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TURKiYE CUMHURiYETi 

iLE 

MOLDOVA CUMHURiYETi 

ARASINDA 

SOSYAL GUvENLiK ANLA~MASI 

Ttirk:iye Cumhmiyeti ile Moldova Cumhuriyeti (bundan soma "Akit Devletler" 
olarak arulacaktlf) ik:i Ak:it Devlet arasmda sosyal giivenlik alarunda ili~k:ileri 

dtizenlemek ve geli~tirmek amac1yla a~al(ldaki konularda mutab1k kahru~lardlr: 

BOLllMI 
GENEL HiJKOMLER 

Madde 1 
Tammlar 

(1) Bu Anla~marun uygulanmasmda a~al(ldaki terim ve ifadeler: 

a) iilke: 

Ttirkiye baktJrundan, Ttirkiye Cumhuriyeti, 

Moldova Cumhuriyeti baknrundan, mevzuat1mn uyguland1gl mevcut sm1rlar 
dahilinde bulunan topraklar; 

b) mevzuat: 2 nci maddede belirtilen sosyal giivenlik a lam ile ilgili kanun, 
yonetmelik ve diger yasal dtizenlemeler; 

c) yetluli makam: 2 nci maddede belirtilen sosyal giivenlik alarundan sorurnlu 
bakanhklar; 

,, d) yetkili kurum: 2 nci maddede belirtilen mevzuatm tamammm veya bir 
-~ 
i ktsmmm uygulanmasmdan ve yard1mlann odenmesinden sorumlu olan 
,~ kururnlar; 
;l 

e) sigortah: 2 nci maddede belirtilen mevzuata tabi olan ya da evvelce tabi 
olmu~ k:imse; 
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f) sigortahhk siiresi: 2 nci maddede belirtilen mevzuata gore sigorta primi 

odellllli~ olan ya da odemni~ say!lan sure; 

g) yar<hm: 2 nci maddede belirtilen ilgili ulusal mevzuat tarafmdan saglanan 
her tiirlii ayni ve nakdi yardnn; 

h) ikamet: siirekli olarak ikamet edilen yer; 

i) bulunma: ge<;:ici olarak bulunulan yer; 

j) geride lrnlan: Akit Devletlerin mevzuatma gore hak sahibi olarak 
tammlanan kimseler; 

k) irtibat kurumu: yetkili makamlar tarafindan tayin edilen, i~bu Anla~mamn 
uygulalllllasmda dogrudan irtibat saglayacak knrumlar 

anlallllm taw. 

(2) 

(1) 

Bu Anla§mada ge<;:en diger her bir terim ve ifade, Akit Devletlerin 
uyguladiklan mevzuatta hangi anlamda kullamlmi§ ise, o anlmm ta§Ir. 

Madde2 
Maddi Kapsam 

Bu Anla§ma, a§agrdaki hususlan diizenleyen sosyal giivenlik mevzuatma 
uygulamr: 

Tiirkiye Cumhuriyeti bakrmmdan: 

a) Hizrnet akdi ile bir veya birden fazla i§veren tarafmdan <;:ah§tinlanlar 
ayrsmdan malulliik, ya§hhk, olum sigortalan, krsa vadeli sigorta kollan, 
gene! saglik sigortasr ile i§sizlik sigortasr; 

b) Hizrnet akdine bagh olmaks1zm kendi adma ve hesabma baguns1z s;alr§anlar 
a<;:rsmdan malulliik, ya§hhk, oliim sigortalan, ktsa vadeli sigorta kollan, 
gene! saghk sigortasr; 

c) Kamu idarelerinde c;ah§anlar a<;: Ism dan malulliik, ya§hhk, oliim sigortalan. 
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Tiirkiye baknnmdan gene! sagllk sigortast, hastaltk ve analtk sigmialan ile i~sizlik 
sigortast yalmzca Tiirkiye' de yasal olarak ikamet edildigi ve Tiirk sosyal giivenlik 
mevznatma tabi olrrndugn siirece uygulamr. 
Moldova Cumhuriyeti bakm1mdan: 

a) ·i~yeri dt~mda meydana gelen kazalar ve gene! hastahklar nedeniyle ortaya 
c;lkan gec;ici i~ g6remezlikler ic;in 6denen yardtmlar; 

b) i~ kazalan ve meslek hastahklan nedeniyle ortaya 91kan gec;ici 1~ 
g6remezlikler ic;in 6denen yardtmlar; 

c) Anahk yardtmlan; 

d) Ya~hhk ayltklan; 

e) Gene! hastaltklar nedeniyle baglanan malulliik ayliklan; 

f) 1~ kazalan ve meslek hastaltklan ic;in baglanan malulliik ayliklan ve 
tazminatlan; 

g) Oliim ayhljl; 

h) Cenaze 6denegi; 

i) !~sizlik yardlllllan. 

Moldova Crrnlhuriyeti bakmnndan hastahk, anallk ve i~sizlik yardtmlan yetkili 
k:urwnun uygnladtljl mevznata gore saglanrr. 

(2) Bu Anla~ma, bu maddenin birinci ftkrasmda belirtilen mevznatt demtiren, 
yeniden diizenleyen veya bu mevzuat yerine gec;en ya da bu mevzuata ek 
hiikiimler getiren her tiirlii mevznata da uygnlanrr. 

(3) 

I 

Bu Anla~ma, her iki Akit Devletin yetkili makamlan tarafmdan aksi iizerinde 
mutabakata vanlmadtljl siirece, yeni bir sosyal giivenlik rejimine dair 
mevznata uygnla111llaz. 
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Madde3 
IG~isell{a psam 

Bu Anla~ma a~agtdaki ki~ilere uygulamr: 

a) Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mevzuatma tabi olan veya 
evvelce tabi olmu~ bulunan ki~iler; 

b) Uygulanan mevzuata gi:\re, haklan bu maddenin a) fllaasmda belittilen 
ki~ilerin haklanndan dogan ki~iler. 

Madde4 
Muamele ~itligi 

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadtk<;a, Akit Devletlerden birinin iilkesinde 
ikamet eden ve haklannda bu Anla~ma hiiki.imleri uygulanan kintseler, ikamet 
ettikleri Akit Devletin mevzuahmn sagladtgi hak ve yi.ikumliiliiklere, o iilkenin 
vatanda~lan ile aym ko~ullarda sahip olurlar. 

MaddeS 
Yardimlann ihrac1 

(l) Bu Anla~mada aksine bir hiikilm bulunmachk<;a, odemeden sorumlu Akit 
Devletin mevzuatma gore hak kazamlan yardnnlar, bu Anla§manm 3 'iincii 
maddesi kapsannnda buhman kimselere, diger Akit Devlette ikamet etmeleri 
halinde de aynen iidenir. Bu kimselerin ii<;iincii bir iilkede ikamet etmeleri 
halinde yardtmlar, odemeden sorumlu Akit Devletin mevzuatma uygun olarak 
odenir. 

(2) Ancak, bu maddenin birinci ftkrasr gene! saghk sigortasi, hastahk ve anahk 
sigortalan ile i§sizlik sigortast i<;in uygulamnaz. 

Madde6 
Yardtmlann azaltrlmast, durdurulmasi ve iptali 

(1) Hak kazamlan yardumn ba§ka bir sosyal giivenlik yardmu ya da mesleki 
faaliyetten kaynaklanan bir kazan<; ile yakr~mas1 halinde, bir Akit Devletin 
mevzuatma gore bir yardmun azaltilmasi, durdurulmast ya da iptaline ili§kin 
hiikilmler, diger Akit Devletin mevzuatma gore sosyal giivenlik yardnmna hak 
kazamldtgmda ya da diger Akit Devlet iilkesinde kazan<; getiren bir mesleki 
faaliyet icra edildiginde de uygularnr. 
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(2) Ancak, her iki Akit Devlette ge((en siirelere gore oransal olarak hesaplanan 
aym mahiyetteki yard1mlann birle~tirihnesi halinde bu maddenin birinci 
f1krasmda belirtilen hiikiim uygulanmaz. 

BOLUMII 
UYGULANACAK MEVZUAT iLE iLGiLi HUKUMLER 

Ma<hle7 
Gene! hiikiimler 

Bu Anla~mada aksine bir hiikilin bulUilllladikya, 

( l) Bir Akit Devlette iicretli vah~anlar veya faaliyetini bir Akit Devlette icra eden 
ba~ms1z yah~anlar, bu ((ah~malan ile ilgili olarak, diger Akit Devlette ikamet 
etmeleri ya da i~verenin veya iFerenin i~yeri merkezinin diger Akit Devlette 
bulmnnas1 halinde de vah~tiklan Akit Dev letin mevzuatlna tabi olur. 

(2) Akit Devletlerden birinin memurlan veya boyle muamele goren personeli 
kendilerini yah~hran idarenin bagh oldu~ Akit Devletin mevzuatma tabi olur. 

(3) Bir i~yerinin merkezinin bulundu~ Akit Devlet d1~mdaki diger Akit Dev lette 
bir ~ube veya daimi temsilciligi tarafindan yah~tmlan kimse, bu ~ube veya 
dairni temsilciligin bulundu~1 Akit Devletin mevzuatlna tabi olur. 

Madde8 
Ge~ici giirevlendirme 

(1) Akit Devletlerden bilinin iilkesinde istihdam edilen ki~i, i~vereni tarafmdan 
belirli bir i~in ifas1 i9in diger Akit Devlete gorevli olarak gonderilirse, bu kimse 
aym i~verenin iicretli yah~am sJfatim korudu~ takdirde, 24 ay1 ge9memek 
ko~ulu ile birinci Akit Devlet mevzuatma tabi oltnaya devam eder. 

(2) Akit Devletlerden birinin iilkesinde bir mesleki faaliyet icra eden serbest 
((ah~an, faaliyetini ge9ici olarak diger Akit Devlette geryekle~tirmek amac1 ile 
bu devlete gittigi takdirde, 24 ay1 ge9memek ko~uluyla birinci Akit Devletin 
mevzuatma tabi olmaya devam eder. 
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(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fikrasmda belirtilen siireler, her iki Akit Devletin 

yetkili makamlanmn veya yetkili makamlarmca belirlenen yetkili kurumlanmn 

onaymm almmas1 §arl!yla 36 ay1 ge<ymeyen ek bir sure i<yin uzattlabilir. 

Mac! de 9 

Uluslararas1 ta~Imacthk i~letmeleri personeli 

(1) Bir Akit Devletin bayraguu ta§Iyan bir gemide istihdam edilen ki§i, o Akit 
Devletin mevzuatma tabi olur. 

(2) Akit Devletlerden birinin limamnda veya karasularmda istihdam edilen ve 

gemi murettebatmdan ohnayan bir kimse, diger Akit Devletin bayragtm ta§Jyan 
bir geminin yiikleme, bo§altma veya tamir i§lerinde 9ah§u ya da bu i§lere 

nezaret ederse, bu ki§i limamn veya karasulannm bulundugu Akit Devletin 
mevzuatma tabi olur. 

(3) Merkezi bir Akit Devlette bulunan ve kendi adma veya ba§kasi hesabma 

karayolu, demiryolu ya da havayolu ile uluslararas1 yolcu veya mal ta§nnacthi\1 

yapan bir i§yerinin, dola§an veya sefer yapan personelinden olan kimse i§yeri 
merkezinin bulundugu Akit Devletin mevzuatma tabi olur. 

Ma1ldelO 
Diplomatik misyonlar ve konsolosluk giirevlileri 

( 1) Akit Devletlerden birinm diplomatik misyonlan veya konsolosluklan 

mensuplan ile bu diplomatik misyonlarm ve konsolosluklann ait oldugu Akit 

Devlet tarafindan bunlann ozel hizmetlerinde 9ah§mak uzere giinderilenler, 

giinderen Akit Devletm mevzuatma tabi olurlar. 

(2) Bu maddenin birinci fikrasmda belirtilen hizmet personeli ve diplomatik 

misyon veya konsolosluklann diger mensuplan mahallmden istihdam 

ediliyorlar ise, kabul eden Akit Devletin mevzuatma tabi olurlar. Bu ki§iler 

istihdam eden Akit Devletin vatanda§I iseler, i§e ahndiklan taribi takip eden i\9 

ay i9erisinde, istihdam eden Akit Devletin mevzuabmn uygularunasm1 tercih 

edebilirler. 
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Madde 11 

istisnalar 

Akit Devletlerin yetkili makamlan, bir ki~i veya ki~i gruplan hakkmda uygulanacak 
mevzuat baknmndan bu Anla~mamn 7 ila 10 uncu maddelerine istisna te~kil eden 
hlikiimler iizerinde anla~abilirler. 

BOLUMlli 
OZEL HUKUMLER 

IITSIMI 
YA~LILIK, MALULLUK VE OLUM Y ARDIMLARI 

Madde12 
Sigortahhk siirelerinin birle~tirihnesi 

(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yard1mlardan yararlanma hakk1 bir 
sigortahhk siiresinin tamamlannu~ olmas1 ko~uluna bagh ise, bu mevzuat1 
uygulayan yetkili kurum, gerekiyorsa, diger Akit Devletin mevzuatma tabi 
olarak gel(en sigortahhk siirelerini, ayrn zamana rastlamamak ko~ulu ile kendi 
mevzuatma gore gel(mi~ siireler gibi degerlendirir. 

(2) llgilinin, bu maddenin birinci fikrasmm uygulanmas1 sonucu yardnna hak 
kazanamad1jp durumlarda, yetkili kurum, Akit Devletin sosyal giivenlik 

anla~mas1 imzalam1~ oldugu iil(iincii iilkelerdeki sigortahhk siirelerini de, aym 
zamana rastlamamak ko~ulu ile birle~tirir. 

(3) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore yard1mlardan yararlanma hakk:J, 
belirli bir meslekte veya ozel bir rejirn kapsammdaki bir meslekte belirli bir 
siirenin tamamlanmasma bagh ise, sadece ilgili rejirn kapsammda ge<;en siireler 
veya boyle bir rejirnin ohnamas1 dunnnooda aym meslekte veya aym i~te 
tamamlanm1~ siireler, eger uygunsa diger Akit Devlet mevzuau kapsammda bir 
yardnn hakk:Jnm belirlenmesinde dikkate ahmr. 

( 4) Akit Devletlerden birinin mevzuatlmn, bir kimsenin ayhk ald1gl siirelerin, bu 

ki~inin yardlilla hak kazamp kazanmad1jpnm belirlenmesinde hesaba 
katllabilecegini ongormesi durumunda; bu Akit Devlet yetkili kurumu, ki~iye 
diger bir Akit Devlet mevzuatlna gore ayhk odemesi yapilan siireleri de goz 
on1inde buloodurur. 

7 
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(5) Sigorta siirelerinin hesaplanmasmda her bir Akit Devletin ilgili mevzuatt 
uygulmm. 

Madde13 
Bir ytldan az sigortahhk siiresi 

( 1) Bir Akit Devletin mevzuatma gore tamamlanan sigortahltk siirelerinin toplmm 
12 aydan az ise, bu mevzuata gore sadece bu sigortahltk siiresine baglt yardnn 
hakkt ohnas1 dmumu hari9, yardun saglanmaz. 

(2) Bu maddenin birinci fikrasma istinaden diger Akit Devletin yetkili kurumu, 
yardun hakktnrn kazamlmast, korunmas1, yeniden kazarulmasi ve ger9ek 
tutannm belirlenmesi i9in arulan siireleri kendi mevzuatma tabi ge9mi~ siireler 
olarak kabul eder. 

Madde 14 
Yardtmlann hesaplanmasi 

(1) Akit Devletlerden birilrin mevzuatma gore yardtrulardan yararlanma hakkt bu 
Anla~mamn 12 nci madde hiikmii uygulanmakstzm kazamhyorsa, bu Akit 
Devletin kurumu, odenecek yardun miktanm yahuz kendi mevzuatma gore 
geyen sigortahhk siirelerini dikkate alarak belir!er. 

(2) Ilgili kimse Akit Devletlerden biri:nin mevzuatma gore yardirulara ancak bu 
Anla~mamn 12 :nci madde hiikiimlerinin uygulanmast suretiyle hak kazamyor 
ise, bu Akit Devletin kurumu yardtmlan a~agtda belirtildigi ~ekilde hesaplar: 

a) Y etkili kurum, her iki Akit Devletin mevzuatma gore geyen biitiin 
sigortahhk siirelerini yalmz kendisinin uyguladtgt mevzuata gore ge9mi~ 
gibi degerlendirerek teorik miktan hesaplar; 

b) Yardllllm ger9ek miktarllll, yukanda bahsedildigi ~ekilde hesaplanan miktar 
iizerinde:n, yardtllli:n hesabmda dikkate alman siirelerde:n sadece kendi 
mevzuatma gore tamamla:nan sigortahhk siirelerinin toplam sigortaltltk 
siirelerine oram olarak belirler. 

(3) Bir Akit Devletin mevzuatma istinaden yaptlan yardtmlar, o Akit Devletin 
mevzuatma gore kazan9lar veya odenen primler esas almarak hesaplamyor ise, 
yetkili kurum sadece kendi mevzuah:na gore kaza:nylan veya Odenen primleri 
dikkat ahr. 
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( 4) Bir Akit Devletin mevzuatma gore nakdi yardunlann tutan, aile bireylerinin 
say1sma bagh ise, yetkili kurwn, diger Akit Devlette ikamet eden aile 
bireylerini de dikkate aln. 

KISIMII 
CENAZE ODENEGi 

Mad de 15 
Sigortahhk siirelerinin birl~tirilmesi ve cenaze iidenegi verihnesi 

(1) · Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore cenaze iideneginden yararlanma 
hakkl bir sigortahhk siiresinin tamamlanml§ olmas1 ko§uluna bagh ise, bu Akit 
Devletin yetkili kurumu, yard1mlann hesaplanmasmda, gerel.-iiginde, diger 
Akit Devlet mevzuat1 kapsammda geqmi§ olan sigortahlik siirelerini, ayru 
zamana rastlan1amak kayd1 ile kendi mevzuatJ kapsammda ge9mi§ siireler gibi 
dikkate ahr. 

(2) Akit Devletlerden birinin mevzuati kapsammda sigortah olan bir kimsenin 
diger Akit Devlet topraklannda olmesi halinde, bu kimsenin sigortah oldugu 
Akit Devlet topraklannda oldiigu kabul edilir ve geride kalanlar cenaze 
iidenegine hak kazamr. 

(3) Olum halinde her iki Akit Devlet mevzuati uyannca yard1ma hak kazaruhnas1 
durmmmda, yalruzca olen ki§inin topraklarmda ikamet ettigi Akit Devletin 
mevzuat:I uygulamr. 

( 4) Oliimiin iiqiincii bir Devlette gerqekle§mesi halinde yardlllllar, sigortalmm 
olmeden once tabi oldugu Akit Devlet mevzuatma gore odenir. 

KISIMIII 
ii;; KAZASI VE MESLEK HASTALIGI Y ARDIMLARI 

Madde 16 
Her bir Akit Devlette benzer risklere maruz kalan ki~iler i~;in 

saglanan i~ kazast ve rueslek hastahgt yardtmlan 

(1) I§ kazalan ve meslek hastahklanna ili§kin yardnn hakk.I, vakarun gervekle§tigi 
veya bir meslek hastahgi ile · sonuvlanan i§in ifa edildigi tarihte geyerli olan 
mevzuata gore tespit edilir. 
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(2) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore meslek hastah~ yardnnlanna hak 
kazamlmasi, hastah~n ilk kez bu Ulkenin kendi topraklannda te~his edilmesi 
ko~ulrma bagh bulunuyorsa; bu ko~ul, soz konusu hastahgm ilk kez diger Akit 
Devlet topraklannda te~his edilmesi halinde de yerine getirilmi~ say!ln. 

(3) Akit Devletlerden birinin mevzuatma gore meslek hastahgt yardm!lanna hak 
kazamlmast, zunnen veya ac;tk bir ~ekilde, hastalt~n, riskin muhtemel nedeni 
alan c;ah~ma faaliyetinin sana ennesinden belli bir sUre soma te~his edilmesi 
ko~uluna bagh bulrmuyorsa; yetkili kunun gerekli hallerde diger Akit Devlet 
mevzuat1 kapsammda ifa edilen benzer riskier banndJran diger faaliyetleri de 
dikkate ahr. 

(4) Bir Akit Devletin mevzuatma gore meslek hastah~ yardtmlanna hak 
kazamlmasi, znnnen veya ac;Ik bir ~ekilde, meslegin bu tUr bir hastahga yo! 
a<;abilecegi sUre kadar yapilmasi ko~uluna bagh bulunuyorsa; yard1m tutannm 
hesaplamnasmda, ayru turdeki i~in diger Akit Devlet topraklannda ifa edildigi 
sUreleri de dikkate almrr. 

Madde 17 
Meslek hastahgmm agtrla~mast durumunda yanhmlarm tahsisi 

Meslek hastah~ sebebiyle bir Akit Devletin yetkili kurumundan yard1m alm1~ veya 
almakta alan yararlamclfUn hastahgm a~rla~mas1 dunununda diger Akit Devletin . 
yetkili kurumundan yardnn talebinde bulunmas1 halinde, a~a~daki hiiktimler 
uygulamr: 

a) Bu kimsenin diger Akit Devletin mevzuatma gore soz konusu hastahga 
neden alan veya hastall~ agu"la~hran bir i~te c;ah~mami~ ohnas1 dunununda, 
ilk Akit Devletin yetkili kurwnu, hastah~ agrrla~mas1m da goz online 
alarak, uygulad1~ mevzuata gore yardrrn masraflarnn ustlenir; 

b) Bu kimsenin diger Akit Devletin mevzuatma gore boyle bir i~te <;ah~m1~ 
ohnast durumunda, ilk Akit Devletin yetkili kurmnu, hastahgm 
agrrla~masma bakmakslZin, uygulad1gt mevzuat htiklimlerine gore yardnn 
masraflam Ustlenir; ikinci Akit Devletin yetkili kurumu ise kendi 
mevzuatma gore ilgili ki~iye hastah~ a~rla~masmdan somaki dunununa 
gore hesaplanacak yard1m tutan ile hastahgm agrrla~masmdan once 
odemnesi gereken yardnn tntan arasmdaki farka e~it tntarda bir ek odeme 
yapar. 
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KISIJ\'IIV 
i!;!SizLi:K 

Mad de 18 
i~sizlik yard1mlan 

i~sizlik yardnnlanna hak kazarnna, yard1mlann tutan, siiresi ve odeme ~ekli yetkili 
kmumun uygulad1g1 mevzuata gore belirlenir. 

BOLWiiV 
(:~itli Hiikiimler 

Madde 19 
idari i:inlemler ve i~birligi usulleri 

(1) Akit Devletlerin yetkili makamlan, bu Anla~mamn uygularnnas1 ivin gerekli 
idari diizenlemeleri yapar. 

(2) Akit Devletlerin yetkili makamlan, bu Anla~mamn uygulanmasnn 
kolayla~tmnak iizere irtibat kurumlan belirler. 

(3) Akit Devletlerin yetkili makamlan, bu Anla~manm uygularnnasmda alman 
onlemler konusunda birbirlerine miimkiin olan en kisa zamanda gerekli 
bilgileri verir ve bu Anla~mamn uygulanmas1m etkiledigi olviide ulusal 
mevzuatmda yap1lan degi~iklikleri bildirir. 

( 4) Bu Anla§mamn uygulamnas1 ile ilgili herhangi bir sorunla kar~ila~Ild1gmda 
Akit Devletlerin yetkili makamlan ve kurumlan, sanki bu sorunlar kendi 
mevzuatm1 etkiliyormu~ gibi birbirlerine yardnnc1 olur. Bu idari yardnnla~ma 
iicretsiz yapilu. 

( 5) Diger Akit De viet topraklarmda ikamet eden veya bulunan ki§iler ile ilgili 
olarak Akit Devletlerden yalruzca biriniu ruevzuatmm uygularnnasmda gerekli 
goriilen tlbbi muayeneler, yetkili kururuun talebi iizerine ve bu kurumun 
hesabma, ikamet edilen veya bulunulan iilkenin kurumu tarafmdan yap1hr. Her 

oiki Akit Devletin mevzuatmm uygulanmas1yla ilgili tibbi muayeneler ise 
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ki~inin ikamet ettigi veya bulundugu iilkenin yetkili kummunun hesabma 
yapthr. 

Mad!le20 
Ki~isel verilerin korunmasr 

(1) Bir Akit Devlet tarafmdan gonderilen k:i~isel veriler yalmzca bu Anla~mamn 
uygulanmast amactyla kullamhr. Ki~isel verilerin kullannm 28 Ocak 1981 
tarihli "Ki~isel Verilerin Otomatik i~leme Tabi Tutulmast Siirecinde Ki~ilerin 
Komnmast" hakkmda Strazburg Sozle~mesine ve Akit Devletlerin k:i~isel 

verilerin korunmasma ili~k:in ulusa! mevzuatma tabidir. 

(2) Gonderilen ki~isel veriler, bu Anla~ma hukiimleri uyannca belirli bir ama<; ve 
gorev i<;in dogm ve yeterli nitelikte olmahdrr. Gerekli durumlarda, yanlt~ veya 
eksik veriler ile ilgili olarak duzeltme, ekleme ve imha yapilrr ve veti i~leme 
siireci durdurulur. 

(3) Gonderihne amact yerine getirilen veriler imha edilecektir. Verileri gonderen 
Devlet verilerin imha edildigi ve imha edilme nedeni hakkmda 
bilgilendirilecektir. 

( 4) Ki~isel verilerin imhasma, degi~tirihnesine, kazaen veya izinsiz kayillna ve 
yetkisiz eri~imine kaqt uygun teknik ve kurumsal giivenlik onlemleri Akit 
Devletlerin yetk:ili makarrilan ve kurumlan tarafmdan almrr. 

(5) ilgili ki~i kendi k:i~isel verileri, verilerin hangi ama<;la veya nerede i~lenecegi 
hakkmda bilgi talep etme hakkma sahiptir. Ki~inin bu hakkt bilginin talep 
edildigi Akit Devletin veri koruma mevzuatma tabidir. Soz konusu bilgi talebi 
bu Anla~manm uygulanmasmda devlet giivenligi, kamu dozeni, cezai yaptmm 
gerektiren suvlann onlenmesi ve diger k:i~ilerin hak ve temel 6zgiirlliklerinin 
konnnnast gerek9esiyle reddedilebilir. 

Madde21 
Giderlerden ve tasdikten muafiyet 

(1) Akit Devletlerden birinin mevzuatl uyannca yazth dosya ve ek:indek:i belgeler 
i9in uygulanan resim ve har9 muafiyeti veya indirimi, diger Akit Devlet 
mevzuatmm ya da bu Anla~mamn uygulanmast amactyla ibraz edilen diger 
beige veya bildirirriler i<;in de uygulamr. 
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(2) Bu Anla9manm uygulamnas1 amaCiyla ibraz edilen herhangi bir kimlik 
beyannun, belgenin ve bildirimin onaylanmasma gerek yoktur . 

Madde22 
Ba~vurunun yaprlmas! 

(1) Bu Anla;;ma kapsammda Akit Devletlerden birinin mevzuat1 uyannca yapllan 
bir yardm1 ba9vumsu, diger Akit Devletin mevzuatma gore yap1lnn9 say1hr. 

(2) Akit Devletlerden birinin mevzuat1 uyannca ba9vuru yap1hnas1 belirli bir sure 
ko9uluna bagh ise, bu ba9vurunun diger Akit Devletin yetkili kummwm ayru 

stire ivinde yap!lmas1 halinde bu ko9ul yerine getirihni9 say1hr. Boyle bir 
durumda, ba9vuruyu alan Akit Devletin yetkili kummu gecikmeksizin, 
dogrudan veya Akit Devletlerin irtibat kwumlan arac!lJijlyla, soz konusu 
ba9Vl1myu diger Akit Devletin yetkili kurumWJa iletir. 

Madde23 
Odemeler 

(1) Bu Anla9ma uyannca saglanacak olan yardJmlar, odemeyi yapacak olan Akit 

Devletin para birimi, Amerikan Dolan veya Avro cinsinden yap!lu. 

(2) Yetkili kurumlar aras1 geri odemenin 9ekli idari Anla9mada kararla9t1nhr. 

Madde24 
Y ersiz iidemelerin geri ahnmas1 

Akit Devletlerden birinin kurumu tarafmdan yararlamcl)'a bu Anla;;ma hukiimleri 

vervevesinde hak ettigi meblaijl a9an tutarda bir odeme yap1hnas1 halinde, bu kurum 
yararlamc1ya yard!mlan Odemekle yiikiimlu olan diger Akit Devlet kurumundan 
fazla ve yersiz Odenen tutan, bu ki9iye odeyecegi meblaglardan mahsup etmesini 

talep eder. Soz konusu kurum, fazla veya yersiz Odenen meblaijl, uygulad!g1 
mevzuahn bu tiir bir kesintiye irnkan verdigi ko9ullarda sank:i kendisi Odemi9 gibi 
mahsup eder ve bu 9ekilde mahsup ettigi meblag1 diger yetkili kuruma transfer eder. 
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Mad<le25 
Anla~mazhklann <;oziimlenmesi 

I 
1 

Akit Devletlerin yetkili makamlan bu Anla~manm yorumlamnasmda veya 

uygulanmasmda ortaya yikan her tiirlii anla~mazhjp. dogrudan gorii~meler yoluyla 
<;ozer. 

KISIMV 
GE<;:iCi VE SON HiiKUMLER 

Ma<lde 26 
Ge<;ici hiikiimler 

(1) Bu Anla~ma, yiiriirliige ginnesinden onceki donem iyin hiybir yard= hakkl 
dogunnaz. 

(2) Bu Anla~mamn yiiriirliige ginnesinden once bir Akit Devletin mevzuatma gore 
ge<;en sigortahhk siireleri, bu Anla~ma hiikiimlerine gore dogan haklann 
belirlemnesinde dikkate alllllr. 

(3) Bu Anla~ma uyannca odemnesi gereken herhangi biJ: yard1m, onceden tasfiye 
edilmi~ haklar dahil olmak iizere, ilgilinin bu Anla~ma hiikiimlerine uygun 
olarak talepte bulumnas1 halinde, bir toptan odeme yap!lmam1~ olmas1 
kaydiyla, bu Anla~mamn yiiriirliik tarihinden ge<;erli olarak odenir. 

( 4) Bu maddenin 3 iincii f1krasmda sozii edilen talebin bu Anla~malllll yiiriirliik 
tarihinden itibaren iki y1l i<;inde yap!lmas1 halinde, bu Anl~maya gore dogan 
haklar o tarihten itibaren kazamhr ve Akit Devletlerin mevzuatmda yer alan 
zaman a~JmJ nedeniyle ya~anan hak kaybma ili~kin hiikiimler, bu ki~i hakklnda 
uygulamnaz. iki yil ge<;tikten sonra yap1lan taleplerde ise talep tarihi esas 
alnm. 

Madde27 
Ayhk alma haldunm yeniden incelenmesi 

(1) Bu Anla~mamn yiiriirliige ginnesinden once elde edilmi~ olan ay!II< alma 
hakk1, talep edihnesi halinde, bu Anla~ma hiikiimlerine gore yeniden 
degerlendirilebilir. 

(2) Y eniden inceleme sonucu kazamlan haklar, ba~vmu tarihine gore i~lem goriir. 
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ill~- (3) 
Yeniden inceleme sonucunda ayhk tutannda dii~ii~ meydana gelmesi halinde, 

incelemeden once belirlenen ayhk tutan odenmeye devam eder. 

Madde28 
Onay ve yiiriirliik 

Bu Anla~ma her iki Akit Devletin ulusal mevzuatmda ongoriilen onay siirecine tabi 
olup, Akit Devletlerin amlan belgenin yiiriirliige girmesi ic;in gerekli ic; yasal 
usulletinin tamamlandtgllll birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yaZih 
bildirimin almdti\1 tarihi izleyen ikinci aym birinci giinii yiiriirliige girer. 

Madde29 
Anla~manm tadili 

Bu Anla~ma, Akit Devletlerin kar~thkh yazth nzalanyla herhangi bir zamanda 
degi~tirilebilir. Degi~iklikler, bu Anla~mamn 28 inci maddesinde belirtilen usule 
uygun ~ekilde yiiriirhige girer. 

Madde 30 
Anla~manm siiresi 

( 1) Bu Anla~ma siiresiz olarak yiiriirliikte kaltr. 

(2) Akit Devletlerden biri, diplomatik kanallardan diger Akit Devlete en az altt ay 
onceden yazth bildirimde bulunmak suretiyle ilgili takvim ytllllln sonu 
itibanyla Anla~may1 feshedebilir. 

Madde31 
Kazamlm1~ haklarm korunmasi 

(1) Bu Anla~mamn feshi halinde, bu Anla~ma uyannca kazamlmi~ olan haklar 
sakltdrr. 

(2) Bu Anla~maJllll feshi halinde heniiz karara baglanmamt~ yard= haklan ile 
ilgili tiim i~lemler, bu Anla~ma hiiktimlerine gore sonuc;landmhr. 
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Yukanda yer alan hiikiimleri tasdiken a~agtda belitiilen yetkili temsilciler bu 
Anla~mayt imzalann~lardtr. 

Bu Anla~ma, 5 Mayts 2017 tarihinde Ki~inev'de Tiirk<;e, Romence ve ingilizce 
dilletinde, her ii9 metin de aym derecede ge.yerli olmak tizere iki~er orijioal niisha 
olarak diizenlenmi~ ve imzalanmt~ttr. Y orum farkltltklannda ingilizce metin esas 
almacakttr. 
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