
TURKiYE CUMHURiYETi ~UKUMETi 

VE 

KORE CUMHURiYETi HqKUMETi 

ARASINDA 

SOSYAL GUVENLiK ANL~SMASI 

Tiirkiye Cumhuriyeti Hlikiimeti ile Kore Cumhuriyeti hukiimeti (bundan sonra "Akit 

Taraflar" olarak anllacaktu), 

Her iki iilke arasmda sosyal giivenlik alanmdaki ili~kiyi dpzenleme arzusuyla, 

A~agtdaki hususlarda anla~mi~lardu: 



BOLUMI 

GENEL HUKUMLER 

Madde 1 

Tammlar 

1. Bu tammm amac;lanna yonelik olarak: 

a. "Yurtta~" kelimesi, 

I 

Tiirkiye Cumhuriyeti (burada bundan sonra "Tiirkiye" olarak anllacakt1r) 

bak1mmdan Tiirkiye anayasasmda tanimlandiFI ~ekilde bir Tiirkiye yurtta~I, 

Kore Cumhuriyeti (bundan sonra "Kore" olatak anllacaktir) bak1mmdan ise 

Milliyet Yasas1'nda tanimlandigi ~ekliyle bir Kore yurtta~m1 ifade eder; 

b. "Ulke" kelimesi, Tiirkiye bak1mmdan Tiirkiye, K1re bak1mmdan Kore anlamma 

gelmektedir; 

c. "mevzuat" kelimesi bu Anla~ma'mn 2'nci mjddesinde belirtilen yasa ve 

diizenlemeleri ifade eder; , 

d. "Yetkili Makam" ibaresi, 

Tiirkiye bak1mmdan <;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1'm, Kore 

bak1mmdan ise duruma gore Saghk ve Refah Bakanhg1'm veya istihdam ve 

<;ah~ma Bakanhg1'm ifade eder; 

e. "Y etkili Kurum" ibaresi, 

Tiirkiye balommdan Sosyal Gilvenlik Kurumulnu ve Kore balommdan Ulusal 

Emeklilik Hizmetleri'ni ifade eder; 



f. "sigortahhk siiresi" bir Akit Tarafm mevzuat1 uyarmca kabul edilen ve tamamlanan 

herhangi bir katk1 siiresi ve soz konusu mevzuat uyannca katk1 siiresine e~deger 

olarak kabul edilen herhangi bir siireyi ifade eder; I 

g. "yard1mlar ve ayhklar" ibaresi, bu Anla~ma'mn inci maddesinde belirtilen mevzuat 

ile saglanan herhangi bir yard1m1 ifade eder. 

2. Bu maddede tan1m1 yapllmayan herhangi bir terim tatbik olunan mevzuatta kendisine 

atfedilen anlamdad1r. 

Madde2 

Tatbik Olunan Mevzuat 

1. Bu Anla~ma a~ag1daki mevzuata tatbik olunur: 

a. Tiirkiye bak1mmdan, 

1. uzun vadeli sigorta kollanna ili~kin olarak, 5510 sayl11 Sosyal Sigortalar ve 

Genel Saghk Sigortas1 Kanunu ve 506 sayllt Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 

ge9ici 20 inci maddesinde belirtilen sand1klarlh ilgili mevzuat, ve 

n. sadece Boliirn Il'ye ili~kin olarak ve sadece uzun vadeli, k1sa vadeli sigorta 

kollar1, genel saghk sigortas1 ve i~sizlik sigJrtasma ili~kin Tiirk mevzuatma 

tabi olanlar i9in, 5 51 0 sayll1 Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortas1 

Kanunu ve 506 sayll1 Sosyal Sigortalar Kanunu'nun ge9ici 20 inci maddesinde 

belirtilen sand1klarla ilgili mevzuat ve 444 7 sar1h i~sizlik Sigortas1 Kanunu; 

b. Kore bak1mmdan, 

1. Ulusal Emeklilik Yasas1 ve 



n. sadece Boliim II'ye ili~kin olarak, istihdam Sigortas1 Kanunu ve Ulusal Saghk 

Sigortas1 Kanunu, Endiistriyel Kazalar Tazminat Sigortas1 Kanunu ve istihdam 

Sigortas1 ve Endiistriyel Kaza Tazminat Sigortas~ i<;in Primlerin Tahsilatma vs. 

ili~kin Kanun; 

2. Bu Anla~mada ba~ka tiirlii belirtilmemi~se bu Madfenin 1 'inci paragrafmda atifta 

bulunulan mevzuat Akit Taraf ile ii<;iincii bir Taraf a.Itasmda sosyal giivenlik iizerine 

bag1tlanmi~ olabilecek anla~malan ve diger uluslararas1 sozle~meleri veya kendi ozel 

uygulamas1 i<;in yaymlanm1~ mevzuati ihtiva etmez. 

3. Bu Anla~ma, bu Maddenin 1 'inci paragrafmda belirtilen mevzuatta degi~ikler, 

eklemeler yaparak peki~tirmek veya iptal etmek iizere gelecekte <;Ikarilacak yasalara da 

tatbik olunur. I 

4. Bu Maddenin 3'iincii paragrafma bakilmaksizm, bu Anla~ma, ~ayet bir Akit Tarafm 

Yetkili Makam1 bu tiirden yasa ve tiiziiklerin yiiriirliigf girecegi tarihten onceki 6 ay 

i<;erisinde soz konusu yasa ve tiiziiklerle bu Anld~manm yeni hak sahiplerine 

geni~letilmesine niyet edilmedigi hakkmda diger Akit Tarafm Yetkili Makamm1 yaz1h 

olarak bilgilendirir ise Akit Taraf1 var olan mevzuatm1 ~eni kategoriden hak sahiplerine 

geni~leten yasa ve tiiziiklere tatbik olunmaz. ! 



Madde3 

Ki~isel Kapsam 

Bu Anla~ma her iki Akit Taraftan birinin mevzuatma tab· olan veya bir stireden beri tabi 

olan herhangi bir kimseye veya boyle bir kimsenin bal~akla ytiktimlti olduklarma ve 

geride kalanlarma her iki Akit taraftan birinin ge9erli me\ zuatl baglammda tatbik olunur. 

Madde 4 

E~it Muamele 

Bu Anla~mada ba~ka tfulti yer verilmedik9e, 3 'tincti Mad~ede tarif edilen ve her iki Akit 

Taraftan birinin tilkesinde ikamet eden herhangi bir ki~i Akit Taraf mevzuatmm 

uygulanmasmda Akit Taraf yurtta~1 ile e~it muamele gorti . 

Madde 5 

Yard1mlarm ihrac1 

Bu Anla~mada aksine bir htiktim bulunmadtgt takdirde ( demeden sorumlu Akit Tarafm 

mevzuatma gore hak kazanllan yardtmlar, bu Anla~man n 3 'tincti maddesi kapsammda 

bulunan kimselere, diger Akit Taraf tilkesinde oturmalar halinde de aym oranda odenir. 

Bunlann ii9tincu bir tilkede oturmalar1 halinde yardtmlar, odemeden sorumlu Akit Tarafm 

mevzuatma uygun olarak odenir. 

Madde6 

Yard1mlarm Azaltdmasi, Durduruhr as• ve iptali 

Bu Anla~manm uygulandtgt ki~ilerin her iki Akit arafm Yetkili Kurumlarmdan 

e~zamanh yardtmlar almalar1 halinde, bunlara her iki Mit Tarafm yardtmm azaltllmast, 

durdurulmas1 veya iptaline ili~kin mevzuat htiktimleri uyg~lanmaz. 

1 



BOLUM II 

UYGULANACAK MEVZUATLA iLGi Lj HUKUMLER 

Madde 7 

Genel Hiikiimler 

1. Bu Boliimde aksine bir hiiklim belirtilmedik<;e, bir 11lkit Tarafta <;ah~an bir ki~i, bu 

<;ah~malan ile ilgili olarak, yalmzca o Akit Tarafm mevzu~tma tabi olacaktlr. 

2. Bir Akit Tarafm smular1 i<;erisinde normal olarak ikar~et eden ve diger Akit Tarafm 

smtrlart i<;erisinde veya her iki Akit Tarafm smular1 i<;e isinde <;ah~an bagtmstz <;ah~an 

ki~i <;ah~malarma istinaden sadece birinci Akit tarafm me zuatma tabi olur. 

3. Her iki Akit Tarafm smular1 i<;erisinde <;ah~makta o an veya bir Akit Tarafm smm 

i<;erisinde bagtmstz <;ah~an ve diger Akit Taraf stmrlart i<;erisinde istihdam edilen ki~i 

sadece smulan i<;erisinde normal olarak ikamet ettigi Akit tarafm mevzuatma tabi olur. 

4. Akit Taraflardan birinin memurlar1 veya memur muamt lesine tabi personeli kendilerini 

<;ah~tiran idarenin bagh oldugu Akit Tarafm mevzuatma t~ bi olurlar. 

Madde8 

Ge.;ici Gorevlendirme 

1. Bir Akit Taraf iilkesinde kaytth bir biirosu bulunan bir ~verenin hizmetinde <;ah~an bir 

kimse, soz konusu i~veren tarafmdan diger Akit Taraf "lkesinde soz konusu i~verenin 

hesabma <;ah~mak t<;m gonderildiginde, soz konusu ki~iye, soz konusu istihdam 

baktmmdan ilk otuz alti takvim ay1 siiresince, hal en ilk s f)zii edilen Akit Taraf iilkesinde 

istihdam edilmi~ gibi, sadece ilk Akit Tarafm zorunlu sigortasma dair mevzuat1 tatbik 

olunmaya devam edilir. Bu paragraf, bir Akit Taraf iilkt sindeki i~veren tarafmdan, soz 

konusu i~verenin diger Akit Taraf iilkesindeki bagh veya yan ~irketine gonderilen i~<;iye 

de tatbik olunur. 



2. Gonderilme, bu Maddenin ilk ftkrasmda belirtilen siir yi a~arak devam ederse, her iki 

Akit Tarafm Yetkili Makamlar1 veya onlarm tayin ettigi Yetkili Kurumlar, soz konusu 

i~veren ve <;ah~anm ortak talebi iizerinde mutabtk kaldt~lart takdirde, 1 'inci ftkrada ilk 

sozii edilen Akit Tarafm mevzuat1 yirmi dort aya kadar u atllarak tatbik olunmaya devam 

eder. 

Madde9 

Uluslararas1 Ta~Imaciiik i~Ietmele1 i Personeli 

Bir i~yerinin, ba~kas1 hesabma veya kendi adma karayc lu, demiryolu, havayolu ya da 

denizyolu ile uluslararas1 yolcu veya mal ta~tmacthgt ya1 an ve i~yeri merkezi diger Akit 

Tarafta bulunan, dola~an veya sefer yapan personelinc en olan bir kimse, bu Tarafm 

mevzuatma tabi olur. 

Madde 10 

Gemide Cah~anlar 

Bu Anla~ma olmasaydt bir geminin bir yetkilisi veya mii ettebat elemant olarak istihdam 

edilmi~ olmas1 baktmmdan her iki Akit Tarafm mevzua ma tabi olacak olan bir kimse 

~ayet soz konusu gemi TUrk bayrag1 ta~tyorsa sadece Tiirk mevzuatma tabidir, diger 

herhangi bir durumda ise Kore mevzuatma tabi olur. 

Madde 11 

Diplomatik Misyon Uyeleri ve Konsolosluk Gorevlendirmeleri 

1. Bu Anla~mada yer alan hi<; bir husus, 18 Nisan 1 < 61 tarihli Diplomatik ili~kiler 

Hakkmda Viyana Sozle~mesi veya 24 Nisan 1063 tarihli K.onsolosluk ili~kileri Hakkmda 

Viyana Sozle~mesi'nin hiikiimlerini etkilemez. 

J 



2. Akit Taraflardan birinin diplomatik misyonlan -veya konsolosluk gorevlerinde 

istihdam edilen ve ahc1 lilkeye gonderilen memur < lmayan ki~iler ve diplomatik 

misyonlar veya konsolosluk mensuplanmn ozel hizmetler~nde 9ah~mak uzere ahc1 lilkeye 

gonderilen ki~iler, gonderen Akit Tarafm mevzuatma tabi plur. 

3. Bu Maddenin 2'nci ftkrasmda belirtilen ki~iler mah, llinden istihdam edilmi~ler ise 

ahc1 Akit Tarafm mevzuatma tabi olurlar. Ancak, istihdam eden Akit Tarafm vatanda~1 

iseler i~e almdtklart tarihi takip eden altl ay i9erisin< e istihdam eden Akit Tarafm 

mevzuatmm uygulanmasm1 tercih edebilirler. 

Madde 12 

istisnalar 

iki Akit Tarafm Yetkili Makamlar1 veya tayin ettikleri kt rumlar bu Bollime, etkilenecek 

herhangi bir ki~inin Akit Taraflardan birinin mevzuat11a tabi olmas1 ko~uluyla, ozel 

kimseler veya ozel kategoriden kimseler baktmmdan istisna te~kil edecek hususlar 

getirilmesi uzerine anla~abilirler. 

Madde 13 

Ge~ici Gorevle Gonderilenler i~in Ozel Hiikiimler 

1. Madde 8'de belirtildigi ~ekilde, ge91C1 gorev ile Tl.irkiye'ye gonderilmeden once 

Koreli 9ah~anlar Tfukiye'de kaldtklart sure i9in kend"lerinin ve bakmakla yliktimlli 

olduklan ki~ilerin saghk giderlerini kar~Ilayacak saghk sigortas1 ve kendileri i9in i~ 

kazas1 tazminat sigortas1 yaptlracaklardu. 

2. 1 'inci ftkrada belirtilen sigortalan yaptmnayan ge9ic" gorevle gonderilmi~ 9ah~anlar 

i9in Madde 7'nin 1 'inci f1kras1 ge9erli olacaktlr. 

I 



3. Tiirkiye'den ge9ici gorevle Kore'ye gonderilen sigort.:hlarla ilgili olarak, bu gorevleri 

yapttklan siirece, sigortahlarm ve i~verenlerinin so. yal sigortaya ili~kin hak ve 

yiikiimliiliikleri devam eder. 

BOLUM III 

YARDIMLARLA iLGiLi HiJKPMLER 

Madde 14 

Sigortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi 

1. Sigortahhk siireleri iki Akit Tarafm mevzuatl uyarmcc: tamamlandtgmda, her bir Akit 

Tarafm kurumu, tatbik olunan mevzuata gore yardtma hak kazanllmasm1 belirlerken 

liizumu halinde diger Akit Taraf mevzuatma gore kapsam altmda ge9en siireleri dikkate 

ahr, ancak, kendi mevzuatma gore ge9en siirelerle bu tiirden siirelerin ~j:akt~mamast 

gerekir. 

2. Ki~inin her iki Akit Tarafm mevzuatma tabi olar Ik ge~j:en, bu Maddenin 1 'nci 

paragrafmda belirtildigi gibi toplanm1~ sigortahhk siirele i.ne dayanan bir yard1m almaya 

hak kazanamad1g1 durumlarda, ki~inin yardtma hak edi~ i her iki Akit Tarafm, kapsam 

siirelerinin birle~tirilmesini saglayan bir uluslararas sosyal giivenlik anla~mas1 

imzaladtklart ii(j:iincii bir Taraf mevzuatma tabi olarak ge9en sigortahhk siirelerinin bu 

siirelerle birle~tirilmesiyle belirlenir. 

3. Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore yardtmlarc an yararlanma hakk1, bir ozel 

rejim kapsammda olan bir meslekte veya belirli bir mes ek veya i~te belirli bir siirenin 

tamamlanmasma bagh ise, sadece ilgili rejim kapsammc a ge9en siireler veya boyle bir 

rejimin olmamas1 durumunda aym meslekte veya aym ~te tamamlanm1~ siireler, eger 

uygunsa diger Akit Taraf mevzuatl kapsammda bir yardtm hakkmm belirlenmesinde 

dikkate ahmr. 

l 



4. Tiirk mevzuatma gore prim veya kesenek odenmi~ siirelerden bir ay 30 giin, bir y1l ise 

360 giin olarak kabul edilir. 

5. Tiirkiye mevzuatma gore yard1m hakkmm kazamlmc s1 ko~ullarmm tespitinde, diger 

Akit Taraftaki ilk i~e ba~lama tarihi dikkate ahmr. 

Madde 15 

Toplanacak Asgari Sure 

Bu Anla~manm diger hiikiimlerine bakilmaksizm, eger hi ki~i tarafmdan bir Akit Tarafm 

mevzuatma gore biriktirilmi~ yard1ma tabi sigorta don~mleri bir ylldan azsa ve eger 

sadece bu siireler dikkate ahnd1gmda soz konusu Akit arafm mevzuatma gore yard1m 

hakk1 bulunmuyorsa, soz konusu Akit Tarafm yetkili kurumundan i~bu Anla~maya 

dayanarak bu ki~iye soz konusu siirelere istinaden ardlm odemesinde bulunmasl 

istenemez. 

Madde 16 

Yard1mlarm Hesaplanma 1 

Yard1mlarm hesaplanmas1, bu Anla~mada aksi belirtilmt dik<;e, ilgili Akit tarafm tatbik 

olunan mevzuatmca belirlenir. 

Madde 17 

Tiirkiye Cumhuriyeti ile ilgili Ozel Hiikiimler 

1. Tiirk mevzuatma gore yard1mlardan yararlanma hakk1 bu Anla~manm 14'iincii madde 

hiikmii uygulanmakSlZlll kazanihyorsa, Tiirkiye'nin Yet1 iii Kurumu, odenmesi gereken 

yard1m miktarm1 yalmz kendi mevzuatma gore ge<;en sigc rtahhk siirelerini dikkate alarak 

belirler. 



2. ilgili kimse Tiirk mevzuatma gore yard1mlara ancak bu Anla~manm 14 'iincii madde 

hiikiimlerinin uygulanmas1 suretiyle hak kazan1yor ise, Tiirkiye'nin Yetkili Kurumu 

yardimlari a~ag1da belirtildigi ~ekilde hesaplar: I 

a. Yetkili Kurum, her iki Akit Tarafm mevzuatlarma gore ge<;en biitiin sigortahhk 

siirelerini yalmz kendisinin uyguladigi mevzuata &ore ge<;mi~ gibi degerlendirerek 

nazari miktar1 hesaplar; I 

b. Yukar1da bahsedildigi ~ekilde hesaplanan miktar iizerinden, yard1mm ger<;ek 

miktarm1, yard1mm hesabmda dikkate ahnan siire~erden sadece kendi mevzuatma 

gore tamamlanan ayhga esas siirelerin toplam ayhga esas siirelere oran1 olarak 

belirler. 

I 

3. Bir Tiirk mevzuatma istinaden yapilan yard1mlar, Tiirk mevzuatma gore kazan<;lar veya 

odenen primler esas almarak hesaplan1yor ise, Tiirk taraf1 sadece kendi mevzuatma gore 

kazan<;lari veya odenen primleri dikkate ahr. 

4. Tiirk mevzuatma gore nakdi yard1mlann tutan aile bireylerinin say1Slna bagh ise, Tiirk 

taraf1, diger Akit Tarafta oturan aile bireylerini de dikkate r"· 

Madde 18 

Kore ile ilgili Ozel Hiikiim,er 

1. Kore mevzuatma gore, malulliik veya dul ve yetim a~1g1 ahnabilmesi i<;in, ~ayet soz 

konusu kimse, sigorta edilen olay vuku buldugunda dige~ Akit Taraf mevzuati uyannca 

bir sigorta kapsammda ise, Kore mevzuatmm getirdigi, sigorta edilen olay oldugunda bir 

kimsenin kapsamda olmas1 zorunlulugu kar~Ilanm1~ kabulledilir. 



2. Bu Maddenin 1 'nci ftkrast ve 14'iincii Madde'ye gore Kore mevzuatl uyarmca verilen 

yardtmlarm hak edilebilmesi i9in, Tiirkiye mevzuat1 u armca ge9en kapsam altmdaki 

siireler dikkate ahndtgmda, hak edilen yardtm a~agtdaki ~~kilde belirlenir: 

a. Kore Yetkili Kurumu ilk once Kore mevzuatl~a gore ki~iye, iki Akit Taraf 

mevzuatl uyannca ge9en siireler tamamlandtgt tal dirde odenebilecek miktara e~it 

olan yardtm miktarm1 hesaplar. Yardtm miktar1 ~~ belirlemek i9in Kore Yetkili 

Kurumu, ki~inin Kore mevzuatmca kapsam al mda oldugu sUre i9erisindeki 

ortalama standart ayhk gelirini dikkate ahr. 

b. Kore Yetkili Kurumu, yukandaki paragrafa gon hesaplanan yard1m miktanm 

I esas alan ve Kore mevzuat1 uyannca odenec k olan ktsmi yardtml, kendi 

mevzuat1 uyarmca kapsam altmda ge9en siireler "le iki Akit Tarafm mevzuatlar1 

uyarmca dikkate alman ge9en siirelerin toplam1 c;,lrasmdaki oranm yiizdesi olarak 

hesaplar. 

3. Tiirkiye yurtta~larma toplu para odemeleri, Kore yurtta~larma verilme ko~ullanyla aym 

ko~ullarda yapthr. Bu Anla~ma'nm 4'iincii maddesine bakllmakstzm, li~j:lincii Devlet 

yurtta~lanna toplu para odemeleri sadece Kore mevzuatm~ gore yapthr. 

4. Aksi takdirde yardtma hak kazanacak olan ancak malulliik veya oliim ayhg1 alacak 

ki~inin odenmemi~ katk1 paylan nedeniyle malulliik ve o lim ayhg1 hak edi~ine smulama 

getiren Kore mevzuat1 hiikiimleri, sadece Kore mevzuatma gore kapsam altmda ge9en 

siireye tatbik olunur. 



BOLUM IV 

MUHTELiF HUKUMLER 

Madde 19 

idari Diizenleme 

1. Akit Taraflann Yetkili Makamlart bu Anla~ma'mn uy ulanmast i<;in gerekli onlemleri 

alan bir idari Diizenleme imzalayacaktu. 

2. Her bir Akit Tarafm irtibat kurumlart idari Diizenleme'< e belirlenir. 

Madde20 

Bilgi Degi~imi ve Kar~d1kh Y1 rd1m 

1. Akit Taraflarm Yetkili Makamlart ve Yetkili Kurutnlart kendi yetkileri dahilinde 

a~agtdakileri yaparlar: 

a. Yiiriitmekten sorumlu olduklart mevzuatm izin verdi! i ol<;iide bu Anla~ma'nm tatbiki 

i<;in gerekli her bilgiyi birbirlerine iletirler; 

b. Bu Anla~ma'ya gore hak edi~lerin belirlenmesi vey verilecek herhangi bir yardtm 

odemesinin tespiti veya bu Anla~ma'mn tatbik edildigi mevzuatla ilgili olarak 

birbirlerine yardtm ederler; ve 

c. Bu Anla~ma'nm tatbiki i<;in aldtklart onlemler ve ilgili mevzuatta yaptlan bu 

Anla~ma'nm tatbikatm1 etkileyebilecek degi~iklikler e ilgili bilgileri en ktsa siirede 

birbirlerine iletirler. 



' I 
I 

2. Bu Maddenin l(b) ftkrasmda atlfta bulunulan yardm , iicretsiz ve Madde 19, 1 'inci 

ftkra uyarmca bagttlanan idari Diizenleme'de iizerinde ortak olarak anla~maya vanlan 

istisnalara tabi olarak verilir. 

Madde21 

Bilgilerin Gizliligi 

Bir Akit Tarafm ulusal mevzuatl aksini gerektirmedik<;e bu Anla~ma uyannca bir Akit 

Tarafm Yetkili Makamlan veya Yetkili Kurumunca diger Akit Tarafm Yetkili Makamlar1 

veya Yetkili Kurumuna aktarllan bir ki~i hakkmdaki bilg ·, sadece bu Anla~ma'nm ve bu 

Anla~ma'mn tatbik olundugu mevzuatm uygulanmas1 amactyla kullamhr. Bir Akit 

Tarafm Yetkili Makam1 veya Yetkili Kurumunca alma ~ boyle bir bilgi Akit Tarafm 

mahremiyetin korunmas1 ve ki~isel bilgilerin gizliligine rr atuf mevzuatma tabidir. 

Madde22 

ileti~im Lisam 

1. Akit Taraflarm Yetkili Makamlar1 ve Yetkili Kurumlar1 bu Anla~ma'nm veya 

Anla~ma'nm tatbik olundugu mevzuatm uygulanmas1 i<;in gerektigi hallerde birbirleriyle 

ve her nerede ikamet ediyor olursa olsun herhangi bir kim seyle dogrudan ileti~im 

kurabilirler. ileti~im Akit Taraflarm herhangi bir resmi dil yle yapllabilir. 

2. Bir Akit Tarafm Yetkili Makam1 veya Yetkili Kurumu bir ba~vuruyu veya belgeyi salt 

diger Akit Tarafm resmi dilinde olmas1 nedeniyle reddetm ez. 

I 



Madde23 

Har~lardan Muafiyet ve Belgelerin T~ sdik Edilmesi 

1. Akit Tarafm mevzuatl, soz konusu Akit Tarafm lretkili Makamma veya Yetkili 

Kurumuna sunulan herhangi bir belgenin, konsolosluk eya idari han;lar dahil, har<; ve 

iicretlerden tamamen veya ktsmen muaf tutulmasm1 sag tyorsa, soz konusu muafiyet bu 

Anla~ma'nm veya diger Akit Taraf mevzuatmm tatbika mda diger Akit Tarafm Yetkili 

Makamma veya Yetkili Kurumuna sunulan benzer belgey~ de uygulantr. 

2. Akit Taraflarm Yetkili Makamlarmm veya Yetkili Kurumlarmm bu Anla~ma'mn veya 

diger Akit Taraf mevzuatmm uygulanmastyla ilgili olarak sunacaklan belgeler veya 

sertifikalar diplomatik veya konsolosluk tasdik i~le mlerinden veya diger benzer 

formalitelerden muafttr. 

3. Bir Akit tarafm Yetkili Makam1 veya Yetkili Kurum tarafmdan tasdik edilen beige 

niishalar1 ve tam kopyalar1 diger Akit Tarafm Yetkili Makam1 veya Yetkili Kurumu 

tarafmdan tasdik edilmeksizin dogru ve tam kopya alarak ).<.abul edilir. 
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Taleplerin, Bildirimlerin ve itirazlar n Sunulmas1 

1. Bir Akit Tarafm mevzuatma gore, soz konusu mevzu~tm amacma uygun olarak, soz 

konusu Akit Tarafm Yetkili Makam1 veya Yetkili Kurumu tarafmdan belirtilen siire i<;inde 

yapllmas1 icap eden, bir yardtmm tespit edilmesi veya pdenmesi ile ilgili herhangi bir 

talep, bildirim veya itiraz, aym siire i<;inde diger Akit lrarafm Yetkili Makamma veya 

Yetkili Kurumuna yapthrsa ilk sozii edilen Akit Tarafm Yetkili Makamma veya Yetkili 

Kurumuna zamanmda yapllm1~ saythr. 



2. Bir kimse bir Akit Tarafm kurumuna, o Akit Taraf me lrzuati uyannca yardtmlarla ilgili 

olarak bu Anla~ma'nm yiiriirliige girdigi tarihten sonra ypzth bir ba~vuruda bulunursa ve 

soz konusu kimse, ba~vurunun sozii edilen Akit Talrafm mevzuatma gore verilen 

yardtmlarla s1mrh oldugunu a91k olarak belirtmezse, yap1 an ba~vuru: 

a. Soz konusu kimsenin diger Akit Tarafm verdi~i yardtm 19m ge9erli talepte 

bulunabilecek ya~ta olmas1, ve 

b. Soz konusu kimsenin yapt1g1 ba~vurunun dig~r Akit Taraf yasasma gore 

degerlendirilmesini istemesi, veya 

c. Kapsamda ge9en siirelerin diger Akit Taraf mt vzuatma gore tamamlandtgmt 

gosteren bilgiyi vermesi 

ko~ullarma bagh olarak diger Akit Taraf mevzuati uyann< a verilen benzer yardtmlara dair 

haklarm1 da korur. 

Mamafih, yukartdaki hiikiim, ba~vuruda bulunan ki~i, yajpttgt ba~vuruda, ilk sozii edilen 

Akit Taraf mevzuatma gore verilen yardtmlarla s1mrh o dugunu a91k9a belirtirse, tatbik 

olunmaz. 

3. Bu Maddenin 1 ve 2 nci ftkralarmm tatbik olundu~ u herhangi bir durumda talep, 

bildirim veya itirazda bulunulan Yetkili Makam veya Y~tkili Kurum, belgenin almdtgt 

tarihi belirterek, belgeyi vakit ge9irmeksizin diger Akit lfarafm Yetkili Makamma veya 

Yetkili Kurumuna iletir. 
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Yard1mlarm Odenmesi 

1. Bir Akit Tarafm Yetkili Kurumu, yardtm odenmesini lbu Anla~maya gore, soz konusu 

Akit Tarafm para biriminde yapabilir. 

2. Bir Akit Taraf aym Akit Tarafm iilkesi dt~mdaki i~ilerle ilgili odemelerde, para 

havalesinde veya fon veya mali enstri.imanlann tranr;ferinde stmrlamaya yol a9an, 

miitedavil para iizerine kontroller veya benzer tedbirler tarh ettigi hallerde, soz konusu 

Akit Taraf 3 'iincii maddede tarif edilen ki~ilere bu Anla~ma uyannca odenmesi gereken 

herhangi miktarda odemenin yapllabilmesini saglayacal onlemleri vakit geyirmeksizin 

ahr. 
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Anla~mazhgm <;oziimii 

1. Bu Anla~ma'mn yorumu veya uygulamastyla ilgili herhangi bir anla~mazhk Akit 

Taraflarm Yetkili Makamlar1 arasmda isti~are edilerek 902iiliir. 

2. Eger bir anla~mazhk, bu maddenin 1 'inci ftkrasmda belirtildigi bi9imde ve 6 ay 

i9erisinde (j:Oziimlenemezse, herhangi bir Akit Tarafm is egi iizerine Anla~ma'nm temel 

prensipleri ve ruhuna uygun olarak (j:Oziimleyebilect; k bir tahkim mekanizmasma 

gotiiriiliir. Akit Taraflar bu tahkim mekanizmasmm olu~u nu ve 9ah~ma yontemine ili~kin 

kurallar1 ortakla~a kararla~tlracaklardtr. 

I 

i 



BOLUMV 

GE<;ici VE SON HUKUMLER 
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Ge~ici Hiikiimler 

1. Bu Anla~ma'mn yurtirluge giri~ tarihinden onceki hthangi bir sure i<;:in bir yard1m 

odemesi almmasma herhangi bir hak te~kil etmez. 

2. Bu Anla~manm yuriirliige girmesinden once bir Akitl Tarafm mevzuatma gore ge<;:en 

bir sigortahhk suresi, bu Anla~ma hiikumlerine gore dogan haklarm belirlenmesinde 

degerlendirilir. 

Mamafih, Akit Taraflarm Kurumlan, mevzuatma gore · herhangi bir kapsam siiresinin 

kredilendirilebilecegi en erken tarihten once meydana gelmi~ olan herhangi bir kapsam 

siiresini hesaba katma zorunlulugunda bulundurulmayactt1r. 

3. Bu Anla~ma'nm yiiriirliige giri~ tarihinden once yaptlan yard1mlar1 hak edi~le ilgili 

tespitler bu Anl!!!jma' dan kaynaklanan haklan etkilemez. 

4. Bu Anla~ma'nm yuriirliige girmesinden once belirlenen yard1mlar, ~ayet bu tiir 

yard1mlarda, salt bu Anla~ma hiikiimlerinden kaynaklanr bir degi~iklik ortaya <;:1karsa, 

ba~vuru uzerine yeniden belirlenebilir. Bu paragrafm bit onceki cumlesinde sozu edilen 

yeniden belirleme, bu Anla~ma'nm yiiriirliige girmesinden onceki son sure i<;:inde yapllan 

yard1m odemesi miktanndan daha az bir miktarda veya hak edi~in olmamasma yol 

a<;:Iyorsa, daha once odenmi~ olan aym yard1mm odenmesfne devam edilir. 



5. Bu Anla~ma'nm yfuiirliige girmesinden once bir A:kit Taraf'a gonderilen kimseler 

baktmmdan 8'inci maddenin uygulanmasmda, soz konusu maddede atlfta bulunulan 

istihdam siirelerinin bu Anla~ma'nm yiiriirliige girdigi t,ihte ba~ladtgt kabul edilir. 

6. Bu Anla~manm III. BOliimiinde sozii edilen talep bu IAnla~manm yiiriirliik tarihinden 

itibaren iki yll i9inde yapthrsa bu Anla~maya gore · dogan haklar, Akit Taraflarm 

mevzuatlanndaki zaman a~1m1 nedeniyle hakkm kaybma veya ortadan kalkmasma ili~kin 

hiikiimleri, ilgili hakkmda uygulanmakstzm, o tarihten itfbaren kazanthr. iki yll ge9tikten 

sonra yapllan taleplerde ise talep tarihi ba~vuru tarihi ol~ak ahmr. 
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Yiiriirliige Giri~ 

Her bir Akit Taraf bu Anla~ma'mn yiiriirliige girmesi i~in gerekli biitiin i9 prosediirleri 

tamamladtgmt diplomatik yollarla diger Akit Tarafa yazll~ olarak bildirir. Bu Anla~ma, en 

son gonderilen bildirimin ahnd1g1 ay1 izleyen ii9iincii aym birinci giiniinde yfuiirliige 

guer. 
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Siire ve Sonlandirma 

I. Bu Anlajma siiresiz olarak yiiriirliikte kalacaktir. HerLngi bir Akit Taraf, diger Akit 

Taraf1 bu Anla~may1 feshetme niyeti hakkmda, niyet edilen feshetme tarihinden en az altl 

ay Oncesinde diplomatik yollarla yazi11 olarak bilgile1dirme suretiyle bu Anl~may1 
feshede bil ir. 

I 



2. Bu Anla~ma feshedilirse, bu Anla~ma uyannca fesih cncesinde edinilen hak edi~ler ve 

yardtm odemeleri baktmmdan haklar muhafaza edilir. f kit Taraflar edinilme siirecinde 

olan haklar i9in diizenlemeler yapar. 

YUKARIDAKi HUSUSLAR MUVACEHESiNDE, a~a1 tda tasdiken imzast bulunanlar, 

usuliine uygun ~ekilde yetkili kllmm1~ olarak bu Anla~ma~1 imzalamt~lardtr. 

Ankara'da, 1 Agustos 2012 tarihinde, Tiirk9e, Korece v~ ingilizce olarak, her biri aym 

derecede ge9erli olmak iizere iki~er niisha olarak diize plenmi~tir. Herhangi bir yorum 

uyu~mazhg1 halinde ingilizce metin esas ahmr. 

TURKiYE CUMHURiYETi 
HUKUMETi ADINA 

~~£ 
/ Faru.: <;ELiK 

<;ah~ma ve Sosyal Giivenli Bakam 

~ORE CUMHURiYETi 
IHUKUMETi ADINA 

BARK Taeho 
Ticaret Bakam 


