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Tiirkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal Giivenlik
Anlasmasi (Genelgede bundan sonra Anlasma olarak anilacaktir) ve Tiirkiye Cumhuriyeti ile
Moldova Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal Giivenlik Anlasmasmm Uygulanmasma iliskin
idari Anlasma (Genelgede bundan sonra idari Anlasma olarak anilacaktir) 5/5/2017 tarihinde
Moldova'nm Kisinev sehrinde imzalanmistir. Anlasma ve idari Anlasma 1/6/2020 tarihinde
yiiriirluge girmistir.

BIRINCi KISIM
GENEL ACIKLAMALAR

Anlasma; Genel Hiikiimler, Uygulanacak Mevzuat ile llgili Hiikiimler, Ozel
Hiikiimler, Cesitli Hiikiimler ile Gegici ve Son Hiikiimler olmak iizere 5 boliimden
olusmaktadir:

Birinci boliimde; tammlar, Anlasmanm mevzuatsal ve kisisel kapsami, akit taraf
vatandaslannin esit muameleye tabi tutulmasi, sosyal giivenlik alamndaki haklarm diger akit
tarafta da kullamlabilecegine iliskin hiikiimler,

Ikinci boliimde; calisanlar, gegici gorevliler, uluslararasi tasimacihk isletmeleri
personeli ile diplomatik temsilcilik gorevlilerinin hangi akit tarafin sosyal giivenlik
mevzuatina tabi tutulacagma ve gegici gorev siiresinin azami simrlarina iliskin hiikiimler,

Ugiincii boliimde; malulliik, yaslihk ve oliim sigortalan, is kazasi ve meslek hastahgi
sigortalanna iliskin hiikiimler,

Dordiincii boliimde; Anlasmanm uygulanmasma iliskin ^esitli hiikiimler,
Besinci boliimde ise Anlasmanm yiirurluge girmesi ve yiiriirliikte kalma siiresi ile

Anlasma oncesi ve sonrasi haklara iliskin hiikiimler
yer almaktadir.

Bu beige 5070 sayili Elektronik Im/.a Kanununa gore Giivenli Elektronik Imza ile im/alanmistir.

Mithatpa^a Cad. No:7 Sihhiyc C.ankaya/Ankara Bi/gi if in: J->dogan IJVKD)
Telefon No: 0 312 458 77 99 Faks No: 0312 432 12 45 Daire Ha$kam
E-Posta: ehgm_ysedb(a/sgk.gov.tr Internet Adresi: www.sgk.gov.tr Telefon No: 0 3 12458 77 99

1/21



1. Kavramlar

Bu Genelgede geqen:
1. Kurum: Sosyal Giivenlik Kurumunu,
2. Kanun: 5510 sayih Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanununu,
3. Anlasma: Tiirkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasmda Sosyal Giivenlik

Anlastnasim,
4. idari Anlasma: Tiirkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasmdaki Sosyal

Giivenlik Anlasmasimn Uygulanmasma lliskin idari Anlasmayi,
5. Mevzuat: Anlasmanm 2 nci maddesinde belirtilen sosyal giivenlik alam ile ilgili

kanun, yonetmelik ve diger yasal diizenlemeleri,
6. Yetkili Makam: Anlas.ma kapsaminda yer alan mevzuatm uygulanmasi ile gorevli

olan Bakanhklan,
7. Yetkili Kurum: Anlasmamn 2 nci maddesinde belirtilen mevzuatm tamammm veya

bir kismmin uygulanmasmdan ve yardimlarm odenmesinden sorumlu kurumlan,
8. Sigortah: Anlasmanm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata tabi olan ya da evvelce

tabi olmu§ kisileri,
9. Sigortahhk Siiresi: Anlasmanm 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata gore prim

6denmi$ olan veya odenmi§ sayilan siireyi,
10. Geride Kalan: Akit devletlerin mevzuatma gore hak sahibi olarak tammlanan

kimseleri,
11. Yardim: Anlasmanm 2 nci maddesinde belirtilen ilgili ulusal mevzuat tarafmdan

saglanan her tiirlii ayni ve nakdi yardimi,
12. tkamet: Siirekli olarak ikamet edilmekte olan yerini,
13. Bulunma: Gecjci olarak bulunulan yerini

ifade eder.

2. Anlasmanm Uygulama Alani

Anlasma, malulliik, yashhk, oliim, i§ kazasi ve meslek hastahklan, hastalik ve analik
yardimlan uygulamasinda Kanunun 4/l-(a)bendi kapsammdaki sigortahlar ile bu kapsamda
gelir/ayhk alanlan kapsamaktadir.

506 sayih Sosyal Sigortalar Kanununun gegici 20 nci maddesinde belirtilen emekli
sandiklan, Anlasma kapsaminda olup Anlasma hukiimleri bu kapsamda 9alisanlar ve/veya
sandiktan emekli ayligi alanlar hakkmda da uygulanacaktir. Bu kapsamda caltsanlar ve ayhk
sahipleri hakkmda Moldova yetkili kurumlan ile yapilacak yazismalara Kurum aracilik
yapacaktir. Ancak talep formiilerlerinin diizenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili
islemler, ilgili sandik tarafmdan ge^eklestirilecektir.

Bununla birlikte Anlasma, malulliik, yashlik ve oliim sigortalan ile is kazasi ve
meslek hastahgi ve analik sigortasi uygulamalan bakimmdan Kanunun 4/1-(b) bendine tabi
bagimsiz cahsanlan, malulliik, yashlik ve oliim sigortalan bakimmdan ise Kanunun 4/1-(c)
bendine tabi devlet memurlarim kapsamaktadir.

Anlasma genel saghk sigortasi kapsaminda yer alan yardimlan kapsamamaktadir.

Bu beige 5070 sa\l Eleklronik im/a K a n u n u n a gore Giivcnli Elektronik hn/.a i le im/alanmi$tir.
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IKINCI KISIM
ANLASMANIN UYGULANMASI VE FORMULERLER

Anlasmanm uygulanmasinda kullanilmak iizere, idari Anlasmamn 2 nci maddesine
istinaden Tiirkge ve Romence olmak iizere iki dilde 11 adet formiiler ihdas edilmistir.
Kurumca diizenlenecek formiilerlerin rumuzunda "TR/MD", Moldova yetkili kurumlannca
diizenlenecek olan formiilerlerin rumuzunda ise "MD/TR" ibaresi yer alacaktir.

Anilan formiilerler, Kurum intranet sayfasinda ''Kurumsal/ Dokumanlar/ Yurtdisi/
Formulerler" boliimiinde yaymlanmistir. Formiilerler, bu Genelgede yer alan a9iklamalar
dogrultusunda, bilgilerin dogrulugu kontrol edildikten sonra bilgisayar ortaminda
doldurularak onaylanacaktir.

BIRINCI BOLUM
UYGULANACAK MEVZUATIN BEURLENMESI

ik i l i sosyal giivenlik anlasmalanmn temel ilkelerinden biri de cah§ilan iilke
mevzuatina tabi olunmasidir. Anlasmamn 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde bu kurala istisna
olarak gecjci gorevle diger akit tarafa gonderilenlerin, uluslararasi tasimacilik isletmeleri
personelinin ve diplomatik misyon ve konsolosluk gorevlileri ile bunlann ozel hizmetlerinde
cah§mak iizere gonderilenlerin hangi akit tarafin mevzuatina tabi kalacaklanna iliskin
hususlar diizenlenmistir. Anlasmamn 11 inci maddesi ise bu maddelerdeki hiikiimlere istisna
getirilebilecegini diizenlemektedir.

1. Bir i§in icrasi icin Diger Akit Tarafa Gonderilen Sigortalmin Tabi Olacagi
Mevzuat

Bir i§in icrasi igin Tiirkiye'den Moldova'ya veya Moldova'dan Tiirkiye'ye gonderilen
sigortahlar hakkinda uygulanacak mevzuata iliskin a9iklamalar a^agida yer almaktadir.

1.1. Bir i§in Icrasi l?in Turkiye'den Moldova'ya Gonderilenler
1.1.1. Ilk 24 Ayhk Sure Icin

Ilgili hiikiimler

TR/MD 101

Anla§manm 8,9,10 ve 11 inci maddeleri
Idari Anla§manm 5 ve 6 nci maddeleri
Uygulanan Mevzuata I l i$kin Beige

Anla§manm 8 inci maddesi birinci fikrasi geregi, Kanunun 4/l-(a) bendi kapsaminda
sigortah olarak 9ah§anlardan, isvereni tarafindan bir i§in icrasi icjn Moldova'ya gonderilenler
ve aym maddenin ikinci fikrasi geregi Kanunun 4/1-(b) bendi kapsaminda bagimsiz
9ahsanlardan faaliyetini gecjci olarak Moldova'da ger9eklestirecekler, 24 ayi asmamak iizere
Turk mevzuatina tabi kalmaya devam edecektir.

Gecici gorevlendirme talebi yapihrken 9ahsan veya isveren tarafindan doldurulacak
olan Ek-l'de yer alan "Yurt Di§i Gegici Gorev Talep Dilekgesi" ve ekinde gorev yazisi,
Moldova'daki isveren ile yapilmi§ olan is sozlesmesi, Moldova'da 9ahsacagi is yeri ve adres
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bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.
Kanunun 4/1-(b) bendi kapsaminda bagimsiz calisanlardan faaliyetini gecici olarak

Moldova'da gerceklestirmek isteyenlerden ise Ek-l'de yer alan "Yurt Disi Gegici Gorev
Talep Dilekgesi", gorev yazisi (sirket yetkilisi veya ortagi olarak gorev yapanlar igin),
Moldova'dan almmis 9ahsma izni, Moldova'da bir sirkete bagh gorev yapacaklar icjn yurt
dismdaki is yeri ile Tiirkiye'deki isveren arasindaki i l iskiyi kanitlayan beige, is yeri ve adres
bilgilerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Basvuruya istinaden TR/MD 101 formiileri, Kanunun 4/l-(a) bendi kapsammdaki
sigortalimn isyerinin kayith oldugu, Kanunun 4/l-(b) bendi kapsammdaki sigortalinm
faaliyette bulundugu sosyal giivenlik il mudurlugii (SGlM) veya sosyal giivenlik merkezi
(SGM) tarafmdan iic. niisha halinde diizenlenerek iki niishasi Moldova yetkili kurumuna
verilmek iizere sigortah veya isverene verilecek ve bir nushasi da dosyasmda saklanacaktir.

Gecjci gorevlendirme siiresi azami 24 ayi asmamak kaydiyla formiilerin 3.1 numarah
boliimiine baslangi? ve bitis tarihleri belirtilerek kaydedilecektir.

Anlasmanm 7 nci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan kamu gorevlileri ic,in TR/MD
101 formiileri kullamlmamakta olup, kamu gorevlilerinin Moldova'ya ge^ici gorevli olarak
gonderilmeleri durumundabir ornegi Ek-1-A'da yer alan beige ii§ niisha olarak diizenlenerek
Moldova yetkili kurumuna verilmek iizere sigortah veya isverene verilecek ve bir nushasi da
dosyasmda saklanacaktir.

1.1.2. 24 Aylik Siirenin Dolmasmdan Sonra

llgili hiikiimler

TR/MD 102

Anlasmanm 8 inci maddesi
maddesi
Gorev Siiresinin Uzatilmasi

iiguncii fikrasi, Idari Anla§manm 5 inci

Kanunun 4/l-(a) veya 4/l-(b) bendi kapsammdaki sigortalimn Moldova'daki
calisma siiresinin 24 ayi asmasi ve isverenin talep etmesi halinde, gecjci gorev siiresi yetkili
kurumlarm karsilikh mutabakati ile 36 ay daha (toplamda 60 ayi gegmeyecek sekilde) istisnai
olarak uzatilabilmektedir.

4/l-(a) sigortahlan igin isverenler, 4/l-(b) bendi kapsammdaki sigortah icjn
kendilerince SGlM/SGM'lerin Yurtdi^i islemler Servislerine gonderilen gecici gorev
siiresinin uzatilmasma dair talepler Emeklilik Hizmetleri Genel Mudurlugii'ne (EHGM)
gonderilecektir. Moldova yetkili kurumu ile gecjci gorev siiresinin uzatilmasma iliskin
yazismalar EHGM tarafmdan ger^eklestirilecektir.

Talebe istinaden ilgili SGJM/SGM tarafmdan sigortah hakkmda uzatilmak istenen
siirenin belirtildigi TR/MD 102 formiileri ii§ niisha halinde diizenlenerek Moldova yetkili
kurumunun onayimn almmasi igin Yurtdisi Sozlesmeler ve Emeklilik Daire Baskanligi'na
(YSEDB) gonderilecektir.

YSEDB tarafmdan Moldova yetkili kurumunun onayi almacaktir. Alman onay
geciktirilmeden ilgili SGJM/SGM'ye gonderilecektir. Onay yazismi alan SGJM/SGM onay
yazismm bir niishasim isverene verecek/gonderecek, bir nushasi ise dosyasmda muhafaza
edilecektir.
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1.2. Bir I?in icrasi i^in Moldova'dan Tiirkiye'ye Gonderilenler
1.2.1. Ilk 24 Ayhk Sure icin

ilgili hiikiimler

MD/TR 101

Anlasmanm 8,9,10 ve 11 inci maddeleri
Idari Anlasmanm 5 inci maddesi
Uygulanan Mevzuata Iliskin Beige

Anlasmanm 8 inci maddesi birinci fikrasi geregi, Moldova'dan isvereni tarafmdan bir
isin icrasi igin Tiirkiye'ye gonderilenler ve ayni maddenin ikinci fikrasi geregi Moldova'daki
faaliyetini gecjci olarak Tiirkiye'de gerceklestirmek amaciyla iilkemize gelenler 24 ayi
asmamak iizere Moldova mevzuatina tabi kalmaya devam edecektir.

Bu sekilde iilkemize gonderilenlerin Moldova mevzuatina tabi kalmaya devam
edebilmesi icjn, Moldova yetkili kurumu tarafmdan toplamda 24 ayi asmayacak sekilde
gec,ici gorev siiresi icjn diizenlenmi§ olan MD/TR 101 formiilerinin Kuruma ibraz edilmesi
gerekmektedir.

Cahsan ya da isverenler tarafmdan Kuruma ibraz edilen formiiler iizerinde herhangi
bir onay islemi yapilmayacaktir. Formiilerin ilgili SGlM/SGM'ye intikal etmesi durumunda,
formiilerin bir ornegi Yurtdisi Jslemleri Servisi tarafmdan gorevli olarak geldigi isyeri
dosyasmm bulundugu servise iletilerek, ^alisamn aynca Kurum tarafmdan yersiz tescilinin
yapilmasi onlenecektir.

1.2.2. 24 Aylik Siirenin Dolmasmdan Sonra

ilgili hiikiimler

MD/TR 102

Anlasmamn 8 inci maddesi iiguncii fikrasi, Idari
maddesi

Anlasmamn 5 inci

Gorev Siiresinin Uzatilmasi

Moldova mevzuatina tabi 9ahsmakta iken gegici gorevle Tiirkiye'ye gonderilenlerin
gorev siiresinin formiilerde kayith siireyi ya da toplamda 24 ayi asmasi halinde, Anlasmamn
8 inci maddesinin iigiincu fikrasma gore Kurumun muvafakati almmasi kaydiyla, 36 ay daha
(toplamda 60 ayi gegmeyecek sekilde) Moldova mevzuatina tabi kalmaya devam edecektir.

Bu durumda olanlar hakkinda gorev siiresi bitmeden once, Moldova yetkili
kurumunca Kurumun onaymm almmasi icjn gonderilecek muvafakat talebine iliskin yazi
YSEDB'ye gonderilecektir.

YSEDB tarafmdan gorev siiresinin uzatilmasma iliskin onayin bir ornegi gorevlinin
isyeri dosyasmm bulundugu SGlM/SGM'ye gonderilecektir. Onayin bir niishasi Yurtdisi
islemleri Servisi tarafmdan geregi yapilmak iizere gorevli olarak geldigi isyeri dosyasmm
bulundugu servise iletilecektir.

Moldova yetkili kurumundan alman ge^ici gorev siiresinin uzatilmasma dair MD/TR
102 formiilerinin SGlM/SGM'ye gelmesi durumunda geciktirilmeden YSEDB'ye intikal
ettirilecektir.

Bu durumda anilan sigortah hakkinda gorev siiresi bitmeden once, Moldova yetkili
kurumunca iiq: niisha halinde gonderilen MD/TR 102 formiilerinin 6 numarah boliimii
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EHGM tarafindan doldurulup onaylandiktan sonra iki nushasi Moldova yetkili kurumuna
iade edilecektir.

2. Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluk Gorevlileri

Anlasmanin 10 uncu maddesine gore diplomatik misyonlan veya konsolosluk
memurlan ve bunlann ozel hizmetlerinde cah^tirilmak iizere gonderilenler, gonderen
devletin mevzuatina tabi olacaktir.

Tiirkiye'de bulunan Moldova diplomatik temsilciliklerinde 9ahstirmak iizere
gorevlendirilenler Moldova mevzuatina, Moldova'da bulunan Turk diplomatik
temsilciliklerinde 9ahstirmak iizere gorevlendirilenler ise ulkemiz mevzuatina tabi
olacaklardir.

2.1. Diplomatik Misyonlarla Konsolosluklarda Jstilulam Edilen Kimselerden
Tercih Hakkini Kullanan Personelin Tabi Olacagi Mevzuat

Akit taraflardan birinin, diger akit taraftaki diplomatik misyonlarla konsolosluklarda
istihdam edilen kimselerden temsil edilen iilkenin vatandasi olanlardan bu iilke mevzuatim
tercih edeceklere uygulanacak mevzuata iliskin a9iklamalar asagida yer almaktadir.

2.1.1. Moldova'daki Tiirk El^ilikve Konsolosluklarda istihdam Edilenler

l lgil i hukiimler

TR/MD 101

Anlasmamn 7 ve 10 uncu maddeleri
Idari Anlasmamn 5 ve 6 me maddeleri
Uygulanan Mevzuata Il iskin Beige

Anlasmanin 10 uncu maddesinin ikinci fikrasma gore Moldova'da bulunan Tiirk
diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ve bu misyon ve
konsolosluk memurlarmin ozel hizmetlerinde 9alismak iizere ise almanlar ve diger hizmet
personellerinden, Moldova'dan ise alman kisiler Moldova sigorta mevzuatina tabi olacaktir.
Ancak, bunlardan Tiirk uyruklu kisiler bir defaya mahsus olmak tizere temsilcilikte istihdam
edildikleri tarihten itibaren 3 ay igerisinde Tiirk mevzuatina tabi kalmayi tercih etme hakkma
sahiptir. Anlasmamn 10 uncu maddesinin ikinci tikrasi geregi yeni ise baslayanlar 3 ay
igerisinde Tiirk mevzuatina tabi kalmayi tercih edebilecektir. Idari Anlasmanm 6 nci
maddesine gore bu kisilerden Anlasmanm yuriirluge girmesinden once istihdam edilenler,
tercihlerini Anlasmanm yiiriirluge girdigi tarihten itibaren iig ay icjnde yapabilirler.

Tercih hakkini kullanmak isteyen personelce doldurulmus olan, TR/MD 101
formiileri iki niisha olarak dogrudan ya da Disisleri Bakanhgi araciligi ile YSEDB'ye
iletecektir.

Diger taraftan, tercih hakkini kullanan ilgilinin Tiirk mevzuatina gore sigortah tescil
islemleri yapilmak iizere formiilerin bir ornegi YSEDB tarafindan is yeri dosyasmm
bulundugu SGlM/SGM'ye gonderilecektir.

SGlM/SGM tarafindan onaylanan formiilerin bir niishasi YSEDB tarafindan ilgili
Moldova yetkili kurumuna gonderilmek iizere Disisleri Bakanligma iletilecektir.

Bu beige 5070 sayili Elektronik Im/a Kanununa gore Giivenli Elekt ronik im/.a ile im/alanmistir.
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2.1.2. Tiirkiye'deki Moldova Elciliginde ve Konsolosluklarda Istihdam Edilenler

Ilgili hiikiimler

MD/TR 101

Anlasmamn 7 ve 10 uncu maddeleri
idari Anlasmanm 5 ve 6 inci maddeleri
Uygulanan Mevzuata Iliskin Beige

Anlasmanm 10 uncu maddesinin ikinci fikrasma gore Tiirkiye'de bulunan Moldova
diplomatik misyonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ve konsolosluk
memurlannin ozel hizmetlerinde calismak iizere, Tiirkiye'den ise almanlar iilkemiz
mevzuatma tabi kalacaktir. Ancak, bunlardan Moldova vatandasi olanlar temsilcilikte
istihdam edildikleri tarihten itibaren 3 ay igerisinde bir defaya mahsus olmak iizere Moldova
mevzuatma tabi kalmayi tercih etme hakkma sahiptirler. Idari Anlasmanm 6 nci maddesine
gore bu kisilerden Anlasmanm yururluge girmesinden once istihdam edilenler, tercihlerini
Anlasmanm yururluge girdigi tarihten itibaren uc, ay iginde yapabilirler.

ilgilinin tercih hakkmi belirtir MD/TR 101 formulerinin Moldova yetkili
kurumundan Kuruma intikali durumunda, bir niishasi gorevlinin isyeri dosyasimn bulundugu
SGJM/SGM'ye gonderilerek talep tarihinden itibaren ilgilinin Turk mevzuatma tabi
olmamasi yoniinde gerekli islemler yapilacaktir.

3. Uluslararasi Tasimacihk isletmeleri Personeli

Isyeri merkezi akit taraflardan birinde bulunan uluslararasi tasimacilik personelinin
tabi olacagi mevzuata iliskin a9iklamalar asagida yer almaktadir.

3.1. Merkezi Tiirkiye'de Bulunan Uluslararasi Tasimacilik Isletmelerinde
(^alisanlar

I lgi l i hiikiimler

TR/MD 101

Anlasmanm 9 uncu maddesinin iujiincii fikrasi, Idari Anlasmamn 5 inci
maddesi
Uygulanan Mevzuata Iliskin Beige

Bir isyerinin, baskasi hesabma veya kendi adma karayolu, demiryolu, havayolu ya da
denizyolu ile uluslararasi yolcu veya mal tasimaciligi yapan ve isyeri merkezi diger akit
tarafta bulunan, dolasan veya sefer yapan personelinden olan bir kimse, isyeri merkezinin
oldugu iilkenin mevzuatma tabi olacaktir.

Anlasmanm 9 uncu maddesinin iigtincii fikrasma gore, isyeri merkezi iilkemizde
bulunan bir isyerinin sigortalisi olarak karayolu, havayolu veya demiryolu ile yolcu veya
mal tasimaciligi yapan personelin Moldova'ya gitmesi durumunda, iilkemiz sosyal giivenlik
mevzuatma tabi kalabilmesi icjn isvereninin Ek-1'deki "Yurtdisi Gec,ici Gorev Talep
Dilekgesi" ile basvurusu iizerine, sigortah i§in TR/MD 101 formiileri diizenlenerek iki
niishasi sigortahya veya isverene verilecektir. Soz konusu beige, sigortalimn
isyerinin bagh bulundugu SGlM/SGM tarafmdan diizenlenecektir.
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3.2. Merkezi Moldova'da Bulunan Uluslararasi Ta§imacihk isletmelerinde

I lg i l i hiikiimler

MD/TR 101

Anlasmamn 9 uncu maddesinin iigtincu
maddesi
Uygulanan Mevzuata I l iskin Beige

fikrasi, Idari Anlasmamn 5 inci

isyeri merkezi Moldova'da bulunanbir isyerinin sigortalisi olarak karayolu, havayolu
veya demiryolu ile yolcu veya mal tasimacihgi yapan personelin iilkemize gelmesi
durumunda, kisi hakkmda Moldova sosyal giivenlik mevzuatmm uygulanmasma devam
edilmektedir.

Ancak, bu durumda Moldova'da sosyal guvenligin saglandigim gosterir ve
Moldova yetkili kurumunca duzenlenmi§ MD/TR 101 formiilerinin ibraz edilmesi
gerekmektedir.

4. Gemi Miirettebati ve Gemide Cali$anlar

4.1. Ulkemiz Bayragini Ta§iyan Gemide Cali§anlar (Gemi Adamlan)

Ilgili hiikiimler

TR/MD 101

Anlasmamn 9 uncu maddesinin birinci fikrasi, Idari Anlasmamn 5 inci
maddesi
Uygulanan Mevzuata Iliskin Beige

Bayragimizi tasiyan bir gemide 9ahsanlar iilkemiz mevzuatina tabi olurlar. Bu
fahsanin gemiyle Moldova limanma ya da karasulanna girmesi durumunda, isvereninin
Ek-1'deki "Yurt Disi Gegici Gorev Talep Dilekgesi" ile ba§vurusu iizerine, sigortah igin
TR/MD 101 formiileri diizenlenerek birer nushasi sigortahya veya isverene verilecektir.

4.2. Moldova Bayragini Ta§iyan Gemide Cah§anlar (Gemi Adamlan)

Ilgili hiikiimler

MD/TR 101

Anlasmamn 9 uncu maddesinin birinci
maddesi
Uygulanan Mevzuata Iliskin Beige

fikrasi, Idari Anlasmamn 5 inci

Moldova bayragini tasiyan bir gemide 9ahsanlar Moldova mevzuatina tabi
oldugundan bunlann gemiyle iilkemiz limamnda ya da karasulannda bulunmasi durumunda,
Moldova'da sosyal giivenliginin saglandigini gosteren MD/TR 101 formiilerini Kuruma
ibraz etmesi gerekmektedir.

4.3. Diger Akit Devletin Bayragini Ta§iyan Geminin Yiikleme, Bo§altma, Tamir
i§lerinde Cah§anlar

Akit taraflardan birinin limamnda veya karasulannda istihdam edilen ve gemi
murettebatindan olmayan kisilerden, diger Akit tarafin bayragini tasiyan bir geminin
yiikleme, bosaltma veya tamir islerinde ^ahsanlar hakkmda limanin veya karasulannin
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bulundugu Akit Devletin mevzuati uygulanacaktir.

IKINCI BOLUM
GELIR VE AYLIK ISLEMLERI

Gelir veya ayhklara iliskin olarak Kurum ile Moldova irtibat kurumlan arasmdaki
beige ahsverisi islemleri ilgili SGIM/SGM tarafmdan yiiriitiilecektir. Ancak, yetki devrine
iliskin mevzuat diizenlemesi yapihncaya kadar soz konusu islemler EHGM tarafmdan
yapilacaktir.

1. Malulliik, Ya§lihk ve Oliim Ayhgi Taleplerine iliskin I$lemler

Anlasmaya gore her iki akit tarafta birden 9ahsmasi bulunan bir sigortalmm akit
taraflardan birindeki prim odeme giin sayisi, ayhga hak kazanmaya yetiyorsa bu akit taraf
sadece kendi mevzuatma gore gegen sigortalihk siirelerini dikkate almmaktadir. Soz konusu
siirelerin bu akit taraf mevzuatma gore ayhga hak kazanmaya yetmemesi durumunda ise
Anlasmamn 12 nci maddesine gore diger akit taraftaki sigortalihk sureleri, aym zamana
rastlamamak kaydiyla birlestirilecektir.

Aynca diger akit taraftaki sigortalihk siirelerinin birlestirilmesi sonucu ayhga hak
kazamlamamasi halinde, akit taraflarm sosyal giivenlik anlasmasi imzaladigi iicjincii
iilkelerdeki sigortalihk sureleri de aym zamana rastlamamak kaydiyla birlestirilecektir.

Anlasmamn 22 nci maddesi geregi, akit taraflardan birine yapilmasi gereken bir
basvurunun diger akit taraftaki yetkili kuruma yapilmis olmasi durumunda da basvuru ilgili
akit tarafin yetkili kurumuna yapilmis sayilmaktadir.

Ayhklara iliskin Kurum ile Moldova irtibat kurumlan arasinda yu'nitulmesi gereken
islemlerin tamami sigortalmm sonfahsmasinin gectigi SGJM/SGM tarafmdan yiirutiilecektir.

Ancak Kurumdan ayhk alan sigortahlann Anlasma kapsaminda Moldova'dan ayhk
talebinde bulunmalan durumunda, sigortalmm ayhk talebine iliskin islemler kisinin ayhk
dosyasmin bulundugu SGlM/SGM tarafmdan yiirutiilecektir.

Anlasma kapsaminda Kurumca baglanacak malulliik, yashhk veya oliim ayhklanna
hak kazamlmasi icin Kanunun 4/l-(a), 4/l-(b) ve 4/l-(c) bendi ve 506 sayih Kanunun gecjci
20 nci maddesi kapsammdaki 9ahsmalar, Moldova'daki sigortalihk siireleriyle aym zamana
rastlamamak kosulu ile birlestirilebilmektedir.

Anlasma, sigortahlann, Anlasmamn yiiriirliik tarihinden onceki hizmetlerini de
kapsamakta olup, herhangi bir yardima hak kazamlmasinda bu siireler de dikkate ahnacaktir.

Bu beige 5070 sav i l l Elektronik Im/a Kanununa gore Giivenli Eleklronik Imza ile imzalanmi^tir.
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1.1. Tiirkiye'den Yapilan Malulliik, Yashlik ve Oliini Ayhgi Basvurulanna
iliskin I§lemler

Ilgili hiikiimler

TR/MD 001
TR/MD 202
TR/MD 203
TR/MD 204
TR/MD 205
TR/MD 207
TR/MD 210
TR/MD 2 13

Anlasmamn 12, 13 ve!4 maddeleri, Idari Anlasmamn 7, 8 ve 9 uncu
maddeleri
Bildirim Formiileri
Yashlik Ayligi Talebi Formiileri
Oliim Ayhgi Talebi Formiileri
Malulliik Ayligi Talebi Formiileri
Sigortahlik Siirelerine I l iskin Beige
Kisinin Sigortahlik Ge9misine Iliskin Beige
Karar Bildirim Formiileri
Tibbi Rapor

TR/MD 001 irtibat kurumlan arasmdaki iletisimi saglayan formiiler olup iist yazi
niteliginde kullamlacaktir. TR/MD 001 formiilerinin ihdas edilmesinin amaci, terciime islemi
yapilmasma gerek kalmadan iki kurum arasmdaki yazi§malarm yapilmasidir.

Sigortah, gelir/aylik sahibi hakkindaki bilgi ve belgeler gonderilirken TR/MD 001
formiilerindeki ilgili kutucuklar isaretlenecek, TR/MD 202, TR/MD 203, TR/MD 204,
TR/MD 205, TR/MD 207 ve TR/MD 213 formiilerlerinin Moldova sigorta kurumlarma
gonderilmesinde iist yazi yerine kullamlacaktir.

Tiirkiye'deki cahsmalarindan dolayi miistakil ayhk hakki bulunmamakla beraber
Anlasma hiikiimlerine gore ayhk talebinde bulunanlar icjn Moldova'da gec.en sigortahhk
siirelerini gosterir MD/TR 205 formiilerinin mevcut olmasi gerekmektedir.

Bu formiilerin mevcut olmamasi halinde TR/MD 001 formiileri ile birlikte TR/MD
202, TR/MD 203 veya TR/MD 204 ve Moldova'da gegen sigortahhk siirelerinin sigortali
tarafmdan beyan edildigi TR/MD 207 formiilerleri diizenlenerek Moldova'da gegen
sigortahhk siirelerini gosterir MD/TR 205 formiileri talep edilecektir.

Moldova tarafmdan MD/TR 205 formiileri doldurularak gonderilmesine miiteakip
ayhk durumu incelenecek ve TR/MD 205 formiileri ile ilgilinin iilkemizdeki sigortahhk
siireleri ve TR/MD 210 formiileri ile de ayhk karari Moldova tarafina TR/MD 001 Bildirim
Formiileri ile birlikte bildirilecektir.

Sigortahnin talebinin Kanunun 4/l-(a) ve 4/l-(b) bentleri kapsammda
degerlendirilmesi gerekiyorsa ayhk taleplerine i l iskin formiilerlerin diizenlenmesi ve
Moldova yetkili kurumuna gonderilmesi islemleri, sigortahnm son falismasimn gestigi ya da
Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde ayhk dosyasimn bulundugu SGlM/SGM tarafmdan
yiiriitiilecektir. Bu kapsamdaki sigortalilarm Moldova kurumlanndan hizmet isteme ve
hizmet gonderme islemleri de sigortahnm son 9ahsmasmin ge^tigi ya da Kurumdan ayhk
ahyor olmasi halinde ayhk dosyasimn bulundugu SGJM/SGM tarafmdan yapilacaktir.

Sigortalilarm ayhk taleplerine iliskin islemler asagidaki sekilde yiiriitiilecektir:

1.1.1. Sigortalmin Son ^ali^masinin Ge^tigi ya da Kurumdan Aylik Aliyor
Olmasi Halinde Ayhk Dosyasimn Bulundugu SGIM/SGM'ye Ba§vuru Yapmasi

Anla^maya gore ayhk baglanmasi igin SGJM/SGM'lere basvuran aylik talep
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sahipleri, oncelikle Yurtdisi Islemleri Servislerine yonlendirilecektir.
Bu servislerce yashlik ayhgi talebi icjn TR/MD 202, oliim ayhgi talebi igin TR/MD

203 ve malulliik ayhgi talebi icjn TR/MD 204 formiileri bilgisayar ortaminda
diizenlenecektir. Aynca sigortahdan bir ornegi Ek-2'de yer alan "Sosyal Giivenlik
Sozlesmelerine Gore Akit Ulkelerden Gelir/Aylik Talep Dilekcjesi" ile birlikte varsa
Moldova'da gegen sigortahlik siirelerine ait beige ornekleri ahnacaktir. Bu beige 6'rnekleri
bulunmasa bile ayhk talebinde bulunanin beyani dogrultusunda TR/MD 207 formiileri
bilgisayar ortaminda diizenlenecektir.

Sigortalimn iilkemizdeki hizmetlerinin toplanmasi, birlestirilmesi ve tespitine yonelik
islemler, yiiriirliikteki usul ve esaslar dahilinde yiiriitiilecek olup, talep sahibinin iilkemizde
gegen calismalanna ait TR/MD 205 formiileri sigortalimn son 9ahsmasimn ge^tigi ya da
Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde ayhk dosyasmin bulundugu SGlM/SGM tarafindan
diizenlenerek onaylanacaktir.

Malulliik ayhgi talebi soz konusu ise, sigortalimn basvurdugu SGJM/SGM tarafindan
saghk hizmeti sunucusuna sevk edilerek TR/MD 213 formiilerinin diizenlenmesi
saglanacaktir. Sevk isleminde TR/MD 213 formiilerinin ilgili kisimlan SGtM/SGM
tarafindan doldurulacaktir.

Yashhk ayhgi talebi halinde TR/MD 202, TR/MD 001 ve gerekmesi durumunda
TR/MD 207 formiilerleri, malulliik ayhgi talebi durumunda ise TR/MD 204 formiileri ikiser
niisha olarak diizenlenecek olup formiilerlerin bir niishasi dosyasinda muhafaza edilecek
diger niishasi TR/MD 001 ekinde Moldova yetkili kurumuna gonderilecektir. Bu gonderme
islemi yapihrken ilgilinin Moldova'daki calismalanni gosterir MD/TR 205 ve ayhk baglama
karanna iliskin MD/TR 210 formiileri talep edilecektir.

Kurum tarafindan ekleri ile birlikte gonderilen formiilerleri alan Moldova yetkili
kurumu, sigortalimn talebini kendi mevzuatl kapsaminda degerlendirecektir. Moldova yetkili
kurumundan gonderilen MD/TR 205 ve MD/TR 210 formiilerleri ilgili SGlM/SGM'ye veya
Kamu Gorevlileri Emeklilik Daire Baskanligma (KGEDB) ulastiginda gerekli islem ve
kontroller yapilarak ilgili formiilerler dosyasinda muhafaza edilecektir.

Sigortalimn iilkemizdeki ayhk talebine iliskin islemlerde yuriirliikteki usul ve esaslar
dahilinde, sigortalimn son fahsmasimn ge9tigi ya da Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde
ayhk dosyasmin bulundugu SGlM/SGM tarafindan yiiriitiilecek ve ayhk karan sigortahyave
Moldova yetkili kurumuna bildirilecektir.

Moldova yetkili kurumundan hizmet isteme islemleri sigortalimn son 9ahsmasmin
i SGIM/SGM tarafindan TR/MD 001 ve TR/MD 205 formuleri ile yapilacaktir.

1.1.2. Sigortalimn Son ( , ' a l ismasimn Ge^tigi ya da Kurumdan Aylik Ahyor
Olmasi Halinde Ayhk Dosyasmin Bulundugu SGIM/SGM'den Farkh Bir
SGIM/SGM'ye Ba§vuru Yapmasi

Anlasmaya gore ayhk baglanmasi i^in SGJM/SGM'lere basvuran ayhk talep
sahipleri, oncelikle Yurtdisi islemleri Servisine yonlendirilecektir.

Bu servislerce yapilacak kontrol neticesinde sigortalimn basvurusunun son
cahsmasimn ge9tigi ya da Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde ayhk dosyasmin bulundugu
SGJM/SGM'den farkh bir SGlM/SGM'de oldugunun tespit edilmesi halinde, ayhk talebini
alan SGlM/SGM'lerce TR/MD 202, TR/MD 203, TR/MD 204 ve gerekmesi durumunda
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TR/MD 207 formiilerleri ikiser niisha olarak diizenlenecek olup biitiin boliimleri sigortah ile
birlikte bilgisayar ortammda doldurulacaktir.

Malulliik ayhgi talebi soz konusu ise talep sigortahnin basvurdugu SGiM/SGM
tarafindan sigortahnin son ^alismasmin ge9tigi ya da kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde
aylik dosyasmm bulundugu SGlM/SGM'ye yonlendirilecektir. Bu SGJM/SGM tarafindan
sigortahnin basvurdugu ildeki saghk hizmet sunucusuna sevk islemi yapilacak ve sonrasinda
TR/MD 213 formiilerinin diizenlenmesi islemleri de bu SGlM/SGM tarafindan saglanacaktir.
Sevk isleminde TR/MD 213 formiilerinin ilgili kisimlan SGJM/SGM tarafindan diger
kisimlan ise ilgili doktor tarafindan doldurulacaktir.

Yashhk ayligi talebi durumunda TR/MD 202, oliim ayhgi talebi durumunda ise
TR/MD 203 formuleri, malulluk ayligi talebinde ise TR/MD 204 formiileri ile birlikte
TR/MD 213 formuleri de diizenlenecektir. Bir ornegi Ek-2'de yer alan "Sosyal Giivenlik
Sozlesmelerine Gore Akit Ulkelerden Gelir/Ayhk Talep Dilekgesi" ile birlikte varsa
Moldova'da gegen sigortahhk siirelerine ait diger beige ornekleri ahnarak sigortahnin son
cahsmasinin ge9tigi ya da Kurumdan aylik ahyor olmasi halinde ayhk dosyasmm bulundugu
SGlM/SGM'ye gonderilecektir.

Sigortahnin son calismasimn geQtigi ya da Kurumdan aylik ahyor olmasi halinde
ayhk dosyasmm bulundugu SGiM/SGM tarafindan yapilacak diger islemler Genelgenin bu
boliimiinde yer alan "1.1.1. Sigortahnin son 9ahsmasinm gectigi ya da Kurumdan ayhk ahyor
olmasi halinde ayhk dosyasmm bulundugu SGlM/SGM'ye basvuru yapmasi halinde" bashgi
altmdaki aciklamalara gore sonuflandinlacaktir.

1.1.3. Turkiye'de Cali^masi Bulunmayanlann Moldova'dan Aylik Talebine
Ili^kin

Ulkemizde 9ahsmasi bulunmayanlann Moldova'dan ayhk talebinde bulunmak igin
Kuruma yaptigi ba^vurulara iliskin tiirn islemler ilgilinin basvurdugu SGJM/SGM tarafindan
ger9eklestirilecektir.

1.1.4. Kanunun 4/l-(c) bendi Kapsammdaki Sigortahlann Aylik Talebine Ili^kin
islemler

Son 9ahsmasi Kanunun 4/l-(c) bendi kapsammda olan veya 2829 sayih Kanuna ya da
Kanunun 53 u'ncii maddesine gore Kanunun 4/l-(c) bendi kapsammda ayhk baglanmasi
gereken sigortahlarin ayhk taleplerine iliskin formuler, ikamet edilen veya basvuru yapilan
yerdeki SGiM/SGM tarafindan diizenlenerek iki niisha halinde Moldova yetkili kurumuna
gonderilmek iizere EHGM KGEDB'ye iletecektir. Bu kapsamdaki sigortahlarin Moldova
kurumlarmdan hizmet isteme ve hizmet gonderme islemleri ayhk alanlar icin EHGM
KGEDB tarafindan, ayhk almayanlar igin ise EHGM Kamu Gorevlileri Tescil ve Hizmet
Daire Baskanhgi tarafindan yiirutulecektir.
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2. Moldova'dan Yapilan Malulliik, Yashhk ve Oliim Ayligi Taleplerine tli§kin
i$lemler

Ilgili hiikiimler

MD/TR 001
MD/TR 202
MD/TR 203
MD/TR 204
MD/TR 205
MD/TR 207
MD/TR 210
MD/TR 213

Anlasmanm 12, 13 ve!4 maddeleri, Idari Anlasmanm 7, 8 ve 9 uncu
maddeleri
Bildirim Formiileri
Yashhk Ayhgi Talebi Formiileri
Oliim Ayligi Talebi Formiileri
Malulliik Ayligi Talebi Formiileri
Sigortalihk Siirelerine Iliskin Beige
Kisinin Sigortalihk Ge9misine Iliskin Beige
Karar Bildirim Formiileri
Tibbi Rapor

Moldova'da ikamet eden sigortahlar, her tiirlii ayhk ve hizmet birle§tirme taleplerini
Moldova yetkili kurumuna yapacaklardir. Moldova yetkili kurumu malulliik, yashhk ve oliim
ayligi ile hizmet birlestirilmesine iliskin her tiirlii taleplerini MD/TR 001 lie birlikte MD/TR
202, MD/TR 203, MD/TR 204, MD/TR 205 ve MD/TR 207 formiilerleri ile sigortalmm son
9ahsmasmin gectigi ya da Kurumdan ayhk aliyor olmasi halinde ayhk dosyasmin bulundugu
SGlM/SGM'ye gonderecektir.

Moldova yetkili kurumlannca sigortalmm Tiirkiye'deki son sigortahhk siiresinin
hangi il dahilinde ge9tigi tespit edilmemi§ ise buna ili§kin talepler, EHGM YSEDB'ye intikal
ettirilecek, YSEDB'ce ilgili sosyal giivenlik il mudurliigune/merkezine gonderilecektir.

Moldova'dan gelen ayhk taleplerinin sigortalmm son 9ahsmasmm gectigi ya da
Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde ayhk dosyasmin bulundugu SGlM/SGM'den farkh bir
SGlM/SGM'ye gonderilmesi durumunda, talep geciktirilmeksizin sigortalmm son
9alismasmm gectigiya da Kurumdan ayhk ahyor olmasi halinde ayhk dosyasmin bulundugu
SGJM/SGM'ye iletilecektir.

Talebi alan SGJM/SGM, Kurum mevzuati ve Anlasma hiikiimleri kapsammda
hizmetleri birlestirecek ve karan sigortahya dogrudan, Moldova yetkili kurumuna ise
TR/MD 210 formuleri ile bildirecektir.

Malulliik ayligi taleplerinde Moldova yetkili kurumu tarafmdan MD/TR 213
formuleri de gonderilecektir. Moldova'dan gelen malulliik ayligi talepleri de Kurum mevzuati
(jergevesinde degerlendirilerek, ayhk talebi sonu9landinlacaktir.

Sigortalmm ayhk talebinin, Kanunun 4/l-(c) bendi kapsammda degerlendirilmesi
gerekiyorsa yukanda sayilan i^lemler EHGM KGEDB tarafmdan yiiriitiilecektir.

2. Ayliklann Hesaplanmasi

2.1. Anla§ma Kapsammda Miistakil Aylik Baglanmasi

Anlasmamn 12nci maddesinin birinci fikrasi ve 14iincii maddesinin birinci fikrasma
gore, basvuru sahibinin ayliga hak kazanmasmda sadece Tiirkiye'deki sigortahhk siirelerinin
yeterli olmasi durumunda, Kanunun ilgili hiikiimlerine gore ayhk baglama islemleri
ger9eklestirilecek, Moldova'da ge§en siireler ayhgm hesabmda dikkate ahnmayacaktir.
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Ancak bu aylik, Anlasmaya gore baglanmis miistakil ayhk olarak degerlendirilecektir.
Ornek 1: Moldova'da 1/1/1993-31/12/1993 tarihleri arasmda 360 gun, Turkiye'de

Kanunun 4/l-(a) bendi kapsaminda 1/5/1994-31/12/2014 tarihleri arasmda fasilah olarak
6400 giin fahsmasi olan ve 14/8/2020 tarihinde yashhk ayhgi talebinde bulunan, 2/3/1960
dogumlu erkek sigortahya sadece Tiirk mevzuatina tabi gec.en hizmetleriyle yashhk ayhgi
baglanabilmesi igin; Tiirkiye'deki ilk ise giris tarihine gore (1/5/1994) 25 yil sigortalihk
siiresi, 5675 prim odeme giin sayisi ve 54 yas sartlarinm olusmasi gerekmektedir.

Buna gore, yashhk ayhgi talep tarihinde Turkiye'de 25 yil sigortalihk siiresi, 6400
giinii bulunan 54 yasini dolduran sigortalmin Moldova'da gegen sigortalihk siireleri dikkate
alinmaksizm, iilkemizde gegen fahsmalanna gore miistakil yashlik ayhgi baglanacaktir.

Ornek 2: Moldova'da 1/2/1993-31/12/1994 tarihleri arasmda 690 gun; Turkiye'de
23/1/1995-22/5/2020 tarihleri arasmda Kanunun 4/1-(b) bendi kapsaminda 9121 giin hizmeti
bulunan 1/1/1962 dogumlu erkek sigortali 14/10/2020 tarihinde yashhk ayhgi talebinde
bulunmustur.

Kanunun 4/1-(b) bendi kapsaminda gegen hizmetleri dikkate almdigmda talep tarihi
itibariyle 55 yas ve 25 tam yil prim odeme kosullarmi yerine getiren sigortahya Moldova'da
gegen sigortalihk siireleri dikkate alinmaksizm miistakil yashlik ayhgi baglanacaktir.

2.2. Anlasnia Kapsaminda Kisn i i Ay l ik Baglanmasi

Anlasmanin 12 nci maddesinin birinci fikrasi uyannca, Tiirkiye'deki sigortalihk
siirelerinin ayhga hak kazanmaya yetmemesi durumunda, iilkemizdeki sigortalihk siireleri
aym zamana rastlamamak kaydiyla Moldova'daki sigortalihk siireleri ile birlestirilerek ayhga
hak kazanma durumu degerlendirilecektir. Aylik baglama islemi yapihrken sadece
Turkiye'de gegen cahsmalara ait prime esas kazancjar (PEK) dikkate almacaktir.

Kismi aylik, (Toplam prim odeme giin sayisi tizerinden hesaplanan teorik ayhk
miktan x Tiirk mevzuatina gore geqen prim odeme gun sayisi) / (Toplam prim odeme giin
sayisi) formiiliine gore hesaplanacaktir.

Ornek 1: Moldova'da 1/1/1993-31/3/1998 tarihleri arasmda 1890 giin, Turkiye'de
Kanunun 4/l-(a) bendi kapsaminda 1/6/2002-31/3/2018 tarihleri arasmda fasilah olarak 4000
giin 9ahsmasi olan ve 2/10/2020 tarihinde yashlik ayhgi talebinde bulunan 5/6/1964
dogumlu erkek sigortahya sadece Tiirk mevzuatina tabi gegen hizmetleriyle yashlik ayhgi
baglanabilmesi igin; Tiirkiye'deki ilk ise giris tarihine gore (1/6/2002) 25 yillik sigortalihk
siiresi, 4500 prim odeme giin sayisi ve 60 yas veya 7000 prim odeme giin sayisi ve 60 ya§
sartlarinm olusmasi gerekmektedir.

2/10/2020 tarihli talebe gore, Tiirkiye'deki 9ahsmalar ile aylik baglanmasi igin gerekli
olan yas, prim odeme giin sayisi ve sigortalihk siiresi sartlan olusmadigmdan ilgiliye
miistakil yashlik ayhgi baglanmasma imkan bulunmamaktadir.

Moldova'da cahsmaya baslanan 1/1/1993 tarihinin ilk ise giris tarihi olarak kabul
edilerek kismi yashlik ayhgi baglanabilmesi icjn 25 yillik sigortalihk siiresi, 5675 prim
odeme giin sayisi ve 54 yas sartlarinm olusmasi gerekmektedir. Yashlik ayhgi talep tarihi
itibariyle aylik baglama sartlan olustugundan ilgiliye Moldova siireleri de dikkate almarak
kismi yashlik ayhgi baglanacaktir.

Ayhk baglamrken sadece Turkiye'de gegen fahsmalara ait prime esas kazanc. dikkate
ahnmak suretiyle Turkiye'de ve Moldova'da gec,en toplam 5890 giin iizerinden teorik ayhk
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hesaplanacak ve bulunan tutann Turkiye'de gegen 4000 giin cahsmaya istinaden 0,6791
(4000/5890 = 0,6791) orani karsihgmda kismi ayhk odenecektir.

Ornek 2: Moldova'da 20/11/1995-25/10/2007 tarihleri arasmda 4296 giin;
Turkiye'de 18/1/1983-31/12/1994 tarihleri arasmda Kanunun 4/l-(b)bendi kapsammda 4304
giin hizmeti bulunan 1/1/1960 dogumlu erkek sigortah 1/10/2020 tarihinde ayhk talebinde
bulunmustur.

Sigortahnm talepte bulundugu tarihte 60 yasmdadir. 15 tam yil iizerinden yashlik
ayligi baglanmasina hak kazanan sigortahya mevzuatimiza gore miistakil yashlik ayligi
baglanamayacagmdan, 1/10/2020 tarihi itibariyle (4304/8600 = 0,5005 sabit sayi oramyla )
kismi yashhk ayligi baglanacaktir.

3. OrtakHiikiimler

3.1.12 Aydan Az Sigortahhk Siireleri

Anlasmanm 13 iincii maddesi geregi bir akit tarafm mevzuatma gore gegen
sigortalilik siirelerinin 12 aydan az olmasi durumunda, bu siireler bir yardim hakkmm sadece
bu sigortalilik siirelerine istinaden kazamlmi§ olmasi hali harig olmak iizere, ilgili akit tarafga
ayhk hesabinda dikkate almmamaktadir. Ancak, bu durum akit taraf mevzuatma gore bir
yardim hakkmm sadece soz konusu sigortalilik siirelerine istinaden kazamlmi§ olmasi
halinde gegerli degildir.

Bu durumda, soz konusu 12 aydan az sigortalilik siireleri, diger akit taraf sosyal
sigorta mercii tarafmdan, bir yardim hakkmm kazamlmasi, idamesi veya ihya edilmesi ve
miktan bakimmdan sanki bu siireler kendi mevzuatma gore ge9mi§ gibi dikkate almarak
miistakil ayhk hesabinda giin olarak dahil edilecektir.

Ornek: Moldova'da 1/3/1992-30/11/1992 tarihleri arasmda 270 giin, Turkiye'de
4/1-(a) kapsammda 01/12/1992-31/12/2014 tarihleri arasmda fasilah olarak 5380 giin
?alismasi olan ve 1/8/2020 tarihinde yashlik ayligi talebinde bulunan 2/5/1966 dogumlu
erkek sigortahya sadece Turk mevzuatma tabi gegen hizmetleriyle yashlik ayligi
baglanabilmesi igin; Tiirkiye'deki ilk ise giri§ tarihine gore (1/12/1992) 25 yilhk sigortalilik
siiresi, 5675 prim odeme giin sayisi ve 54 ya§ sartlarinm olusmasi gerekmektedir.

Turkiye'deki 9ahsmalar ile 25 yil sigortalilik siiresi ve 54 ya§ sarti yerine getirilmi§
olmakla birlikte, ilgilinin 5675 prim odeme giin sayisi olmadlgmdan miistakil yashlik ayligi
baglanmasma imkan bulunmamaktadir.

Ancak, Anlasmanm 13 iincii maddesinin ikinci fikrasi geregi Moldova'da on iki aydan
az gegen 270 giinliik siire Turkiye'de gecmi§ kabul edileceginden, ayhk baglanmasl talebinde
bulunulan tarih itibariyle 5650 giinii (5380+270) olan ve ayhk baglanmasl igin aranan 5600
giin prim odeme sartmi yerine getiren sigortahya tahsis talebini takip eden aybasmdan
itibaren Anlasma kapsammda miistakil yashlik ayligi baglanacaktir.

3.2. Kanunun Ek 19 uncu Maddesinin Sozlesme Ayliklari i^in Uygulanmamasi

18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayimlanan 7161 sayih "Vergi Kanunlan ile
Bazi Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degisiklik Yapilmasma Dair Kanun" ile
5510 sayih Kanuna eklenen Ek Madde 19 ile ayhklann 1.500 Tiirk Lirasmdan az
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olamayacagi hiikme baglanmistir.
Ancak ayni maddenin uguncu fikrasinda yer alan "Uluslararasi sosyal giivenlik

sozlesmeleri geregince baglanan kismi ayhklar ic,in bu madde hiikiimleri uygulanmaz."
hiikmii geregi baglanan kismi (sozlesme) ayhklar icjn bu hiikum uygulanrnamaktadir.

Bu kapsamda, bu Genelgenin 2 nci bolumiindeki kismi ayhk hesaplamasma iliskin
"2.2. Anlasma Kapsammda Kismi Ayhk Baglanmasi" bashgi altmdaki formiilde yer alan
teorik ayhk hesaplamrken de Kanunun Ek 19 uncu maddesinde yer alan 1.500 Turk Lirasma
yiikseltme islemi yapilmadan sabit sayi bulunarak ayhk baglama islemi sonu?landirilacaktir.

uciJNCu BOLUM
CENAZE ODENEGI

1. Cenaze Odenegi Talebi ve Sigortahhk Siirelerinin Birle§tirilmesi

Anlasmamn 15 inci maddesi geregince, akit taraflardan birinin ya da ikisinin
mevzuatina gore 6'lum yardimlanndan yararlamlabilmesi ile ilgili islemler asagida yer
almaktadir.

1.1. Kurum Mevzuatina Tabi Sigortahlarinin Cenaze Odenegi Talebi ve
Sigortalilik Siirelerinin Birle§tirilmesi

1.1.1. Cenaze Odenegi

Ilgili hukiimler
MD/TR 001
MD/TR 124

Anlasmamn 15 inci maddesi, Idari Anlasmamn 10 uncu maddesi
Bildirim Formiileri
Cenaze Odenegi Talebi Formiileri

Kurum sigortahsi ya da gelir/ayhk sahiplerinin, Moldova'da vefat etmesi durumunda,
olen kisinin hak sahipleri Kurum mevzuatmda ongoriilen cenaze odenegine hak
kazanmaktadir.

Bu durumdaki hak sahipleri, dogrudan Kuruma basvurabilecekleri gibi soz konusu
basvuruyu Moldova sigorta kurumu aracihgi ile de yapabileceklerdir.

Moldova sigorta kurumuna hak sahipleri tarafindan bu yonde bir talep gelmesi
durumunda, Moldova sigorta kurumunca MD/TR 001 Bildirim Formiileri ekinde MD/TR
124 Cenaze Odenegi Talebi Formiileri ve giderlere iliskin kamtlayici belgeler Kuruma
gonderilecektir.

SGJM/SGM'lere intikal eden formiiler ve eki belgeler incelenerek uygun goriilmesi
halinde cenaze odenegi, Kurum mevzuatmda ongoriilen usullere gore odenecektir.
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1.1.2. Sigortalilik Sureierinin Birle§tirilmesi

Ilgili hiikiimler
TR/MD 001
MD/TR 205

Anlasmamn 15 inci maddesi, Idari Anlasmanm 10 uncu maddesi
Bildirim Formiileri
Sigortalilik Siirelerine Iliskin Beige

Anlasmamn 15 inci maddesinin birinci fikrasi uyannca, Tiirk ya da Moldova
mevzuatina gore cenaze odeneginden yararlanmak igin belirli sigortahhk siirelerinin
tamamlanmis olmasi gerekiyor ise yardimlan odemekle yetkili kurum, diger akit tarafta
gec,en siireleri ayni zamana rastlamamak kosulu ile birlestirebilmektedir.

Olen kisinin Tiirkiye'deki sigortahhk siirelerinin yetmemesi durumunda,
SGiM/SGM'lerce ilgilinin Moldova'daki sigortahhk siirelerini gosteren MD/TR 205
formuleri TR/MD 001 Bildirim formuleri ile Moldova sigorta kurumundan istenilecektir.

Moldova sigorta kurumundan gelecek cevaba istinaden talep sahibi hakkmda islem
yapilacaktir.

1.2. Moldova Mevzuatina Tabi Sigortalilarmin Cenaze Odenegi Talebi ve
Sigortahhk Sureierinin Birle$tirilmesi

1.2.1. Cenaze Odenegi

Ilgili hiikiimler
TR/MD 001
TR/MD 124

Anlasmamn 15 inci maddesi, Idari Anlasmanm 10 uncu maddesi
Bildirim Formuleri
Cenaze Odenegi Talebi Formuleri

Moldova mevzuatina tabi sigortah ya da gelir/ayhk sahiplerinin, Turkiye'de vefat
etmesi durumunda, olen kisinin hak sahipleri Moldova mevzuatinda ongoriilen cenaze
odenegine hak kazanmaktadir.

Bu durumdaki hak sahipleri, dogrudan Moldova sigorta kurumuna basvurabilecekleri
gibi Kurum aracihgi ile de olu'm yardimini odemeden sorumlu Moldova sigorta kurumuna
basvurabilmektedir.

Hak sahiplerince Kuruma bu yonde bir talepte bulunulmasi halinde SGJM/SGM
tarafmdan TR/MD 001 Bildirim Formuleri ekinde TR/MD 124 Cenaze Odenegi Talebi
Formuleri ve giderlere iliskin kamtlayici belgeler Moldova yetkili kurumuna gonderilecektir.

Bu belgelere istinaden, oliim yardimlan Moldova sigorta kurumu tarafmdan talep
sahiplerine dogrudan odenmekte olup, Kurumca bu odemelere aracihk edilmeyecektir.

Hem Moldova hem de Kurum mevzuatina gore oliim yardimmdan yararlanma imkani
bulunan kisiler icjn cenaze odenegi olen kisinin ikamet ettigi akit tarafin sigorta kurumu
tarafmdan karsilanacaktir.
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1.2.2.Sigortahlik Siirelerinin Birlestirilmesi

Ilgil i hiikiimler
MD/TR001
TR/MD 205

Anlasmamn 15 inci maddesi, Idari Anlasmamn 10 uncu maddesi
Bildirim Formuleri
Sigortahhk Siirelerine Iliskin Beige

Kurum ya da Moldova mevzuatina gore oliim yardimlanndan yararlanmak igin
belirli sigortalihk siirelerinin tamamlanmi§ olmasi gerekiyor ise yardimlan odemekle yetkili
kurum, diger akit tarafta gec,en siireleri aym zamana rastlamamak kosulu ile birlestirebilir.

Bu durumda 6'len kisinin Moldova'daki sigortalihk siirelerinin yetmemesi durumunda,
Moldova sigorta kurumunca Turkiye'deki sigortalihk siirelerinin talep edilmesi halinde iki
niisha diizenlenen Turkiye'deki sigortalihk siirelerini gosterir TR/MD 205 formiilerinin bir
niishasi Moldova yetkili kurumuna gonderilecektir.

1.3. Oliimiin Llciincii Ulkede Ger^ekle^mesi
Her iki akit taraf mevzuatina gore cenaze yardimma miistahak kisinin ucjincu bir

iilkede oliimii halinde cenaze yardimi, sigortalimn olmeden once son tabi oldugu akit taraf
mevzuatina gore odenir.

DORDUNCU BOLUM
IS KAZASI VE MESLEK HASTALIGI YARDIMLARI

i§ kazasi ve meslek hastaligma maruz kalanlar icjn saglanan yardimlar ve meslek
hastahginm agirlasmasi durumunda yardimlann tahsisi durumunda yapilacak islemler
asagida yer almaktadir.

1. I§ Kazasi ve Meslek Hastaligi Yardimlan

i§ kazalan ve meslek hastahklanna iliskin yardim hakki, i§ kazasi vakasimn
ger9eklestigi ya da bir meslek hastahgi ile sonuglanan isin ifa edildigi tarihte gegerli olan
akit taraf mevzuatina gore tespit edilecektir.

Akit taraflardan birinin mevzuatina gore meslek hastahgi yardimlanna hak
kazanilmasi, hastallgin ilk kezbu iilkenin kendi topraklannda teshis edilmesi kosuluna bagh
ise; bu kosul, hastallgin ilk kez diger akit taraf topraklannda teshis edilmesi halinde de
yerine getirilmis sayilacaktir.

Akit taraflardan birinin mevzuatina gore meslek hastahgi yardimlarma hak
kazanilmasi, hastallgin zimnen veya acik bir sekilde, hastallgin riskin muhtemel nedeni olan
falisma faaliyetinin sona ermesinden belli bir siire teshis edilmesi kosuluna bagh ise; yetkili
kurum gerekli hallerde diger akit taraf mevzuati kapsaminda ifa edilen benzer riskier
barmdiran diger faaliyetleri de dikkate alacaktir.

Bir akit taraf mevzuatina gore meslek hastahgi yardimlanna hak kazanilmasi, zimnen
veya acik bir sekilde, meslegin bu tiir bir hastahga yol acabilecegi siire kadar yapilmasi
kosuluna bagh ise; aym tiirdeki isin diger akit tarafta ifa edildigi siireleri de dikkate
almacaktir.
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2. Meslek Hastaligimn Agirla$masi Durumunda Yardimlarm Tahsisi

Meslek hastahgi sonucu bir akit taraf yetkili kurumundan yardim almis. veya almakta
olan kis.inin hastaligmin agirlas.masi durumunda, diger akit mevzuatma gore soz konusu
hastahga neden olan veya hastahgi agirlas.tiran bir is.te cahsmamis. olmasi durumunda, ilk
akit taraf yetkili kurumu, hastahgin agirlas.masmi da goz oniine alarak uyguladigi mevzuata
gore yardim masraflanni iistlenecektir.

Bu kimsenin diger akit taraf mevzuatma gore soz konusu hastahga neden olan veya
hastahgi agirlastiran bir iste 9ahsmi§ olmasi durumunda ilk akit taraf yetkili kurumu,
hastahgm agirlas.masma bakmaksizm uyguladigi mevzuata gore yardim masraflanni iistlenir.
Diger akit taraf ise kendi ise kendi mevzuatma gore ilgiliye hastahgm agirlasmasindan
sonraki duruma gore hesaplanacak yardim tutan ile hastahgm agirlasmasmdan once
odenmesi gereken yardim tutan arasmdaki farka esjt tutarda ek odeme yapacaktir.

BESINCi BOLUM
TIBBt KONTROL MASRAFLARININ IADESI

Bir akit taraf mevzuatma gore sigortah olan kisinin, diger akit tarafta ikamet etmesi
ya da bulunmasi sirasinda maluliyet durumunun tespit edilebilmesi icin gerekli olan tibbi
kontroller, kisjnin sigortah oldugu akit tarafin talebi iizerine ilgilinin ikamet ya da bulunma
yeri kurumu tarafindan yapilmaktadir. Bu kontrollere ilis.kin masraflarm hesaplas.masmda
yapilacak isjemler a§agida yer almaktadir.

1. Kurum Sigortalilannin Tibbi Kontroliine Ili^kin Masraf Bildirimi

Moldova'da ikamet eden ya da bulunan Kurum sigortahlarinin maluliyet veya is
goremezlik durumlarmm tespit edilebilmesi igin ongoriilen tibbi kontroller, Kurumun talebi
iizerine Moldova yetkili kurumu tarafindan yapilacaktir.

Yapilan tibbi kontroller neticesinde ortaya 9ikan masraflarm Kuruma bildirimi bu
konuda bir formiiler ihdas edilmediginden iist yazi ile yapilacaktir.

§ayet tibbi kontroller her iki akit tarafin mevzuatlarmm uygulanmasi igin
yapihyorsa, masraflar Moldova yetkili kurumunca karsjlanacaktir.

2. Moldova Sigortahlarinin Tibbi Kontroliine Ili^kin Masraf Bildirimi

Ulkemizde ikamet eden ya da bulunan Moldova sigortahlarinin maluliyet veya is
goremezlik durumlarmm tespit edilebilmesi igin ongoriilen tibbi kontroller, Moldova yetkili
kurumunun talebi iizerine Kurumca yapilacaktir.

Yapilan tibbi kontroller neticesinde ortaya 9ikan masraflarm Moldova yetkili
kurumuna bildirimi iist yazi ile yapilacaktir.

§ayet tibbi kontroller her iki akit tarafin mevzuatlarmm uygulanmasi ic.in yapihyorsa,
masraflar Kurumca karsjlanacaktir.
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KISIM
ANLA§MA UYGULAMALARINA ILi^KIN ORTAK VE DIGER HUSUSLAR

1. Ba§vurularm Almmasi

Anlasmanm 22 nci maddesi geregi, akit taraflardan birinin yetkili kurumuna
gonderilmesi gereken dilekgenin, diger akit taraf yetkili kurumuna verilmi§ olmasi
durumunda dilekce, ilgili akit taraf kurumuna verilmi§ sayilmaktadir. Bu sekilde Moldova
yetkili kurumuna gonderilmesi gereken ancak Kuruma intikal eden dilekgeler
geciktirilmeksizin Moldova yetkili kurumuna gonderilecektir.

Yardimlara i l iskin olarak Anlasmanm yiiriirliik tarihinden itibaren iki yil iginde
talepte bulunulmasi halinde, Anlasmaya gore dogan haklar Anlasmamn yuriirliik tarihinden
itibaren kazamhr. iki y i lm tamamlanmasmdan sonra yapilan taleplerde ise talep tarihi esas
almacaktir.

Anlasmanm yuriirliige girmesinden once elde edilmi§ olan ayhk hakki, talep halinde
Anla§ma hiikiimlerine gore yeniden degerlendirilebilecektir. Yeniden inceleme sonucu
kazamlan haklar, bu maddenin ikinci fikrasmda belirlenen tarihlere gore odenecektir.
Yeniden inceleme sonucunda ayhk tutanndaki dusii§ olmasi halinde incelemeden once
belirlenen ayhk odenmeye devam edecektir.

2. Ayhk Taleplerine ili$kin I§lemler

Talep tarihinden once Moldova'da ^alismasi bulunan Kanunun 4/l-(a) ve 4/l-(b) ve
4/l-(c) bendi kapsammdaki sigortahlarin veya olumii halinde hak sahiplerinin Tiirkiye'deki
prim odeme giin sayisimn mustakil ayhk baglanmasma yeterli olmasi durumunda baglanacak
aylik Anlasma kapsaminda degerlendirilecektir.

Kanunun 4/l-(c) bendi kapsammdaki sigortahlarin Anla§ma kapsammdaki ayhk
baglama islemleri EHGM KGEDB tarafindan yiirutiilecektir.

Anlasma kapsaminda ayhk talep basvurulanna ve ayhk baglama islemlerine iliskin
bu Genelgede yer almayan hususlarda Sosyal Sigorta islemleri Yonetmeligi hiikumleri ile
6/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayili Genelge hiikumleri uygulanacaktir.

3. Irtibat Ku rum Ian ile Yapilacak Yazi^malar

Moldova'daki ilgili yerel sigorta kurumlarmm adresleri, Kurum intranet sayfasinda
"Kurumsal/ Dokiimanlar/ Yurtdisi/ Yabanci Ulke Sigorta Kurumlarmm Adresleri"
bolumiinde yaymlanmistir.

Ayhk veya gelirlere iliskin olarak Kurum ile Moldova irtibat kurumlan arasmdaki
beige ahsverisi islemleri yetkine devrine iliskin mevzuat diizenlemesi yapihncaya kadar
EHGM tarafindan yiiriitulecektir.

Yazismalarda akit taraflardan birinin resmi dili kullamlacaktir.

4. Ki§isel Verilerin Korunmasi

Anlasmamn 20 nci maddesine gore, bir akit taraftan gonderilen kisisel veriler
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yalnizca Anlasmamn uygulanmasi amaciyla kullanilacaktir. Gonderilen kisisel veriler
Anlasma hiikiimleri uyannca belirli bir amag veya gorev igin dogru ve yeterli nitelikte
olmahdir. Gerekli durumlarda, yanlis veya eksik veriler ile ilgili olarak diizeltme, ekleme ve
imha yapilacak ve veri isleme siireci durdurulacaktir.

Gonderme amaci yerine getirilen veriler imha edilecektir. Verileri gonderen akit taraf
verilerin imha edildigini ve nedenini diger akit tarafa bildirecektir.

i lgi l i kisi, kendi kisisel verilerinin hangi amagla ve nerede islenecegi hakkinda bilgi
talep etme hakkina sahiptir. Ki§inin bu hakki, bilginin talep edildigi akit tarafin kisisel
verilerin korunmasl hakkindaki mevzuata tabi olacaktir. Kisinin verilerine iliskin bilgi talebi
Anlasmamn uygulanmasinda devlet giivenligi, kamu diizeni, cezai yaptinm gerektiren
suclarm onlenmesi ve diger kisilerin hak ve temel ozgiirluklerinin korunmasi gerekgeleriyle
reddedilebilir.

5. istatistiki Verilerin Degisimi

Akit taraflar Anlasma kapsammda diizenlenen, uygulanan mevzuata iliskin beige
sayisi ve Anlasma kapsammda yapilan odemelerle ilgili istatistiki bilgileri her yil birbirlerine
iletecektir. Bu veriler yardim tiirlerine gore yararlamci sayisi ve odenen toplam yardim
tutarma iliskin bilgileri igerecektir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Ismail YILMAZ
Kurum Baskani V.

EKLER:

Ek-1 : Yurt Disi Gegici Gorev Talep Dilekgesi
Ek-lA : Kamu Gorevlisi Muvafakat Yazisi
Ek-2 : Sosyal Giivenlik Sozlesmelerine Gore Akit Ulkelerden Gelir/Ayhk Talep Dilekgesi

DAGITIM:
Geregi: Bilgi:
Merkez ve Tasra Teskilatma Aile, (^alisma ve Sosyal Hizmetler

Bakanhgma
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