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I.BOLUM 
GENEL HUKUMLER 

Madde 1 
Tannnlar 

I. Bu Anla~madaki terimler a~agtdaki anlamlarda kullamlnu~l!r: 

(1) "mevzuat" - Bu Anla~manm 2'nci maddesinde belirtilen sosyal giivenlige 
ili~kin kanun ve diger yasal diizenlemeler; 

(2) "yetkili makam": 

I) Tiirkiye Cumhuriyeti'nde- <;:ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhgt, 

2) Polonya Cumhuriyeti'nde- sosyal giivenlik konulannda yetkili Bakan, 

(3) "yetkili kurum" - mevzuatm uygulalll1lasmdan smumlu kumm; 

(4) "irtibat kmumu" - Akit Taraflann kummlan arasmda koordinasyon ve bilgi 
degi~imini saglayan, bu Anla~ma)'! uygulayan ve aym zamanda Anla~madan 
dogan hak ve yiikiimliiliiklere yonelik ilgili ki~ileri bilgilendiren kumm; 

( 5) "ikamet" - siirekli bulunulan yer; 

( 6) "bulmm1a" - gec;ici bulunulan yer; 

(7) "yardtm" - ayhk ve diger nakdi yardnnlara ili~kin her tiirlii ek yardnn ve zamlar 
da dahil olmak iizere, Akit Taraflann mevzuatmda ongoriilen ayhk ve diger 
nakdi yardtmlar; 

(8) "sigmiahhk siiresi" - Akit Taraflann mevzuatma uygun olarak sigmia prim 
siireleri, istihdam edilme veya kendi adma ve hesabma 9ah~ma siireleri ve 
bunlara e~deger siireler; 

(9) "sigo1iah" - mevzuata gore gec;mi~te veya halen sigortah olan kimse; 

(I 0) "aile bireyi" - yetkili kurumca uygulanan mevzuata gore aile bireyi olarak 
tanunlanan kimse. 

2. Bu Anla~mada tammlamnayan diger terimler, Akit Taraflann her birinin mevzuatmda 
hangi anlamda kullamlmt~ ise, o anlam1 ifade eder. 
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~ I 1. B u Anla~ma; 

Mad de 2 
Maddi Uygulama Alam 

(I) Tiirkiye Cumhuriyeti bakmundan: 

1) hizmet akdi ile bir veya bird en fazla i~veren tarafmdan .yah~tmlanlar ay1smdan 
ma1ulhik, ya~hhk, ohim, i~ kazas1 ve meslek hastahklan, i~sizlik sigortalan ile 
gene! saghk sigortas1 kapsammda hastahk ve anahk sigortalanm, 

2) hizmet akdine bagh olmakslZln kendi adma ve hesabma .yah~anlar a<y1smdan 
malulliik, ya~hhk, ohim, i~ kazas1 ve meslek hastahklan, sigmialan ve gene! 
saghk sigortas1 kapsammda hastahk ve anahk sigmialanm, 

3) devlet memurlan a<y1smdan malulliik, ya~hhk, oliim ile gene! saghk sigmiasJ 
kapsammda hastahk ve anahk sigortalanm, 

4) 506 say1h Sosyal Sigmialar Kanunu'nun ge.yici 20'nci maddesinde belirtilen 
sand1klarda 9ah~anlar a<ylSlndan malulliik, ya~hhk, iiliim, i~ kazas1 ve meslek 
hastahklan, i~sizlik sigmialan ile gene! saghk sigortas1 kapsammda hastahk 
ve anahk sigmialanm; 

(2) Polonya Cnmhuriyeti baknmndan, zorunlu sigmia ve sosyal giivenlik 
yard1mlan kapsammda: 

1) i~sizlik yardnnlanm, 

2) dogumla ilgili bir defahk yard1m d1~mdaki aile yardnnlanm, 

ve sosyal sigmia ve tanmsal alanda .yah~anlann sosyal sigmialan olan: 

3) hastahk ve anahk yardnnlanm, 

4) ya~hhk, malulliik ve geride kalanlar yard1mlanm, 

5) i~ kazas1 ve meslek hastahklanna ili~kin yardnnlan, 

6) Oliim odenegini, 

diizenleyen mevzuata uygulamr. 

2. Bu Anl~ma; birinci f1krada belirtilen mevzuat1 degi~tiren, bu mevzuata ek hiikiimler 
getiren veya diizenleyen mevzuata da uygulamr. 
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Madde 3 
Ki§isel Uygulama Alam 

Bu Anla~ma; 

(1) her iki Akit Taraf mevzuatmdan birine veya her ikisine evvelce tabi olmu~ 
bulunan veya tabi alan ki~ilere, 

(2) aile bireylerine veya haklan birinci bentte beli1iilen ki~ilerin haklanndan dogan 
diger ki~ilere 

uygulamr. 

Madde 4 
Muamele E§itligi 

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadik9a, 3 iincii maddede belirtilen ve Akit 
Taraflardan birinde ikamet eden kimseler, o Akit Tarafmmevzuatma tabi olurlar ve siiz 
konusu mevzuatm sagladigi haklardan o Akit Tarafm vatanda~lan ile e~it olarak 
yararlamrlar. 

Mad de 5 
Y ard1mlarm ihraci 

1. Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadik9a, Akit Taraflardan birinin mevzuatma 
gore elde edilen yardnnlar, yard1ma hak kazananlann diger Akit Taraf iilkesinde 
ikamet etmeleri nedeniyle azaltJ!amaz, degi§tirilemez, ask1ya almamaz veya iptal 
edilemez. 

2. Yukandaki birinci f1kra hiikiimleri; 

(1) Tiirkiye Cumhuriyeti baklmmdan i~sizlik yard1mlanna, 

(2) Polonya Cumhuriyeti bakmundan i~sizlik yardnnlanna, aile yardnnlanna ve 
iizel veya istisnai durumlarda tahsis edilen yardnnlara 

uygulamnaz. 

i . 
I ; i 



c 

_____ . ____ ; __ - ~-- ---·-~___:_:~ -~--
____ -: ___ -_, __ - _ _: __ '-,:___,.:._:.::___,_:~ 

II.BOLUM 
UYGULANACAK MEVZUAT 

Mad de 6 
Gene! Kurallar 

Bu Anla~mada aksine bir hiikiim bulunmadrks:a: 

(1) bir A kit Tarafiilkesinde iicretli s:ah~anlar, bu s:ah~malan ile ilgili olarak, sadece 
s:ah~trklan Akit Taraf mevzuatma tabi olur; 

(2) bir Akit Taraf iilkesinde kendi adma ve hesabma <;:ah~an ki~i, diger Akit Taraf 
iilkesinde ikamet etse dahi, sadece o Akit Taraf iilke mevzuatma tabi olur; 

(3) Akit Taraflardan birinin devlet memurlan veya onlara e~it statiideki personeli 
kendilerini <;:ah~t!ran idarenin bagh oldugu Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

Madde7 
6zel Kurallar 

1. 6 nc1 maddede beliltilen kurallara ili~kin olarak a~agrdaki iizel kurallar belirlenmi~tir: 

(1) i~yeri merkezi Akit Taraf iilkelerinden birinde bulunan i~veren tarafmdan 
istihdam edilen ve i~vereni tarafmdan belirli bir i~in ifas1 is:in diger Akit Taraf 
iilkesine ges:ici giirevli olarak giinderi1en bir iicretli s:ah~an, 24 ay1 ges:memek 
ko~ulu ile ges:ici giirev siiresince birinci Akit Taraf mevzuatma tabi olur. Bu 
siire diger Akit Tarafyetkili makammdan veya bu makamca yetki verilmi~ o1an 
kurumdan onay almdrktan sonra 60 aya kadar uzatr1abilir. 

(2) Akit Taraflardan birinin iilkesinde kendi adma ve hesabma s:ah~an bir ki~i, kendi 
faaliyetini ge<;:ici olarak diger Akit Taraf iilkesinde gers:ekle~tilmek iizere bu 
iilkeye gittigi takdirde, 24 ay1 ges:meyecek ~ekilde faaliyetini gers:ekle~tirdlgi 
siire boyunca birinci Akit Taraf mevzuatma tabi olur. 

(3) Kendi veya ba~kas1 hesabma demiryoluyla, karayoluyla, havayoluyla veya i<;: 
sularda uluslararasJ yo leu veya mal ta~m1acJhg1 yapan bir i~letmenin sefer yapan 
personelinden olan kimse, i~letmenin merkezinin bulundugu Akit Tarafm 
mevzuatma tabi olur. 
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(4) Akit Taraflardan birinin bayragun ta~1yan gemide <;ah~anlar, bu Akit Tarafm 
mevzuatma tabi olur; ancak <;ah~an ki~i \icretini ikinci Akit Taraf iilkede i~yeri 
merkezi bulunan ticari kunundan veya ki~iden ahyorsa ve mnm tilkesinde 
ikamet ediyorsa, bu Akit Tarafmmevzuatma tabi olur. 

(5) Diplomatik misyon ve konsolosluk gorevlileri, 18 Nisan 1961 tarihli Viyana 
Diplomatik ili~kiler Sozle~mesi ile 24 Nisan 1963 tarihli Viyana Konsolosluk 
ili~kileri Sozle~mesinin hiiklimlerine tabidir. 

(6) Her iki Akit Tarafm, diger Akit Taraf tilkesine gonderdigi diplomatik 
misyonlann ve konsolosluklann idari, teknik ve yardunc1 personeli, gonderen 
Akit Tarafm mevzuatma tabi olur. 

2. Akit Taraflann yetkili makamlan ya da bu makamlarca yetkili k!lman kurumlar, 
mutabakatla birinci flkrada belirtilenlere istisnalar getirebilir veya bunlan 
degi~tirebilir. 

III.BOLUM 
FARKLI YARDIM KATEGORiLERiNE YONELiK OZEL HUKUMLER 

1. KISIM 
iSSIZLiK Y ARDIMLARI 

Madde 8 
Hakkm Belirlenmesi 

1. Akit Taraflardan birinin mevzuatma uygun olarak tamamlanan sig01iahhk slireleri, 
diger Akit Tarafm mevzuatma gore i~sizlik yardunlan hakkmm belir!el1l!lesinde, 
gerektiginde, ilgili ki~i i~ini kaybettigi ana kadar bu Akit Tarafm mevzuatma gore 
sigOJiahhk slirelerini tamamlad!gl takdirde dikkate ahmr. 

2. i~sizlik yardum alma s\iresi, yard1m ba~vurusu yap!ldJgl tarihten onceki son 12 ay 
i<;inde diger Akit Tarafta ahnan i~sizlik yardJmJ s\iresi kadar k!salt1hr. 

3. Yard1mlann miktan, suresi ve iideme ~ekli yetkili kurumun uyguladJgl 
mevzuata gore belirlenir. 
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2. KISIM 
AiLEY ARDIMLARI 

Madde9 
Haldun Bclirlcnmesi 

-_- c_':':..:~:. ----------

I. Bu Anla~ma uyannca aile yardnm hakkr, uyguladrklan mevzuata uygun olarak her iki 
Akit Tarafm yetkili kurumlan tarafmdan belirlenir ve odenir. 

l 
I ; 

I ; 
I _;,f 

2. Aile yardmu hakkr her iki Akit Tarafm mevzuatmdan kaynaklamyorsa, bu yardnnlar, .j 
sadece yardnnlara hak kazanmr~ alan ki~inin yocuklanyla birlikte iilkesinde ikaniet 'l 
ettigi Akit Tarafm yetkili kurumunca yaprhr. ,j 

3. KISIM 
HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI 

Madde 10 
Sigortahhk Siirclcrinin Birle~tirilmesi 

Akit Taraflardan bi1inin mevzuatma gore hastahk ve anahk yardrmlanndan yararlanma 
hakknun elde edilmesi, surduriilmesi ve yeniden kazamlmasr sigmtahhk sfuelerinin 
tamamlannu~ olmasr ko~nluna bagh ise, bu durumda bu Akit Tarafm yetkili kmumu, 
diger Akit Tarafmmevzuatma gore tamamlannu~ benzer sigmta surelerini, aym zamana 
rastlamamalan ko~uluyla, kendi mevzuatma uygun olarak tamamlanmr~ sigmta sureleri 
gibi, gerektigi kadanyla dikkate ahr. 

Maddc 11 
Y ard1mlar 

I. Hastahk ve anahk yardnnlan, sigortah ikinci Akit Tarafm ulkesinde bulunuyor olsa 
dahi, sigortalmm bu yardrmlan almaya hak kazandrgr an itibanyla tabi oldugu 
mevzuata gore birinci Akit Tarafm yetkili kurumu tarafmdan dogrudan yaprhr. 

2. Hastahk ve anahk yardrmlan, bu Anla~mamn 25'inci maddesine gore yetkili kmum 
tarafmdan ilgili ki~iye dogrudan yaprhr. 
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4. KISIM 
AYLIKLAR 

Madde 12 
Sigortahhk Siirelerinin Birlqtirilmesi 

I. Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore ayhk hakknun elde edilmesi, siirdiiriilmesi 
ve yeniden kazamlmast belirli bir sigortahhk siiresinin tamamlallllu~ olmast ko~uluna 
bagh ise, bu durumda bu Akit Tarafm yetkili kurumu, diger Akit Tarafm mevzuatma 
gore tamamlmmu~ sigmia siirelerini, aym zamana rastlamamalan ko~uluyla, kendi 
mevzuatma uygun olarak tamamlamm~ sigmia siireleri gibi, geregi halinde dikkate 
ahr. 

2. Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore, ayhk hakknun elde edilmesi, iizel bir 
sistemde sigmiah bir meslekte belirli bir sigortahhk siiresinin tamamlanmt~ olmast 
veya belirli bir i~in ifa edilmesi ko~uluna bagh ise, bu dummda diger Akit Tarafm 
mevzuatma gore bu meslekte veya i~te tamamlanan sigortahhk siireleri, bu 
yardm1lardan yararlamna hakkmm belirlelllllesi suasmda dikkate ahmr. 

3. Birinci fll(l'ada belitiilen siirelerin dikkate ahm11asmdan soma, sigmiah ki~i ayhk 
hakkmt elde edemedigi takdirde, Akit Tarafm yetkili kurumu, her iki Akit Tarafm da 
sigortahhk siirelerinin birle~tirilmesini i<;eren bir Anla~mayla bagh olduklan ii<;iincii 
bir iilkedeki sigortahhk siirelerini dikkate ahr. 

Madde 13 
12 Aydan Daha Kl.sa Olan Sigortahhk Siireleri 

I. Bir Akit Taraf mevzuatJ kapsammda tamamlamm~ sigmiahhk sliresinin 12 aydan az 
olmast ve buna gore yardun hakkmm elde edilememesi halinde, bu Akit Tarafm 
yetkili kmumu bu siireler i<;in yardtm saglamakla yiikiimlii olmaz. 

2. Bu maddenin birinci ftkrasmdaki hiikiimden bagtmstz olarak, her iki Akit Taraf 
mevzuatma gore ge<;irilmi~, ancak 12 aydan daha kisa olan sigortahhk siireleri, 
yardnn hakkuun bu siirelerin birle~tirilmesinden soma otiaya <;tktigt Akit Tarafm 
yetkili kurumunca dikkate ahmr. 
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Madde 14 
AyhkHaklu 

1. Bir Akit Tarafm mevzuatma gore ayhk hakki, diger Akit Tarafm mevzuatma gore 
tamamlarum~ sigortahhk siireleri dikkate ahnmadan dogdugu ve maddenin ikinci 
f1ha hiikiimlerine gore hesaplanan ayhk miktannda ki~inin lehine bir durum soz 
konusu olmadJgl takdirde, yetkili kurum ayhk hakknu belirler ve yardnn miktamu 
sadece birinci Akit Tarafmmevzuatma gore tamamlmm11~ sigortahhk s(irelerini esas 
alarak hesaplar. 

2. Bir Akit Tarafm mevzuatma gore ayhk hakk1, 
uygularunasJyla dogdugu takdircle, yetkili kurum; 

12 nc1 maclcle hiikiimlerinin 

(1) Soz konusu tUm sigortahhk siirelerini kendi uyguladJgl mevzuat kapsanuncla 
tamamlmmu~ kabul eclerek yararlamcmm hak kazanacag1 ayhgm nazari 
miktanm hesaplar, 

(2) Birinci bentte sozii ge<;en ayhgm nazari miktanm esas alarak uygulaciJgJ 
mevzuata gore tamamlanm1~ olan tlili1 sigortahhk siirelerinin, her iki Akit 
Tarafm ve gerekliyse ii<;(incii iilke Jnevzuatma gore tamamlmm11~ olan tiim 
sigortahhk siirelerinin toplamma olan oramm, ayhgm fiili tutan olarak belirler. 

3. Akit Taraflardan birinin mevzuat1 ayhk hakknun elcle eclilmesini, iicretli ya cia kencli 
aclma ve hesabma <;ah~an kimsenin ayhk hakkm1 kazamnasma neclen olan olaym vuku 
buldugu ancla bu mevzuata tabi olmas1 ko~uluna bagladJgJ takclircle, iicretliya cia kencli 
aclma ve hesabma <;ah~an kimse o anda cliger Akit Tarafm mevzuatma gore sigmtah 
ise, bu ko~ul ger<;ekle~mi~ say1hr. 

4. Ayhk miktanna esas matralun belirlenmesinde, her iki Akit Tarafm yetkili 
kurumlannca saclece kenclileri tarafmclan uygulanan mevzuata gore kazamlmr~ 
iicretler ve ocle1m1i~ primler clikkate alnur. 
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S.KISIM 
i1;> KAZALARI VE MESLEK HAST ALIKLARINA iLi1;>KiN 

YARDIMLAR 

Madde 15 
Y ardnn HaJdu 

1. i~ kazas1 veya meslek hastalrg1 yardunlarmdan yararlamna hakki, kazanm oldugu 
anda veya meslek hastalrgma sebep olan i~in ifa edildigi s1rada uygulamnakta olan 
mevzuata gore belirlenir. 

2. Geyici i~ goremezlik durumundaki yardunlara bu Anla~manm II nc1 maddesi 
uygulamr. 

Madde 16 
Meslek Hastahklan 

I. Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore meslek hastahg1 yardunlanndan yararlamna 
hakki, hastahgm ilk kez o Akit Tarafm Ulkesinde te~his edilmesi ko~uluna bagh 
bulunuyorsa, bu ko~ul, bu hastahgm ilk kez diger Akit Taraftilkesinde te~his edilmi~ 
olmas1 halinde de yerine getirilmi~ say1hr. 

2. Akit Taraflardan birinin mevzuatma gore meslek hastalrg1 yard1mlanndan yararlamna 
hakk1, meslek hastahgmm meydana gelmesine yo! ayan bir faaliyetin belirli bir siire 
zarfmda icra edilmi~ olmas1 ko~uluna baglamyorsa, o Akit Tarafm yetkili kurumu, 
aym tiirdeki faaliyetin diger Akit Tarafm iilkesinde icra edildigi siireleri de dikkate 
a hr. 

3. Meslek hastahgma ugrayan kimse, her iki Akit Tarafm iilkesinde soz konusu hastalrga 
neden olan bir i~te yah~mi~ ise, bu hastahk nedeniyle kendisine yap1lacak yard1mlar, 
soz konusu i~in en son icra edildigi Akit Tarafm mevzuatma gore, sigo1ialmm bu 
mevzuatm ongordtigti ~milan yerine getinni~ olmas1 kayd1 ile saglamr. Sigmiah, bu 
mevzuata gore yard1mlardan ym·arlallllla hakkma sahip olam1yorsa, yard1m alma 
hakk1 diger Akit Tarafm mevzuatma gore belirlenir. 

Daire Ba$kanl 
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Madde 17 
Meslek Hastahgmm Agn·la~mast 

1. Bir Akit Tarafm mevzuatma uygun olarak meslek hastahgmdan dolayt yardnn alma 
hakki dogmu~sa, hastahgm agn·la~masi ki~inin cliger Akit Tarafm mevzuatma tabi 
oldugu zamanda otiaya 9tkim~ olsa clahi, meslek hastahgma yo! a9acak bir i~i icra 
etmemi~ olmas1 kayc!Iyla, birinci Akit Tarafm yetkili kurumu meslek hastahgnun 
agu·la~mast necleniyle yarclnn yapma sorumlulugunu ta~n·. 

2. Birinci Akit Tarafm mevzuatma gore meslek hastahgma bagh olarak yardnn ahm 
ki~ide meslek hastahgmm agn·la~masJ clurumunda, meslek hastahgma neden 
olabilecek bir i~i ikinci Akit Tarafm lilkesinde icra ederken; 

(1) Birinci Akit Tarafm yetkili kmumu, meslek hastahgnun agn·la~masma 

bakmakstzm saglanan yarclum oclemeye clevam ecler. 

(2) Meslek hastahgmm agn·la~masma neden olabilecek bir i~i icra ederken sigotiah 
ki~inin mevzuatma tabi olclugu ikinci Akit Tarafm yetkili kurumu, uygulacltgi 
mevzuata gore, sigortah ki~inin meslek hastahgmm agn·la~masmclan soma hak 
kazandtgi yardtm miktan ile meslek hastahgmm agn·la~masmdan once hak 
kazandtgi yardnn miktan arasmdaki farki ocler. · 

6. IUSil\1 
CENAZE ODENEGi 

Madde 18 
Cenaze Oclenegi Haklu 

1. Cenaze oclenegi hakki, iicretli ya da kendi adma ve hesabma 9ah~an ki~inin veya 
emeklinin oliimii arnncla mevzuatma tabi olclugu Akit Tarafm yetkili kurumunca 
be1irlenir. 

2. Her iki Akit Tarafm mevzuatma gore yarc!Im alan emek1inin o1iimii sonucuncla her iki 
Akit Tarafm mevzuatma gore cenaze Odenegi hakki cloguyorsa, cenaze Odenegi 
hakkm1, emeklinin oliimii anmda ikamet ettigi iilkecleki Akit Tarafm yetkili kurumu 
be1irler. 

Daire Ba$karll 
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• 3. Ikinci f1krada beliiiilen emekli i:ildiigli anda her iki Akit Taraf lilkesinde de ikamet I 

etmiyorsa, cenaze odenegi hakki, en son sigortahhk sliresinin tamamlandigi ulkedeki 
Akit Tarafm yetkili kurumunca belir!enir. 

IV. BOLUM 
C::E~iTLi, GEc;:ici VE SON HUKUMLER 

1. KISI!\1 
C::E~iTLi HUKUMLER 

Madde 19 
Yetkili Makamlann Giirevleri 

I. Her iki Akit Tarafm yetkili makamlan, bu Anla~manm uygulanmasmda gerekli idari 
i:inlemleri ahr. 

2. Y etkili makamlar; 

(1) Bu Anla~manm uygulama usullerini idari anla~mayla kararla~tmr, 

(2) Akit Taraflann kurumlan arasmda dogrudan ileti~imin saglamnas1 amac1yla 
i1iibat kummlanm ve yetkili kurumlan belirler, 

(3) Bu Anla~mamn uygulamnasm1 etkilemesi halinde, her iki Akit Tarafm 
mevzuatmda yap!lan degi~iklikleri birbirlerine bildirir. 

Mad de 20 
idari ve Hukuki Yardnnla~ma 

I. Akit Taraflann yetkili makamlan, iliibat kmumlan ve yetkili kurumlan, bu 
Anla~manm uygulamnasi ile ilgili hususlarda, kendi mevzuat hiikiimlerini 
uyguluyorlarmi~ gibi birbirlerine yardnn eder. Bu yardnnla~ma iicretsizdir. 

2. Akit Taraflann yetkili makamlan, irtibat kurumlan ve yetkili kmumlan, gerek kendi 
aralannda ve gerekse her ilgili ki~i veya onun yasal temsilcisiyle dogmdan irtibat 
kurabilir. 
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Madde21 
Belgelerin iietilmesi 

I. Akit Taraflardan birinin yetkili makamma, irtibat kurumuna veya yetkili kurumuna 
verilen dileks;eler, ~ikayetler, karara itirazlar ve beyannameler, aym tarihte diger Akit 
Tarafm yetkili makamma, ittibat kurumuna veya yetkili kurumuna verilmi~ saythr. 

2. Bir Akit Tarafmmevzuatma gore verilmi~ bir yardnn talep dileks;esi, talepte bulunan 
ki~i, diger Akit Tarafm mevzuatma gore ya~hhk ayhgt hakknun tespit edilmesinin 
ertelemnesini istemediks;e, diger Akit Tarafm mevzuatma gore verilen bir yardnn 
talep dileks;esi olarak kabul edilir. 

Madde22 
Belgelerin Onay ve Har9lardan Muaf Tutulmast 

1. Bir Akit Tarafm mevzuatma gore ibraz olunan evrak veya diger belgeler han; ve tiim 
odemelerden tamamen veya ktsmen muaf ise, bu muafiyet diger Akit Tarafm 
mevzuatma gore bu Anla~manm uygulamnast amactyla ibraz olunan evrak veya diger 
belgelere de uygulamr. 

2. Akit Taraflar kar~thkh olarak, bu Anla~mamn uygulmm1ast i9in gerekli olan her tiirlii 
beige veya evrakt, ilgili makamlar tarafmdan verilmi~ gibi kabul ederler. Beige ve 
evrak, diplomatik veya konsolosluk makamlannm onaymdan muaftu. 

3. Bir Akit Tarafm yetkili kummunca ashna uygunlugu onaylanan belgelerin ornekleri, 
diger Akit Tarafm yetkili kurumunca ba~ka bir onay i~lemi yaptlmakstzm aslma 
uygun niisha olarak kabul edilir. 

Madde23 
Tlbbi Kontroller 

1. ikamet veya bulumna yerleri diger Akit Tarafiilkesinde olan ki~ilerin ttbbi kontrolleri, 
yetkili kmumun ba~vurusu iizerine ve yetkili kmumun hesabma ilgilinin ikamet veya 
bulunma yerindeki kurum tarafmdan yapthr. 

2. Ttbbi kontroller her iki Akit Tarafm kurumlan iyin yaptlmt~sa, ttbbi kontrol masraflan 
tazmin edilmez. 

Madde24 
Ki~isel Verilerin Korunmast 

1. Her bir Akit Tarafm yetkili makamlan, irtibat kummlan ve yetkili kurumlan bu 
Anl~mamn uygulamnast i9in gereken tiim ki~isel verileri teati edebilir. 

Musa TOPUKSAK 
Daire Ba:;;kant 
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1--~.~-~u Anla~manm uygulanmasmda, Akit Taraflardan birinin yetkili makanuna, ittibat 
kurumuna ve yetkili kurumuna aktanlan ki~isel veriler yalmzca bu Anla~manm 

i uygulanmas1 amactyla kullamlabilir. 

I 3. Bu maddenin uygulanmasmda, "yasal hiikiimler" terimi her bir Akit Tarafm 19 
hukukundaki ki9isel verilerin korunmasma ili~kin hiikiimler anlamma gelir. 

4. Ger<;ek ki~inin kimliginin saptanmasuu saglayan herhangi bir bilgi, ki~isel veri te9kil 
etmektedir. Ki~isel veriler yasal hiihimlerce korunur. 

5. Bu Anla~manm uygulanmas1 gerek<;esiyle Akit Taraflardan birinin yetkili makamma, 
irtibat kurumuna veya yetkili kurumuna aktanlan ki~isel veriler, yalmzca bu 
Anla~manm uygu!anmas1 i<;in bu Akit Tarafm diger kmumuna aktanlabilir. 

6. Her bir Akit Tarafm yetkili makamlan, irtibat kurumlan, yetkili kurumlan ve diger 
kurumlan birinci ftkrada bahsi ge<;en verilerin aktanlmas1 esnasmda bu verilerin 
kommnastm saglayan tedbirler aldtklanm garanti eder. 

7. Birinci ftkrada bahsi ge<;en verilerin aktanldtgt Akit Tarafm yetkili makanu, irtibat 
kurumu, yetkili kmumu ve diger kurumu, verileri izinsiz eri~im, degi~iklik ve 
yayundan kmur. 

8. Birinci ftkrada bahsi ge<;en verilerin aktanldtgt Akit Tarafm yetkili makam1, irtibat 
kurumu, yetkili kurumu ve diger kurumu, verileri toplanma amacma gore giincel, tam 
ve dogm tutmak i<;in gerekli tedbirleri ahr. Gerekli olmas1 dmumunda veriler 
dogrulamr ve yiiriirliikteki yasal hiikiimlerin ki:itiiye kullamm1 yoluyla toplanan ve 
saklanan veriler yok edilir. Talep iizerine, verileri aktaran Akit Tarafm yasal 
hiikiimlerince aktannu yasaklanan veriler de yok edilir. 

9. Akit Taraflardan birinin yasal hiikiimlerine tabi olan, Anla~mamn uygulamnas1 
amactyla Akit Taraf<;a elde edilen veriler, toplanma ve kullanma ama<;lanmn 
ger<;ekle~tirilmesi iizerine yok edilir. Her bir Akit Tarafm yetkili makamlan, irtibat 
kurumlan, yetkili kurumlan ve diger kurumlan verilerin yok edilmesini tamamlamayr 
saglayan giivenli tedbirler kullamr ve yok edilmesi ama<;lanan ki~isel verilerin 
kmumnasuu garanti eder. 

Akit Taraflardan birinin yetkili makamma, itiibat kurumuna ve yetkili kurumuna 
sunulan talep iizerine, ilgili ki~i, birinci f1krada bahsedilen ki~isel verilerin aktanm1 
konusunda bilgilendirilme hakkma sahiptir. ilgili ki9inin kendi ki9isel verilerine 
eri~imine ve onlan diizeltmesine, verilerin sakh tutuldugu Akit Tarafiilkesinin ya~al 
hiikiimlerinde i:ingi:iriilen istisnalara tabi olmak ko~uluyla onay verilebilir. 

11. Akit Taraflann yetkili makamlan veya bunlar tarafmdan yetkilendirilen kmumlan 
ki9isel verilerin korunmasma ili9kin yasal hiikiimlerde yap1lan her hangi bir degi9iklik 
hakkmda, bu degi9iklikler Anla9manm uygulalllllasrm etkiliyorsa, birbirlerini 
bilgilendirir. 

li 
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Maddc25 
Yardnnlarm Odenmesi 

Her iki Akit Tarafm yetkili kurumlan, bu Anla§madan kaynaklanan yardunlan kendi 
devletinin para biriini ile, bu para biriminin degi§tirilmesinin miimklin olmad!gl hallerde 

, i. ise degi9tirilmesi kolay ba§ka bir para birimi ile diger Akit Tarafm iilkesinde ikamet eden 
ki§ilere dogrudan odeyerek yerine getirir. 

~~ 

Mad de 26 
ileti~itn Dili 

1. Bu Anla§mamn uygulanmas1m teminen Akit Taraflann yetkili makamlan, irtibat 
kurumlan ve yetkili kurumlan birbirleriyle her iki Akit Tarafm resmi dilinden biriyle 
haberle§irler. 

2. Bir dilek<;e, §ikayet, itiraz, beyanname veya diger beige, sadece diger Akit Tarafm 
resmi dilinde yazllml§ oldugu gerek<;esiyle reddedilemez. 

Madde27 
Anla~mazhklarm <;:oziimlenmesi 

Bu Anla§manm yorumlanmasiyla veya uygulamnasiyla ilgili ortaya 91kacak 
anla!imazhklar, yetkili makamlar tarafmdan kar§Ihkh miizakereler yoluyla <;Ciziimlenir. 

Mad de 28 
Avrupa Ekonomik Toplulugu ve Tiirkiye Cumhuriyeti Arasmda 

Ortakhk Anla~masJ 

~ 12 Ey1iil 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan Avmpa Ekcinomik Toplulugu ve Tiirkiye 
~ Cumhuriyeti arasmda oJiakhk kuran Anla§ma; 23 Kas1m 1970 tarihinde Briiksel'de 
~ imza1anan Katma Protoko1 ve uygulanabildigi ol<;iide 0Jiakhk Konseyi Kararlan 
ll uyannca bu Anla§ma, uygulama baklmmdan Akit Taraf topraklanndan birinde yasal 
I i olarak ikamet eden veya ikamet etmi§ olan ile <;ah~an veya <;ah§ml~ olan sigo1iahlann ! \ hak ve yiikiimliiliiklerine hale! getirmez. 
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2.KISIM 
Ge~ici ve Son Hiikiimler 

Madde29 
Ge~ici Hilkiimler 

i 1. Bu Anla~ma, yiiriirliik tarihinden onceki donem i9in bir yardnnm odemnesi hakknu 
dogunnaz. 

2. Bu Anla~manm yiiriirliik tarihinden once her bir Akit Tarafm mevzuatma gore 
tamamlanan sigmiahhk siireleri, bu Anla~ma hiikiimlerine gore dogan haklann ve 
yardnnmiktarlannm belirlenmesinde dikkate ahmr. 

3. Birinci f!IG'a hiikmii sakh kalmak kayd1yla, yii1iirliik tarihinden onceki sigmia 
vakalanndan kaynaklanan yiikiimliiliiklerin toplu odeme ~eklinde tasfiye edilmemi~ 
ohnas1 kayd1yla, bu Anla~ma soz konusu sigorta vakalanna da uygulamr. 

Madde30 
Yiiriirliik Siiresi ve Fesih 

1. Bu Anla~ma siiresiz olarak yiir(irliikte kahr. Akit Taraflardan her biri bu Anla~may1 
takvim yll1 sonuna en fazla 6 ay kala diplomatik nota yoluyla feshedebilir. 

2. Bu Anla~mamn geyerliligi, yaz1h fesih bildiriminin yaplldigi y1h takip eden yilm 1 
Ocak giinii itibanyla sona erer. 

3. Bu Anla~manm feshedilmesi durumunda, Anla~ma hiikiimleri uyannca kazamlnu~ 
tiim haklar sakhdu. 

4. Y etkili makamlar, Anla~ma hiikiimlerine gore heniiz karara baglamnanu~ haklm:m 
saglamnas1 usullerinde anla~u·lar. 

Madde31 
Onay ve Yiiriirliik 

1. Bu Anla~ma, her bir Akit Tarafm ulusal mevzuatmda ongoriilen onay stirecine tabi 
olup, buna ili~kin bildirim Akit Taraflar arasmda diplomatik nota teatisi yoluyla 
yap1hr. 

2. Bu Anla~ma, onay i~lemlerinin tamamland1gma ili~kin notalardan sonuncusunun 
ahnd1g1 ay1 izleyen tiytincti aym birinci gtinti yliriirltige girer. 

I 
' ' I 
I 

I 
I 
II 

I 
I itt 

I 
11 

\i 
~ 

i 

fu 



( 

( 

Madde30 
Yiiriirllik Sliresi ve Fesih 

I. Bu Anla~ma siiresiz olarak yiiriirllikte kahr. Akit Taraflardan her biri bu Anla~may1 
takvim yil1 sonuna en fazla 6 ay kala diplomatik nota yoluyla feshedebilir. 

2. Bu Anla~mamn geyerliligi, yazil1 fesih bildiriminin yap!ldJgJ y1h takip eden yilm I 
Ocak giinii itibanyla sona erer. 

3. Bu Anla~mamn feshedilmesi durumunda, Anla~ma hiikiimleri uyarmca kazamlnu~ 
tiim haklar sakhdu·. 

4. Y etkili makamlar, Anla~ma hiikiimlerine gore heniiz karara baglmm1am1~ haklann 
saglanmas1 usullerinde anla~Jr!ar. 

Madde31 
Onay ve Yliriirllik 

I. Bu Anla~ma, her bir Akit Tarafm ulusal mevzuatmda ongoriilen onay siirecine tabi 
olup, buna ili~kin bildirim Akit Taraflar arasmda diplomatik nota teatisi yoluyla 
yap1hr. 

2. Bu Anla§ma, onay i§lemlerinin tamamland1gma ili§kin notalardan sonuncusunun 
almdJgJ ay1 izleyen iiyiincii aym birinci giinii yiiriirltige girer. 

Bu Anla§ma a§agJda isimleri yer alan yetkili kilmml§ ki§iler tarafmdan imzalamm§tlr. 

Bu Anla§ma, Var§ova'da 17 Ekim 2017 tarihinde iki§er orijinal niisha halinde, her biri 
aym derecede ge9erli olmak iizere Tiirk9e, Leh9e ve ingilizce olarak diizenlemnl~tir. Bu 

· Anla§ma hiikiimlerinin yorumunda farkhhklann ortaya yilcmas1 durumunda, ingilizce 
metin esas ahmr. 

TURKiYE CUMHURiYETi 
ADINA 

POLONYA CUMHURiYETi 
ADINA 

£cc 1LLlf1{J4A 
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Daire 8ciskanl 


