Mustafa Haki CO§KUN
Gonfii WiQdilr V.

TURK1YE CUMHURlYETI

KARADAG
ARASINDA
SOSYAL GUVENLlK ANLASMASI

Tiirkiye Cumhuriyeii tie Karadag (bundan soimi "Akii Devleiicr" olarak P.miacsk ; H-) ^ k i
dcvlei arasinda sosyal "iivenlik alanmdaki iiiskileri cliizenleniek aniaeiyia fssagid^ki
kcaruhu'da mutabik kalmisiardir.
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Madde 1
Terimierin Tanmn
(1) Bu Anlasrnada yer alan terimler asagidaki aniamlarda kuHaniimislir:
l.Olke:
Ttirkiye bakimmdan Tiirkiye Cumhuriyeti,
Karadag bakimmdan Karadag,
j 2. Ivfcvzuaf: Bu Anlasmanm 2 nci maddcsinin birinci fikrasmda bclirtilcn sosya! giivenlik
a I aiamyla iigili karmn, tiiziik ve yonelmeiikler,
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3. Yeikili Makam:
Tiirkiye Cumhuriyeti bakimmdan Calisjna vc Sosyai Giivenlik Bakanhgi,
Karadag bakimmdan yctkiii Bakanhklar,
4. Yetkili Kurum: Bu Anlasmanm 2 nci maddcsinde belirtilen
uygularnasmdan vc yardnnlan saglamaktan sorumiu olan sigorta kurumu,

•mevziiatiai'in

5. Kurum: Bu Anlasmanm 2 nci maddcsinin birinci fikrasmda belirtilen mevv.uailan
uygulamakla gorevli kurum ve/veya kurulus.
6. Sigortaii: Bu Anlasmanm 2 nci maddesmde be'.irtilen mevzuatlann uygulandigi veya
uygulanmis oldugu sains,
7. Sigortalihk Siiresi: Bu Anlasmanin 2 nci inaddesinde bclirtilen mevxuaiiara g-ore
sigorta primi oclenmi? ya da 5denmi§ say 11 an siSre,
8. Yarclmi: Bu Anlasrnada aksine bir hiikuni bulunmadik9a, kamu fonlanndan saglanan
biiiiin ek odemeler ile her tiirlii zarniar, yeniden degerlcndirme ve ek odenekleri de icine
alan biitiin yardimlar ve ayiiklar,
9. ikamet: Siirckli ikamcl,
10. Bukinrna: Gecici ikamet,
,
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; j. Ailc Bireyi: Yclkili Kurunica uygnianan rncvzuata gore ailo bireyi olarak '..anuviianuvi
veya. oyie kabul edilen kimseler,
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12. Yatarianici: Akit Dcvletlerin rncvzuatlanna gore tammlanan veya 6y!e kabul odiiei;
kirnselcr,

' j 13. Hak Saliibi: Akit Devldlerisi mevzuailanna gore hak sahibi olarak 'annnlanan vov'a
1 J oyle kabui edilen kimseier.
' •< -.S:!^:^Ss^ES;S^S^2*S^:^i«iS£2S^^
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(2) Bu Anlasmada lantmlanmayan her bir terim, Akit Dcvletlerin mevzuatlannda hangi
anlamda kullamlmij ise, o anlami ifade eder.

Madde2
Maddi Uygularoa Alam
(!) Bu Anlasma asagidaki mevzuatlara uygulamr:
Turkiye Cumhuriyeti bakimmdan;
1. Ilizmet akdi ile bir veya birden fax.la isvercn tarafmdan cahstinlanlar aeismdan
malulluk, yashhk, oliim, is kazasi ve meslek hastahkian, issizlik sigortasi ile gene! sag'hk
sigortasi kapsammda hastalik ve anahk sigortasi,
2. Hizmei akdine bagh olmaksi/m kendi adina vc hesabma bagimsiz cahsanlar a<jismdan
malullUk, yashhk, oliim, is kazasi ve meslek hastahkian ile genel saghk sigortasi
kapsarnmda hastalik ve anahk sigortasi,
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3. Kamu idarelerinde ^ahsanlar a9ismdan malulluk, yashhk ve oliim sigortalan ile genel
saghk sigortasi kapsammda hastalik ve anahk sigortasi,
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4. 506 sayih Sosyai Sigortalar Kanunu'nun gecici 20 incl maddesinde belhlileu
sandik'arda Cahsanlar acismdan malulluk, yashhk, oliim, i? kazasi ve meslek hastahkian,
issizlik sigortasi ile genel saghk sigortasi kapsarnmda hastalik ve anahk sigortasi,
Karadag bakimmdan;
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1. Saglik Sigoriasi, Saghk Korumasi ve Anahk,
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2. Emeklilik Sigortasi, Maluliyet Sigortasi (yashlik, malulluk, oliim),
3. is Kazasi, Meslek Hastahklan,
4. lijsizlik dururaunda verilen iicretler (yardim),
5. Qocuk Yardimi.
(2) Bu Anlasma bu maddenin biririci fikrasiiida belirtilen mevzuati degistiren, yenidea
diizenleyen veya bu mev/.uat yerine gecen ya da bu nievzuata ek hiikiimler getircn her
tiirlii mcvzuata da uygulamr.
(3) Bu Anlasmamn yeni bir sosyai giivenlik rejimine veya yeni bir sosyai sigorta koluiia
dair mevzuata uygulanmasi, Akii Devle'der arasstida bu amacla yeni bir anlasj'na
irn/aianrnasi yolu ile gerccklestirilir.
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Madde 3
Ki$isel Uygulanta Alani
Bu Anlasma hiikiimleri, her iki Akit Devletin mevzuatindan birine veya her ikisine
evvelce tabi olmu§ bulunan veya Akit Devletierden birinin mev/uatma halen tabi olan
kisiler ve bunlann ai!e bireyleri ile hak sahiplerine uygulanir.

Madde 4

Bu Anlasmada aksine bir hiikiim yoksa, Akit Devletierden birinin iilkcsindc oturan ve
kcndilcrine bu Aniasma hiikiimleri uygulanan kirnseler, oturduklan Akit Devleiin
mevzuatinm sagladigi hakJardan, o iilkenin valanda^lan ile ayni kosuilar dahilinde
yararlamrlar.
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Madde 5
Yardimlarm ifaraei

.
(1) Bu Aniasmada aksine bir hiikiim yoksa, odemeden sorumlu Akit Devletin mevzuahna
gore hak kazamlan yardimlar, bu Anla§maum 3 iincii maddesi kapsatmnda bulunan
kimselere, diger Akit Devlcttc oturmalan halinde de ayni oranda odenir. Bunlann (iciincii
bir iilkede oturmalan halinde yardimlar, odemeden sorumlu Akit Devlctin mevzuaUna
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uygun oiarak odenir.
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(T) Bu maddenin birinci fikra hiikiimleri;
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Tilrkiye bakimmdan; ayhklara ek oiarak 6'denen her tu'rlu zamma ve gene! biHceden
karsilanan cdeneklcre,
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Karadag bakimmdan; en dusiik emekli ayhgina ek oiarak 6'denen yai'dimlara
uyguianmaz.

.. ..
II. BOLUM
UYGUI.ANACAK MEVZUATLA 1LGILI HUKUMLER
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Madde 6
GeacI Hiikiimler
Bu Anlasmada aksine bir hiikiim yoksa;
;-1
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(1) Bir Akit Devlette Ocretli 9alisan[ar veya faaiiyetini bir Akit Deviette icra eden
bagmisiv. cah§anlar, bu cahsmalan ile ilgili oiarak, kendilerinin digcr Akit Dcvleuc
oturmalari ya da isvercnin veya isverenin isyeri nicrkcxinin diger Akit Devleite
] j bulunmasi halinde dahi <;alistiklan Akit Devletin mev/.uatma tabi olur.
^^vg^SaESS-viffiiESiSJ^iKU^iJ^iS^^
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(2) Akit Devletierden birinin memurlan veya benzeri personeli keadilerini 9a!istnan
idarenin bagii oldugu Akit Devletin mevzuatma labi olurlar.
(3) Bir i§yerinin merkezinin bulundugu devlet di§mdaki Akit Devlette bir §ube veya
daimi temsilciligi tarafindan fal^tinlan kimse, bu §ube veya daimi temsilciligin
bulundugu Akit Devletin mevzuatma tabi olur.
E
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Madde 7
Ge^ici Gorevlendirrae

it

Akit Devletlerden birinin iilkesinde istihdam edilen ki§i, isvereni tarafindan belirli bir isin
ifasi icin diger Akit Devlete ge^ici gorevli olarak gonderilirse, bu kimse aym ;§verenin
iicretii cah§am sifatini korudugu takdirde, 24 ayi gecmemek ko?ulu ile birinci Akit
Devlet mevzuatma tabi olur; Akit Devletierden birinin iilkesinde bir mesleki faaliyet icra
eden bagimsiz cahsan, iaaiiyetini gecici olarak diger Akit Devlette gercekle?tirmek amaci
ile bu devlete giitigi takdirde, 24 aya kadar birinci Akit Devletin mevzuatma tahi olur.
Her iki durumda, her iki Akit Devletin yeikili makamiarmin onceden cnayiyla hu siirc
toplam 60 ayi gefmeniek kaydiyla u

Maddc 8
Uluslararasi Ta$miacihk is!etme5eri Personeli
Bir isyerimn, baskasi hesabina veya kendi adtna karayolu, demiryolu, havayolu ya da
denizyolu ile uluslararasi yoicu veya rnal iasimacihgi yapan ve isyeri merkezi diger Akit
Devlette bulunan, dolasan veya sefer yapan personeiinden olan bir kimse, bu Dcvtetin
mevzuatma tabi olur.

Madde 9
Genii Miirettebati ve Gemide
(1) Akit Devletlerden birinin bayragim tasiyan gemidc cahsan bir kimse, bu Akit
Devletin mevxuatma (abi olur.
(2) Akit Devletlerden birinin limamnda veya karasularmda istihdam edilen ve genii
rrairettebatmdan olmayan bir kimse, diger Akit Devletin bayragim tasiyan bir geminin
yiikleme, bosaltma veya tamir i§[erinde cali^ir ya da b» islere nczaret ederse, hakkmda
Hrnanm veya karasulanmn bnlundugu Akit Devletin mev/.uati uygulaair.
(3) Akit Devietlerden birinin bayragim ta§iyan bir gemide bir laaliyel icra eden vc bu
faaliyet <9in kendisine i§yeri merkexi veya ikanietgahi diger Akit Devlette bulunan bir
muessese veya kimse tarafindan ikret odcuen kimse, ikinci devletin mevzuatma, o
devietin iilkesinde oturuyorsa tabi olur; iicreti odcyen muessese veya kimse amkn
'tm uygulanmasinda i§veren sayihr.

-;• •'

I |!

Maddc 10
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar
(1) Akit Devletlerden birinin diplomatik misyonlarmda veya konsoloslukiannda calisan
diplomatiar ve diger kisiier, gb'nderen devletin mevzuatina tabi olurlar.
(2) Bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen Jiizrnet personeli mahallinden istihdam
edilmi§ ise, bulmiulan devletin mevzuatina tafai olurlar. Ancak, bu kisiier istihdam eden
devletin vatandasi iseler, ise almdiklan tarihi takip eden ii£ ay i9erisinde, istihdam edcn
devletin mevznatinm uygulanmasini tercih edebilirler.
(3) Bu maddenin birinci ve 2 nci fikralan kapsaminda olmayanlar hakkinda kabul eden
iilkenin mevzuati uygulamr.

Maddc 1!
Intisnalar
Akit Devletlerin yetkili makamlai'i, bir kisi veya ktsi gruplan hakkmda uygulanacak
mevzuat bakimmdan bu Anlasmanm 7 ila 10 uncu maddelerine istisna tejki! eaen
hiikumler tizerinde anlasabilirler.

HI. BOLUM
OZEL HUKUMLER

1. KISIM
HASTAL1K VE AN AUK

Madde 12
Sigortalilik Siirderinm Birle^tirilrncsi
(1) Akit Devletlerden birinin mcvzuaima gore yardimlardan yararlanmak icin belirli i |
sigortahiik siirelerinin tamanilanrai? olniasi gerokiyorsa, bu devletin Yetkili Kurumu, |
diger Akit Devletin mevzuatina tabi olarak ge5mi§ olan sigortahiik siireierini, aym I
ztmiana rastlamamak kosulu ile kendi mevzuatina goi'e gC9ini§ gibi degerlendirir.
|f
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(2) Hastahk ve analik gunlilk 6'deneklcri ile ilgili olarak, bu maddenin birinci fikrasmda [
.sozt'i edilen siire birlc§imi, ancak ilgilinin yardnn ialebinde bulundugu Akit Dcvieite j -j
sigortali ise yapihr.
! l\^
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Madde 13
Diger Akit Devlette Cah$nia veya Bulunma Halinde
Saghk Yardiralarmdan Yararlanraa
(1) Bu Anlasma'mn 7 nci ve 10 uncu maddelerinde balisedilen kisi ve aile bireyleri,
durumlan tibbi tedaviyi gcrektirdigi hallerde, diger Akit Devletteki kurum mevzuatina
uygun olarak Yetkili Kurunnm hcsabina hastahk ve analik sigortasi yardimlanna hak
kazamrlar.
(2) Tiirkiye bakimmdan bu maddenin birinci fikrasmm hiikiimleri diplomatlanna ve
memurlanna uygulanmayacaktir.
I
(3) Akit Devietlerden birinin mevzuatina gore yardimlara hak kazanan sigortah kisiler ve |
aile bireyieri, diger Akit Devlette bulunduklan sirada durumlan acii tibbi tedaviyi I «
gerektirdigi hallerde Yetkili Kurum hesahma yardimlara hak kazamrlar.
(4) Akit Devietlerden birinin mevzuatina gore sigortali olarak calisan kimseier tie
yanJannda ikamet eden aile bireyleri, Akit Devlet kurumunca saglanan hastahk veya
analik sigortasi yardimlarmdan yararlanmakta iken ikametlerini diger Akit Devlete
nakletmeleri halinde bu yardimiardan yararlanmaya devam ederler. Ancak ilgili, ulkesine
donmeden once Yetkili Kurumun iznini almak zonindadir. Izin talebi, ilgilinin saghk
durumunun ulkesine donmesine uygun ohnadigi hakkmda rapor verilmesi halinde reS
olunur.
(5) 4 iincii fikrada belirtilea izin eide olmayan sebeplerden dolayi oncedcn ahnrnami? ise,
Yetkili Kuruinca bu izin sonradan da verilebilir.
| ,?:<
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(6) Yardimlara hak kazamhp kazamlmadigi, yardimlann siiresi ve yardnnlardavi 'n
yararlanacak aile bireyleri sigorfahnm tabi oldugu Akit Devlet mevzuatina gore;
yardimlarm kapsarni ve ifa sekli ise, yardimiardan yararlanacak kimsenin buluadugu Akit
Devlet mevzuatina gore belirlenir.

Madde 14
Sigortaimin Diger Akit Devlette ikamet Eden Aile Bireyiennin
Saghk Yardirnlanaa Hak Kazanmalan
(1) Sigortali bukmdugu iilke mevzuatina gore saghk yardimma hak kazannii§ o/an sahssn
diger Akit Devlette ikamet eden aile bireyleri, ikamet ettikleri Akit Devletin mevzuatina
gore saghk yardimlanna iiak kazannianii§ olmalan kosuiu ile ikamet ettikleri Akii
Devletin mevzuatina gore belirlenmi§ clan yardimiardan yararlaairlar. Saghk yardum
gidederi sigortalmin aile bireylerinin sigortali u/.erinden sigortalandiklan Yetkili Kuraiij
tarafindan karsilamr.
(2) Bu maddenin birinci fikrasmda sozil edilen aile bireyleri, Yetkili Kururnim buiundu|u
Akit Devlete ge9Jci oiarak gittiklerinde veya ikametlerini naklettiklerinde bu Akit Deviev
mevzuatina gore saghk yardimlarmdan yarariamrlar.
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(3) Yardimlara hak kazanihp kazamlmadigi, yardnniann sttresi ve yardimlardan
yararlanacak aile bireyieri sigoriahnin tabi oldugu Akit Devlet mevzuatma gore;
yardimlarm kapsami ve ifa sekli ise, yardimlardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit
Devlet mevzuatlna gore belirlenir.
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Madde 15
Aylsk Sahipierinio ve Aile Bireylerinin Sagltk Yardtmlsrs
(1) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore ddenmesi gereken aylikSardan yararlanan ayhk
sahibi ve aile bireyieri, saghk yardimlarmdan ikamet ettikleri Akit Devletin mevzuatma
gore yaradamr.
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(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore aylik alan ve diger Akli Devlette ikamet
eden ayhk sahibi ve aile bireyieri, ayliga o Akit Devlette uygulanan mevzuata gore hak
kazanmi? gibi saghk yardimlan Yetkili Kurumun hesabina olacak sekilde o Akit Devletin
mevzuatma tabidirler.
Yardimlara hak kazanihp kazanilmadigi, yardimlarm stiresi ve yardimlardan yararlanacak
aite bireyieri sigortalmm tabi oldugoi Akit Devlet mevzuatma gore; yardmilann kapsami
ve ifa sekli ise, yardimlardan yararlanacak kimsenin bulundugu Akit Devlet mevzuaJma
go're belirlenir.
(3) Bir Akit Devlette ikamet eden, diger Akit Devlette bulundugu sirada durumu acii tibbi
yardim yapilmasmi gerektiren bir ayhk sahibi ve aile bireyieri, bu maddenin 2 nci
fikrasma istinaden, o Akit Devlette uygulanan mevzuata gore ve o Akit Devletin hesabina
yardim alma hakkina sahiptir.
(4) Bir Akit Devlet mevzuatma gore ayhk alan ayhk sahipleri ve aile bireyieri diger Akit |
Devlette buJunduklari sirada durumlan acil tibbi yardim yapilmasmi gerektirdigi hallerde
ilgili olduklan kunimun hesabina saghk yardirm alirlar.

Madde 16
Ortopedik Cihazlar, Protezler ve Biiyiik Masraf Gerektirein
Diger Saghk Yardimlan
Ortopedik cihazlar, protezler ve biiyiik masraf gerektiren diger saghk yardimlan, acil
haller disinda, Yetkili Kurumun iznine baghdir. Bu tiir yardimlarm listesine, fdari
Anlasmanm ekinde yer verilecektir.
| if]
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Madde 17
Nakdi Yardimlar
(1) Nakdi yardimlar Yetkili Kurumun kendi uyguladigi mevzuata gore odenir.
(2) Bir Akit Devletin mevzuatma gfjre nakdi yardimlarm tutan, aile bircylennin sayisrna
bagh ise, Yetkili Kurum, diger Akit Devlette oturan aile bireyicrini de dikkate alrr.
:^±
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Madde 18
Gidcr iadesi
Yetkili Kurum, diger Akit Devletin Yetkili Kurumuna 13 iincii, 14 iincii, 15 inci, 16 nci
ve 24 iincii maddelere istinaden sagianan yardimlar icin, Idari Anla§ma ile belirlenecek
usul ve esaslara gore saglik yardimlari masraflamu geri 6'der.

2. KISIM
YA§L1LIK, MALULLIJK VE OLUM

Madde 19
Sigortahlsk Siirelerinin Birle§tirilmesi

(1) Akit Devletlerdcn birinin mevzuatma gore yardimlardan yararlanma hakki bir
sigortalihk siiresinin tamamlanmts oimasi kosuluna bagh ise, bu mevxuati uygulayan
kurum, gerekiyorsa, diger Akit Devletin rnev?.aatma tabi olarak geccn sigortalihk
siirelerini ayni zamana rastlamamak kayds ile kendi mevzuatma gore gecrnis siireier gibi
degerlenclirir.
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(2) llgilinin, bu maddenin birinci fikrasimn uygulanmasi sonucu yardima hak
kazanamadigi durumlarda, Yetkiii Kurunilar sigortalihk siirelerinin bhlestirihneshri j ^
ongoren sosyal giivenlik anlasmasi imzalamis bulunduklari uciincii bir Ulkedeki f,
sigortalihk siirelerini de, ayni zamana rastlamamak kosulu ile birlesUrirler.
(3) Akit Devlellerden birinin mevzuatma gore yardimlardan yararlanma hakki, bir ozci
rejim kapsammda, bir meslekte veya belirli bir meslekte ya da belirii bir stlrenin
tamamlanmasma bagh ise, sadecc ilgili rejim kapsammda gccen siireier veya boyle bir
rejimin olmamasi durunumda ayni meslekte veya ayni iste tamamlanniis siireler, cger
uygunsa diger Akit Devlet mevzuaU kapsammda bir yardim hakkmin belirlenmesiiuie
dikkate ahnir.
r>
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(4) Tiirk mevzuatma gore prim veya kesenek odenmis siirelerden bir ay 30 giin, bir yi! ise
360 giin olarak kabul edilir.

Madde 20
Bir Yildan Az Sigortalihk Siiresi
(1) Bir Akit Devletin mev/.uatma gore tamarnlanan sigortalihk siirelerinin to pi arm 12
aydan ax ise, bu mevzuata gore sadcce bu sigortalihk siiresine bagh yardim hakki oimasi
dururmi hari9> yardim saglanmaz.
(2) Bu maddenin birinci fikrasma isiinaden bir Akit Devletin Yetkili Kurwmi, yardim
hakkmin kazamhnasi, korumnasi, yenklcn kazamlmasi ve ger^ek tutarmm belirlenmcsi
iein so'zii ediien siireleri kendi mev/uaUna tabi gecrai;s siireler olarak kabu! eder.
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Madde 21
Nakdi Yardimlarm Hesaplanmasi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatina gore yardimlardan yararlanma hakki bu
Anlasmamn 19 uncu madde hiikmii uygulanmaksizm kazanihyorsa, bu Akit Devletin
Yetkili Kurumu, odenmest gereken yardim miktarim yaimz kendi mevzuatina gore gecen
sigortahlik siirelerini dikkate alarak beiirler.
(2) llgili kimse Akit Devletlerden birinin mevzuatina gore yardimiara ancak bu
Anlasmamn 19 uncu madde hiikiimlerinin uygulanmasi suretiyle hak kazamyor ise, bu
devletin Yetkili Kurumu yardimlan asagida belirtildigi sekilde hesaplar;
1. Yetkili Kurum, her iki Akit Devletin mevzuatlanna gore gecen butiin sigortahlik
siirelerini yalmz kendisinin uyguiadigt mevzuata gore gecmis gibi degerlendirerek
nazari miktan hesaplar.
2. Yukarida bahsedildigi sekilde hesaplanan miktar iizerinden, yardimm gcrcek
miktanni, yardimm hesabinda dikkate ahnan sUrelcrden sadece kendi mevzuatina
gore tamamlanan ayhg~a esas siirelerin topi am ayliga esas siirelere orani olarak
beiirler.
(3) Bir Akit Devletin mevzuatina istinaden yapilan yardsmlar, o devletin mevzuatina gore
kazan?lar, odenen primler veya sigorta matrahl esas ahnarak hesaplamyor ise, Yetkili
Kurum sadece kendi mevzuatina gore kazanciari, odenen primleri veya sigorta matrahins
dikkate alir.

Madde 22
Yardimlarm Azaltilmasi, Durdurulmasi ve Kesiimesi
(1) Bu Afl!a§rnanm uygulandigi kisilerin her iki Akit Devlet Yetkiii KurumlanndaH
eszamanh yardimlar ahnalari halinde, bunlara her iki Akit Devietin yardimm axaltfhr.asi.
durdumlmasi veya iptaline iliskin mevzuat hiikiimleri uygulamnaz.
t;s
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(2) Tiirkiye bakinnndan baglanan aylikiar, diger Akit Dcvlette £alisma halinde mevzuata
uygun olarak kesilir.

M

3. KISIM
OLUM YARDIMI
Madde 23
Sigortahhk Sisrelcrinia Birlc§hrilmcsi ve Oiiim Yardimiarmin Odenmesi
8

(1) Akit Devlctlerden birinin mevxuatma gore oiiim yardimlanndan yararlanmak i9in bir
sigortahlik siiresinin tarnamlanmi? olmasi gerekiyorsa, Yetkili Kurum, bu yardsmlann I i ' j
hesaplanniasmda, diger Akit Devlette gecen sitreleri, aym zamaiia rastlarnarnak kaydi Ise j : : j
kendi iilkesindc ge^mis gibi dikkate alir.
I [•]
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(2) Akit Devietierden birinin mevzuatma gore sigortah bulunan bir kimse, diger Akit
Devlette oldugii takdirde, sigortah oldugu Akit Devlette olmus. gibi kabui edilir ve hak
sahipleri oliim yardimina liak kazanir.
(3) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore Slum yardimmdan yararlanma hakki
bukmuyorsa, sadece olen kisjnin daimi ikamet ettigi Akit Devletin mevzuati uygulanir.

4. KIS1M
I§ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Madde 24
Tibbi YardimJar
(1) Akit Devietierden birinin mevzuatma gore is kazasi veya meslek haslalig'i
yardimlarmdan yararlanma hakki bulunan ve diger Akit Devlette ikamet eden veya
bulunan kimse, ikamet ettigi veya bulundugu devletin mevzuatma gore Yetkili Kusiim
hesabma saglik yardimlarmdan yararlamr.
(2) Protez, ortopcdik cihazlar ve biiyiik masraf gerektiren diger saghk yardimlan icin, b-u
Anla§manm 16 nci maddesinin hiikiimleri uygulanir.
(3) Bu maddenin birinci fjkrasma istinaden nieydana gelen masraflarm iadesi iq'm bu
Anlasmanm 18 inci maddesinin hiikiimleri gerekli uyarlamalar yapilarak uygulanir.

Madde 25
Meslek Hastaliklan
(1) Akit Devietierden birinin mevzuatma gore meslek hastahgl yardunfarmdait
yararlanma hakki, hastahgin ilk kez bu ulkenin kendi topraklannda nieydana gel mis.
ohnas! kosuiuna bagh bulunuyorsa, bu kosul, bu hastahgin ilk kez diger Akit Devlette
meydana gelmis olmasi halinde dc yerine gedrilmis. sayilir.
(2) Bir Akit Devletin mevzuatma gore meslek hastahgl halinde yardima hak kazamlmasi, I
meslegin bu tur bir hastahga yol acabilecegi kadar silre yapiimasi ko?u!una bagh ise, Akit
Devletin Yetkili Kururmi, gerekli hallerde diger Akit Devletin mevzuatma gore bu
meslekte geceii sureyi de dikkate alir.

Madde 26
FVakdi Yardamlar
(1) Her iki Akit Devletin mevzuatma gore is. kazasi veya meslek hastahgl halincie nakdi
yardim hakki doguyorsa, yardim, sadece is. kazasi veya rncslek hastahginm meydana
gelmesinc sebep oian faaliyetin en son gerceklestigi Akit Devletin mevzuatma Sabi olarak
yapilir.

1^:.. '>• 1-?;.'

(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatina uygiin olarak meslek hastaligi yardim! yapilrni? i |
sigortali sahss, diger Akit Devlette ikamet ettigi sttrede bu hastahgs agirlasirsa ve ikinci
Akit Devletin mevzuatina gore am Ian hastahga ueden olacak veya hastaligl agirla$tiracak
bir faaliyet icra etmemi§se, birinci Akit Devletin Yetkili Kurumu, uyguladigi rnevzuat
hlikiimierine gore agirla§mayi nazara alarak yardim giderlerini iistlenmek zorundadir.
Sigortali §ahis boyle bir faaliyeti ikinci Akit Devletin mevzualina gore icra ctmi§se,
birinci Akit Devletin Yetkili Kurumu, yardim giderlerini, agirlasmayi nazara almaksizni
uyguladigi mevzuata gore iistlenmek zorundadir; ikinci Akit Devletin Yetkiii Kurumu ise
kendi mevzuatina gore ilgilinin agirla§madan sonraki duruniuna gore hesaplanacak
yardim miktan ile agirla§madan once odenmesi gereken yardim miktari arasmdaki farki
oder.

5. KISIM
ISSiZLiK YARDIMLARI

Madde 27
Sigorlalilik Siireicrinin Birlc^tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzualina gore yardnniardan yararlanma hakki sigortahhk
siirelerinin tamamlanmasi ko§uluna bagii bulunuyorsa, bu devletin Yetkili Kurumu, diger
Akit Devletin mevzuatina tabi olarak gecen sigortahhk siirelerini aym zarnana
rastlamamak kosulu iie degerlendirir.
(2) Yardimlann miktari, silresi ve 6'deme $ekli Yetkiii Kuaimun uyguladigi mevzuata I '
gore belirienir.

». KISIM
AILE YARDIMI - COCUK YARDIMI

Madde 28
Sigortalihk Siireicrinin Bir!e§tirilmesi
(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatina gore aile yardirm - cocuk yarchmma hak
kazanmak icin sigortahhk siiresinin tamamlanrnasi gerekiyorsa, Yetkili Kurum, digcr
Akit Devietin mevzuatma gore gecen sigortahhk siirelerini ayns xamana rastlamamak
ko§u!u ile sanki bu sureler kendi mev/uatsna gore geemis gibi degerlendirir.

I -A

(2) Diger Akit Dcvlette ikamet eclcn 9ocuklar icin aile yardimi - 9ocuk yardum iirikki, i '}
ki§inin sigortah oldugu Akit Devletin mevzuatuia gore cocuklar bu Akit Devleite
otuniycrlarmi? gibi belirienir.
(3) Her iki Akit Devletin mevzuatina gore aile yardimiarmdan - cocuk yardimiafindau
yararlanma hakki buiunuyorsa, yardim cocugun oturdugu Akit Devietin mevzuatina goro
o'denir.

^ *:::±.

IV. BOLOM
CE§iTLi HtJKUMLER

Madde 29
Idari Onlemler ve i§birligi Usulleri
(1) Akit DevSetSerin yetkili makamian bu An!a§mamn uygulanmasi icin gerekli idari
diizenlemeleri yaparlar.

i

(2) Akit Devletlerin yetkili makamian bu Anla§manin uygulanrnasmda ahnan onlemier
konusunda birbirlerine mumkiin olan en kisa zamanda gerekli bilgileri vender ve bu
Anla?manm uygulanmasmi etkiledigi ol^iide ulusal mevzuatlannda yapilan degi§ikliklcri
bildirirler.
(3) Akit Devletlerin yetkili makamian bu Anla§manm uygulanmasim kolayia§tirmak
iizere irtibat kurumlan belirlerler.
(4) Bu Anla§mamn uygulanmasina ili§kin her sorun icin Akit Devletlerin yelkili
makamlan ve kurumlan sanki bu soninlar kcndi ulusal yasalanm etkiliyorrnus ,<abi
birbirlerine yardimci olurUu'. Bu idari yardnnla§ma (icretsiz yapilir.
(5) Sadece bir Akit Devletin inevzuatimn uygulanmasi 9en;evesinde digcr Akit Dcviette
ikamet cden veya bulunan ki§ilcr i?in yapilaii tibbi muayene, ikamet ediien veya
bulunulan devletin kurumu tarafmdati, Yetkiii Kurusnun talebi uzerine ve bu kurumiui
hesabina yapilir. Her iki Akit Devletin mevzuatimn uygulanmasiyla ilgili tibbi
muayeneler ikamet ediien veya bulunulan yerdeki kurumca ve bu kurumun hssahna
yapilir.

fj
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Madde 30
Ki§isel Bilgilerin Korunmasi
Bu Anla$ma uyannca bir Akit Devlete, diger Akit Deviet tarafmcian hakkinda bildiriinde
bulunulan ki^iiere ili^kin her nevi bilgi, bu Anla§manm uygulanmasmda gixlilik degcri
ta§ir ve ancak bu Anla§mamn ve onun tatbik edildigi mev/uatm uygulanrnasmda
kullanilabilir. Diger Akit Deviet kendisinc iletilen bilgiieri a^iklamaz.

IWaddcSl
Uesnti Dilleria KuOanilmasi
(1) Bu Anla§manm uygulanmasmda Akit Devletlerin yetkiii makamian ve kurumlan,
kendi rcsrni dilleri iSe haberie^irler.
(2) Bir talep veya beige diger Akii DcvSetin rcsaii dili ilc yazslmi? oldugu gerekf.'esiylc
reddedileniez,

s^ia^^

Madde 32
Giderlerden ve Tasdikten Bagi§ik]ik
(1) Akit Devietlerden birinin rnevzuatmin uygulanniasi amaciyla ekJi yazili dosya ve
belgeler i?in uygulanan resim ve bar? muafiyeti ya da indirimi, diger Akit Devletin
mevzuatmm ya da bu Anla§rnanm uygulanniasi icin sunulan bildirim veya diger belgeiere
de uygulanir.
(2) Bu Anla^manin uygulanmasi amaciyla ibraz edilen herhangi bir kimlik bej'aninm,
belgenin ve bildirimin onaylanmasina gerek yoktur.

Madde 33
Yazih Taleplerin Vcriimesi
(1) Bu Anlasmanm uygulanniasi cersevesinde veya Akit Devletierden birinin mevzuati
uyannca Akit Devletierden birinin Yetkiii Makamma, Kurumuna veya diger yetkiii bir
kumiusuna yapilan basvurular, verilen beyaimameler veya itirazlar diger Akit Devletin
Yetkiii Makamma, Kurumuna veya diger yetkiii bir kurulusuna veriimis sayihr.
(2) Bu Anlasmamn uygulanniasi cercevesinde Akit Devletierden birinin mevzuah
uyannca verilen bir yardim talebi, diger Akit Devletin mevzuatma gore verihtn§ yardim
taiebi sayihr.
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(3) Akit Devletierden birinin mcvzuatma gore bu Akit Devletin Yetkiii Makarmrui,
kurumuna veya diger yetkiii bir kurufusuna yapihnasi gereken basvuruiar, vcriimesi
gereken beyamiameier veya itirazlar, ayni siirc icerisinde diger Akit Devletin Yetkiii
Makam, Kurum veya diger yetkiii bir Kurulusuna verilebilir.
| "j\) Bu madden

kwumiar, basvurulan, beyannameleri veya kirazlan diger Akit Devletin Yeikili
Kurumuna dogrudan veya irtibat mercileri aracihgsyla gecikmeksixin iletirler.

Madde 34
Zarann Tazmini
(1) Bir kimse, Akit Devletierden birinin mevzuaii uyannca, diger Akit Devlette meydana
geien bir zaras" ziyandan dolayi yardim gormekte ise ve o Akit Devletin nievzuaii
uyannca iiciincii kisilere karsi tazmin .liakki var ise, o zaman bu tazrnin hakki, birinei Aki<
Devletin nievzuatma gore onun kurumuna gecer.

(2) Ayni zarar ziyan durumundan dogan. tazinin hakki, ayni tiir yardnniarla ilgili ise ve bu ! i
bak bu maddenin birinci fikra hukmiine uygun olarak her iki Akit Devletin kururnlan icin j -\e doguyor ise
ddeyebilir. Kurumlar, ahnan tazioiaaii, odedikleri yardunlann orannia gore aralannda
payla?ir!ar.

Madde 35
Haksiz Odenen Meblaglann Geri Ahnmasi

,

(1) Akit Devletlerden fairinin Yetkili Kurumu, yararlamciya bu Anlasma htlkiimleri
ijer^evesinde hak ettigi bir meblagi asan miklarda odeme yapmissa, yararlamciya
miitekabil yardimlan odemekle yiikiimlii olan diger Akit Devletin Yetkili Kurumundan
haksiz oiarak odenen miktan, bu kimseye odeyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep
edebilir. Soz konusu Yetkili Kurum, bu sekiide mahsup ettigi meblagi diger Akii
Devletin kurumuna transfer eder.
(2) Haksiz 6'denmis ineblagm bu sekiide geri 6'denmesinin mvimkiin olmadigi durunida,
asagidaki usul uygulanir:

|j
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1. Akit Devletlerden birinin kurumu bir kimseye hak ettiginden fazla bir meblag
odemisse, bu kurum, uyguladigi mevzuatta ongoriilen sarilar vc szmrlar dahilinde,
yararlamciya yardim saglamakla yiikumlii diger Akit Devlet kurumundan fr'azla
odenen meblagi, bu kimseye odeyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep edebilir.
Diger Akit Devlet Yetkili Kurumu, bu haksiz iideme sanki kendisi tarafindan yapilmis
gibi kesintiyi mevzuatmda ongCrttlen sartlar ve smirlar dahilinde yapar ve mahsup
ettigi meblagi diger AJdt Devlet kurumuna transfer eder.

%
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1. Akit Devletlerden birinin Yetkili Kurumu, yararlamciya kendi mcvzuati uyannca
avans odemisse, diger Akit Devletin Yetkili Kurumundan, yararlamciya aym sure icin
mevzuatma gore odeyecegi meblaglardan, avans tutanm mahsup etmesini taiep
edebilir. Diger Akit Devletin Yetkili Kurumu kesintiyi yapar ve soz konusu nicblag?
talepte buiunan Akit Devlet Yetkili Kurumuna transfer eder.

i

Madde 36
Odemclcrde Kuiiandacak Para Birimi
(1) Bu Asilasma uyannca saglanaeak yardimiara iliskin 6'demeler, Yetkili Kururnun
odemeyi yaptigi Akit Devletin para birimi ile yapihr. Bu sekiide yapilan 6'dctne, Yetkili | ^
Kurumu o'deme yilkiimliilugiindcn Uimiiyle kurtanr.
(2) Bu Anla^ma uyannca Akit Dcvletiorden birinin Yetkili Kurumu diger Akit Devletin
kururnunca saglanan yardimiara iliskin gider iadesine yonelik mebiaglan 6'demckic
yiikumlii ise, bore ikinci dcvletin para birimi ile ifade olunur. Birinci Akit Dcvictin
Yetkili Kurumu kendi para birimiyle o'deme yanar:;ik yukumliiliigiindcn kurtulur.
fi

Maddc 37
Anla^n'ta/Jiklann ^oziimlemnesj
(i)
Akii Devletlerin yetkili makamlan bu Anlasmanm yortimlanmasmda ve |
uygulanmassnda oriaya ctkan her tiiriii anlasrna/.hkiari goru§ineler yoluyla ortakiasa
9oziimleyeccklerdir.

(2) Bger bir anlajmazlik, bu maddenin birinci ftkrasinda belirtildigi bicimde vc 6 ay
icerisinde 9dziimlenemez.se, Anla^manm terncl prensipleri ve ruhuna uygun olarak
cozumleyebilecek Akit Taraflarca olu§turulacak bir Ortak Komisyona goturulur. Akii
Devletier bu Ortak Komisyonun ohi§umu vc cah§ma usuliine i)i§kin kurallar lie uyelerini
birlikte kararla§tiracaklardir.

V.
GECiCl VE SON HUKUMLER

Madde 38
Gecjci Hukiimler
(1) Bu Anla§ma, yiiriirliige gimiesinden onceki doncm icin hicbir yardim hakks
dogumiaz.
(2) Bu Ania?inarun yihiirluge gimiesinden once bir Akit Devletin mevzuatina gore gegen
bir sigortalilik siiresi, bu Anla§ma hUkumlerisie gore dogan iiaklann belirienrnesiade
degerlendirilir.
(3) Bu maddenin birinci fikra hukmii sakh kalmak kaydiyla, bir sigorta o!ayi bu /\n!a§rna
yururliige girdigi tarihten once meydana gelmi§ olsa dahi, bu Anla§maya gore, bu olay
nederu'yle bir iiak dogar.
(4) Yainiz bu Anla§ma uyannca odenmesi gereken h.erhangi bir yardun, ilgiiinin bu ! '
Anla§ma hiikiimlerine uygun olarak talepte bulunmasi haiinde, onceden tasfiye ediien •
haklar, bir Joptan 6'demeye yer veri!memi§ olmasi kaydiyla, bu Anla$manm yiiriiriiik '•
tarihinden gecerli olarak o'deneccktir,
I :,
i ,.
\) Bu maddenin 4
itibaren iki yil ieinde yapihrsa, bu Anla§maya gore dogan haklar, Akit Devletlerh
mevxuatlarsndaki hakkin dUjmesine veya /aman a§imma ugramasma ili?kin hiikiimicri
ilgiii hakkmda uygulanmaksizm, o tarihten itibaren ka/anilir. iki yil gectikten sonra
yapilan taleplerde isc talep tarihi esas almir.

Madde 39
Onay vc Yiiriirliik
Bu Anla^rna onaylanacak ve onay i^Semini son olarak tanianilaytin Akit Tarann !
diplomatik kanaldan iietecegi bildiriminin ahndigi ayi izieyen iicuncu ayin birinci [
giiniinde yiiriirliige girecektir.
\^

Maddc 40
An)a$manin Siiresi vc Feshi
Bu Anlasma silresiz olarak yilrilrliikte kalacaktir. Akit Devlctlerden biri, diger Akii
Devlete en az alti ay onceden diplomatik yoldan yazili biidirimde bulunniak sureliyle
Anla§mayi o yilm son gunii itibanyla feshedebilir.

Madde 41
Kazanilmi§ Haklarrn Korunmasi
(1) Bu Anlasmamn feshi halinde, Anlasma uyannca kazamhms oian haklar sakhdir.
(2) Bu AnSasmanm feshi halinde heniiz karara baglanmami§ yardim haklari ile iigili tiim
islernler, bu Anla§ma hilkiimlerine gore sonu^landirihr.

Yukarida yer alan hiikilmleri tasdiken yetkili temsilciler isbu Anlasmayi imzalami? vc
miihilrlemislerdir.
Bu Anla§ma, I^..3..'2.PI^7 tarihinde . ^.fr^r.^'da, tiim metinler ay in dereeede
ge?erli olmak Ozere Tiirkfe, Karadagca ve ingilixce dillerinde ikiser orijinal nilsha oiarak
duzenlenniistir. Yorum farkliliklarmda Ingilizce met in esas alinacaktir.

Tiirkiye Cumhuriycti
Adina

C'aissrna ve Sosyal Giivenlik
Bakani

Karadag
Adma

ve Sosyal Refah
Bakani

TURKiYE CUMHURiYETI ILE KARA0AG
ARASINDAKi
SOSYAL GtJVENLtK ANLA§MASININ
UYGULANMASINA
ANLA§MA

TUrkiye Cumlmriyeti ile Karadag arasmda 15 Mart 2012 tarihinde Ankara'da
imzaianan Sosyal GUvenlik Anla§masmm (bundan sonra "Anla§nia" olarak
29 uncu maddesi hiikmilne istinaden, lier iki Tarafin Yetkili Maik
uygulanmasina iii§kin ajagtdaki hususlat'da mutabik kaimi§lardir.
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ttusa TOPVKSAK
Oaire Ra$kam

I.
GENEL
Madde 1
Tannnlar
Bu Idari Anla§maiun ama9lan bakimmdan, Anfa§manin birinci maddesinde
terimler ayni anlaina sahiptir,
Madde 2
Irtibat Kurutnlan ve Yetkili Kuvunilar
(t) Anla§manm 29 tmcu raaddesinin l^tincii fikrasmda sftzti edilen irtibat kurumlan
§unlardir:
Tiirkiye Cumhuriyeti bakimindan:
a) Maluiliik, ya$hlikt oliiin, j§ kazalan ve meslek hastahklan ile genel saglik
sigortalannt kapsayaa mevzuatla ilgili olarak:
Sosyal GiivenHk Kurumu Ba?kanhgi - - ANKARA
b) }§sizlik Sigortasun kapsayan mevzuatla ilgili olarak:
Tllrkiye t§ Kunimu Genel MOdthiugil - ANKARA
Karadag bakimtndan:
AT\la§manin 2 uci maddesinde tanimianan mevzuattan sornmlu olan ve irtibat
kurumlannm gorev alantna given yctkilerini yetkili kurumlara transfer edebilen
Bakanhklar
(2) Irtibat kurumlan, Anla§ma i!e bu idari Aiila^manm uygulanmasi i9in kullaiulacak
olan forrnUlerieri ortaklaja karar[a§ttnrlar.
(3) Yetkili kurumlar:
Tilrkiye Cumhuriyeti bakimtndan:
Yetkili kurumlar bu maddenin fairinci fikrasmda belirtilen irtibat kurumlanyla ayiuclir.
Karadag bakimindan:
1) Sagltk sigortasitu kapsaj'an mevzuat 19111:

* r.,,. , ^-

AoLf biBlO!

Karadag Saglik Sigorta Fonu;

\
Oaire Ba$k

2) Ya§hhgi ve maiuHtlgU kapsayan mevzuat ifin:
Karadag Emeklilik ve Bngellilik Sigorta Fonu;
3) f§ kazasi ve meslek hastahklarmi kapsayan mevziiat ifin:
Karadag Emeklitik ve Engellilik Sigorta Fonu ve Karadag Saghk Sigorta Fonu;
4) £ocuk ve anaiik yardimJanni kapsayan mevzuat i9in:
Sosyal htzmetlerden soruralu yetkili merkezler,

(4) Anla^manui ve b\i idari Anla§manui uygulamnasma ydnelik olarak irttbat kurumlan
ve yetkili kurumtar, birbirlerinin. yam sira yararlamciiar, hak sahipleri ve bimlann aile
bireyleri ilo temsilcilori arasinda dogrudan irtibat kurabilirler ve kar§ihkli idari yardim
saglarlar..
Madde 3
YardimlariH Odenmesi
Yetkili Kurutnlar, Anla§nianm 5 inci maddesinde belirtiien nakdi yardimlan,
Anlajmanin 3 i'mcfi maddesinde belirtiien ^ahislara kendi nievzuatlannda Ongdrlilen
hiikilmlere gOre dogrudan oder.
II.
UYGULANACAK MEVZUAT

Madde 4
Sigorfalilik BeJgelerinin Verilmesi
(1) Akit Devletin yetkili kurumu, Anlagmannv 6 nci maddesiiiin ikinci fikrasi, 7 nci
jnaddesi, 8 inci raaddesi, 9 uncu tnaddesinin birinci ve ilflincti fikralan ve 10 uncu
maddcsiuitJ birinoi Qkrasuim uygulanmasinda, gSnderen Akit Devletin mevztiatina tabi
kalmaya devam edecegini gosterirbir belgeyi ilgili ki§iye verir.
(2) Plkenlenen bclgcnin bit' omcgi gonderilen Akit Devletin kurumuna verilir.
(3) istisnai durumiarda, bu maddcnin birinci fikrasmda belirtiien beige sigortalmm,
i§vorenin ya da istihdatn edildigi veya serbest 9ah§tigi Akit Devlet knrumunun talebi
tlzerine daha sonra da dUzentenebi i in

Musa r
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Madde 5
Gejici G8rev Siireslnin Uxatilmasi
(1) Anla?nianm 7 nci maddesinde sdztl edilen gecici go'rev sUresinm wzamasi haiinde,
ilgiiimn bagh bulundugu tllkeniti yetkili makami, ki§inin gecici olarak ikamet ettt|i,
kabul eden tUkenin yetkili makamma iki nllsha olarak diizenlenecek formiUcrlcri
gOndererek uzayan gegici gorev sUresitide de iigili ki§inin gSnderen tilke inevzuatina
tabi kabiast i$in onay ister.
(2) iigili ki§inin bulundu|u Ulkenin yetkili makami, onaymi formUler Uzerindc
belirterek bir ntlshasim iigUi ki?inin bagh bulundugu ijlke yetkili makamma iade eder.
Madde 6
Tcrcih Hakki
(1) Anla§mamn 10 uncu maddesinin ikinci ftkrasinda tantmlanan kimseler, Anla$manm
ylirllrlUge girmesinden once istihdam edilm!§ iseler, tercih Jiaklarmi Anla§manm
ydrlirltige girdigi tarihten itibaren 3 ay i<jinde yapabilirler.
(2) istihdam edildigi UJke inevzuatmi tercih eden kimseler, bu iilke yetkili kurumutica
kendisine verilen belgeyi 9ah§tigi Ulkedeki kurumlara verir veya diplomatik misyon ya
da konsolosluk araciligi ile «la§tinr.

HI. BOLtM
OZELHtlKUMLER
1. IQSIM
HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI
Madde 7
Sigortalihk Siireleriuin Birle§tirilmesi
(1) Anla§mantn 12 nci maddesinin uygulanmasiuda, sigortali o anda ikamet ettigi
Ulkenin yetkili kurumlanna sigortahlik slirelerhii gosterir bir beige ibraz eder.
(2) Bu maddenm birinci ftkrasinda belirtilen beige, sigortahnin talebi tkerine, son
olarak kayith bulundu|u Akit Dcvlet kurumunca verilir.

Da/re Bas .*,

(3) Sigottali, bu maddenin birinci fikrasmda belirtilen belgeyi ibraz edemez ise, yeni
i§yerinin bagh bulundtigu Akit Devletin yetkili kunimu bu belgenin gGnderjimesiru
diger Akit Devletin kurumundan talep eder.
Madde 8
Diger Akit Devlette Cah§nia veya Bulunnta
Halinde Saghk Yardimlarmdan Yararlauma
(1) Anla§mamu 13 iinct! maddesinin birinci ve Ii9imctt fikralan ile 15 inci maddesinin
dSrdUncti fikrasmda sSzii edilen sigortad ki$iler ve buniarm aile bireyleri, diger Akit
Devlette ge9ici olarak bulunduklari sirada sagiik yardimlanndan faydalanabilmeleri
i^in, Akit Devletin Yetkili Kunitmi tarafmdan verilen ve sagiik yardimlanna mUstahak
olduklarmi g^sterir belgeyi diger Akit Devletin kuruinuna ibraz eder. Bu beigede
yapilacak yardimlanm silrcsi dc gSstcrilir.
(2) Bu maddenin birinci fikrasmda belirtilen bclgcnin ibraz edilememesi durumunda,
yetktii kurum, tibbi hizmetleri saglami§ olan Kurumun talebi tizerine bunu dalia sonra
dib.enleyebilir. Anla?manm 13 tlnctl maddesinin ilcilncil fikrast ile 15 inci maddesinin
dordllncll fikiasmda sozd ediien sigortah ki§iler 19!!! diger tarafin yetkili kurumundan
mevcut tibbl belgeler de talep edilir.
(3) Anla§mamn 13 Uncii maddesinin dSrdiincu fikrasmm uygulanmasinda sigortah ve
aile bireyleri kendi iilkesine donene kadar hastahk ve analik sigortalan yardimlarmdan
yararJanmaya devam edebilmek 1910, yetkili kiirnin tarafmdan dllzenlenmif gecici
olarak ikametgahin nakline miisaade editdigini ve yardimlarjn sliresini gb'steren bir
belgeyi yeni bulundugu yerdeki kunnna ibraz etinek zonmdadir. Si3z konusu beige elde
olmayan nedenlerden dolayi Snceden ahnmami? ise, yefkili kurum tarafmdan sonradan
verilcbilir.
(4) ^llncij fikrada belirtilen sigortalmtn saghk durumu onceden QngOrUlen stlrenin
otesinde de yardimlann devam ettirilmesini gerekli kildigt takdirde sagiik yardimlannm
sUresi hekim raporu somieunda ve yetkili kurum karan ile uzatilir,
Madde 9
Sigortalmm Aile Bireylerinin Sagiik Yardimlan
(1) Anla§manm 14 ilncli maddesine istinaden, sigoitalimn diger Akit Devlette ikamet
eden aile bireylerinin saghk yardimlanndan faydalanabilmeleri 19111, sigortalmin
istihdam edildigi lijkenin yetkili kurtimunea diizcnlenccck beige diger Akit Devlet
kiirunnma gSnderilir.
(2) Bu maddenin birinci fikrasmda belirtilen beige, ikamet yerindeki Kuruma hakkm
sonaerdigine iiiskin biigilendinne yapilana kadar gecerlidir,
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(3) Bu yardim hakkmm sona ermesi halinde, yetkili kurum bu hususu bir beige ile aile
bireylerinin ikamet ettigi Akit Deviet kurumuna bildirir. Bu durumda, bu yardimlardan
faydalanma hakki, ikamet edilcn Akit Deviet yetkili kurumunca bildirinin almdig"! tarihi
takip eden 30 gun sonra sona erer.
(4) SSgortah ve sigortaJmm aile bireyleri, Szellikie sigortalinm i§ini birakrnasi veya
degi§tirmesi, aile bireylerinm ikamet yerinin degismesi ve ikamet edilen Hike
mevzuatma gore aile bireyierinin saglik yardimuia hak kazanmasi gibi saglik
yardimlarmdaii yararlaruna hakkma tesir edecek her tttrltt degi§iklikten yetkili kurumu
haberdar eder.
Madde 10
Ayhk Sahiplerinm Sagltk Yardiralan
(1) Anla§manm 15 inci maddesinin ikinci ftkrasimn uygulanmasincla, aylik sahibi lie
aile bireylerinin saglik yardunlanndan faydalanabilmeleri i?in Yetkili Kurum, ikamel
edilen Akit Devletiu Kurumuna bir beige gSnderir.
(2) Bu maddenin birinci fikrasinda beiirtilen beige, ikamet yeri kurumuna hakkm sona
erdigine ili5kin bir bildiri yapilmadigi niUddetge ge?erlidir.
(3) Yardim hakkmm sona ermesi durumunda yetkili kurum bu durumu, ikamet edilen
Akit Deviet kurumuna bir yazih beige ile bildirir. Yardimlardan yararlanma hakki,
ikatnet edilen Akit Deviet kurumunca bildirinin almdigi tarihten itibaren 30 gi'm sonra
veya ayhk sahibijiin 6lUm tarihinde sona erer.
Madde 11
Ortopedik Ciliazlar, Protezler ve BilyUkMasvaf
Gerektiren Saglik Yardjmlavi
(1) Bu Anla§mamn ekinde yer alan ortopedik cihazlann, protezleriu ve btiytSk masraf
gerektireu diger saghk yardirnlarmm degerinin acil haller hariy Akit Devletin ulusal
para birimi cinsinden 500 Avro'yu ge9mesi durumunda yardjmiar, yetkili kurumun
onayi alindiktan sonra saglanu-. Diger Akit Devletin Kurumu, yUksek maliyet onayi
talebi tie birlikte tibbi raporu da gttnderir.
(2) Yetkili kurum, bu maddenin birinci fikrasinda belirtiien ve acil hallerde verilip
tutari 500 Avro'yu ge9en hizmetler hakkinda diger Akit Deviet tarafmdan tibbi
belgclerle bilgtlendirilir.
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Madde 12
Ydnteiniu Uygulanmamasi Durumunda Gider tadesi
Bu Idari Anla?mada <5ngoriUen usule aykin §ekilde sagiik yardimi hakktm kullanmif
olan ki§i tarafmdan yapilan harcamalar, uyguladigi mevzuat gergevesinde ye{kili kurum
tarafmdan kar§ilamr. Yetkili kurumun talebi uzerine, saghk yardnninin saghmdigi
yerdeki kuium, diger Yetkiii Kurinna, soz konusu saglik yardimi i^iii ge?erli fiyatlari
iki dilde dUzenleuen belgeierle/ formdlerle biidtur.
Madde 13
ij G8remezfik Odeaekleri
(1) 1§ goremezlik 5denekleri yetkili kurumca dogrudaii sigortaliya Odenir.
(2) Hastane tedavisi dufumunda, gefici ikamet edilcn Akit Devletin kurutnu diger Akit
Devletin yetklli kunimunu tamamlanan tedavi hakkmda haslane iedavisine ilijkin
raporlar gondermek suretiyle bilgilendirir.

Madde 14
Gider tadesi
(1) Anlajmanin 13, 14, 15, 16 ve 24 ttricU maddelerine istinaden yapilan saghk
yavdimlan masraflan, Akit Devletlerin. yetkili inakainlanmn ba?ka bir odeme §ekli
ti7.erinde atila§niami§ olmalan halinde fiili tutarfar Uzerinden alacakh kuruma odenir.
(2) Saglik yardimi masraflanna ili§kin fonnilier, 2 niisha olarak 01 Ocak - - 30 Haziran
ve 01 Temmuz — 31 Aralik tarihleri arasindaki 6'§ar ayhk donemicr halinde listeye
eklenir ve diger Akit Devletin yetkiti kiirumuna gSnderiHr. Bu yetkili kunmi
doktimanlan aldigi tarihten itibaren U? ay iferisinde toplam miktarm % 50'sini, kalan
kismi ise incelemelerini tatnamiadiktan sonra vc en ge9 6 ay icerisitide Qder.
2. KTSIM
YA§LILIK, MALULLtfK VE Ol,t)M
Madde 15
Sigortahhk Silrclcrinin Birlejtirihnesj
Anlajmanin 19 uncti maddesine istinaden, yardmi hakkinin dogmasi icin, diger Akit
Devlette ge9ea sigortahlik sOrelerine ihtiya? duyulinasi halinde, o iUkenin yetkili
kuruniundan sigortahhk siireierini gCsterir fonntllcrin gOnderilmesi talep edilir.
;
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Madde 16
Muracaatm Yapilraasi

(1) Yetkili kurumlar, hak kazandan yardimlar, yardim miktarma ait herhangt bir talep
ve buna ili§kin hususlar hakkinda birbirlerine bilgi verifier. Du bilgi ali§verifi, iletilecek
belgelenn asillarmm yerine ge?en iki dilde dUzenlenen belge/fortntller ile saglanir,
(2) Talebiii verildigi yetkili kurum, uygulanan mevzuat kapsaminda dikkate ahnacak
sigortahlik stlrelerinill teyidi ile birlikte sttz komisu talebi diger Akit Devletin yetkili
kurumuna iletir.
(3) Akit Devletlerin kurumlan, sigorlah veya hak sahipleri ve aile bircyleri hakkinda
kendi mevzuatlanna gore aldiklan katarian birbirlerine bildirirler.
Madde 17
Yardinilarin Odeiimesi
(1) Yararlamcilar ve hak sahipleri her yilm Nisan aymm sonuna kadar iki dilde
diizenienen ya§am belgelerini / formlilerini aylik odeyen yetkili kuruma gSnderirler.
MilmkUn olmasi halinde yetkiii kunimlar, yararlanicilar ve hak sahiplerinin hayatta
olup olmadiklanna ilijkin bilgileri yazi§ma yoluyla ya da elektronik ortamda
birbirlerine bildirirler.
(2) Yetkili kurumlar, diger Akit Devlette ikamet eden yaravlanicilarin ve hak
sahiplerinin sayilanna ait istalistiki bilgiieri, ayhgin ttlrU ve bir 6nceki yila ait odenie
meblaglan yaxtlmak suretiyle cart yilm Mart ayimn sonunda birbirlerine gOnderirier.
Madde 18
Bir Yildan Az Sigortahlik Sttrelevi
Anlajmanjti 20 inci maddesiniti ikinci ftkrasma istinaden hesaplanan ayligm tamami
yararlamciya Odenir.
3. KISIM
OLDMYARDIMI
Madde 19
Sigorfalihk Silreleriiiin Blrle^tirilmesi
Anla§manm 23 Uncll maddesitie istinaden, yardim hakkmin dogmasi i9i'n, diger Akit
Devlette ge^en sigortahlik sUrelerine Jhtiya9 duyulmasi halinde,
kurumutidan sigortahlik sureleriut gcisterir fonniilerin gOnderilmesi

u.su
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4.KISiM
MESLEK HASTALIKLARIVE J$ KAZALARI
Madde 20
Diger Akit Devlettc Ikamet Etmc veya Bulunina
(1) Sigortali, Anla^mansn 24 tmcli maddesine istinaden saghk yardimlarmdan
faydalanabilmek iein ikamet ettigi veya bulundugii Ulkenin kurumuna, kurumca
diizenlenmi§ olan belgeyi ibraz eder,
(2) Sigortali bu maddenin birinci fikrasinda belirtilcn belgeyi ibraz ederaez ise,
bulunulan veya ikamet edilen Ulkenin kurumu, yetkili kiirumdan bclgeyi talep eder.
(3) Bu maddenin birinci fikrasinda belirttlen beige, ikamet halinde, ikamet edilen
Ulkenin kiirumuna belgenin iptal edildigine dair bir bildirimde bulunulmadik9a
ge9erlidir.

Madde 21
Hastahgin Agir)a§masi
(1) Anlajrnanin 26 nci maddesinin uygularunasi i9i», sigortah yeni ikametgahin
buhmdugu Ulkenin yetkili kunimuna, sflz konusu rneslek hastaiigi nedeniyle daha once
baglmimis olan yardimlarla ilgili bilgiieri verir. Bu kurum, lUzum gtfrtlrse, konu ile
ilgili her tilrlil a9iklatnaiari, ilgiliye s5x konusu yardunlari yapmi? olan yetkili
kuvumdan isteyebilir,
(2) Sigortah ikinci Akit Devlette hastaligtn agirla?tnasma sebep olabilecek bir i§te
9ali§mami§ ise, sigortahya teblig olnnan red karannin bir 6'rncg'i birinci Akit Devletin
yetkili kunimuna go'nderilir.
(3) Sigortali, ikinci Akit Devlette hastahgin agirlajmasina sebep olabilecek bir i?te
9ali5mi§ ise, ikinci tarafiu yetkili kurumu ilgiliye ek olarak Odeyecegi yardimm tutarinu
diger Akit Dcvlet yetkili kurumuna bildirir. Bu ek yardun dogrudan ilgiliye ddenir.
Madde 22
Tibbi Muayeiie
(1) Yetkili kummun talebi iizerinc, ikamet edilen veya bulumilan Cilkenin kurumu,
ilgilinin tibbi kontroltmU yaptsrarak sonii9lanni enkisa slirede yetkili kuruma gonderir.
(2) Tibbi kontrollere ili?kin luircamaiar, talep eden yetkiii kurum
yapan kuruma geri 5denir,

(3) §ayet tibbi kontroller her iki tllke mevzuatlarmin uyguianmasi ipin yaplhyorsa,
kisjnin ikamet veya biilunma yerindeki kuram tarafmdan yapihr. Masraflar bu kuruma
aittir.

s. KISIM
l§SiZLiK YARB1MLARI
Madde 23
Sigovtalihk Surelevimn Birle§tirilmesi
(1) Is,sizlik yardimmdan faydalanmak isteyen kimse, diger Akit DevJette
sigortallllk stireleri ve i§sizlik 6"denegi atdigi siireleri gosterir belgeieri yetkiii kuruma
ibraz eder.
(2) Bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen beigelerin^ sigortah tarafindan ibraz
edilememesi halinde yetkiii kunim, diger Akit Devlet kurumundan, soz koiuisu
belgeleriti tanzim edilerek gSnderilmesini talep edebilir.
6. KISIM
AtLE VE COCUK YARD1MLAM
Madde 24
Sigortahlik SUrelerinin Birle§tirllmesi
(1) Anla§manin 28 inci maddesine istinaden, yardimlara hak kazanmak 19111 diger Akit
Devtetteki sigortallllk sUreleii gerekli ise, yardimlardan yararlanmak isteyen ki?i yetkiii
kuruma, diger Akit Devlet mevzuatina gSre ge9en sigortallllk stireleritn gdsterir bijbeige ibraz eder.
(2) Bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen belgelerin, sigortah tarafindan ibraz
edilememesi halinde yetkiii kurum, diger Akit Devlet kunummdan yukanda s6zU
edilen belgenin gCnderilniesini talep eder,

Daire Balkan •

W. BftLUM
SONHtlKUMLER
Madde 25
Yih-iirlUk
(1) Bu Idari Anlasma, Ania§ma He birlikte yiirUrlUge girer ve An!a§ma yijiiirliikte
oldugu sttrece ylirilrlllkte kalir.

(2) Bu idari Anla§ma 18,05.2015 tarillinde Podgoritsa'da her 119 metinde ayni derecede
ge9erli olmak Uze/e TtSrkfe, Karadagca ve ingitizce dillerinde iki§er orijinal niisha
olarak dijzenlenmi§ ve imzalanmi§tir, Yoruni farkllllklarmda Ingilizce metin esas
almacakfir.
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ORTOPEDtK CIHAZLAR, PROTEZLER VE BtfYtJK MASRAF
GEREKTIREN SAGLIK YARDIMLARI
1- Ortopedik cihazlar, protezler veya dcstek cihazlan (takviyeli dokudan ortopedik
kovselcr lie btltiln munzam par^alar, aletler ve takimlar dahil)
2- Ortopedik ayakkabilar ve rmmzam ayakkabilar (ortopedik olmayatilar)
3- Gene ve yUz protezleri,
4- Goz protezleri, kontakt lensler,
5- l§itme cihazlan,
6- Di§ protezleri (sabit vc sikanlabilir) ve agiz bo§Iugumi kapatici protezler,
7- Hasta ara9lan ve tekerlekli sandalyeler,
8- Yukarida aniian ekiptnaniti yeuilcntnesi,
9- Termal tedaviler,
10- Bir nekahat evinde, bir prevantotyum veya bir sanatoryutnda bakirn ve hekim
tedavisi,
U- Mesleki rehabilitasyon ama9h egitim tedbideri veya i§levsel readaptasiyon.
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