
TURKiYE CUMHURiYETi 

iLE 

MOGOLiSTAN 

ARASINDA 

SOSYAL GUVENLiK ANLASMASI 

Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimeti ile Mogolistan Hiikiimeti, (bundan soma "Akit 
Taraflar" olarak amlacakttr.) sosyal giivenlik alamnda ili~kileri diizenlemek amac1yla 
a~ag1daki konularda mutab1k kalnu~lardir: 



I.BOLliM 
GENEL HUKUMLER 

Madde 1 
Terimlerin Tanmu 

(1) Bu Anla~mada kullamlan terimler a~ag1daki gibi tanunlamm~t1r: 

a) Ulke: 
Tiirkiye bakumndan, TUrkiye Cumhuriyeti Ulkesi, 
Mogolistan bakunmdan, Mogolistan Ulkesi, 

b) Vatanda~: 
Tiirkiye bakmundan, TUrk vatanda~hgm1 haiz kimse, 

Mogolistan bakmundan uygulanabilir mevzuata gore Mogolistan vatanda~1 oldugu 
kabul edilen kimse, 

c) Mevzuat: 
Bu Anla~mamn 2 nci maddesinin birinci f1krasmda belirtilen sosyal glivenlik 
rejimleri ile ilgili kanun, tlizlik, yonetmelik, diger yasal ve idari diizenlemeler, 

d) Yetkili Malmm: 
Tlirkiye Cumhuriyeti bakumndan <;:ah~ma ve Sosyal Glivenlik Bakanhg1, 
Mogolistan bakmundan <;:ah~ma ve Sosyal Koruma Bakanhg1, 

e) Yetkili Kurum: 
Bu Anla~mamn 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatm uygulamasmdan ve 
yard1mlar ile ayhklan saglamaktan sorumlu kurum veya kurumlar, 

f) Sigot·tahlm·: 
Bu Anla~mamn 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatm uygulanchg1 ve uygulamm~ 
oldugu Akit Taraflardan birinin vatanda~lan, 

g) Sigortahhk Siireleri: 
Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belhtilen mevzuata gore sigorta primi odenmi~ 
ya da Odenmi~ sayllan siireler, 

h) Ayhklar: 
Bu Anla~manm 2 nci maddesinde belirtilen tiim ayhklar ile diger nakdi yardunlar, 

i) ikamet: 
Siirekli ikamet, 
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j) Bulunma: 
Gec,;ici ikamet, 

k) Geride Kalanlat·: 
Akit Taraflann mevzuatma gore hak sahibi olarak tannnlanan veya oyle kabul 
edilen Akit Taraflardan birinin vatanda~lan. 

(2) Bu Anla~mada tammlanmayan her bir terim, Akit Taraflann mevzuatmda 
hangi anlamda kullamlmt~ ise o anlmm ifade eder. 

Madde2 
Maddi Uygulama Alam 

(I) Bu Anla~ma a~agtdaki sosyal sigorta kollanna ili~kin mevzuata uygulamr: 

A. Tiirkiye Cumhuriyeti baknmndan; 

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla i~veren tarafmdan c,;ah~tmlanlar 

ac,;tsmdan malulHik, ya~hhk, oliim, i~ kazast ve meslek hastahklan sigortalan 
ile hastahk ve anahk sigortast, 

b) Hizmet akdine bagh olmakstzm kendi adma ve hesabma bagnnstz c,;ah~anlar 
ac,;tsmdan malulliik, ya~hhk, oliim, i~ kazas1 ve meslek hastahklan sigortalan 
ile anahk sigortas1, 

c) Devlet memurlan ac,;tsmdan malulliik, ya~hhk, oliim sigortalan. 

B. Mogolistan baknnmdan; 

a) Zonmlu sigortahlar !!(Ill ya~hhk, maluliyet, oliim sigortast, gec,;tct ~~ 

goremezlik yardtmt, anahk yardnm, cenaze yardum, i~ kazas1 ve meslek 
hastahg1 fonundan saglanan yardnnlar, 

b) Goniillii sigortahlar ic,;in ya~hhk, maluliyet, oliim sigortas1, gec,;ici i~ 

goremezlik yardnm, anahk yardnm, cenaze yardum ve i~ kazas1 meslek 
hastahgt fonundan saglanan yardnnlar. 

(2) Bu Anla~ma, bu maddenin birinci ftkrasmda belhtilen mevzuatl degi~tiren, 

yeniden diizenleyen veya bu mevzuatm yerine gec,;en ya da bu mevzuata ek 
hiikiimler getiren her tiirlii mevzuata da uygulamr. 
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(3) Bu Anla~manm yeni bir sosyal glivenlik rejimine veya yeni bir sosyal sigorta 
koluna clair mevzuata uygulanmas1, Akit Taraflar arasmda bu amas:la yeni bir 
anla~ma imzalamnas1 yolu ile gers:ekle~tirilir. 

Madde 3 
Ki§isel Uygulama Alam 

Bu Anla~mada aksine bir hliklim bulunmadikya, bu Anla~ma hliklimleri, Akit 
Taraflardan birinin veya her ikisinin mevzuatma tabi olmu§ veya halen tabi olan Akit 
Taraflann vatanda~lan ile bunlarm geride kalanlanna uygulamr. 

Madde 4 
i§lem E§itligi 

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadikya, Akit Taraflardan birinin iilkesinde 

ikamet eden ve kendilerine bu Anla~ma hiiklimleri uygulanan kimseler, ikamet 
ettikleri Akit Tarafm vatanda~lan ile o Akit Tarafm mevzuatmm sagladigi aym hak ve 

yiiklimliiliiklere aym ko~ullarda sahiptir. 

Mathie 5 
Ayhklarm ihraci 

Bu Anla~mada aksine bir hliklim bulunmadikya, Odemeden sorumlu Akit Tarafm 
mevzuatma gore hak kazamlan ayhklar, bu Anla~manm 3 Uncli maddesi kapsanunda 

bulunan kimselere, diger Akit Tarafta veya iis:Hncii bir Hlkede ikamet etmeleri halinde 
de bu Akit Tarafmmevzuatma uygun olarak i.iclenir. 

Ma<ltle 6 
Ayhklann Azaltdmasi, Durduruhnas1 ve iptali 

Ayhklann azaltilmasi, clurdurulmasi veya iptalincle Akit Taraflar kendi mevzuatuu 
uygular. 
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II. BOLUM 
UYGULANACAK MEVZUATA iLi~KiN HUKUMLER 

Madde 7 

Gene! Hiildimler 

Bu Anla~mada aksine bir htiktim bulunmadtkya; 

(I) Bir Akit Tarafta ticretli olarak 9ah~an ki~i, vah~llgt Akit Tarafm mevzuatma tabi 
olur. 

(2) Bir i~yerinin diger Akit Tarafta bulunan temsilciginde iicretli olarak vah~tmlan 

ki~i, bu temsilciligin bulundugu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(3) Aym zamanda her iki Akit Tarafta iicretli olarak 9ah~an ki~i, sadece ikamet ettigi 

Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

( 4) Bir Akit Tarafta bagtmstz olarak 9ah~an ki~i, ikameti diger Akit Tarafta olsa dahi, 

vah~llgt Akit Tarafmmevzuatma tabi olur. 

(5) Her iki Akit Tarafta bagtmstz olarak 9ah~an ki~i sadece ikamet ettigi Akit Tarafm 
mevzuatma tabi olur. 

(6) Aym zamanda Akit Taraflardan birinde bagtmstz, diger Akit Tarafta iicretli 

olarak 9ah~an ki~i, sadece ikamet ettigi Akit Taraftn mevzuatma tabi olur. 

(7) Akit Taraflardan birinin memurlan, kendilerini vah~!lran idarenin bagh oldugu 

Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

Maddc8 
Ge~ici Gorevlendirmc 

(1) Akit Taraflardan birinin iilkesinde istihdam edilen ki~i, i~vereni tara fmc! an belirli 

bir i~in ifast i9in diger Akit Tarafa gorevli olarak gonderilirse, bu kimse aym 

i~verenin iicretli 9ah~am stfatnu korumast kaydtyla, 24 ay1 ge9memek ko~ulu ile 
ilk Akit Taraf mevzuatma tabi olmaya devam eder. 

(2) Akit Taraflardan birinin iilkesinde bagtms1z olarak 9ah~an ki~i, ge9ici olarak 
faaliyetini siirdiirmek iizere diger Akit Tarafa gittigi takdirde, 24 aya kadar 

birinci Akit Tarafmmevzuatma tabi olmaya devam eder. 

(3) Birinci ftkradaki siire, her ik:i Akit Tarafm yetkili makam veya yetkili 

kurumlarnun onceden onayuun ahnmas1 ~arttyla toplam 60 aya kadar uza!llabilir. 



Mad de 9 
Uluslararasi Ta~nnacihk i~Ictmclcri Personeli 

(I) Merkezi bir Akit Tarafta bulunan ve kendi adma veya ba~kas1 hesabma karayolu, 
demiryolu, havayolu ya da denizyolu ile uluslararas1 yolcu veya mal ta~nnac1hgl 
yapan bir i~yerinin, dola~an veya sefer yapan personeli, i~yeri merkezinin 
bulundugu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) i~yeri merkezinin bulundugu Akit Taraf d1~mdaki diger Akit Taraf iilkesinde 
bulunan ~ube veya daimi temsilcilikte istihdam edilen kimse, bu ~ube veya daimi 
temsilciligin bulundugu Akit Tarafmmevzuatma tabi olur. 

Madde 10 
Gcmi Miirettebati ve Gcmide (:ah~aular 

(I) A kit Taraflardan birinin bayragm1 ta~1yan gem ide <;:ah~an bir kimse, bu A kit 
Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) Akit Taraflardan birinin limanmda veya karasularmda istihdam edilen ve gemi 
miirettebatmdan olmayan bir kimse, diger Akit Tarafm bayragm1 ta~1yan bir 

geminin yiikleme, bo~altma veya tmnir i~lerinde <;:ah~1r ya da bu i~lere nezaret 
ederse, limmun veya karasulanmn bulundugu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(3) Akit Taraflardan birinin bayragm1 ta~1yan bir gemide bir faaliyet icra eden ve bu 
faaliyet i<;:in kendisine i~yeri merkezi veya ikametgalu diger Akit Tarafta bulunan 
bir miiessese veya kimse tarafmdan iicret odenen kimse, ikinci Akit Tarafm 

mevzuatma, o Akit Tarafm iilkesinde ikamet ediyorsa tabi olur; iicreti odeyen 
miiessese veya kimse amlan mevzuatm uygulanmasmda i~veren say1hr. 

Maddc 11 
Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Giirevlileri 

(1) A kit Taraflardan birinin diplomatik misyon veya konsolosluk mensuplan ile 
bunlann ozel hizmetlerinde <;:ah~tmlmak iizere diger Akit Tarafa gonderilenler, 
gonderen Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

(2) Diplomatik misyon veya konsolosluklarda <;:ah~tmlmak iizere mahallinden 
istihdam edilenler, ikamet edilen Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. Ancak, bu 
ki~iler istihdam eden Akit Tarafm vatanda~1 iseler, i~e almd1klan tarihi takip eden 
ii<;: ay i<;:erisinde, istihdam eden Akit Tarafm mevzuatnun uygulanmasnu tercih 
edebilir. 
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Madde 12 
istisnalar 

Akit Taraflann yetkili makamlan, bir ki~i veya ki~i gruplan hakkmda uygulanacak 
mevzuat bakunmdan bu Anla~mamn 7 iii\ 11 inci madclelerine istisna te~kil eden 
hlikiimler iizerinde anla~abilir. 

III. BOLiJM 
OZEL HUKUMLER 

1. KISIM 
YARDIMLAR 

Madde 13 
Gc~ici i~ Goremezlik Yardnnlan 

Bu Anla~manm 2 nc1 maclclesi kapsanuncla yapiiacak gec;ici i~ goremezlik yardmu 
odemelerinin miktan, siiresi ve odeme ~ekli yardmu yapan Akit Tarafm gec;erli 
mevzuatma gore belirlenir. 

2. KISIM 
Y A~LILIK, MALULLUK VE 6LiiM AYLIKLARI 

Madde 14 
Sigortahhk Siirclerinin Birle~tirihnesi 

(1) A kit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayhklardan yararlanma hakki, bir 
sigortahhk siiresinin tamamlamm~ olmas1 ko~uluna bagh ise, bu mevzuati 
uygulayan yetkili kurum, gerekiyorsa, diger Akit Tarafm mevzuatma tabi olarak 
gec;en sigortahhk siirelerini, kendi mevzuatma gore gec;mi~ siireler ile birle~tirir. 
Sigortahhk siirelerinin birle~tirilmesinde diger Akit Tarafta gec;en ve c;ak1~an 

siireler dikkate ahnmaz. 

(2) Bu maddenin birinci f1krasmm uygulanmas1 sonucu, sigortahnm ayhga hak 

kazanamac!Igi clurumlarcla, Akit Taraflann her birinin yetkili kurumu kendi 
mevzuatma gore gec;en sigortahhk siirelerini, bu Akit Tarafm sosyal giivenlik 

anla~mas1 imzalachgi iic;iincii taraflarda gec;en sigortahhk siireleriyle de 
c;aki~mamasi ko~uluyla birle~tirir. 



(3) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayhk hakkt, ozel rejim kapsammda 
belirli bir siirenin tamamlanmasma bagh ise ve diger Akit Taraf da aym rejimi 
uyguluyorsa, diger Akit Tarafta aym rejim kapsammda ges:en siireler de dikkate 
alum. Diger Akit Tarafta bOyle bir rejimin ohnamas1 durumunda bu siireler, 
gene! rejim kapsammda ges:en sUre! erie birle~tirilir. 

( 4) Tiirk mevzuatma gore prim veya kesenek odenmi~ siirelerden bir ay 30 giin, bir 
yii ise 360 gUn olarak kabul edilir. Mogolistan bakmundan prim veya kesenek 
odenmi~ siireler kendi ges:erli mevzuatma gore belirlenir. 

Madde 15 
Bir Yildan Az Sigortahhk Siiresi 

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

aydan az ise, o mevzuata gore sadece bu sigortahhk siiresine bagh ayhk hakkt 
olmas1 durumu haris:, ayhk baglanmaz. 

(2) Diger Akit Tarafm yetkili kurumu, ayhk hakkmm kazamlmas1 ve tutanmn 
belirlenmesinde, birinci fiki·ada ges:en siireleri kendi mevzuatma tabi ge<;mi~ 

siireler olarak kabul eder. 

Madde 16 
Ayhldarm Hesaplanmasi 

(1) A kit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayhklardan yararlanma hakk1 bu 
Anla~manm 14 iincii madde hiikmii uygulamnakslZln kazamhyorsa, o Akit 
Tarafin yetkili kurumu, odenmesi gereken ayhk miktanm yalmz kendi 
mevzuatma gore ges:en sigortahhk siirelerini dikkate alarak belirler. 

(2) Sigortah; Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore bu Anla~manm 14 iincii 
maddesi hiikiimlerinin uygulanmas1 suretiyle ayhga hak kazamyor ise o Akit 

Tarafm yetkili kurumu ayhg1 a~ag1da belirtildigi ~ekilde hesaplar: 

a) Yetkili kurum, her iki Akit Tarafm mevzuatma gore ge<;en biiWn sigortahhk 

siirelerini yalmz bu yetkili kurumun uygulac!Igi mevzuata gore ge<;mi~ gibi 
degerlendirerek ayhgm toplam nazari miktanm hesaplar, 

b) Yetkili kurum, top lam nazari miktar iizerinden, ken eli mevzuatma gore ge<;en 
siirelerin orannu dikkate alarak iidenecek ger<;ek ayhk miktanm hesaplar. 

(3) Y etkili kurum, sadece kendi mevzuatma gore odenen kazan<; veya primleri 
dikkate alarak ayhg1 hesaplar. 



(4) Ayhgm tutan, aile bireylerinin say1sma bagh olarak belirleniyorsa yetkili kurum, 
varsa diger Akit Tarafta ikamet eden aile bireylerini de dikkate ahr. 

3.KISIM 
CENAZE YARDIMI 

Maddc 17 
Sigortahhk Siirelerinin Birlc~tirilmesi ve Cenazc Yanhnu Odenmesi 

(I) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore cenaze yardmuna hak kazamhnas1, bir 

sigortahhk sliresinin tamamlanmas1 ko~uluna bagh ise. bu Akit Tarafm yetkili 
kurumu, gerekiyorsa diger Akit Tarafta geymi~ olan sigortahhk slirelerini, kendi 

mevzuatma gore geymi~ slirelerle birle~tirir. Sigortahhk slirelerinin 
birle~tirilmesinde diger Akit Tarafta gec;en ve c;aki~an slireler dikkate ahnmaz. 

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore sigortah bulunan bir kimse, diger Akit 
Tarafta oldligli takdirde, sigortah oldugu Akit Tarafta olmli~ gibi kabul edilir ve 
hak sahipleri cenaze yardnmna hak kazamr. 

(3) Her iki Akit Tarafm mevzuatma gore cenaze yardnmndan yararlanma hakk1 
bulunuyorsa, sadece olen ki~inin ikamet ettigi Akit Tarafmmevzuati uygulamr. 

(4) Oliimiin (iy(inc(i bir iilkede meydana gelmesi halinde, sigortah veya ayhk 

sahibinin olmeden once en son tabi oldugu Akit Tarafm mevzuati uygulamr. 

4. KISIM 
i~ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 

Maddc 18 

Meslek Hastahldan 

(1) A kit Taraflardan birinin mevzuatma gore meslek hastahg1 yardnnlarmdan 
yararlanma hakki, hastahgm ilk kez bu iilkenin kendi topraklannda meydana 

gelmi~ ohnas1 ko~uluna bagh bulunuyorsa, bu ko~ul, bu hastahgm ilk kez diger 
Akit Tarafta meydana gelmi~ olmas1 halinde de yerine getirilmi~ say1hr. 

(2) Bir Akit Tarafm mevzuatma gore meslek hastahg1 halinde yardnna hak 
kazamhnasi, meslegin bu tlir bir hastahga yo! ac;abilecegi s(ire kadar yapilmasi 
ko~uluna bagh ise, Akit Tarafm yetkili kurumu, gerekli hallerde diger Akit 

Tarafmmevzuatma gore bu meslekte gec;en siireyi de dikkate ahr. 



Madde 19 
Nakdi Yardnnla1· 

(I) Her iki A kit Tarafm mevzuatma gore i~ kazas1 veya meslek hastahg1 halinde 
nakdi yardm1 hakk1 doguyorsa, yardnn, sadece i~ kazas1 veya meslek hastahguun 
meydana gelmesine sebep olan mesleki faaliyetin en son gers:ekle~tigi Akit 
Tarafm mevzuatma gore yapll1r. 

(2) Akit Taraflardan birinin mevzuatma uygun olarak meslek hastahg1 yardum 
yap1hm~ sigortahnm diger Akit Tarafta ikamet ettigi siirecle, bu hastahguun 
agula~mas1 halincle, 

a) Sigortah, ikinci Akit Tarafm mevzuatma gore amlan hastahga neclen olacak 
veya hastahg1 agu·la~hracak bir faaliyet icra etmemi~se, birinci Akit Tarafm 
yetkili kurumu, uyguladigi mevzuat hiikiimlerine gore agn·la~may1 dikkate 
alarak yarc!Imlan iistlenir. 

b) Sigortah, boyle bir faaliyeti ikinci Akit Tarafm mevzuatma gore icra 
etmi~se, birinci Akit Tarafm yetkili kurumu, yardnnlan, agu·la~mayi dikkate 
almaks1zm uygulac!Igi mevzuata gore iistlenir. ikinci Akit Tarafm yetkili 
kurumu ise kencli mevzuatma gore ilgilinin agn·la~maclan sonraki clurumuna 
gore hesaplanacak yardnn miktan ile agn·la~madan once oclemnesi gereken 
yard1m miktan arasmclaki farkl oder. 

IV.BOLl)M 
<;:E~iTLi HUKUMLER 

Maddc20 
idari Onlemlei· ve i§bidigi Usulleri 

(!) Akit Taraflann yetkili makamlan bu Anla~mamn uygulanmas1 is:in gerekli iclari 
cliizenlemeleri yapar. 

(2) Akit Taraflann yetkili makamlan bu Anla~manm uygulamnasmda ahnan 
onlemler konusuncla birbirlerine miimkiin olan en klsa zamancla gerekli bilgileri 
verir ve bu Anla~mamn uygulamnasnu etkilecligi ols:iicle ulusal mevzuatmcla 
yap!lan clegi~iklikleri bilclirir. 

(3) Akit Taraflann yetkili makamlan bu Anla~manm uygulanmasm1 kolayla~tumak 
iizere yetkili kurumlar ve irtibat kurumlan belirler. 



(4) Akit Taraflann yetkili kurumlan, Anla~ma ve idari Anla~maya ili~kin bilgilerin 
yaynn ve yaynundan sorumludur. 

(5) Bu Anla~mamn uygulanmasma ili~kin her sorun i<;in Akit Taraflann yetkili 
makam ve yetkili kurumlan sanki bu sorunlar kendi ulusal yasalanm 
etkiliyormu~ gibi birbirlerine yardimci olur. Bu idari yardnnla~ma iicretsiz 
yapJIIr. 

(6) Sadece bir Akit Tarafm mevzuatnun uygulanmasi <;er<;evesinde diger Akit 
Tarafta ikamet eden veya bulunan ki~iler i<;in yap1lan tibbi muayene, ikamet 
edilen veya bulunulan iilkenin yetkili kurumu tarafmdan, birinci yetkili kurumun 
talebi iizerine ve bu yetkili kurumun hesabma yap1hr. Her iki Akit Tarafm 
mevzuatmm uygulanmasiyla ilgili l!bbi muayeneleri ikamet edilen veya 
bulunulan yerdeki yetkili kurumca ve bu yetkili kurumun hesabma yap1hr. 

Madde 21 
Ki~iscl Verilerin Korunmas1 

Bu Anla~ma kapsanuncla bulunan ki~ilere ili~kin diger Akit Tarafa iletilecek her tlirlii 
bilgi, bu Anla~manm uygulamnasmcla gizlilik clegeri ta~n· ve yalmzca bu Anla~manm 
ve onun tatbik edildigi mevzuatm uygulanmasmcla kullamlabilir. Diger Akit Taraf 
kendisine iletilen bilgileri a<;Iklamaz. 

Madde 22 
Diplomatik Temsilciliklerin Y ctkisi 

Akit Taraflann cliplomatik temsilcileri ve konsolosluk yetkilileri, kendi vatanda~lannm 
bu Anla~madan dogan menfaatlerini konunaya yiinelik i~lemler i<;in diger Akit Taraf 
yetkili makamlan, yetkili kurumlan ile irtibat kurumlarmdan dogrudan bilgi talebinde 
bulunabilir. 

Madde23 
Resmi Dillerin Kullamhnasi 

(I) Bu Anla~mamn uygulanmasmda Akit Taraflann yetkili makamlan ve 
kurumlan, Ttirk<;e, Mogolca veya ingilizce haberle~ir. 

(2) Hi<;bir talep veya beige, Tiirk<;e, Mogolca veya ingilizce yaz!lnu~ oldugu 
gerek<;esiyle reddedilemez. 

( ) 
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Madde24 
Giderlerden ve Tasdikten Bagi~Ikhk 

(I) Akit Taratlardan birinin mevzuatmda, o mevzuat uyannca yaz1 ve ekindeki 

belgeler i<yin uygulanan resim ve har<y muafiyeti veya indirimi, diger Akit 

Tarafm mevzuatmm ya da bu Anla~mamn uygulanmas1 i<yin sunulan bildirim 

veya diger her Hirlii belgeye de uygulamr. 

(2) Bu Anla~manm uygulanmas1 amac1yla Akit Taratlann resmi makamlannca ibraz 

edilen herhangi bir kimlik beyam, beige veya bildirimin diger Akit Taraf<ya 

onaylmm1asma gerek yoktur. 

Madde25 
Yazii1 Taleplerin Verihnesi 

(I) Bu Anla~ma kapsanundaki ba~vurular, sigortaluun veya ayhk sahibinin 

ikamet ettigi A kit Taraf yetkili kurumuna yap1hr. 

(2) Bu Anla~ma kapsanunda Akit Taratlardan birinin mevzuall uyannca Akit 

Taratlardan birinin yetkili makamma, yetkili kurumuna veya irtibat kurumuna 

yap1lan ba~vurular, verilen beyannameler veya itirazlar diger Akit Tarafm 

yetkili makamma, yetkili kurumuna veya irtibat kurumuna verilmi~ say1hr. 

(3) Bu Anla~ma kapsammda Akit Taratlardan birinin mevzuall uyannca yap1lan 

bir ayhk veya yardun talebi, diger Akit Tarafm mevzuatma gore yapilm1~ 

sayiiu·. 

(4) Akit Taratlardan birinin mevzuatma gore yapi!mas1 gereken ba~vurular, 

itirazlar veya verilmesi gereken beyam1ameler, aym siire i<yerisinde diger Akit 

Tarafm yetkili makanuna, yetkili kurumuna veya irtibat kurumuna sunulabilir. 

(5) Bu maddenin I ila 4 iincii fikralannda belirtilen durumlarda yukanda 

belirtilen kurumlar, ba~vurulan, beyannameleri veya itirazlan diger Akit 

Tarafm yetkili kurumuna dogrudan veya irtibat kurumlan aracJhglyla 

gecikmeksizin iletir. 

Madde26 
Zararlarm Tazmini 

(I) Bir kimse, Akit Taratlardan birinin mevzuat1 uyannca, diger Akit Tarafta meydana 

gelen bir zarardan do lay• yardun gormekte ise ve o Akit Tarafm mevzuat1 uyannca 

(i<yiincii ki~ilere kar~I tazmin hakki var ise, bu durumda tazmin hakki, birinci Akit 

Taraf mevzuall uyannca kendi yetkili kurumuna ge<yer. 

( J 
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(2) Aym zarar durumundan dogan tazmin hakk1, aym tiir yardunlarla ilgili ise ve bu 
hak bu madden in birinci f1kra hiikmiine uygun olarak her iki Akit Tarafm yetkili 
kurumlan ic;in de doguyor ise, iic;iincii taraf, tazminah bir Akit Tarafm veya diger 

Akit Tarafm yetkili kurumuna iideyebilir. Yetkili kurumlar, ahnan tazminat1, 
iidedikleri yardunlann oranma giire aralannda payla~n·. 

Maddc27 
Halmz Odenen Mcblaglann Geri Ahnmas1 

Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu, sigortahya bu Anla~ma hiikiimleri 
c;erc;evesinde yersiz iideme yapnu~sa, sigortahya m(itekabil yardunlan iidemekle 
yiikiiml(i olan diger Akit Tarafm yetkili kurumundan yersiz iidenen miktan, sigortahya 

iideyecegi meblaglardan mahsup etmesini talep edebilir. Siiz konusu yetkili kurum, bu 
~ekilde mahsup ettigi meblag1 diger Akit Tarafin yetkili kurumuna transfer eder. 

Yersiz iidemni~ meblagm bu ~ekilde geri iidemnesinin miimkiin olmadigi durumlarda, 
a~ag1daki usul uygulamr: 

a) Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu sigOiiahya yersiz iideme yapnu~sa, 
bu yetkili kurum, uyguladigi mevzuatta iingiiriilen ~artlar ve sumlar 
dahilinde, sigortahya yard1m saglamakla yiikiimlti diger Akit Taraf yetkili 
kurumundan yersiz iidemeyi, bu sigortahya iideyecegi meblaglardan mahsup 
etmesini talep edebilir. 

Diger Akit Tarafm yetkili kurumu, bu yersiz iideme sanki kendisi tarafmdan 
yap1hm~ gibi kesintiyi mevzuatmda iingiiriilen ~artlar ve suurlar dahilinde 
yapar ve mahsup ettigi meblag1 diger Akit Taraf yetkili kurumuna transfer 
eder. 

b) Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu, sigortahya kendi mevzuati uyannca 
avans iidemi~se, diger Akit Tarafm yetkili kurumundan, sigotiahya aym 
siire ic;in mevzuatma gore iideyecegi meblaglardan avans tutanm mahsup 
etmesini talep edebilir. Diger Akit Tarafm yetkili kurumu kesintiyi yapar ve 

siiz konusu meblag1 talepte bulunan Akit Taraf yetkili kurumuna transfer 
eder. 

c) Bu maddenin (a) ve (b) f1kralan kapsammdaki talepler, diger Akit Taraf 

yetkili kurumunca bu sig011ahya aym sUre ic;in ayhk veya yardm1 iide1m1i~se 
kar~tlamnaz. 



Mad de 28 
t>rimlerin Tahsili 

(I) Akit Taraflardan birinin yetkili kurumuna borylu olunan primlerin tahsili, diger 
Akit Taraf iizerinden, diger Akit Tarafm benzer bir kurumuna 6denecek 
primlerin tahsil edilmesinde uygulanan siire9 izlenerek aym giivence ve 
onceliklerle yap1 hr. 

(2) Bu maddenin uygulanma usulleri yetkili makamlar arasmda yap1lacak idari 
Anla~mada diizenlenir. 

Maddc29 
Odemelerde Kullamlacak Para Birimi 

(I) Bu Anla~ma uyannca yap!lacak ayhk ve yard1mlara ili~kin 6demeler, odemeyi 
yapan Akit Tarafm para birimi ile yap1hr. Yersiz 6demelerle ilgili diger Akit 
Tarafa yap!lacak odemelerde de birinci ciimle hiikmii uygulamr. 

(2) Bu Anla~ma uyannca Akit Taraflardan birinin yetkili kurumu, diger Akit Tarafin 
yetkili kurumunca saglanan tibbi kontrol muayenesine ili~kin masraflan 
6demekle yiikiimlti ise, bor9 ikinci Akit Tarafm para birimi ile ifade olunur. 
Birinci Akit Tarafm yetkili kurumu kendi para birimiyle odeme yaparak 
yiiktimlliliigiinii yerine getirmi~ olur. 

Madde30 
istatistiklerin Dcgi§imi 

Akit Taraf irtibat kurumlan, Anla~ma uyannca sigortahlara yap!lan 6demelere ili~kin 
y!lhk istatistikleri, bir sonraki y!lm 31 Temmuz tarihine kadar kar~1hkh olarak 
gonderirler. Bu istatistikler, sigortahlann say1s1 ve odenen toplam ayhk ve yardun 
miktan ile tiirii hakkmda bilgiler i9erir. Bu istatistiki bilgiler, bir fonniiler ile iletilir. 

Madde31 
Anla§mazhldarm <;:oziimlenmesi 

Bu Anla~manm yorumlanmasmda ve uygulanmasmda ortaya 91kan her tiirlii 
anla~mazhk, Akit Taraflarm . yetkili makamlan veya yetkili kurumlan arasmda 
gorii~meler yoluyla y6ziimlenecektir. 

( I' .l 



V.BOLUM 
GEC,:iCi VE SON HUKUMLER 

Maddc32 
Gc\'ici Hiikiimler 

(I) Bu Anla~ma, yUrUrliige girmesinden onceki don em ir;in hir;bir yard 1m hakki 

dogunnaz. 

(2) Bu Anla~mamn yiirlirliige girmesinden once bir Akit Tarafm mevzuatma gore 

ger;en bir sigortahhk sUresi, bu Anla~ma hlikUmlerine gore dogan haklarm 

belirlenmesinde dikkate ahmr. 

(3) Bu Anla~ma uyannca iidenmesi gereken herhangi bir ayhk veya yardun, onceden 

tasfiye edilmi~ haklar dahil olmak Uzere, ilgilinin bu Anla~ma hUkUmlerine 

uygun olarak talepte bulunmas1 halinde, bir toptan odemeye yer verilmemi~ 

ohnas1 kaydiyla, bu Anla~mamn yiirUrliik tarihinden ger;erli olarak iidenecektir. 

(4) Bu maddenin iir;iincii f1krasmda sozii edilen talep, bu Anla~manm yiirlirliik 

tarihinden itibaren iki y1l ir;inde yap1hrsa bu Anla~maya gore dogan haklar, ilgili 

Akit Tarafm mevzuatmdaki zaman a~um nedeniyle hak kaybma ili~kin hlikiimler 

ilgili hakkmda uygulanmaksizm o tarihten itibaren kazamhr. iki yii ger;tikten soma 

yap1lan taleplerde ise talep tarihi esas alum. 

Madde 33 
Onay ve Yiiriirliik 

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

olup, Akit Taraflann amlan belgenin yiirUrliige girmesi ir;in gerekli ir; yasal usullerinin 

tamamlandignu birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yaz1h bildirimin 

almdigt tarihi izleyen iir;UncU aym birinci gUnU y(ir(ir!Uge girer. 

Bu Anla~ma, 

degi~tirilebilir. 

y(irlirliige girer. 

\ •·. 

Maddc34 
Anla~mamn Tadili 

Taraflann kar~1hkh yazii1 nzalanyla herhangi 

Degi~iklikler, 33 Uncli maddede belirtilen usule 

bir zamanda 

uygun ~ekilde 
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Madde35 
Anla§mamn Siiresi ve Feshi 

Bu Anla~ma siiresiz olarak yiiriirliikte kalacaktlr. Akit Taraflardan biri, diplomatik 

kanallar aracihgiyla diger Akit Tarafa altl ay iinceden yaz1h bildirimde bulunmak 

suretiyle Anla~may1 feshedebilir. 

Madde 36 
Kazamlml§ Haklarm Korunmas1 

(1) Bu Anla~manm feshi halinde, Anla~ma uyannca kazamhm~ olan haklar sakhdn·. 

(2) Bu Anla~manm feshi halinde heniiz karm·a baglanmmm~ ayhk veya yardnn 

haklan ile ilgili tlim i~lemler, bu A11la~ma hiikiimlerine gore sonus:landmhr. 

Yukanda yer alan hlikiimleri tasdiken a~ag1da belirtilen yetkili temsilciler bu 

Anla~may1 imzalmm~lardn·. 

Bu Anla~ma, 07 Mart 2018 tarihinde Ankara'da Tiirkye, Mogolca ve ingilizce 

dillerinde, her iiv metin de aym derecede ges:erli olmak iizere iki~er orijinal niisha 

olarak diizenlenmi~ ve imzalannu~t1r. Y orum farkhhklannda ingilizce metin esas 

almacakhr. 

TURKiYE CUMHURiYETi 

HUKUMETi ADINA 

JtJ•iili~<r,s-;SARIEROGLU 
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BAKANI 

MOGOLiSTAN 

HUKUMETi ADINA 

CHiNZORiG SODNOM 

C,::ALI~MA VE SOSYAL KORUMA 

BAKANI 


