihi izleyen ilviillcil aym birinci glln(i y(lrUrlilge girer.

Usuliine uygun olarak yetkili kthmm§ imzactlar, yukanda yazth huS\Js1an tasdiken bu
Anla§mayt imzalamt§lardtr.
Bu Anla§ma 23
imzalarum§hr.

~ubat

2017 tarihinde Ankara'da iki ntlsha halinde Tiirkye o1arak

Tiirkiye Cumhuriyeti
Hiildimcti Adma
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Dr. Mchmet MtiEZZiNOGLU
<;:ah§ma ve Sosyal Giivcnlik
Bakam

Hamza Ersan SANER
<;:ah§ma ve Sosyal Giivenlik
Bakam
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