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TURKiYE CUMHUR!YETi HUKUMETi 

iLE 

MACARiSTAN HVKUMETi 

ARASINDA 

SOSYAL GVvENLiK ANLA~MASI 

Tlirkiye Cumhuriyeti Hiiklimeti ile Macaristan Hliklimeti, (bun dan sonra "A kit 
Taraflar" olarak amlacaktrr) sosyal glivenlik alanmda ili~kileri dlizenlemek amac1yla 
a~ag1daki konularda mutab1k kahm~lard1r. 
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I.BOLUM 
GENEL HUKUMLER 

Madde 1 
Terimlerin Tamm1 

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

a) UJke: 

Tlirkiye Cumhuriyeti bak1mmdan, Tlirkiye Cumhuriyeti topraklan; 

Macaristan bak1mmdan, Macaristan topraklan; 

b) Mevzuat: 

Bu Anla~manm 2 nci maddesinin birinci f1krasmda beliltilen sosyal glivenlik rejimleri 
ile ilgili kanun, yi:\netmelik ve diger baglaylcl hlikiimler; 

c) Yetkili Makam: 

Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatla dUzenlenmi~ sosyal glivenlik 
rej imlerinden sonnnlu Bakanlar, Bakanhklar veya diger ilgili makamlar; 

d) Y ctkili Kurum: 

Bu Anla~manm 2nci maddesinde belhtilen mevzuatm uygulanmasmdan ve/veya 
yardnnlan saglamaktan sorumlu kunnn veya kurumlar; 

c) irtibat Kurumlan: 

Yetkili makamlar tarafmdan Anla~manm uygulanmasma yi:\nelik ili~kileri ylirlitmekle 
gi:\revlendirilmi~ kurumlar; 

f) ikamet: 

ikamet yerinin bulundugu Akit Taraf mevzuatma gore, ilgili ki~inin kahc1 olarak 
bulundugu yer; 

g) Buluuma: 

ilgili ki~inin ge9ici olarak bulundugu ve daha onceden belirlenmi~ bulunma amacmm 
ifa edilmesi ile ilgili olarak bulunma sliresinin ge9irildigi yer; 



h) Sigortah: 

Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata tabi olan ve tabi olmu~ kimse; 

i) Sigortahhk Siiresi; 

Bu Anla~mamn 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata gore sigorta primi odenmi~ olan 
ya da muadil sayrlan sUre; 

j) Nakdi Yard1mlar: 

Ayhklar ve uygulanan mevzuat 9er9evesinde saglanan diger yard1mlar ile bu 
yardrmlara yaprlan her tiirlii zamlar; 

k) Malulliik Yard1mlan: 

Tlirkiye Cumhuriyeti bakrmmdan, malulllik ayhgr; 

Macaristan bakrmmdan, 9ah~ma gliclinde degi~iklik olan ki~iler i9in yardunlar; 

I) Ayni Yardnnlar: 

Zorunlu saghk sigortasr 9er9evesinde ve uygulanan mevzuata gore saglanan, nakdi 
ohnayan, saghk ya da i~ kazasr yardrmlan; 

m) Aile Bireyi: 

Yetkili kurumca uygulanan mevzuata gore aile bireyi olarak tanunlanan veya oyle 
kabul edilen kimse; 

n) Yararlamcr: 

Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata gore yardrma hak kazanan kimse; 

o) Geride Kalanlar: 

Anla~mamn 2 nci maddesinde belhtilen mevzuata gore olen sigortah lizerinden hak 
kazanan kimseler. 

(2) Bu maddede tanrmlanmayan ancak bu Anla~mada kullamlan her bir terim veya 
ifade, Akit Taraflann mevzuatlannda hangi anlamda kullamlmr~ ise o anlamr ifade 
eder. 

Madde2 
Maddi Kapsam 

(!) Bu Anla~ma a~agrdaki mevzuata uygulamr: 

--
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Tlirkiye Cumhuriyeti baknnmdan, 

(i) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i~veren tarafmdan yah~tmlanlar a9tsmdan 
malulllik, ya~hhk, iillim, i~ kazast ve meslek hastahklan, i~sizlik sigortalan ile gene! 
saghk sigmtast kapsammda hastahk ve anahk sigortast, 

(ii) Hizmet akdine bagh olmaks1zm kendi adma ve hesabma bagnnstz yah~anlar 
a91smdan malulllik, ya~hhk, iillim, i~ kazast ve meslek hastahklan sigortalan ile gene! 
saghk sigmtast kapsammda hastahk ve anahk sigortast, 

(iii) Kamu idarelerinde c;ah~anlar aytsmdan malulliik, ya~hhk, iillim sigortalan ile gene! 
saghk sigortast kapsammda hastahk ve analtk sigortast. 

Macaristan baktmmdan, 

(i) Sigotta yliklimliillikleri ve prim iidemelerini kapsayan sosyal sigorta yardtmlan: 
ayhklar, saghk sigortast ve i~sizlik ile birlikte, 

(ii) Sosyal sigorta emeklilik yardunlan, 

(iii) Saghk sigmtast yardnnlan, 

(iv) <;:ah~ma gliciinde degi~iklik olan ki~ilere yiinelik yardnnlar. 

(2) Bu Anla~ma, birinci ftkrada belirtilen mevzuatl destekleyen, degi~tiren ya da bu 
mevzuata ek hliklimler getiren her tlirlli mevzuata da uygulamr. 

(3) Bu Anla~manm yeni bir sosyal glivenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta 
koluna dair mevzuata uygulanmast, bu amayla Akit Taraflar arasmda bu Anla~manm 
tadiline ili~kin kar~thkh bir anla~manm imzalanmast yolu ile geryekle~tirilir. 

Madde 3 
Anla~manm Uygulanacagt Ki~iler 

Bu Anla~ma hiiklimleri, aksine bir hliklim bulunmadtkya, her iki Akit Tarafm 
mevzuatmdan birine veya her ikisine evvelce tabi olmu~ bulunan ya da halihaztrda tabi 
olan veya ilgili Akit Tarafm yiirlirliikteki mevzuatt uyannca bu ki~iler lizerinden 
yarduna hak kazanan ki~ilere uygulamr. 



Madde 4 
Muamele E§itligi 

Bu Anla~mada aksine bir hUklim bulurunadtgt takdirde Anla~ma kapsammda bulunan 
ki~iler, Akit Taraflardan birinin mevzua!l kapsammdaki hak ve yiikiimliilllklere, o Akit 
Tarafvatanda~lan ile aym ko~ullar altmda sahip olurlar. 

Madde 5 
Y ardtmlarm ihraci 

Bu Anla~mada aksine bir hliklim bulunmadtgt takdirde, Akit Taraflardan birinin 
mevzuatma gore hak kazamlan yardnnlar, hak sahibinin diger Akit Taraf lllkesinde 
ikamet etmesi nedeniyle azaltthnaz, degi~iklige ugrattlmaz, asktya ahnmaz ya da iptal 
edihnez. 

Madde 6 
<;:akt§an Yardnnlar 

Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore hak kazamlan yardtm veya yardtm 
odemelerinin; ba~ka herhangi bir hak kazamlan yardtm, yardnn odemesi ya da 0 

iilkenin mevzua!l kapsammdaki ba~ka gelirler ile 9akt~mast durumunda, bunlann iptali 
ya da ktsttlanmasma yonelik hiiklimler; diger Akit Taraf mevzuatt kapsammda hak 
kazamlan yardtmlar ya da yardtm Odemeleri ile 9akt~mast durumunda da uygulamr. 

Madde7 
Vakalann E§it Olarak Degerlemlirilmesi 

Bir Akit Taraf mevzuatma gore, yardnnlara hak kazanma ya da yardtm miktan 
.Uzerinde yasal etkiye sahip alan bir vaka ger9ekle~mesi durumunda, bu Akit Taraf, 
diger Akit Taraf lilkesinde ger9ekle~en bu olayt, kendi lilkesinde ger9ekle~mi~ gibi 
kabul eder. 

II.BOLUM 
UYGULANACAK MEVZUATA iLi~KiN HtiKUMLER 

Madde 8 
Gene! Hiikiimler 

(1) Bu Anla~mada aksine bir hlikiim bulunmadtgt takdirde, Akit Taraflardan birinin 
iilkesinde Ucretli ya da bagnnstz 9ah~an bir ki~i, bu iicretli ya da bagtmstz 9ah~mast ile 
ilgili olarak, kazan9 elde ettigi faaliyeti ger9ekle~tirdigi Akit Tai·afm mevzuatma tabi 
olur. · 



(2) Bir ki§i kay1th oldugu Aldt Taraf lilkesi di§mdaki diger taraf Ulkede bulunan bir 
i§letmenin §ubesi veya daimi ticari temsilciligi aracihgiyla o i§letme tarafmdan 
istihdam edildiginde, bu ki§i bu §ube veya daimi ticari temsilciligin bulundugu Akit 
Tarafm mevzuatma tabi olur. · 

Madde 9 
Gorevlendirme ile ilgili Hiikiimler 

(I) I§yeri merkezi Akit Taraflardan birinin iilkesinde bulunan bir i§veren tarafmdan, o 
Akit Tarafta istihdam edilen ki§i, i§vereni tarafmdan, o i§veren yaranna diger Akit 
Tarafta 9ah§mak Uzere ge9ici olarak gonderildigi takdirde; ongorlilen gorevlendirme 
sliresinin 24 takvim aynu ge9memesi ve bu gorevlendirmenin daha once gonderilen bir _ 
ki§inin yerine ge9me ama9h olmamas1 ko§ulu ile bu kimse gonderen Akit Taraf 
mevzuatma tabi kalmaya devam eder. 

(2) Akit Taraflardan birinin lilkesinde kendi adma ve hesabma 9ah§an bir ki§i, 
faaliyetini ge9ici olarak diger A kit Taraf lilkesine nakletmesi halinde; bu Akit Tarafta 
ongorlilen bagimsiz 9ah§ma faaliyetinin siiresinin 24 takvim aym1 ge9memesi ko§ulu 
ile, ilk Akit Taraf mevzuatma tabi olur. 

(3) 1 ve 2 nci flkralarda beliltilen sUreler i§9i ve i§verenin ortak talebi Uzerine veya 
bagnns1z 9al1~anm ~ahsi talebi Uzerine her iki Akit Tarafm yetkili makamlannm veya 
yetkili makamlar tarafmdan tayin edilmi§ yetkili kurumlarmm onceden onaymm 
almmas1 §artlyla bir sefere mahsus olmak Uzere en fazla 60 aya kadar uzat!labilir. 

( 4) Kamu gorevlileri ya da A kit Taraflardan birinin mevzuatma gore oyle kabul edilen 
kimseler, istihdam edildikleri A kit Taraf mevzuatma tabidirler. 

Madde 10 
Uluslararas1 Ta~miaCihk i~Ietmeleri Personeli 

(1) Bir Akit Tarafm bayragm1 ta~1yan bir gemide istihdam edilen ki~i, o Akit Tarafm 
mevzuatma tabi olur. 

(2) Ba~kas1 namma veya kendi hesabma karayolu, demiryolu, havayolu ile veya 
uluslararas1 yolcu veya mal ta~nnacihg1 yapan bir i~letmenin seyahat eden veya ll9U~ 
yapan personelinden olan ki~i, bu i~letmenin merkezinin kay1th oldugu Akit Taraf 
mevzuatma tabi olur. 

'-------
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Madde 11 
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Giirevlileri 

(1) Bu An1a§ma, 18 Nisan 1961 tarihli Dip1omatik ili§kiler Hakkmda Viyana 
Siiz1e§mesi ya da 24 Nisan 1963 tarih1i Konso1os1uk ili§kileri Hakkmda Viyana 
Siiz1e§mesinin hUkUm1eri Uzerinde etkili degildir. 

(2) Bir Akit Taraf Ulkesine giinderihneksizin diplomatik misyonlar veya konsolosluk 
giirevlerinde 9ah§mak Uzere mahallinden istihdam edilenler, 9ah§mamn ger9ekle§tigi 
Akit Tarafm mevzuatma tabi o1urlar. 

(3) 2 nci ftkra hiikiimlerinden bagtmstz olarak, diplomatik misyon veya konsolosluk 
giirevlilerinin giinderen Akit Tarafm vatanda§l olmalan halinde, bu ki§iler i§e 
a1mdtklan tarihi takip eden ii9 ay i9erisinde, giinderen Akit Taraf mevzuatnun 
uygulanmasmt talep etme hakkma sahiptir. 

( 4) 3 UncU f1kraya gore tercih hakkm1 kullananlar, mevzuatma tabi olduklan A kit Taraf 
yetkili kurumunca kendisine verilen belgeyi ikamet ettigi Akit Tarafm yetkili 
kurumuna §ahsen verir veya i§Vereni aracthgt ile ula§tmr. 

Madde 12 
Uygulanacak Mevzuat Hiikiimlerine ili§kin istisnalar 

(I) i§9i ve i§Verenin ortak talebi ya da bag1mstz 9ah§an kimsenin talebi Uzerine, her iki 
Akit Tarafyetkili makamlan ya da bunlar tarafmdan tayin edilen kurumlar, siiz konusu 
ki§ilerin Akit Taraflardan birinin mevzuatma tabi olmast ya da tabi olmaya devam 
etmesi ko§uluyla, uygulanacak mevzuata ili§kin, bu Anla§mada belirtilmemi§ ilave 
istisnalar tamyabilirler. Siiz konusu istisnalar tammrken, 9ah§manm ya da bagtmstz 
9ah§manm tiirii ve ko§ullan dikkate ahmr. 

(2) istisna tammnasma yiinelik, i§9i ve i§verenin ortak talebi ve bagimsiz 9ah§anm 
talebi; uygulamnast talep edilen mevzuatm ait oldugu Akit Taraf yetkili kurumuna 
yazth olarak sunulur. 

Madde 13 
Kapsam ve istisnalarm Belgelendirilmesi 

(1) Bu Anla§manm 9 ila 12 nci madde1erinde dUzenlenen durumlarda, 1§91 ve i§verenin 
ortak talebi veya bagtmslz 9ah§amn talebi Uzerine, i9erigi Akit Taraflann irtibat 
kurumlannca onaylal)lm§ olan ve ilgili ki§inin 9ah§masma/bagtmstz 9ah§masma 
istinaden bir Akit Taraf mevzuatma tabi oldugunu bildiren bir beige dUzenlenir. Bu 
beige TUrkiye Cumhuriyeti baklmmdan Sosyal Glivenlik Kurumu, Macaristan 
baklmmdan yetkili saghk sigortas1 kurumu tarafmdan dlizenlenir. 



--

(2) DUzenlenen belgeler, talep sahibine/sahiplerine ve yukanda sozii edilen diger Akit 
Tarafyetkili kurumuna gonderilir. 

III. BOLUM 
Y ARDIMLARA iLi~KiN HiJKUMLER 

1. KISIM 
SAGLIK SiGORTASI YARDIMLARI 

Madde 14 
Sigortahhk SUrelerinin Birle~tirilmesi 

(I) Saghk sigmtast 9er9evesinde nakdi ve ayni yardnna hak kazanmak, yardtmdan 
faydalanmayt siirdiirmek ve yeniden hak kazanmak amactyla, her iki Akit Taraf 
mevzuall kapsammda elde edilen sigortahhk siireleri <;akt~madtklan siirece birle~tirilir. 

(2) Sigortahlar, yeni geldigi Akit Tarafyetkili kurumuna, sigortahhk siirelerini giisterir 
bir beige ibraz eder. 

(3) Siiz konusu beige, sigortalmm talebi iizerine, son olarak bagh bulundugu Akit Taraf 
yetkili kurumunca verilir. 

Madde 15 
Ayni Yardtmlar 

(I) Bu Anla~manm 9 ve 10 uncu maddeleri ile II inci maddenin 3 iincii ftkrast ve 12 
nci maddesinde bahsi ge9en kimseler, diger Akit Taraf iilkesinde yasal olarak 
bulunduklan sUre i<;erisinde, ttbbi nedenlerle gerekli giirlilen ayni yardlllllara, yardtmm 
tiirii ve tahmini bulunma siiresi de giiz online ahnarak, hak kazamrlar. Bu yardtmlar 
bulmlllla yeri kurumu tarafmdan, uyguladtgt mevzuat 9er9evesinde saglamr ve 
masraflar yetkili kurum tarafmdan kar~tlamr. 

(2) Bu maddenin birinci ftkrast hiikiimleri Tiirkiye Cumhuriyeti baknnmdan aile 
bireylerine, Macaristan baktmmdan yetkili kurumun izni ile diger Akit Tarafillkesinde 
sigmtahnm yanmda bulunan qi ve re~it olmayan <;ocuklanna uygulamr. 

(3) Bu maddenin I ve 2 nci ftkralannda siizii edilen kimseler, diger Akit Tarafta 
bulunduklan Strada saghk yardtmlanndan faydalanabilmeleri i9in, kaytth olduklan 
Akit Tarafm yetkili kurumundan alacaklan saghk yardtmlanna hak kazandtklarmt 
giisterir belgeyi diger Akit Tarafm yetkili kurumuna ibraz eder. Bu belgede, yaptlacak 
yardnnlarm siiresi de belittilir. 
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( 4) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore sigortah olarak 9ah~makta olan ki~iler ile 
TUrkiye Cumhuriyeti baklmmdan onlarla ya~ayan aiie bireyleri, lvlacaristan bakimmdan 
yanlannda ikamet eden e~ ve re~it olmayan yocuklarmm Akit Taraf kurumunca 
saglanan saghk, hastahk veya anahk sigortas1 ayni yard1mlanndan yararlanmakta iken 
diger Akit Taraf Ulkesine gittiklerinde, bu yard1mlardan yararlanmaya devam 
edebilirler. Bu durumda yararlamc1, diger Akit Tarafa gitmeden once yetkili kurumun 
iznini almahd1r. Soz konusu izin, yararlamcmm elinde olmayan sebeplerden dolay1 
onceden almmam1~ ise yetkili kurumca sonradan verilebilir. tzin talebi, ilgilinin saghk 
durumunun diger Akit Taraf Ulkesine seyahat etmesine uygun olmad1gl hakkmda rapor 
verilmesi halinde ret olunur. Bu fikra, gerekli yardnnm gecikinesinin yararlamcmm 
saghk durumunda ciddi olyiide kotiile~meye yo! a9ma ihtimalinin ohnas1 durumunda 
uygulamr. Yard1m masraf1 yetkili kurum tarafmdan kar~ilamr. 

(5) Bu maddenin 4 UncU flhasmm uygulanmasm1 teminen sigortah kimse, saghk, 
hastahk veya anahk sig01talan yard1mlanndan yararlanma hakkmm, kendi lilkesine 
dondUgUnde devam edebilmesi ivin, kay1th oldugu yetkili kurum tarafmdan 
dUzenlemni~ ve ge9ici olarak ikametgahm nakline mlisaade edildigini ve yardunlarm 
sliresini gosteren bir belgeyi yeni ikamet mahallindeki kuruma ibraz etmek zorundad1r. 

(6) Bu madden in 5 inci flhasmda belirtilen beige, ge9ici olarak ikametin naklinden 
once dlizenlenememi~ ise, sig01tahmn ya da yeni ikamet mahallindeki kurumun talebi 
Uzerine, ikamet naklinden soma da sig01tahnm kayllh oldugu yetkili kurumca 
dlizenlenebilir. 

(7) Bu madden in 5 inci flhasmda belirtilen, sigortahnm saghk. durumu onceden 
belirlenen slirenin otesinde de yardunlann devam ettirilmesini gerekli kildigl takdirde, 
saghk yard1mlanmn sliresi hekim raporu ve yetkili kurum karan ile uzalihr. 

(8) II inci maddenin birinci f1hasmda belirtilen ki~i, tUm geyici gorev sliresi boyunca, 
TUrkiye bak1mmdan kendisi ve kendisi ile birlikte ikamet eden aile bireyleri ve 
Macaristan bak1mmdan kendisi ile birlikte ikamet eden e~i ve re~it olmayan yocuklan 
i9in, ya geyici gilrevli bulundugu Akit Tarafm Ulkesinde bu maddenin birinci flkras1 
uyarmca saghk yard1mlarmdan yararlanmay1 ya da gonderen Akit Tarafm mevzuatma 
gore ayni saghk yard1mlan giderlerinin geri odenmesini talep etmeyi tercih edebilir. 

--
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Madde 16 
Nakdi Yard•mlar 

(1) Nakdi yardnnlar, uygulanan mevzuata gore ve yetkili kurum tarafmdan dogrudan 
sigortahya odenir. 

(2) Bir Akit Tarafm mevzuatma gore nakdi yard1mlann tutan, aile bireylerinin say1sma 
bagh ise yetkili kurum, diger Akit Tarafta ikamet eden aile bireylerini de dikkate ahr. 

Madde 17 
Ayhk Sahiplerinin Haklan 

(I) Her iki Akit Tarafm emeklilik sigortas1 kurumlanndan ayhk alan bir kimse, ayni 
yard1mlara ikamet ettigi yerde hak kazamr ve bu yardnnlar ikamet yeri kunnnu 
tarafmdan kar~Ilamr. 

~-

(2) Yalmzca bir Akit Tarafm emeklilik sigmtas1 kummundan ayhk alan ve diger Akit 
Taraf iilkesinde ikamet edenlerin ayni yard1mlan, ikamet yeri kurumu tarafmdan, o 
kurumun uygulanan mevzuatma gore saglanrr; ancak masraflar, yetkili kurum 
tarafmdan daha onceden onay verilmi~ olmak kayd1yla, o yetkili kurum tarafmdan 
kar~Ilamr. 

(3) Bu maddenin 2 nci f•krasi, yard1mlan saglayan kurumun uygulanan mevzuatl 
9er9evesinde, ayhk sahibinin kendisi ile birlikte ya~ayan ve ~artlara uygun olan bir aile 
bireyine de uygulamr. 

(4) Bu maddenin 2 ve 3 iincti flkralannm uygulanmasm1 teminen, ayhk sahibi ile aile 
bireyleri, yard1mlan saglayan yetkili kurum tarafmdan verilen bir belgeyi, ikamet yeri 
kurumuna vennek zorundad1r. Bu beige, yetkili kurum tarafmdan iptal edilene kadar 
ge9erlidir. Ayhg1 odeyen yetkili kurum; yardnn hakkmm sonra erdigi konusunda 
ikamet edilen yerin kurumunu yazll1 olarak bilgilendirir. 

(5) Yardnn alma hakk1, ayhk sahibinin veya aile bireyinin bildirimi teslim ald1g1 gUn 
sona erer. 

(6) Bu maddenin 1 ila 3 Uncti flkralanndaki hiikiimler, ilgili ki~inin kazan9 getiren 
faaliyetlerine istinaden, ikamet ettigi yerde, ikamet yeri Akit Tarafmm mevzuatma 
uygun ~ekilde, saghk sigortas• yardnnlarma hak kazamm~ olmas1 durumunda . 
uygulanmaz. 

(7) Bu maddenin 2 nci f1krasmda belirtilen ayhk sahipleri ve aile bireyleri, ayhg1 
odeyen Akit Tarafta bulunduklan s1rada durumlan acil tlbbi yardnn yapllmasm1 
gerektirdigi hallerde, ayhg1 odeyen Akit Tarafln hesabma ayni yardnn alma hakkma 
sahiptir. 



Madde 18 
Ortopedik Cihazlar, Protezler ve Yiiksek Maliyet Gerektiren Diger Saghk 

Yardtmlan 

Maliyeti 500 Avra'yu a~an miapedik cihazlar, protezler ve diger saghk yardnnlan, acil 
haller dt~mda, yetkili kurumun iznine baghdrr. Yal!h tedavi, acil haller dt~mda, 

tedavinin ger9ek maliyetine bakthnakstzm yetkili kurumun izni ile saglamr. 

Madde 19 
Ayni Yardtmlara ili~kin Masrallarm Geri Odenmesi 

(I) Y etkili knrum, ayni yardtmlar hiikmline istinaden, idari masraflar hari9 almak lizere 
fiilen yaptlan tiim masraflan diger Akit Taraf kurumuna geri Cider. 

(2) Geri odeme i~lemlerini kalayla~tmnak amactyla, itiibat kurumlan, yap1lan 
masraflann hesaplantp, iki Akit Taraf arasmdaki geri odemenin belli ki~i gruplan i9in 
tapltt odemeler ~eklinde yaptlmasma karar verebilirler. 

2.KISlM 
i~ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 

Madde20 
i~ Kazas1 ve Mesick Hastahgt Durumlannda Ayni Yardtmlar 

(I) Bir Akit Tarafm mevzuatma gore sigmiah alan ve bir i~ kazas1 ya da meslek 
hastahg1 sanucu bu Akit Tarafm mevzuatma gore ayni yardtmlara hak kazanan bir 
kimse; diger Akit Taraf iilkesinde ikamet ediyar veya bulunuyarsa; bu yardnnlar, 
ikamet veya bulunma yeri Akit Taraf kurumunca, a Akit Taraf mevzuatma uygun 
~ekilde, ilgili ki~i ikamet veya bulunma yeri kurumunun sigartahsiymt§ gibi saglamr ve 
masraflar yetkili kurum tarafmdan kar§tlantr. 

(2) Bu maddenin birinci f1krasmm uygulanmasmda, protez, miapedik cihazlar ve 
yiiksek maliyet gerektiren diger saghk yardnnlan i9in, bu Anla§mamn 18 inci 
maddesinin hiikiimleri uygulamr. 

(3) Bu Anla§tnanm 19 uncu maddesinde beliliilen hiikiimler, birinci fi!craya istinaden 
yaptlan masraflann geri Odemeleri i9in de aynt §ekilde uygulamr. 

( 4) Bu maddenin birinci fikrasma gore sigmiah, saghk yardnnlanndan faydalanabilmek 
i9in ikamet ettigi veya bulundugu Akit Tarafm kurumuna, mevzuatma gore sigmiah 
bulundugu yetkili kurumca diizenlemni§ alan belgeyi ibraz eder. 



(5) Sigottaltnm bu maddenin 4 lincH ftkrasmda belirtilen belgeyi ibraz edememesi 
halinde, ikamet edilen veya bulunulan Akit Tarafm kurumu, diger Akit Taraf yetkili 
kummundan belgeyi talep eder. 

(6) Sigortahnm mevzuatma tabi oldugu yetkili kurum, sigortahya ve ikamet edilen veya 
bulunulan Akit Tarafm kurumuna belgenin iptal edildigine clair bir bildirimde 
bulurunadtk9a si:iz konusu beige ge9erlidir. 

Madde21 
i§ Kazast ve Meslek Hastahklarmm Dikkate Almmast 

(!) Eger Akit Taraflardan birinin mevzuatt, bir i~ kazast veya meslek hastahgmm 
sagltga verdigi zarann derecesinin ya da yardtma hak kazamp kazanmamanm 
belirlenmesi i9in, daha i:ince ger9ekle~en bir i§ kazast veya meslek hastahgmtn dikkate 
ahnmasmt ~art ko~uyorsa; diger Akit Taraf mevzuatma gi:ire ortaya 91kan i~ kazast ve 
meslek hastahklan da dikkate alnur. 

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gi:ire meslek hastahgt yardunlanndan 
yararlanma hakkt, hastahgm ilk kez bu lilkenin topraklannda meydana gelmi~ olmast 
ko§uluna bagh bulunuyorsa, bu ko~ul, bu hastahgm ilk kez diger Akit Taraf iiikesinde 
meydana gelmi~ olmast halinde de yerine getirilmi~ saythr. 

(3) Bir Akit Tarafm mevzuatma gi:ire meslek hastahgt halinde yard una hak 
kazamlmast, bu tiir bir hastahga yo! a9abilecek meslegin belirli bir slire yaptlmt§ olmast 
ko§uluna baglt ise, Akit Tarafm yetkili kurumu, gerekli hallerde diger Akit Tarafm 
mevzuatma gi:ire bu meslekte ge9en sllreyi de dikkate ahr. 

Madde22 
Nakdi Yardnnlar 

( l) i~ kazasnun meydana geldigi anda ilgili ki§i hangi Akit Tarafm sigortahst ise, i§ 
kazast i9in nakdi yardtmlar, o tarafm yetkili kurumunca ve o tarafm mevzuatma gi:ire 
iidenir. 

(2) Her iki Akit Tarafm mevzuatma gi:ire meslek hastahgt yardnmna hak kazamhnast 
durumunda; nakdi yardnnlar yalmzca hak kazanan ki§inin meslek hastaltgma maruz 
kaldtgt faaliyette en son istihdam edildigi Akit Tarafm yetkili kurumunca iidenir. 

(3) Akit Taraflardan birinin mevzuatma uygun olarak meslek hastaltgt · yardtmt 
baglanmt~ sigortah §ahsm diger Akit Tarafta ikamet ettigi slirede, bu hastaltgmm 
agtrla~mast halinde: 



a) Sigortah ~ahts ikinci Akit Tarafm mevzuatma gore amlan hastaltga neden olacak 
veya hastahg1 agtrla~ttracak bir mesleki faaliyet icra etmemi~se, ilk Akit Tarafm yetkili 
kurumu, uyguladtgt mevzimt hliklimlerine gore agtrla~mayt dikkate alarak yardtmlan 
listlenir. 

b) Sigortah ~ahts boyle bir faaliyeti ikinci Akit Tarafm mevzuatma gore icra etmi~se, 
ilk Akit Tarafm yetkili kurumu, yardunlan, agtrla~mayt dikkate almakstzm uyguladtgt 

. mevzuata gore listlenir. ikinci Akit Tarafm yetkili kurumu ise kenili mevzuatma gore 
ilgilinin agtrla~madan sonraki durumuna gore hesaplanacak yardnn miktan ile 
agn·la~madan i:ince i:idenmesi gereken yardnn miktan arasmdaki farkt oder. 

(4) Bu madden in I ila 3 lincli ftkralannm hlikiimleri, geride kalanlara odenecek olan 
yardtmlara da uygulamr. 

3.KISIM 
Y A1;>LILIK VE OLUM YARDI:vrLARI 

Madde23 
Slgortahhk Siirelerinin Birle~tirilmesi 

(1) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore bir yardtm hakkmm bulumnast 
durumunda; yardtm; bu Akit Taraf yetkili kurumu tarafmdan, yalmzca uyguladtgt 
mevzuat hlikl\mlerine gore dikkate almacak olan sigotialtltk siireleri iizerinden 
belirlenir. 

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatt, bir yardtm hakkmm kazamlmast, slirdlirlilmesi 
veya geri kazamlmas1 i9in, belli sigortahhk slirelerinin tamamlamm~ olmasnu gerekli 
kt!dtgt ve yardtm hakkmm elde edilmesi i9in gerekli olan bu ko~ullar bir Akit Taraf 
mevzuatma gi:ire saglanamadtgt takdirde; bu Akit Taraf yetkili kununu, diger Akit 
Tarafm mevzuatma gore tamamlanan sigortahltk slirelerini de -bu siirelcrin 
9akt~mamast ko~ulu ile- kendi uyguladtgt mevzuat 9eryevesinde tamamlamm~ gibi 
kabul eder. 

(3) Hesaba kattlacak olan sigortahltk slireleri, bu siirelerin uygun olarak tamamlandtgt 
diger Akit Taraf mevzuatma gore belir!enir. 

( 4) TUrk mevzuatma gore prim veya kesenek odenmi~ slirelerden bir ay 30 glin, bir ytl 
ise 360 glindUr. 

(5) Tiirk mevzuatma gore prim veya kesenek odenmi~ 12 ay ya da 360 glinllik slireler 
Macar mevzuatma gore bir y!l olarak kabul cdilir. 



Madde24 
U~iincii Bir Ulke Mevzuat1 Kapsarnmdaki Siirelerinin Birle~tirilmesi 

(I) Bir kimse, A kit Taraflann mevzuati kapsammda edindigi sigortahhk siirelerinin 
birle~tirilmesi ile yardtm hakkt elde edemedigi takdirde; bu kimsenin yard1m hakkt, bu 
siirelerin, her iki Akit Tarafm da siirelerin birle~tirilmesine olanak saglayan sosyal 
giivenlige ili~kin yasal ara91arla bagh olduklan, ii9iincii bir iilke mevzuatma gore 
birikmi~ sigortahhk siireleri ile birle~tirilmesi yolu ile belirlenir. 

(2) Akit Taraflardan yalmzca birinin ii9iincii bir iilke ile anla~ma imzalmm~ olmast 
durumunda; ii9iincii iilke ile imzalanan anla~mada aksine bir hiiki.im bulurunadtgi 
takdirde bu Akit Taraf, sigortahhk siirelerini ii9iincii iilkedeki sigortahhk siireleri i le 
birle~tirir. 

(3) Bu maddenin 2 nci likrast, bir Akit Tarafm bolgesel prensiplere dayah bir anla~ma 
imzaladtgt ii9iincii bir Ulke mevzuati kapsammda edinilen sigortahhk siirelerine 
uygularnnaz. 

Madde25 
Kismi Yardimlarm Belirlenmesi 

Bir kimsenin yalmzca sigortahhk siirelerinin birle~tirilmesi ile Akit Taraflardan birinin 
mevzuatma gore yardtma hak kazanmast durumunda, yetkili kurum, yardnnm 
hesaplanmast i9in her iki Akit Taraf mevzuatma gore edinilmi~ sigortahhk siirelerinin 
dikkate ahrnnast ko~ulu ile, bu yetkili kurumun iistlenecegi yardnn miktanm hesaplar. 
Yetkili kurum, bu ~ekilde hesaplanan yardnnm, yalmzca kendi uyguladtgt mevzuat 
kapsammda tamamlanan sigmtalthk siirelerinin her iki Akit Taraf mevzuatma gore 
ge9en top lam sigortahhk siiresi oramna kar~IItk gelen ktsmmt oder. 

Madde26 
Yard1mlarm Hesaplanmasmdald Esaslar 

Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore, yardnn miktarlanmn, kazan9 ve/veya 
odenen primler iizerinden hesaplarnnast durumunda; bu Akit Taraf yetkili kurumu, 
yalmzca uyguladtgt mevzuat 9er9evcsindeki kazan9 ve/veya prim odemelerini dikkate 
ahr. 

-;-



--

Madde27 
Bir Yildan Az Sigortahhk Siiresi 

Bir Akit Tarafln mevzuatma gore tamamlanan sigmiahhk siirelerinin toplammm bir 
y1ldan az olmas1 durumunda; yalmzca bu sigmtahhk siiresine bagh olarak yardnn hakk1 
bulumnamas1 ~artJyla, bu Akit Taraf yetkili kurumu bir yildan az bir sUre i9in yardnn 
baglamaz, Bu sigortahhk siireleri, yardnna hak kazamna ve yard1m· miktarmm 
hesaplanmasmda diger Akit Taraf9a kendi mevzuatJ kapsammda tamamlamm~ gibi 
degerlendirilir. 

4.KISIM 
MALULLUK YARDIMLARI 

Madde28 
Malulliik YardJmlannm Hesaplanmas1 

( l) A kit Taraflardan sadece birinin mevzuatma gore ge9en stlrelere istinaden malulliik 
ayhgma hak kazamldigl takdirde yard1m a~ag1daki ~ekilde hesaplamr: 

a) Yetkili kurum yardnn miktanm kendi uyguladigi mevzuata gore belirler. Akit 
Taraflardan birinin veya her ikisinin mevzuatJ malulllik yardunlarmm miktannm 
belirlenmesinde diger Akit Tarafta kazamlan yardunlann dikkate ahmnasm1 gerekli 
kildigl takdirde o Akit Tarafm yetkili kurumu diger Akit Tarafta odenen yard1mlan 
hesapladigJ malulllik yardunmdan dli~er; ve 

b) Yetkili kurum her iki Akit Tarafmevznatmda ge9en slireleri dikkate alarak yardimm 
teorik miktarnu belirler. Odenecek yard1m, teorik miktann kendi mevzuatJ kapsammda 
ge9en siirelerin her iki Akit Taraf mevzuatJ kapsammda ge9en siirelere oram ile 
yarp1larak belirlenir. 

(2) Yetkili kurum bu maddenin birinci f1krasmm (a) ve (b) bentlerinde hesaplanan 
yardunlardan yliksek olam Cider. 

(3) Yardunm yalmzca her iki Akit Taraf mevzuatma gore ge9en slireler dikkate 
almarak hesaplanmas1 gerektigi takdirde, yetkili kurum her iki Akit Tarafta ge9en 
siireleri dikkate alarak yardnnm teorik miktanm hesaplar. Odenecek yardun, teorik 
miktann kendi mevzuat1 kapsammda ge9en siirelerin her iki Akit Tarafta·ge9en siirelere 
oram ile 9arpilarak belirlenir. 



--

(4) Bu maddenin birinci fikrasmm (b) bendi ile 3 UncU flkrasma gore hesaplanan 
yardnn miktannda diger Akit Taraf yetkili kurumu tarafmdan odenen yardimlardan 
dolay1 azaltma yap!lamaz. 

(5) Akit Taraflardan herhangi birinin mevzuatma gore ge<;en sUreler 1 y1ldan az oldugu 
takdirde o Akit Taraf, bu Anla~ma kapsammda malullUk yardimi yapmaz. 

(6) Rehabilitasyon yard1mlan yalmzca yararlamcmm ikamet ettigi Akit Taraf mevzuati 
kapsammda saglamr. 

IV.BOLUM 
I';E1;)iTLi HtiKUMLER 

Madde29 
idari Anla§ma ve irtibat Kurumlan 

(1) Akit Taraf yetkili makamlan, bu Anla~manm uygulamnasi 1910 gerekli idari 
tedbirleri kararla~tmr. Yetkili makamlar birbirleriyle irtibata gc<;crek, kendi ilgili 
mevzuatmdaki tum degi~ikliler ve yap1lan eklemeler hakkmda birbirlerini bilgilendirir. 

(2) Bu Anla~manm uygulanmasmdan sorumlu Akit Taraf iitibat kurumlan, bu 
Anla~manm uygulamnasma yonelik idari Anla~mada belirlenir. 

(3) Bu maddenin birinci fikra hUkUmlerine hale! getirmeksizin, htibat kurumlan ve 
yetkili kurumlar, yetkili makamlarm da kat!hmiyla; haks1z odemelerin geri almmasma 
ili~kin i~lemler de dahil olmak iizere; bu Anla~manm uygulanmas1 i<;in gerekli ve 
uygun i:inlemleri almakla yetkilidir. 

Madde30 
Formiilerler ve Ayrmhh i§lemler 

(1) Akit Taraf irtibat kurumlan, bu Anla~manm uygulalllllasi i<;in gerekli fonniilerler ve 
ayrmtiii i~lemler ile ilgili olarak ortak karar ahrlar. 

(2) Akit Taraf yetkili kununlan ve iitibat kurumlan, bu Anla~mamn uygulanmas1 i<;in 
gerekli formUlerleri kullanarak ileti~im kurarlar. 

----



--

Madde31 
Nakdi Yardtmlarm Odenmesi 

(1) Akit Taraflar nakdi yardunlan, ilgili ulusal mevzuatlanna uygun ~ekilde, dogrudan 
yararlamctlara iiderler. 

(2) Akit Taraf yetkili kurumlan, bu Anla~ma kapsammdaki nakdi yardunlan, idari 
masraflar i9in herhangi bir kesinti yapmadan iiderler. 

Madde32 
istatistiklerin Degi~imi 

Akit Taraf htibat kurumlan, Anla~ma uyannca yararlamcilara baglanan yardtmlarm 
iidemelerine ili~kin yilhk istatistikleri, bir sonraki ythn 31 Mart tarihine kadar kar~Iltkh 
olarak giinderirler. Bu istatistikler, yararlamctlann saytst ve iidenen toplam yardtm 
miktan ile Anla~maya gore iidenen yardtmlarm tlirli hakkmda bilgiler i9erir. Bu 
istatistiki bilgilet', irtibat kunnnlan tarafmdan onaylanmak iizere, bir formtiler ile 
diizenlenir. 

Madde33 
idari i~birligi 

(1) Bu Anla~manm uygulanmasmda, her iki Akit Taraf yetkili makamlan ve yetkili 
kurumlan, bu Anla§ma kapsammdaki herhangi bir yarduna hak kazanmamn ya da bu 
yardtmm iidenmesi ile ilgili olarak; kendi mevzuatlanm uyguluyormu§ gibi birbirlerine 
yardtmct olurlar. Bu yardunla§ma Ucretsiz yapthr. 

(2) Bu Anla§manm uygulanmasmda, Akit Taraflardan birinin mevzuatt, o Akit Taraf 
yetkili makamma ya da yetkili kurumuna teslim edilecek olan bir belgenin, konsolosluk 
har9lan ve idari har9lar da dahil olmak Uzere, tamamen ya da ktsmen, tUm bedel ve 
yliklimlli!Uklerden muaf tutulmasma olanak sagladtgt takdirde; bu muafiyet, diger Akit 
Tarafyetkili makam ya da yetkili kurumuna giinderilen benzer nitelikteki belgeler i9in 
de ge9erlidir. 

(3) Bu Anla§manm uygulanmasmda kullamlan belgeler, diplomatik misyon veya 
konsolosluk onaymdan muaf tutulacak!Ir. Bir Akit Taraf yetkili makamt ya da yetkili 
kurumu tarafmdan hakiki ve ashnm aymst olarak onaylanan beige nlishalan; diger Akit 
Taraf yetkili makam ya da yetkili kurumunca da, ba§ka bir belgeye gerek 
duyulmakstzm, hakiki ve aslmm aymst olarak kabul edilir. 

(4) Bu Anla§manm uygulanmasmda, Akit Taraflann yetkili makam ya da yetkili 
kurumlan, birbirleriyle dogrudan ittibata geyebildikleri gibi, ikamet ettikleri yere 
baktlmakstzm blitlin yararlamctlar ve/veya sigortahlar ile de irtibata geyerler. 



Madde34 
T1bbi Bilgi ve T1bbi Muayeneler 

(I) T1bbi bilgi ve beige talepleri ile bunlann iletilmesi, Akit Taratlann irtibat kurumlan 
aracihgi ile yapilacakt1r. 

(2) Bir Akit Taraf kurumunun, diger Akit Taraf Ulkesinde ikamet eden bir talep sahibi 
ya da yararlamciS! i9in tlbbi muayene yapllmasm1 talep etmesi durumunda; ikinci Akit 
Taraf kurumu, ilk Akit Taraf kuromunun talebi iizerine, tlbbi muayene i9in kendi 
mevzuati hiikiimlerince gerekli diizenlemeleri yapar. T1bbi muayenenin, yalmzca talebi 
yapan kurum tarafmdan kullamlmasi durumunda; bu kurum, muayene masratlanm 
diger Akit Taraf kurumuna geri Cider. Ancak, tibbi muayene her iki kurumca da 
kullamlmas1 durumunda masratlar i9in herhangi bir geri i:ideme yap1lmaz. 

Madde35 
Zararlarm Tazmini 

(1) Bir kimsenin, Akit Taratlardan birinin mevzuat1 t1yannca, diger Akit Tarafta 
meydana gelen bir zarardan dolay1 yard1m almas1 ve o Akit Tarafm mevzuatl uyarmca 
ii9iincii taratlara kar~1 tazmin hakkmm bulunmas1 durumunda, bu tazmin hakki, birinci 
Akit Tarafm mevzuatma gore onun kurumuna ge9er. 

(2) Aym zarar durumundan dogan tazmin hakkmm, aym tllr yardunlarla ilgili olmas1 ve 
si:iz konusu hakkm bu maddenin birinci f1kra hiikmiine uygun olarak her iki Akit 
Tarafm kurumlan i9in de dogmas! halinde, ii9iincii taraf, tazminatl Akit Taraf 
kurumlanndan birine veya digerine i:ideyebilir. Kurumlar, ahnan tazminat1, i:idedikleri 
yard1mlann oranrna gore aralarmda payla~1rlar. 

Madde36 
Taleplerin Verilmesi 

(1) Bu Anla~ma veya Akit Taraflardan birinin mevzuat1 uyarmca Akit Taraflardan 
birinin yetkili makamma, yetkili kurumuna veya diger yetkili bir kurulu~una sunulan 
talep, beyanname veya itiraz diger Akit Tarafm yetkili makamma, yetkili kurumuna 
veya diger yetkili bir kurulu~una verilmi~ sayil1r. 

(2) Bu Anla~ma uyarmca Akit Taratlardan birinin mevzuatma gore yapilan bir yardnn 
talebi, diger Akit Tarafm mevzuatma gore yapilm1~ say1hr. 



(3) Kendisine talep, beyanname ya da itiraz sun ulan Akit Taraf yetkili makam ya da 
yetkili kurumu; soz konusu belgeleri gecikmeksizin diger Akit Taraf yetkili makam ya 
da yetkili kurumuna, belgenin almma tarihini de belirterek gi:inderir. 

(4) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore saglanacak olan bir yardlfll talebi; diger 
Akit Taraf mevzuatma gore saglanacak alan benzer nitelikteki bir yardnn talebi gibi 
degerlendirilir. Talep sahibinin diger Akit Taraf mevzuatma gore saglanacak olan nakdi 
yardnna hak kazamp kazanmadtgmm belirlenmesi i~leminin ertelenmesini a91k9a talep 
etmesi durumunda, bu hllkllm uygulamnaz. 

Madde 37 
Taleplerin i~leme Ahnmas1 

(I) Bir Akit Taraf kurumunun, sigortahhk slirelerini diger ya da her iki Akit Taraf 
mevzuatma gore tamamlayan bir kimsenin talebini almast dunununda; bu kurum, 
talebi, ahnma tarihini de belirterek, diger A kit Taraf yetkili kurumuna iletir. Bu kurum, 
taleple birlikte, diger Akit Taraf yetkili kurumuna a~agtdaki belgeleri de iletir: 

a) Talep sahibinin yardtma hakkt olup olmadtgmm belirlenebilmesi i9in diger Akit 
Taraf kurumuna gerekli olabilecek mevcut doklimanlar, 

b) Ozellikle ilk Akit Taraf mevzuatt kapsammda tamamlanan sigortahhk sUrelerini 
gosterir fonnliler ve 

c) Eger belirlendiyse, yardnmn baglanmasma ili~kin kendi kararmm bir nlishast. 

(2) Daha sonra diger Akit Taraf yetkili kurumu, talep sahibinin yardnna hakkt olup 
olmadtgmt belirler ve ilk Akit Taraf kurumuna karanm bildirir. Karar ile birlikte, 
gerekiyorsa ya da talep edilmesi durumunda, ilk Akit Tarafyetkili kurumuna a~agtdaki 
belgeleri de iletir: 

a) Talep sahibinin yardtma hakkt olup olmadtgtmn belirlenebilmesi i9in ilk Akit Taraf 
yetkili kurumuna gerekli olabilecek mevcut doklimanlar, 

b) Ozellikle kendi mevzuatt kapsammda tamamlanan sigortahhk sllrelerini gosterir 
beige. 

(3) Yardtm talebinin gonderilmi~ oldugu Akit Taraf Kurumu, talep sahibi ve aile 
bireyleri hakkmdaki bilgileri dogrular. Dogrulanacak bilginin tiirU, iki Akit Taraf irtibat 
kurumlan tarafmdan kararla~tmhr. 

--



Madde 38 
Kullamlan Belgelerin Tanmmast 

Herhangi bir Akit Tarafm, bu Anla~ma kapsamma giren yetkili makam ya da yetkili 
kurumlannm, sosyal glivenlik primleri ya da diger i~lemlere ili~kin kullandtgt belgeleri 
diger Akit Taraf yetkili makamlan ve yetkili kurumlan tarafmdan tammr. 

Madde39 
Tebligat ve Resmi Dillerin Kullamlmast 

(!) Bu Anla~manm uygulanmasmda, Akit Taraflann yetkili makamlan ve kurumlan 
kendi resmi dillerinde birbirleriyle, ilgili ki~ilerle ve onlarm temsilcileriylc dogrudan 
ileti~ime geyebilirler. Yetkili makamlar ve kurumlar birbirleriyle kurduklan ileti~itnde 
ingilizceyi de kullanabilirler. 

(2) Bir Akit Taraf yetkili makamt ve kurumu, bir talebi ya da belgeyi, yalmzca diger 
Akit Tarafm resmi dilinde yaztlmt~ oldugu gerekyesiyle reddedemez. 

(3) Akit Taraflann kurumlanmn kararlan ve diger resmi belgeleri, diger Akit Tarafta 
bulunan kimselere, ahndt bilgisi istenerek, posta yolu ile dogrudan gonderilebilir. 

Madde 40 
Verilerin Korunmast 

(!) Bu Anla~maya dayanarak ve her iki Akit Tarafta uygulanan mevzuat uyannca, 
Anla~mamn uygulanmast is; in saghkla ilgili veriler de dahil olmak iizere gerekli ki~isel 
verilerin, Akit Taraf lilkelerinde ytiriirliikteki uygulanabilir mevzuat kapsammda 
aktanlmast esnasmda a~agtdaki hlikiimler uygulamr: 

a) Bu Anla~mamn ve bu Anla~ma kapsammdaki mevzuatm uygulamnasmda veriler, bir 
Akit Tarafm kurumlan tarafmdan diger Akit Tarafm kurumlanna iletilebilir. Veriyi 
alan Akit Taraf, bu veriyi benzer amas;lar is;in i~leme koyabilir ve kullanabilir. Diger 
Him dunnnlarda, verilerin diger kununlara iletilmesi, yalmzca gonderen kurumun 
onceden yazth izninin bulunmast halinde ve bu kuruma uygulanan ulusal mevzuat 
kapsammda gers;ekle~tirilebilir; 

b) Bu tUr bir vcriyi alan kurum, talep iizerine ve ozel durumlarda, veriyi gonderen 
kurumu, iletilen veriyi ne amas;la kullandtgt ve sonus;lann ne oldugu hakkmda 
bilgilendirir; 



c) Veriyi gonderen kurum, verinin dogrulugundan ve bu verinin iletilmesinin gerekli 
oldugundan emin ohnahdn·. Aym zamanda, o Ak:it Tarafm ulusal mevzuatma gore, 
ge9erli tiim veri saglama yasaklan da goz oniinde bulundurulmahd1r. Gonderilen 
verinin yanh~ oldugu ya da gonderen Akit Taraf mevzuatma gore gonderilmemesi 
gereken bir veri oldugu anla~1lmas1 halinde, veriyi alan kurum gecik:meksizin haberdai· 
edilir ve bu kurum uygun gorlildiigiinde bu veriyi diizeltir ya da kay1tlardan siler; 

d) Talebi iizerine ilgili ki~i, kendisine dair veri, verinin kaynag1, kullamm amac1 ve 
verinin kullmulmast ile ilgili yasal dayanaklar ile kullamlma siiresi, veriyi alan ve 
alabilecek olan ki~iler, veriyi i~leyenin ismi ve adresi ve bunlarm veri kontrolline ili~kin 
faaliyetleri ve verinin kaynag1 hakkmda bilgilendirilir. Bunun yan1 sua, ilgili ki~inin 
kendisi hakkmda elde tutulan veriler ile ilgili olarak haberdar edilme hakk1, veriyi 
saglamas1 talep edilen Akit Tarafm ulusal mevzuatma baghdtr; 

e) Alman ki~isel veri, iletilme amacmm gerekliligi ortadan kalktlgt anda gecikmeksizin 
silinir; 

f) Ki~isel vennm gonderihnesi ve ahrunas1, hem gonderen hem de alan kurum 
tarafmdan kay1t altma ahmr; 

g) Giinderen ve alan kurumlarm her ikisi de, kendi ilgili ulusal mevzuatl geregince, 
ki~isel verilerin ihlali ile s1mrh olmamak iizere, yetkisiz eri~im, yasad1~1 degi~iklikler 
ve yetkisiz a91klamalara kar~1 etkili koruma saglanmasm1 temin ederler; 

h) ilgili ki~inin istegi iizerine, gonderen ve alan Akit Taraf kurumlarmm her ikisi de 
ellerindeki yanh~ veriyi diizeltir, siler, ya da yasad1~1 olarak elde tutulan veriye et"i§imi 
engeller. Diger Akit TarafKurumu bu gibi bir dlizeltme, silme ya da eri~imi engelleme 
durumlannda gecikmeksizin haberdar edilir; 

i) Verilerin korunmasma ili~kin ihlal siiz konusu oldugunda ilgili kimseler, Akit 
Taraflann ilgili ulusal mevzuatl 9er9evesinde mahkemeye ya da digcr makamlara 
ta~nna dahil olmak (izere, yasal yollara ba~vurma hakkl elde ederler. 

(2) Bu maddenin birinci f1krasmda yer alan hliklimler, uygun gorlildliglinde, kurumsal 
ve ticari alandaki gizli veriler i9in de uygulamr. 

(3) Akit Taraflar, bagnns1z bir veri i~leme denetimi saglarlar. 



Madde41 
Odemelerde Kullamlacak Para Birimi 

(I) Bu Anla~ma uyarmca saglanacak yardnnlara ili~kin iidemeler, iidemeyi yapan Akit 
Tarafm para birimi ile yap1hr. 

(2) Bu Anla~ma uyannca bir Akit Taraf yetkili kurumu, diger Akit Taraf yetkili 
kurumunca saglanan yard1mlara ili~kin gider iadesine yiinelik meblaglan iidemekle 
yliktimlli ise, bon; ikinci Akit Tarafm para birimi ile ifade olunur. Birinci Akit Tarafm 
yetkili kurumu kendi para birimiyle iideme yaparak ylik!imlliltigtinli yerine getirmi~ 
olur. 

Madde 42 
Haks1z Odenen Meblagm Geri Ahnmas1 

(I) Akit Taraflardan birinin kurumu bir yararlamc1ya hak ettiginden fazla bir meblag 
iidemi~se, bu kurum, uygulad!gl mevzuatta ongiirlilen ~mtlar ve sm1rlar dahilinde, 
yararlamc1ya yardnn saglamakla yliklimlli diger Akit Taraf kurumundan fazla odenen 
meblag1, bu kimseye iideyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep edebilir. 

(2) Diger Akit Tarafm Kunnnu, bu haks1z odeme sanki kendisi tarafmdan yap!lm1~ gibi 
kesintiyi mevzuatmda iingiirlilen ~artlar ve s1mrlar dahilinde yapar ve mahsup ettigi 
meblag1 birinci Akit Tarafkurumuna transfer eder. 

(3) Talep edilen miktar birinci Akit Tarafm para birimi ile ifade edilir. Diger Akit Taraf 
yetkili kurumu, meblag1 kendi para birimi ile transfer ederek yliklimllilliglinli yerine 
getirir. 

Madde43 
Anla§mazhkla rm <;:ozii mlenmesi 

Bu Anla~manm uygulanmasmdan ya da yorumlanmasmdan dogan anla~mazhklar 

yetkili makamlar tara fin dan yiizUmlenir. 



,-

V.BOLUM 
GE<;ici VE SON Hi'r:KUMLER 

Madde 44 
Ge~ici HiikUmler 

(I) Bu Anla§ma, yiiriirliige girmesinden onceki donem i9in hi9bir yardnn hakki 
dogurmaz. 

(2) Bu Anla§manm yiiriirliige girmesinden once Akit Taraflardan birinin mevzuatma 
gore geyllli§ sigortahhk siiresi veya geryekle§mi§ herhangi bir ilgili yasal durum, bu 
Anla§manm uygulanmasmda dikkate a!m1r. 

(3) Bu Anla§manm yiiriirliige girmesinden once, miinferit olaylarda alman kararlar, 
Anla§manm uygulanabilirligini etkilemez. 

( 4) Bu Anla§maya bagl1 olarak, yalmzca bu Anla§manm dikkate ahnmas1 ile hak 
kazamlabilecek emeklilik yardimi talebinin, Anla§manm yUrUrliige girmesinden 
itibaren 24 ay i9erisinde sunulmas1 durumunda; bu yard1mm odenmesine bu 
Anla§manm yliriir!Uge girmesinden once olmamak §aliiyla, yard1ma hak kazamnak i9in 
gerekli ko§ullann saglandigi takvim aymm ba§mda ba§lamr. Bu durum yalmzca yeterli 
sigmtahhk siiresi bulunmadigi gerek9esiyle reddedilen emeklilik yardnm talepleri i9in 
ge!(erlidir. 

(5) Bu Anla§mamn 11 inci maddesinin 3 iincii fi!crasmda sozU edilen kimseler, 
Anla§manm yiirllrliige ginnesinden once istihdam edilmi§ iseler, tercih haklanm 
Anla§manm yliriir!Uge girdigi tarihten itibaren 3 ay i9inde kullanabilirler. 

Madde45 
Macaristan'm Avrupa Birligi Uyesi Olmasmdan Kaynaldanan Ytikiirnltiliikleri 

Bu Anla§ma, Macaristan'm Avrupa Birligi iiyesi olmasmdan kaynaklanan 
yiikiimlliiUklerini etkilemez. Buna bagh olarak, bu Anla§manm hiiklimleri, 
Macaristan'm Avmpa Birligini kuran Anla§malara kar§I olan yiikiim!Uliiklerinin 
tamammm ya da bir k1smmm, yerine ge9ecek; tamamm1 ya da bir k1smm1 degi§tirecek, 
ya da herhangi bir §ekilde etkileyecek §ekilde yorumlanamaz veya yiiriir!Uge konamaz. 
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Madde46 
Avrupa Ekouomik Toplulugu ve TUrkiye Cumhuriyeti Arasmda Ortakhk 

Anla~masi'mn Etldleri 

12 EyiUI1963 tarihinde Ankara'da imzalanan Avrupa Ekonomik Toplulugu ve Tlirkiye 
Cumhuriyeti arasmda ortakhk kuran Anla~ma; 23 Kas1m 1970 tarihinde Brliksel'de 
imzalanan Katma Protoko1 ve uygulanabildigi ol9lide 01takhk Konseyi Kararlan 
uyannca bu Anla~ma, uygulama bakJmmdan Akit Taraf topraklanndan birinde yasal 
olarak ikamet eden veya ikamet etmi~ olan ile 9ah~an veya vah~mi~ olan sigortahlann 
hak ve yliklimlli!Uklerine hale! getirmez. 

(1) Bu Anla~ma onaya tabidir. 

Madde 47 
Onay ve Yiiriirliik 

(2) Akit Taraflar, ylirUr!Uge ginne I911l ilgili yasal gereklerin yerine getirildigi 
konusunda, diplomatik kanallar arac1hgi ile birbirlerini haberdar ederler. 

(3) Bu Anla~ma, bu maddenin 2 nci flkrasmda belirtilen son yaz1h bildirimin teslim 
almdigi ay1 izleyen livlincU aym birinci glinlinde ylirUr!Uge girer. 

Madde 48 
Anla~manm Tadili 

Bu Anla~ma, Akit Taraflarm kar~1hkh nzalanyla herhangi bir zamanda degi~tirilebilir. 
Degi~iklikler, 47 nci maddede belirtilen usule uygun ~ekilde ylirlirllige girer. 

Madde 49 
Anla~mamn Siiresi 

(1) Bu Anla~ma siiresiz olarak akdedilmi~tir. 

(2) Akit Taraflardan biri, diplomatik kanallarla, diger Akit Tarafa bir takvim y!lmm 
sonuna kadar, li9 ay onceden yazil1 bildirimde bulunmak suretiyle Anla~may1 

feshedebilir. 



Madde 50 
Kazamlnn~ Haklarm Korunmas1 

Bu Anla~manm feshi halinde, Anla~ma hliklimleri, Anla~manm son ge9erlilik tarihine 
kadar edinilen yard1m hakk1 ya da yardnn tidemelerine uygulamr. Bu Anla~manm son 
ge9erlilik tarihinden once sunulan talepler ve/veya baglanan ayhklar, ilgili ki~inin 
bulunma yeri dikkate ahnmakslZln, bu Anla~ma hlikilmlerine gore incelenir ve/veya 
tidenir. 

Yukanda yer alan htiktimleri tasdiken a~ag1da belirtilen yetkili temsilciler bu 
Anla~may1 imzalmm~lardir. 

Bu Anla~ma 24 ~ub:lt 2015 tarihinde Budape~te'de Tlirk9e, Macarca ve ingilizce 
dillerinde, her tiy metin de aym derecede ge9erli olmak Uzere iki~er orijinal ntisha 
olarak dlizenlenmi~ vc imzalmmu~hr. Yorum farkhhklannda ingilizce metin esas 
almacakt1r. 

TURKiYE CUMHURiYETi 
JrtiKUJviETi ADINA 

Faruk <;ELiK 

<;ali~ma ve Sosyal Glivenlik Bakam 

MACARiSTAN 
HUKUlvJETi ADINA 

!. !:i,<j'-/1 \,' 

Zoftan BAtOG 

insan Kaynaldan Bakam 

--


