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TURKiYE CUMHURiYETi HUKUMETi 

iLE 

KIRGIZ CUMHURiYETi HUKUMETi 

ARASINDA 

SOSYAL GUVENLiK ANLA~MASI 

Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Kll'glz Cumhuriyeti Hiikiimeti, (bundan sonra "Akit 
Taraflar" olarak amlacaktlr.) sosyal giivenlik alanmda ili~kileri diizenlemek amac1yla 
a~ag1daki konularda mutab1k kalm!~lardn·. 



I.BOLUM 
GENEL HUKUMLER 

Madde 1 
Terimlerin Tanmu 

(I) Bu Anla~mada kullamlan terimler a~ag1daki gibi tannnlamm~tlr: 

a) Ulke: 
Tiirkiyc bakmundan, Tiirkiye Cumhuriyeti, 
K1rg1z Cumhuriyeti baknmndan, Kug1z Cumhuriyeti, 

b) Mevzuat: Bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci f1krasmda belirtilen sosyal 
giivenlik rejimleri ile ilgili kanun, Hiziik, yonetmelik vc diger diizenlemeler, 

c) Yetldli Makam: 
Tiirkiye Cumhuriyeti baknmndan; 
<;:ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1, 

Kuwz Cumhuriyeti baknnmdan; 
Sosyal Fon ile <;:ah~ma ve Sosyal Kalknuna Bakanhg1, 

d) Y ctkili Kunun: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatm 
uygulamasmdan sorumlu kurum veya kurumlar, 

e) Sigortah: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatm uyguland!gl 

veya uygulamm~ oldugu ki~i, 

f) Sigortahhk Siiresi: Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata 
gore sigorta primi odenmi~ veya odemni~ sayilan siire, 

g) Ayhklar vc Yanhmlar: Bu Anla~mamn 2 nci maddesi kapsammda verilen 
Him ayhklar ile diger nakdi yardnnlar, 

h) ikamct: Akit Taraflann mevzuatmda tannnlanan veya kabul edilen siirekli 
ikamet, 

i) Bulunma: Akit Taraflann mevzuatmda tannnlanan veya kabul edilen gec;ici 

ikmnet,. 

j) Aile Bireyi: Akit Taraflann mevzuatma gore aile bireyi olarak tannnlanan 

veya oyle kabul edilen ki~iler, 



k) Geridc Kalanlar: Akit Taral1ann mevzuatma gore hak sahibi olarak 

tanunlanan veya oyle kabul edilen ki~iler, 

1) Yararlamci: Akit taral1ann mevzuatma gore ayhk ve yardunlara hak kazanan 

ki~i. 

(2) Bu Anla~mada tanunlanmayan her bir tcrim, Akit Taraflann mcvzuatmda hangi 

anlamda kullamlm1~ ise o anlmm ifade eder. 

Madde2 
Maddi Uygulama Alam 

(1) Bu Anla~ma, her iki Akit Tarafm sosyal gUvenlik mevzuatma ili~kin a~ag1da 

belirtilen hususlarclaki diizcnlemelerini kapsar: 

A. Tiirkiye Cumhuriyeti bakumndan; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i~veren tarafmclan vah~tmlanlar 

aylSlndan malulliik, ya~hhk, o!Um, i~ kazas1, meslek hastahg1, hastahk ve 
anahk sigortalan, 

b) Hizmet akdine bagh ohnakslZln kendi adma ve hesabma baguns1z 

vah~anlar aylSlndan malulliik, ya~hhk, ohim, i~ kazas1, mesick hastahg1 ve 

anahk sigortalan, 

c) Devlet memurlan ve diger kamu gorevlileri aylSlndan malulliik, ya~hhk, 
o!Um sigortalan. 

B. Klrg1z Cumhuriyeti bakunmdan; 

a) Ya~hhk sigortas1 ayhg1, malulliik sigortas1 ayhg1 ve oliim sigortas1 ayhg1, 

b) Ayhk birikimlerinden yap1lan odemeler, 

c) Geyici i~ goremezlik ve anahk yardunlan, 

d) ilgili ki~iye veya bu ki~inin oliim(i halindc odemeleri almaya hak kazanan 

ki~ilere veri! en i~ kazas1 ve meslek hastahklan yardunlan, 

e) Cenaze yard1mlan. 



(2) Bu Anla~ma, bu madclenin birinci fikrasmcla belirtilen mevzuatl clcgi~tiren, 

yeniclen cliizenleyen veya bu mevzuat yerine ge9en ya cia bu mevzuata ek hiikiimler 

getiren her nirlii mevzuata cia uygulamr. 

(3) Bu Anla~mamn yeni bir sosyal giivenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta 

koluna clair mevzuata uygulanmasr, Akit Taraflar arasmcla bu amayla yeni bir anla~ma 

imzalamnasr yolu ile geryekle~tirilir. 

Madde3 
Ki~isel Uygulama Alam 

Bu Anla~ma hiikiimleri, aksine bir hiikiim bulunmachk9a Akit Taraflann her birinin 

mevzuatma tabi olan veya cvvelce tabi olmu~ bulunan ki~ilere ve bunlann aile bireyleri 

ile geride kalanlanna uygulamr. 

Maddc 4 
i~Iem E~itligi 

Akit Taraflarclan birinin sosyal giivenlik mevzuatlnm uygulanmasmcla, bu Anla~manm 

3 (incii maclclesinde belirtilen cliger Akit Tarafld~ileri, birinci Akit Taraf ki~ileri ile aym 

hak ve yiikiimliiliiklere sahiptirler. 

Mad de 5 
Ayhklarm ihracr 

(1) Bu Anla~macla aksine bir hiikiim bulmunaclrkya oclemeclen sorumlu Akit Tarafm 

mevzuatma gore hak kazmulan 2 nci madcle kapsammclaki ayhklar, bu Anla~mamn 3 
(inc(i maclclesi kapsammcla bulunan kimselere, cliger Akit Tarafta ikamet etmeleri 

halincle de herhangi bir transfer masrafr kesilmeksizin aynen oclcnir. Sigortahmn 

iiyiincii bir iilkecle ikamet etmesi halincle her bir Akit Taraf, ayhklan kendi mevzuatma 

gore ocler. 

(2) Bu maclclenin birinci fikrasr hiikiimleri, claimi ikamet ko~uluna bagh olarak 

yaprlan odemelere uygulanmaz. 

Madde 6 
Ayhldarm ve Yar·drmlarm Azaltrlmasr, Durcluruhnasr vc iptali 

(I) Akit Taraflarclan birincle meyclana gel en bir clurum, cliger Akit Taraf mevzuatma 

gore ayhk veya yardnnm baglamnasnu ve oclemnesini etkiliyorsa, bu Akit Taraf bu 

clurumu kencli iilkesincle meyclana gelmi~ gibi clikkate ahr. 



(2) Akit Taraflardan birinin mevzuati kapsammda ayhgm veya yardnmn tahsis 

edilmesi veya bu ayhgm veya yardmun i:idemnesi, sigmtahya aym zamancla cliger Akit 

Taraf mevzuat1 kapsammcla, bu Anla~manm 2 nci maclclesinde belirtilen aym veya 

farkh tiircle bir ayhk veya yarclnnm tahsis cdilmesi veya i:iclenmcsi hakkuu etkilemez. 

II. BOLUM 
UYGULANACAK MEVZUATA iLi~KiN HUKUMLER 

Madde 7 
Gene! Hiikiimler 

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmacllkt;a, 

a) Bu Anla~ma kapsanuna giren sigortah ki~iler, iicretli ve/veya baguns1z 

t;ah~tiklan Akit Tarafm mcvzuatma tabi olur. 

b) Her iki Akit Tarafta aym and a 1icretli ve/veya bagnns1z t;ah~an sigortahlar; 

1. Ya~hhk, malulliik ve i:iliim sigortalan bakumnclan saclece daimi ikamet 

ettikleri Akit Taraf mevzuatma, 

2. i~ kazas1, meslek hastahg1, get;ici i~ gi:iremezlik, anahk sigmtalan 

bakumnclan ise her iki Akit Taraf mevzuatma, 

tabi olurlar. 

Maddc8 
Geyici Gorevlcndirme 

(1) A kit Taraflardan birinin iilkesinde istihclam eclilen ki~i, i~vcreni tarafmclan 

bclirli bir i~in ifas1 it;in cliger Akit Tarafa gi:irevli olarak gi:inclerilirse, bu kimsc aym 

i~vercnin iicretli t;ah~am s1fatuu korudugu takclircle, 24 ay1 get;memek ko~ulu ile birinci 

A kit Taraf mevzuatma tabi olmaya clcvam ecler. 

(2) Akit Taraflardan birinin iilkesincle bir mesleki faaliyet icra eden baguns1z 

t;ah~an, faaliyetini get;ici olarak diger Akit Tarafta gert;ekle~tirmck amac1 ile bu clevlctc 

gittigi takclircle, 24 aya kaclar birinci Akit Tarafm mevzuatma tabi olmaya clcvam eder. 

(3) Birinci ve ikinci filcralarclaki siireler her iki Akit Tarafm yetkili makam veya 

yetkili kurumlanmn i:inccclcn onaynun alnnnas1 ~ar!Jyla toplam 60 aya kaclar 

uzatllabilir. 



Madde 9 
Uluslararasi Ta~nuac1hk i§lctmeleri Personeli 

(1) Merkezi bir Akit Tarafta bulunan ve kendi adma veya ba§kasl hesabma 

karayolu, clemiryolu, havayolu ya cia clcnizyolu ile uluslararas! yolcu veya mal 
ta§tlllacthgt yapan bir i§yerinin clola§an veya scfcr yapan personelinclen olan sigortah 
ki§i, i§yeri merkezinin bulunclugu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) i§yeri merkezinin bulunclugu Akit Taraf cii§mclaki cliger Akit Taraf iilkcsinclc 
bulunan §Ube vcya claimi temsilciliktc istihclam eclilen sigortah ki§i, bu §Ube veya claimi 
temsilciligin bulunclugu Akit Tarafmmevzuatma tabi olur. 

Madde 10 
Gemi Miirettebah vc Gemide <;:ah§anlar 

(1) Akit Taraflarclan birinin bayraguu la§tyan gemicle yah§an sigmtah ki§i, bu Akit 
Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) Akit Taraflarclan birinin limanmcla vcya karasulannda istihclam eclilen ve gemi 

miirettcbatmclan ohnayan sigortah ki§i, cliger Akit Tarafm bayragnu ta§tyan bir geminin 
yiikleme, bo§altma veya tmnir i§lerincle vah§ll' ya cia bu i§lere nezaret eclerse, bu ki§i 
hakkmcla liman veya karasulannm bulunclugu Akit Tarafm mevzuah uygulamr. 

(3) Akit Taraflarclan birinin bayraguu la§Iyan bir gcmicle faaliyet icra eden ve bu 
faaliyet i9in kenclisine i§yeri merkezi veya ikametgalu cliger Akit Tarafta bulunan bir 

miiesscse veya kimsc tarafmclan iicret iiclenen ki§i, ikinci Akit Tarafm mevzuatma o 
Akit Tarafm Ulkesinclc ikamet ecliyorsa tabi olur; iicreti iicleyen miiessese veya kimse 
amlanmevzuatm uygulamnasmcla i§veren saythr. 

Madde 11 
Diplomatik Misyonlm· ve Konsolosluk Giirevlileri 

(1) Akit Taraflarclan birinin cliplomatik misyon veya konsolosluk mensuplan i1e 
bunlann iizel hizmetlerincle vah§tnak iizere cliger Akit Tarafa giinclerilenler, giincleren 
Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) Diplomatik misyon veya konsolosluklarcla vah§nmk iizere mahallinclen istihclam 

eclilenler, ikamet eclilen Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. Ancak, bu ki§iler istihclam 
eden Akit Tarafm vatancla§l iseler, i§e ahncltklan tarihi takip eden ii9 ay i9erisincle 
istihclam eden Akit Tarafmmevzuatmm uygulamnasm1 tercih eclebilir. 



Madde 12 
istisnalar 

Akit Taraflarm yetkili makamlan, bir ki~i veya ki~i gruplan hakkmda uygulanacak 

mevzuat bakmundan bu Anla~manm 7 iii\ 11 inci maddelerine istisna te~kil eden 

hiildim1er iizerinde anla~abilir. 

III. BOLUM 
OZEL IrUKUMLER 

1. KISIM 
i~ KAZASI, MESLEK HASTALIGI, 

GEC,::iCi i~ GOREMEZLiK, ANALIK, CENAZE YARDIMI 

Ma<l<le 13 
i§ Kazas1, Mesick Hastahg1, Ge~ici i§ Goremezlik vc Anahk Odenelderi 

(I) i~ kazas1, meslek hastahg1, ge<;ici i~ giiremezlik ve anahk iidenegine hak 

kazamlmasmda ve bu iideneklerin tutaruun belirlenmesinde, ilgilinin iicretli veya 

bagimsiz <;ah~tigi Akit Taraf mevzuat1 uygulamr ve ilgilinin yalmzca iicretli veya 

bagimsiz <;ah~tigi Akit Taraf iilkesinde ge<;irdigi siireler dikkate ahmr. 

(2) Aym anda her iki Akit Tarafta iicretli ve/veya bagimsiz <;ah~makta olanlar 

bakmundan vakamn meydana geldigi Akil Taraf mevzuah uygulamr. 

(3) Tiirk mevzuatmm uygulanmasi baknnmdan, bu Anla~mada "ge<;en ge<;ici i~ 

giiremezlik iidenekleri" tabiri, hastahk halinde saglanan ge<;ici i~ giiremezlik 

iideneklerini de kapsar. 

Ma<llle 14 
Ccnaze Yardnm 

Cenaze yaidimi, her bir Akit Tarafm kendi mevzuatma gore yap1hr ve ilgilinin yahuzca 

iicrctli veya bagimsiz <;ah~tigi Akit Tarafiilkesinde ge<;irdigi siireler dikkate alum. 



2. KISIM 
YA~LILIK, MALULLUK VE 6LtiM 

Madde 15 

Ayhk Haklunm Belirlenmesi 

(1) Her bir Akit Taraf, ayhk hakknu kendi mevzuatmda ge<;:en sig01iahhk siircsini 

esas alarak belirler. Ayhk, ayhgt baglayan Akit Tarafmmevzuatmda ongoriilen ~mi ve 

usullere gore baglamr. 

(2) Bir Akit Tarafm mevzuatma gore ge<;:en sigortahhk siireleri ayltk hakknun 

belirlenmesinde yeterli degilse, diger Akit Taraftn mevzuatmda gc<;:en sigortahhk 

siircleri, aym zamana rastlamamak ko~uluyla dikkate alum. 

(3) Bu maddenin ikinci ftkrasuun uygulanmast sonucu sigortahnm ayhga hak 

kazanamadtgt durumlarda her bir Akit Taraf, kendi iilkcsinde ge<;:en sigortahhk 

siirelerini, bu Akit Tarafm sosyal giivenlik anla~mast imzalachgt ii<;:iincii iilkede ge<;:en 

sigortahhk siireleriyle birle~tirir; ancak, <;:akt~an sigortahhk siireleri dikkate alnunaz. 

(4) Bir Akit Tarafmmevzuatma gore belirli bir ozellikte, belirli bir pozisyonda ya 

da belirli <;:ah~ma ko~ullannda ve organizasyonlarda <;:ah~ma a<;:tsmdan ayhk hakknun 
belirlenmesinde, diger Akit Tarafmmevzuatma gore kazamlnu~ benzer siireler, ilk Akit 

Tarafm mevzuatma gore <;:ah~ma siireleriyle birle~tirihnez. Bu siireler gene! rejim 

kapsanunda sigortahhk siiresi olarak dikkate alnur. 

(5) Tiirkiye Cumhuriyeti baknmndan sigortahhk siirelerinin tespitinde bir ay 30 

giin, bir ytl 360 giin olarak kabul edilir. 

Maddc 16 
Bir Y tldan Az Sigortahhk Siircsi 

(!) Bir Akit Tarafm mevzuatma gore tamamlanan sigortahhk siirelerinin toplmm 12 

aydan az ise, bu mevzuata gore sadece bu sigortahhk siiresine bagh ayhk hakkt 

bulunmast durumu baric,', ayhk baglamnaz. 

(2) Diger Akit Tarafm yetkili kurumu, ayhk hakknun kazamlmast ve tutarmm 

belirlemnesinde, birinci ftkrada ge<;:en siireleri kendi mevzuatma tabi ge<;:mi~ siireler 

olarak kabul eder. 



Madde 17 
Ayhldarm Hesaplanmas1 

( 1) A kit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayhklardan yararlanma hakki, bu 

Anla§mamn 15 inci maddcsinin ikinci ve lic,;lincii f1kra hlik(imleri uygulanmaks1zm 

kazamhyorsa, bu Akit Tarafm yetkili kurumu, odemnesi gereken ayhk miktanm yalmz 

kencli mevzuatma gore gec,;en sigortahhk slirelerini clikkate almak suretiyle belirler. 

(2) ilgili ki§i, bu Anla§mamn 15 inci madclesinin ikinci ve lic,;iincli fikra 

hliklimlerinin uygulanmas1 suretiyle ayhklara hak kazamyor ise ayhk hesab1, Akit 

Taraflann mevzuatma gore a§agidaki hususlar dikkate ahnarak yap!ln: 

a) T(irkiye Cumhuriyeti baknmndan; 

Yetkili kurum, her iki Akit Tarafta, gerektigi takclircle sosyal glivenlik anla§masi 

imzalanan lic,;linc(i lilkelerde gec,;cn sigortahhk slirelerini, kcndi mevzuatma gore 

gec,;mi§ gibi degerlendirerek teorik miktan hesaplar. Ayhgm gerc,;ek miktanm 

ise, kencli mevzuatmda gec,;en s(irenin toplam s(ireye oramm, teorik miktarla 

c,;arpmak suretiyle bulur. Yetkili kurum, ayhgm hesabmda sadece kendi 

mevzuatma gore eldc edilen kazanc,;lan veya odenen primleri clikkate ahr. 

b) Kng1z Cumhuriyeti baknmndan; 

Yetkili kurum, ayhklan, sadece kendi mevzuatma gore elde edilen kazanc,;lan 

ve/veya odenen primleri clikkate alarak hesaplar. 

(3) Ayhgm tutan, aile bireylerinin say1sma bagh olarak belirleniyorsa yctkili 

kurum, varsa cliger Akit Tarafta ikamet eden aile bireylerini de clikkate ahr. 

IV. BOLliM 
<;:E~iTLi HUKUMLER 

Madde 18 
iclari Onlcmler ve i§birligi Usullcri 

(1) Akit Taraflann yetkili makamlan, bu Anla§mamn uygulamnas1 ic,;in gerekli iclari 

dlizenlemeleri yapar. 

.. 



(2) Akit Taral1ann yetkili makamlan, bu Anla~manm uygulanmasmda alman 
iinlemler konusunda birbirlerine miimkiin olan en klsa zamanda gerekli bilgileri vcrir 
ve bu Anla~manm uygulanmasuu ctkiledigi iilt;iide ulusal mevzuatmda yapilan 
degi~iklikleri bildirir. 

(3) Akit Taraflann yetkili makamlan, bu Anla~manm uygulanmasun 
kolayla~tmnak iizere irtibat kununlan belirler. 

( 4) Bu Anla~manm uygulanmasma ili~kin her sonm it; in Akit Taraflann yctkili 
makamlan ve kurumlan, sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalanm etkiliyonnu~ gibi 
birbirlerine yardtmc1 olur. Bu idari yardunla~ma iicretsiz yaptltr. 

(5) Diger Akit Tarafta ikamet eden sigmtaltmn l!bbi kontrol muayencsi, ilk Akit 
Tarafm yctkili kurumunun talcbi iizcrine, diger Akit Taraf yetkili kurumunun usullerine 
gore yapilll'. Muayene masraflan, sigortalt tarafmdan kar~1lmur. 

Madde 19 
Ki§isel V crilel'in Korumnas1 

( 1) Bir Akit Tarafm mevzuatmda aksi belirtilmedigi siirece, Akit Taraflann yetkili 
makam, yctkili kunun veya htibat kurumlan, bu Anla~mamn ve Anla~mayla ilgili 
mevzuatm uygulanmast amac1yla ki~isel verileri birbirleri ile payla~u·lar. 

(2) Bu Anla~ma kapsammda payla~IIan ki~isel veriler, gizlilik degeri ta~u· ve sadcce 
bu Anla~mamn ve onun tatbik edildigi mevzuatm uygulamnasmda kullamltr. Diger 

Akit Taraf kendisine iletilen bilgileri if~ a edemez. 

Ma<i<le 20 
Diplomatik Temsilcililderin Yetkisi 

Bu Anla~mamn uygulamnasma yiinelik olarak Akit Taraflann diplomatik temsilcileri 
ve konsolosluk yetkilileri, kendi Ulkelcrinin vatanda~1 olan yararlamcilann 
menfaatlerini konnnaya yiinelik i~lemler it;in diger Akit Taraf yetkili kurumlanna ve 
irtibat kurumlanna dogrudan ba~vurabilir ve vekaletname olmaks1zm bunlan tcmsil 
edebilir. 

Ma<i<le 21 
Resmi Dillerin Kullamlmasi 

(I) Bu Anla~mamn uygulamnasmda Akit Taraflann yetkili makamlan ve 
kurumlan, kendi resmi dillerinden birinde ve/veya ingilizce dilinde haberle~irler. 



(2) Bir talep veya beige, cliger Akit Tarafm resmi clillerinclen biri ile ve/veya 

ingilizce yazilm1~ olclugu gerekyesiyle reclclcclilemez. 

Ma<i<le 22 

Giderlenlen ve Tasdiktcn Bagi~Ikhl< 

(I) Akit Taraflann kencli mevzuatmda yer alan vergi, resim veya harylara ili~kin 

herhangi bir istisna, muafiyet veya inclirim, bu Anla~mamn uygulanmas1 amac1yla diger 

Akit Tarafta cllizenlenmi~ beige veya bildirimlcrc de uygulamr. 

(2) Bir Akit Tarafm resmi makamlannca dlizenlenmi~ beige vcya bilclirimlerin, 

cliger A kit Tarafta aynca onaylanmasma gcrek yoktur. 

Maddc23 
Yaziii Taleplerin V crihnesi 

(I) Bu Anla~ma kapsammcla Akit Taraflarclan birinin mevzua!I uyannca A kit 

Taraflarclan birinin yetkili makamma, yetkili kurumuna veya irtibat kunnnuna yap!lan 

ba~vurular, itirazlar vcya verilen beyannameler, cliger Akit Tarafm yetkili makmmna, 

yetkili kurumuna veya hiibat kurumuna yap1hm~ say1hr. 

(2) Akit Taraflarclan birinin mevzuatma gore bu Akit Tarafm yetkili makamma, 

yetkili kurumuna veya irtibat kurumuna yapilmasi gereken ba~vurular, itirazlar veya 

verilmesi gereken beyannameler, ayru siire i9erisinde cliger Akit Tarafm yetkili makam, 

yetkili kurum veya hiibat kurumuna verilebilir. 

(3) Bu madclenin 1 ve 2 nci fikralanncla belirtilen durumlarda yukanda belirtilen 

kurumlar, ba~vumlan, beyannameleri veya itirazlan digcr Akit Tarafm yetkili kurumuna 

dogmclan veya irtibat kurumlan aracihgiyla gecikmeksizin iletir. 

Madde24 
Zararlarm Tazmini 

(1) Bir Akit Taraf, ikinci Akit Tarafta meydana gel en bir zarardan dolay1 ayhk veya 

yardnn saglanu~sa ve ikinci Akit Tarafm mevzua!I uyannca i~verene veya ii9iincii 

ki~ilere kar~I tazmin hakki varsa, bu hak birinci Akit Tarafa gc<;er. Akit Taraflar, 

tazmin hakkl konusunda kendi mevzuatnu uyguluyormu~ gibi yardimla~ular. 

(2) Aym zarardan dolay1 her iki Akit Taraf i<;in de tazmin hakki cloguyorsa, i~veren 

veya ii<;iincii ki~i, tazmina!I Akit Taraflann yetkili kurumlanndan birine odeyebilir. 

Akit Taraflar alman tazmina!I, odeclikleri yard1mlann oranma gore aralannda 

payla~n·lar. 

··.·.·•.·. 
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Ma!l!lc 25 

Y ersiz Odemelerin Gcri Alnuuast 

(1) Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu, yararlamctya yerSIZ bir odcme 

yaptm~sa, aym yardtmt saglayan diger Akit Tarafm yetkili kurumundan yersiz odenen 

meblagm geri alnnnasun talep edebilir. 

(2) Diger Akit Tarafm yetkili kunnnu, soz konusu yersiz odemeyi, sanki kendisi 

tarafmdan yaptltm~ gibi, bu kimseye yapacag1 odemelerden mevzuatmda ongorUlen 

~artlar dahilinde mahsup ederek, ilk Akit Tarafm yetkili kurumuna transfer eder. 

Mml!le 26 
l'rimlcrin Tahsili 

(I) Akit Taraflardan birinin yetkili kununu, diger Akit Tarafta ikamet eden ki~inin 

prim borcunun ilgili ki~iden tahsil edihnesini, o Akit Tarafm yetkili kunnnundan talep 

eder. 

(2) Bu yetkili kurum, prim borcunun tutamn kendi alacagtymt~ gibi mevzuatmda 
ongorlilen yontemlerle tahsil eder ve diger Akit Taraf yetkili kurumuna transfer eder. 

Ma!l!lc 27 

Odemelerde Kullamlacak Para Birimi 

(1) Bu Anla~ma uyannca yararlamctlara yaptlacak ayhk ve yarchmlara ili~kin 

odemeler, odemeyi yapan Akit Tarafm para birimi ile gervekle~tirilir. 

(2) Alacakh Akit Taraf yetkili kurumu, yapligt yersiz odemeleri kcndi para birimi 

cinsinden talep eder. Alacag1 tahsil eden Akit Taraf yetkili kurumu ise soz konusu 

meblag1 kendi para birimi ile tahsil ve transfer eder. 

Madde28 
Anla~mazhklann <;:oziimlenmcsi 

Bu Anla~mamn yorumlamnasmda ve uygulanmasmda ortaya 91kan her tiirlii 

anla~mazhk, Akit Taraflann yetkili makamlan veya yetkili kunnnlan arasmda 

gotii~meler yoluyla vozUmlenir. 



..••• , ;;c.>··.c;c·;,. 

V.BOLUM 
GE<;:ici VE SON HUKUMLER 

Maddc29 
Gc~ici Hiikiimlcr 

(1) Bu Anla~ma, yiiriirliige ginnesindcn onceki donem i9in hi9bir yardun hakkl 
dogurmaz. 

(2) Bu Anla~manm yiiriirliige girmesinclen once bir Akit Tarafm mevzuatma gore 
geyen bir sigortahhk siiresi, bu Anla~ma hiikiimlerine gore clogan haklann 
belirlenmesincle degerlenclirilir. 

(3) Bu Anla~manm yiiriir!Uge ginnesiyle clogan haklar, Anla~manm yiiriirliik 
tarihinclen itibaren iki y!l i9inde talep eclilirse, yiiriirHik tarihinden itibaren kazamhr. iki 
y1l geytikten soma yapilan taleplercle, talep tarihi esas alum. Bu clurumcla ilgili Akit 
Tarafmmevzuatmda yer alan zaman a~unma ili~kin hiikiimler uygulanmaz. 

Mad de 30 
Anla§manm Tadili 

Bu Anla~ma, Akit Taraflann kar~1hkh yazll1 nzalanyla herhangi bir zamancla 
degi~tirilebilir. Degi~iklikler, 33 lincH maddede belirtilen usule uygun ~ekilcle 

yiiriir!Uge girer. 

Madde 31 
Anla§manm Siiresi vc Feshi 

Bu Anla~ma, siiresiz olarak akcleclilmi~tir. Akit Taraflardan biri, cliger Akit Tarafa alh 
ay onceclen yaz1h bilclirimcle bulunmak suretiyle Anla~may1 feshedebilir. 

Mml!le32 
Kazamlnn§ Haldarm Korumnas1 

(1) Bu Anla~mamn feshi halinde, Anla~ma uyarmca kazamlnu~ olan haklar sakhdu·. 

(2) Bu Anla~mamn feshi halincle hen(iz karara baglamnanu~ ayhk ve yardun 

haklanyla ilgili Him i~lemler, bu Anla~ma hiikiimlerine gore sonuylandmhr. 



Maddc33 
Onay ve Y iiriirliik 

Bu Anla~ma her iki Akit Tarafm ulusal mevzuatmcla ongoriilen onay siirecine tabi 

olup, Akit Taraflann amlan belgenin yiiriirliige girmesi i<;:in gcrekli i<;: yasal usullcrinin 

tamamlancltgnu birbirlerine cliplomatik yollarla bilclircliklcri son yazth bilclirimin 

ahncltgt tarihi izleyen ii<;:iincii aym birinci giinii yiiriirliige girer. 

Yukancla yer alan hiiklimleri tascliken, a~agtcla belirtilen yetkili temsilciler bu 

Anla~mayt imzalamt~larc!Ir. 

Bu Anla~ma, 9 Nisan 2018 tarihinclc Ankara'cla Tiirk<;:e, Kll'gJzca, Rus<;:a ve ingilizce 

clillerincle, her clort metin de aym clerececle ge<;:erli olmak iizere iki~er orijinal niisha 

olarak cliizenlenmi~ ve imzalamm~ttr. Yomm farkhhklanncla ingilizce metin esas 

almacakttr. 

TURKiYE CUMHURiYETi 
HUKUMETi ADINA 

VE SOSYAL GUvENLiK 
BAKANI 

KIRGIZ CUMHURiYETi 
HUKUMETi ADINA 

\r 
TENIZBEK ABZHAP AROV 

SOSYALFON 
BA~KANI 


