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SUNUM
Sosyal güvenlik giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Küreselleşme bütün gücüyle etkisini
göstermektedir. Ancak küresel fakirliğin giderilmesine katkısı görülmemektedir. Küresel yoksulluk kendini
ciddi olarak hissettirmektedir. Türkiye de yoksulluk sorununu, gelir adaletsizliği sorununu ve işsizlik
sorununu aşan ülkeler arasında bulunmamaktadır. Dünya genelinde kesimler arasında var olan çeşitli
uçurumlar ve eşitsizlikler Türkiye’de de yaşanmaktadır. Ülkenin çeşitli illerinde, çeşitli semtlerde yaşanan
hayat ile diğerleri arasında ciddi çelişkiler bulunmaktadır.
Sosyal koruma doğrudan yoksulluk ve yoksunluk ile ilintili bir kavram ve önlemdir. Sosyal güvenlik,
emek piyasasına girmiş olanlar İçin bir önlem olarak gelişmektedir. Sosyal koruma, hiçbir ön şart aramadan
ihtiyaç sahiplerini koruyan bir yaklaşımdır. Sosyal koruma gelişmiş ülkeler için önemli bir sosyal politika
aracı iken, Türkiye’de sosyal koruma düzenli gelir anlamında bir sisteme sahip bulunmamaktadır. Sosyal
korumanın en önemli göstergesi olan ihtiyaç sahiplerine düzenli gelir sağlayan Aile Yardımı/Birey Yardımı/
Vatandaşlık Geliri gibi kurumlar kurulmamıştır.
Sosyal koruma sistemleri, gelir dağılımındaki uçurumun en aza indiği, milli gelirin refah düzeyine
ulaşmış bireyi ile güçlü, toplumsal olarak örgütlü bir ülke olmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin Sosyal Modeli,
sosyal koruma sistemi ile tamamlanabilecektir.
Hak-İş Konfederasyonu olarak Türkiye sorunlarına ilişkin hazırladığımız bilimsel dizimiz elinizdeki kitapla
yeni bir zenginliğe kavuşuyor. Avrupa Birllğl-Türkiye Uluslararası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm
Normları adlı bu eser, daha önce yayınladığımız İnsan Hakları Antolojisi’nin, Yoksulluk Antolojisinin ve
Yolsuzluk Antolojisinin ardından şimdi de bu eser, Avrupa Birliği ülkelerindeki sosyal yardımlardan oluşan
sosyal koruma başta olmak üzere sosyal güvenlik normları, ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan son derece
titiz, yorucu ancak kapsamlı bir eserdir. Diğer eserimiz gibi bu kitap da yoksulluk sorununa ilişkin en
kapsamlı Türkçe eser olarak kurumlarda, kütüphanelerde ve bireylerde sık başvurulacak bir kaynak olarak
yerini alıyor.
Biz HAK-İŞ olarak, toplumsal Aydınlanma sürecine, topluma yeni ve özgün çalışmaları sunarak katkıda
bulunmak istiyoruz ya da en azından öyle olmasını istiyoruz.
Şüphesiz bu aydınlanma çalışması, bir HAK-İŞ ekip çalışması klasiğinin ürünüdür. Öncelikle bu
kapsamlı ve rehber eserleri hazırlayan, Türkiye’ye başka eserler de kazandıran H. Şadi EKDEMİR’e içten
teşekkürlerimizi sunarız.
Ayrıca Konfederasyonumuz adına çalışmaları bilimsel ve her açıdan koordine eden HAK-İŞ Genel Başkan
Danışmanı Dr. Osman YILDIZ’a da katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

HAK-İŞ YÖNETİM KURULU

Biricik Oğlum İbrahim,
Torunlarım Yelda, Sibel ve Şadan’a
İçten Sevgilerimle.

ÖNSÖZ

Sosyal güvenliğin evrensel boyutları büyük ölçüde genişlemiştir. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler,
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmayı etkileyen Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) çerçeve
kuralları ile uyumlu reformlarını sürdürmüşlerdir.
Kimi gelişmiş ülkeler öğretide ekonomik riskler olarak kabul edilen uzun süreli sigorta kollarındaki
çalışmaları ile gelişmekte olan ülkelere örnek olmuşlar, sosyal risklerden işsizlik, aile yardımları ve gelir
garantisi alanlarında model metinler üretmişler, sosyal güvenlikte gelir kavramını, Bağımlılık Sigortası ve
İkinci Ayak Primsiz Sosyal Yardımlarla pekiştirmişlerdir.
Dünyada sosyal güvenlik adına yapılan çalışmalar, finansal yükümlülükleri giderek artırmakta, ülkelerin
sosyal politika uygulayıcılarının sorumluluklarını ağırlaştırmaya devam etmektedir. Bunda, çağdaş bütünleşme hedefine ulaşma eğiliminin payı vardır.
Kitaptaki açıklamalarda (Bölüm II, Kısım I/B) görüleceği gibi, AB üyesi ülkelerin sosyal güvenlik Genel
Rejimlerinin dağılımında çalışma hayatında yer alan gruplar “İşçiler, Bağımsız Çalışanlar, Memurlar ve benzeri kimseler olarak üç ayrı kesimde sınıflandırmakta, bu kesimler ayrıca kendi bünyelerinde alt kesimlere
(Maden İşçileri, Gemi Adamları, Uluslararası Taşımacılık İşçileri, Tarım Bağımsız Çalışanları, Tarım Dışı
Bağımsız Çalışanlar, Devlet Memurları, Kamu Kesimi Ücretlileri, Sözleşmeli Personel ve Benzeri kimseler)
ayrılmaktadır. Bu bileşkede hiç bir Avrupa üyesi ülke, norm ve standart birliği yaklaşımı ile bütün sosyal
grupları tek çatı, tek rejim, tek sistemde bir araya getirme çabası içine girmemiş, kendine özgü özel ve
özerk yapılanmaları olan gruplar için evrensel normlara aykırılık oluşturmamıştır. Standart birliği, bazı
küçük farklılıklarla genel olarak “Sağlık Yardımları, Primsiz (Sosyal) Yardımlar, Bağımlılık Sigortası, Gelir
Garantisi” öğeleri ile sınırlı tutulmaya çalışılmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasına egemen olan anlayış ve yaklaşım yukarda değinilen noktaların ülkede sorun
haline gelmesini önlemeyi amaçlamakta, reform çalışmalarında nelere dikkat edilmesi, ne gibi ölçütlerin
nazara alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Burada bir hususa değinmekte yarar vardır: Türkiye ile ikili sözleşmesi bulunan AB üyesi ülkeler, sözleşmelerde açık hükümler bulunmasına karşın ülkelerindeki Türk çalışanlarına kimi alanlarda sosyal güvenliğin temel ilkelerinden birini oluşturan işlem eşitliğini gerektiği gibi uygulamamakta veya AB normlarına
karşıt uygulamalar yapmaktadırlar. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin düzenlediği 859/2003 sayılı Tüzük
AB Sosyal Güvenlik Mevzuatının bazı koşullarla (Türkiye dahil) üçüncü ülke vatandaşlarına aynen uygulanmasını öngördüğü halde, AB ülkelerinde çalışan bir kısım Türk vatandaşlarının anılan mevzuatta yer alan
konulardaki yasal taleplerinin yerine getirilmediği görülmektedir. Türk yetkili makamları ve kurumlarının
ilgili ülkeler nezdindeki girişimleri ve mevzuat aykırılıkları üzerinde durmak zorunluluğu vardır. Ayrıca,
AB mevzuatının İkili Sözleşmeleri aşan konularının ilgili sözleşmelere aktarımlarının sağlanması yolunda
çalışılmalıdır.
Kitap, resmi planda bu konulara ilişkin çalışmalara ışık tutacak belge ve bilgileri vermekte olup dört
Bölümden oluşmaktadır:
Birinci Bölüm, AB Sosyal Güvenlik Tüzükleri yönünden Mart 2007 yılı itibariyle yapılan bütün değişiklikleri içeren düzenlemeleri vermektedir. İkinci Bölüm, AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Ekonomik Anlaşmasına
taraf ülkelerin 2004 yılı itibariyle güncelleştirilmiş Tablolar halinde karşılaştırmalı mevzuat özetlerini içermektedir. Tablolar AB Komisyonu tarafından periyodik olarak yayımlanmaktadır. Üçüncü Bölüm, Türkiye’nin
onayladığı çok taraflı sosyal güvenlik Sözleşmelerini, Avrupa Konseyinin ikili sözleşmeler için düzenlediği
Model hükümleri, ILO, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatının ilgili organlarının onayından geçen
uluslararası düzenlemeleri kapsamaktadır. Dördüncü Bölümde, araştırmacılar, AB normları ile ilgili yüksek
lisans yapmak isteyenler, yasa koyucuları, sosyal güvenlik yetkili kurumları ve makamları ve ilgili diğer
kesimler için çeşitli bilgileri içeren ekler yer almaktadır.
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformuna yönelik yeni yasal düzenlemeler henüz kesinlik kazanmadığından, kitapta Türk mevzuatı ile ilgili karşılaştırmalı bilgilere kaynak olarak yürürlükteki mevzuat esas
alınmıştır. Reform mevzuatı kesinleştiğinde gerekli karşılaştırmaların yeni ulusal normlara göre yapılması
uygun olur.
Sosyal güvenlik reform çalışmalarında ciddi, zengin, çok boyutlu bir kaynak oluşturacağı umulan kitabın ülkemiz için ve ilgililer yararına önem taşıdığı vurgulanmalıdır.
Kitabın hazırlanmasında, AB dokümanlarının izlenmesi yönünden yardımlarını esirgemeyen Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumunun değerli elemanları Müfettiş Ercüment IŞIK ve
Müfettiş Salih ENİŞ’e, ülkedeki ilgili kurum ve kuruluşların Bilgisayarlarında tümüyle yer almadığı görülen
bazı uluslararası çok taraflı düzenlemelerin ve ikili sözleşmelerin temininde kişisel çabaları ile emeği geçen
aynı Kurumun değerli elemanı Müfettiş Ercüment ÖZTÜRK’e minnet ve şükranlarımı sunarım.
Bu kitabın basılmasında yardımcı olan HAK-İŞ Genel Başkan Danışmanı Dr. Osman YILDIZ’a ve kitabın
basımını sağlayan HAK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Sayın Salim USLU’ya teşekkür ederim.
H.Şadi EKDEMİR

H. ŞADİ EKDEMİR
1928 yılında Denizli’de (Acıpayam) doğdu. Orta öğrenimini 1947 yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesinde,
yüksek öğrenimini 1960 yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (Fransız Dili ve Edebiyatı,
Latincenin Ilk Bilgileri) tamamladı. Çeşitli resmi kurumlarda belirli aralıklarla çalıştıktan sonra 1966 yılında
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Uzmanlık ve Müdürlük görevlerinde bulundu. 1975 yılında
emekliye ayrıldı. Mesleki yaşamını emeklilikten sonra ulusal ve uluslararası sosyal güvenlik normlarına
ilişkin yoğun çalışmaları ile sürdürdü.
Türkiye’de Hizmet-içi Eğitim, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, ILO, Birleşmiş Milletler Teşkilatı sosyal
güvenlik düzenlemeleri ve ikili ve çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri üzerinde altı eser yazdı: “Türkiye’nin
Eğitim sorunu Işığında Hizmet-İçi Eğitim Sistematiği (özel baskıdır-1972), Türkiye’de Soysal Güvenlik
Rejimleri ve Uygulamaları (SSK baskısıdır-1983), Türkçe-Fransızca Çalışma, Ekonomi, Hukuk ve Sosyal
Güvenlik Deyimleri Sözlüğü (SSK baskısıdır-1992), Avrupa Topluluğu Sosyal Güvenlik Kılavuzu (Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı baskısıdır-2000), Avrupa Topluluğu Sosyal Güvenlik Tüzükleri (Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı baskısıdır-2003), AB-Türkiye Sosyal Güvenlik Normları (TİSK Baskısıdır-2005),
Avrupa Birliği - Türkiye – Uluslar Arası Sosyal Güvenlik Uyum ve Eşgüdüm Normları (Bu baskı-2007),
Dört Dilde (Türkçe-Almanca-Fransızca-İngilizce) Avrupa Birliği Temel ve Türev Deyimler Sözlüğü (Baskıya
hazırdır).”
Çeşitli eğitim seminerlerinin yanı sıra 2000-2004 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
düzenlenen 3-7 ay süreli kurumsal eğitim faaliyetlerini yürütmüştür. Anılan Bakanlıkta (AB Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı) 12 yıla yakın bir süre zarfında uzmanlığı alanına giren AB sosyal güvenlik standartları
ile bağlantılı çalışmalar yapmıştır.
Halen “Dört Dilde Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Avrupa Birliği Deyimleri Sözlüğü”, “Avrupa Birliği - Türkiye
Sosyal Güvenlik El Kitabı “ve “Avrupa Birliği Anayasasını Düzenleyen Antlaşma” üzerinde çalışmaktadır.
Sosyal Politika alanında AB Adalet Divanı Kararları ve uluslararası kuruluşların sosyal içerikli metinleri
ile ilgili çevirileri devam etmektedir.
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BÖLÜM III
TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI ULUSLARARASI ÇOK TARAFLI
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ
KISIM I
ÇOK TARAFLI SOSYAL KORUMA DÜZENLEMELERİ
Kesim 1. Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşmesi (ILO)
Kesim 2. Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda
Eşit İşlem Uygulanmasına İlişkin 118 sayılı Sözleşme (ILO)
Kesim 3. Uluslararası Nakliyat İşçilerinin Sosyal Güvenliğine İlişkin
Avrupa Sözleşmesi (ILO)
Kesim 4. Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Anlaşma (Avrupa Konseyi)
Kesim 5. Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu (Avrupa Konseyi)
Kesim 6. Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Konseyi)
Kesim 7. Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi (Avrupa Konseyi)
Kesim 8. Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin
Avrupa Sözleşmesi (Avrupa Konseyi)

889
891
911
917
925
1021
1040
1053
1063

BÖLÜM IV
ÖZEL EKLER
EK I
EK II

Avrupa Ekonomik Topluluğu – Türkiye 3/80 sayılı Ortalık Konseyi Kararı
883/2004 ve 1408/71 Sayılı Sosyal Güvenlik Tüzükleri Karşılaştırmalı
Maddeler Dizini
EK III
1408/71 Sayılı Tüzük – İkili Sözleşmeler Karşılaştırmalı Maddeler Dizini
EK IV
1408/71 Sayılı Tüzük – Çok Taraflı Düzenlemeler Karşılaştırmalı
Maddeler Dizini
EK V
1408/71 Sayılı Tüzük - Türk Sosyal Güvenlik Kanunları Karşılaştırmalı
Maddeler Dizini
EK VI
AB Üyesi Ülkelerde Ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kolları
İlk Yasal Düzenlemeler Kronolojisi
EK VII
ILO Sözleşmeleri ve Tavsiyeleri Dizini
(Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri Dahil)
EK VIII/A İnsan Hakları ve Sosyal Koruma İle İlgili Uluslararası Düzenlemeler Dizini
EK VIII/B İşlem Eşitliği İle İlgili Uluslararası Hükümler Dizini
EK IX
AB’nin Üye Devletlerin Ulusal Yasalarına Karışma Yetkisinin Yasal Dayanağı
EK X
AB Sosyal Güvenlik Uygulama Formülerleri
EK XI
1408/71 ve 574/72 Sayılı AET Sosyal Güvenlik Tüzüklerini Değiştiren
Metinler Dizini
KAYNAKÇA

1075
1084
1088
1095
1097
1098
1101
1103
1107
1110
1111
1114
1115
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BÖLÜM I
AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

KISIM I
1408/71 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ
(En Son Değişiklikleri ile)
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BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- Tanımlar
Bu Tüzüğün uygulanmasında:
a) ÜCRETLİ ÇALIŞAN ve ÜCRETSİZ ÇALIŞAN deyimleri, ilgisine göre:
i) ücretli veya ücretsiz çalışanlara uygulanan bir sosyal güvenlik rejiminin kolları kapsamına giren bir
veya birden fazla riske karşı bir zorunlu veya sürekli ihtiyari sigorta çerçevesinde veya memurlarla
ilgili bir özel rejimde sigortalı olan kimse;
ii) bütün oturanlara veya çalışan nüfusun tamamına uygulanan bir sosyal güvenlik rejimi çerçevesinde bu Tüzüğün uygulandığı kollar kapsamına giren bir veya birden fazla riske karşı zorunlu olarak
sigortalı olan kimselerden:
bu rejimin yönetim veya finansman şekillerine göre ücretli veya ücretsiz çalışan olarak belirlenen kimse; veya
bu kabil ölçülerin bulunmaması halinde, ücretli veya ücretsiz çalışanlar yararına kurulmuş bir
rejim veya (iii) bendinde sözü edilen bir rejim çerçevesinde EK I’de belirtilen başka bir riske
karşı zorunlu veya sürekli ihtiyari olarak sigortalanan kimse veya ilgili üye devlette böyle bir
rejim yoksa durumu EK I de yapılan tanıma uygun olan kimse;
iii) EK I de belirtilen ölçülere göre köy nüfusunun tamamı yararına tekdüze
biçimde kurulmuş bir
sosyal güvenlik rejimi çerçevesinde bu Tüzüğün uygulandığı kollar kapsamına giren birden fazla
riske karşı zorunlu olarak sigortalanan kimse;
iv) bir üye devlette ücretli veya ücretsiz çalışanlar veya bütün oturanlar veya bazı oturan kişi grupları
yararına kurulmuş bir sosyal güvenlik rejimi çerçevesinde bir veya birden fazla riske karşı isteğe
bağlı olarak sigortalananlardan:
ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse; veya
aynı üye devlette ücretli veya ücretsiz çalışanlar yararına kurulmuş bir sosyal güvenlik rejimi
çerçevesinde aynı riske karşı evvelce zorunlu olarak sigortalanmış olan kimse; anlamına gelir;
b) SINIR ÇALIŞANI deyimi, mesleki faaliyetini bir üye devlet ülkesinde icra eden ve ilke olarak her
gün veya haftada en az bir defa döndüğü diğer bir üye devlet ülkesinde oturan ücretli veya ücretsiz
çalışan anlamına gelir; ancak, normal olarak bağlı olduğu işyeri tarafından aynı devlet ülkesinde veya
diğer bir üye devlet ülkesinde geçici olarak görevlendirilen veya bir hizmet edimini yerine getiren sınır
çalışanı, 4 ayı geçmeyen bir süre zarfında oturduğu yere her gün veya haftada en az bir kez dönmese
dahi, bu süre içinde sınır çalışanı niteliğini korur;
c) MEVSİMLİK İŞÇİ deyimi, oturduğu üye devlet ülkesi dışında bir üye devlet ülkesine, o devletteki bir
müessese veya işveren hesabına süresi anılan ülkede çalıştığı müddetçe geçici olarak bulunduğunda
hiç bir suretle 8 ayı geçmeyen mevsimlik bir işi yapmak üzere giden işçi anlamına gelir; Mevsimlik iş
deyiminden, mevsimlerin gidişine bağlı olan ve her yıl kendiliğinden tekrarlanan bir işin anlaşılması
uygun olur;
d bis) ÖĞRENCİ deyimi, bu Tüzük anlamında ücretli veya ücretsiz çalışan veya (onun aile bireyi veya hak
sahipleri dışında), öğrenim yapan veya bir üye devlet mercileri tarafından resmen tanınmış bir beceri
sağlayan bir mesleki eğitim gören ve öğrencilere uygulanan bir sosyal güvenlik genel rejimi veya bir
sosyal güvenlik özel rejimi çerçevesinde sigortalı olan kimse anlamına gelir;
e) SIĞINMACI deyimi, 28 temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanan Sığınmacılar Statüsüne ilişkin
Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan kişi anlamına gelir;
f) VATANSIZ deyimi, 28 eylül 1954 tarihinde New-York’ta imzalanan Vatansızlar Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde tanımlanan kişi anlamına gelir;
g) i)
AİLE BİREYİ deyimi, yardımların ödendiği mevzuata göre veya 22/1/a maddesinde ve 31. maddede sözü edilen hallerde ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatı uyarınca aile bireyi olarak
tanımlanan veya öyle kabul edilen veya ev halkından bir kimse olarak belirlenen kimse anlamına
gelir; ancak, bu mevzuatlara göre aile bireyi veya ev halkından kimse olarak yalnız ücretli veya
ücretsiz çalışan veya öğrenci ile aynı çatı altında yaşayan kimse anlaşılıyorsa, bu koşul sözü edilen
kimsenin ücretli veya ücretsiz çalışanın veya öğrencinin esasen geçindirmekle yükümlü olduğu
kimse olması halinde yerine getirilmiş sayılır. Eğer bir üye devletin mevzuatına göre aile bireylerinin kimlerden ibaret olduğu belirlenemiyorsa aile bireyi deyimi bu takdirde EK I’de tanımlandığı
anlama gelir;
ii) Ancak, bir üye devletin mevzuatına göre o devletin gerekli koşulları yerine getiren bütün vatandaşlarına sakatlarla ilgili yardımların sağlanması söz konusu ise, aile bireyi deyimi, en azından
ücretli veya ücretsiz çalışanın veya öğrenci-nin geçindirmekle yükümlü olduğu eşi, reşit olmayan
çocukları ve reşit çocukları anlamına gelir;
h) HAK SAHİBİ deyimi, yardımların sağlandığı mevzuata göre haksahibi kimse olarak tanımlanan veya
öyle kabul edilen kişi anlamına gelir; ancak, bu mevzuatta haksahibinin ölen kişi ile aynı çatı altında
yaşamakta olması öngörülüyorsa, bu koşul, söz konusu kimsenin ölen kişinin esasen geçindirmekle
yükümlü olduğu kişi olması halinde yerine getirilmiş sayılır;
i) OTURMA deyimi, mutat ikamet anlamına gelir;
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j)
k)

BULUNMA deyimi, geçici ikamet anlamına gelir;
MEVZUAT deyimi, her üye devlet için 4. madenin 1 ve 2. paragraflarında sözü edilen sosyal güvenlik
kollarını ve rejimlerini veya 4. maddenin 2 bis paragrafında sözü edilen primsiz nitelikteki özel yardımları ilgilendiren mevcut veya gelecekteki kanunlar, tüzükler ve statü hükümleri ile her nevi uygulama
hükümleri anlamına gelir; bu deyim, mevcut veya gelecekteki sözleşmeler hükümlerini, bu hükümlerin uygulanmasını zorunlu kılan veya uygulama alanlarını genişleten bir kamu mercii kararı mevcut
olsun veya olmasın, kapsamaz. Ancak, bu sınırlandırma:
i) yukarıdaki bentte sözü edilen kanun veya tüzüklerden doğan bir sigortalılık vecibesinin yerine
getirilmesine yararı dokunan, veya
ii) yukarıdaki bentte sözü edilen kanun veya tüzüklerle tesis edilen rejimleri yöneten aynı kurumca
yönetilen bir rejim tesis eden sözleşmeler hükümleri ile ilgili olarak, ilgili üye devletin bu Tüzüğün
uygulanabileceği bu neviden rejimlere sahip olduğunu belirten bir bildiride bulunması üzerine, her
zaman kaldırılabilir; bu bildiri 97. madde hükümlerine göre yapılır ve yayımlanır.
Yukarıdaki bent hükümleri, 3 sayılı Tüzüğün uygulandığı rejimleri, bu Tüzüğün uygulama alanı
dışında bırakma sonucunu doğurmaz. Mevzuat deyimi, aynı zamanda, tesis edilmesi ilgililerin
isteğine bırakılan veya uygulanması ilgili üye devletin bir kısmıyla sınırlandırılan “ücretsiz çalışanlarla ilgili” özel rejimleri düzenleyen hükümleri de, bu hükümlerin uygulanmasını zorunlu kılan
veya uygulama alanlarını genişleten bir kamu mercii kararı mevcut olsun veya olmasın, kapsamaz.
Sözkonusu özel rejimler EK II de gösterilir;
l bis) MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM deyimi, ilgili üye devletlerde ücretli çalışanlara uygulanan
Genel Rejimden ayrı olarak bütün memurlar veya bütün benzeri kimseler veya bunlardan bir kısmının
doğrudan tabi olduğu her nevi sosyal güvenlik rejimi anlamına gelir;
m) SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ deyimi, sosyal güvenlik alanında 4. maddenin 1 ve 2. paragraflarında sözü edilen sosyal güvenlik kolları ve rejimlerinin tamamı veya bir kısmı için, yalnız iki veya
daha fazla üye devleti bağlayan veya bağlayacak olan iki veya çok yanlı her çeşit sözleşme ile en az iki
üye devletle bir veya birden fazla devleti bağlayan veya bağlayacak olan çok yanlı her çeşit sözleşme
ve bu belgeler çerçevesinde düzenlenen her çeşit anlaşma anlamına gelir;
n) YETKİLİ MAKAM deyimi, her üye devlet için, ilgili devlet ülkesinin tamamı veya bir kısmı üzerinde,
sosyal güvenlik rejimlerinin bağlı olduğu Bakanlık, Bakanlıklar veya diğer mütekabil bir makam anlamına gelir;
o) İDARİ KOMİSYON deyimi, 80. maddede sözü edilen Komisyon anlamına gelir;
p) KURUM deyimi, her üye devlet için, mevzuatın tamamını veya bir kısmını uygulamakla yükümlü kuruluş veya makam anlamına gelir;
r) YETKİLİ KURUM deyimi:
i) ilgili kimsenin yardım talebinde bulunduğu tarihte bağlı olduğu kurum, veya
ii) ilgili kimsenin kendisinin oturduğu veya aile bireylerinin oturdukları üye devlet ülkesinde yardımlardan yararlanma hakkının bulunduğu veya bulunması gereken kurum, veya
iii) ilgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum, veya
iv) işverenin 4. maddenin 1. paragrafında sözü edilen yardımlarla ilgili vecibelerine ait bir rejimin
sözkonusu olması halinde işveren veya onun yerine geçen sigortacı veya bunlar yoksa ilgili üy
devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruluş veya makam, anlamına gelir;
s) OTURMA YERİ KURUMU VE BULUNMA YERİ KURUMU deyimleri, İlgili kimsenin sürekli olarak
oturduğu veya geçici olarak bulunduğu yerde yardımları uyguladığı mevzuata göre sağlamaya yetkili
olan kurum veya böyle bir kurum yoksa ilgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir;
t) YETKİLİ DEVLET deyimi, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu üye devlet anlamına gelir;
u) SİGORTALILIK SÜRELERİ deyimi, hangi mevzuata göre geçmiş veya geçtiği kabul edilmişse o
mevzuatta sigortalılık süreleri olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen PRİM ÖDEME, ÇALIŞMA veya
ÜCRETSİZ FAALİYET SÜRELERİ ve o mevzuata göre sigortalılık sürelerine eşdeğer olduğu kabul edilen
her nevi muadil süreler anlamına gelir. Memurlarla ilgili bir özel rejimde geçen süreler de sigortalılık
süreleri sayılır;
v) ÇALIŞMA veya ÜCRETSİZ FAALİYET SÜRELERİ deyimi, geçtikleri mevzuatta öyle tanımlanan
veya öyle kabul edilen süreler ve o mevzuat uyarınca çalışma sürelerine veya ücretsiz faaliyet sürelerine eşdeğer olduğu kabul edilen her nevi muadil süreler anlamına gelir. Memurlarla ilgili bir özel
rejimde geçen süreler de çalışma süreleri sayılır;
y bis) OTURMA SÜRELERİ deyimi, geçtikleri mevzuatta öyle tanımlanan veya öyle kabul edilen süreler
anlamına gelir;
z) YARDIMLAR,AYLIKLAR ve GELİRLER deyimleri, Bölüm III hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek
ödenekler, yeniden değerlendirmeye tabi tutulan zamlar ve artışlar, kamu fonları yükümündeki bütün
unsurlar dahil her nevi yardımlar, aylıklar ve gelirler ile aylık veya gelir yerine geçebilen toptan ödemeler ve prim iadesi şeklinde yapılan ödemeler anlamına gelir;
q) i) AİLE YARDIMLARI deyimi, EK II de belirtilen özel doğum veya evlatlık ödenekleri hariç, 4. maddenin 1/h) paragrafında öngörülen bir mevzuat çerçevesinde aile giderlerini telafi etmeye yönelik
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bütün aynî veya parasal yardımlar anlamına gelir;
ii) AİLE ÖDENEKLERİ deyimi, özellikle aile bireylerinin sayısına ve gerektiğinde yaşına göre periyodik olarak ödenen para yardımları anlamına gelir;
iii) ÖLÜM ÖDENEKLERİ deyimi, t) bendinde sözü edilen toptan ödemeler hariç olmak üzere, ölüm
halinde bir defada ödenen her nevi meblağ anlamına gelir.
Madde 2- Kapsama Giren Kimseler
1) Bu Tüzük, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olan veya olmuş bulunan ve üye devletlerden birinin vatandaşı veya üye devletlerden birinin ülkesinde oturan sığınmacı veya vatansız durumundaki ücretli veya ücretsiz çalışanlara ve öğrencilere ve bunların aile bireylerine ve haksahiplerine
uygulanır.
2) Bu Tüzük, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunan ücretli veya ücretsiz çalışanların ve öğrencilerin haksahiplerine, üye devletlerden birinin vatandaşı olmaları veya üye devletlerden birinin ülkesinde oturan sığınmacı veya vatansız durumunda bulunmaları halinde, bu ücretli ve
ücretsiz çalışanların ve öğrencilerin milliyetleri ne olursa olsun, uygulanır.
Madde 3- İşlem Eşitliği
1) Kendilerine bu Tüzük hükümleri uygulanan kimseler, bu Tüzükte mevcut özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla, her üye devlet mevzuatında öngörülen hak ve yükümlülüklere, o devletin vatandaşları ile
aynı koşullar dahilinde tabi olurlar.
2) 1. paragraf hükümleri; sosyal güvenlik kurumları organlarının üyelerini seçme ve onların atanmalarına katılma hakkının kullanılmasında uygulanır; ancak, üye devletlerin mevzuatlarında ilgililerin bu
organlara seçilmeleri ve atanmaları konusunda yer alan hükümlere dokunmaz.
3) 7. maddenin 2. paragrafının c) bendi uyarınca uygulanmaya devam edecek sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümlerinden yararlanma, EK III te aksine hüküm yoksa, bu Tüzüğün uygulandığı bütün
kimselere yaygınlaştırılır.
Madde 4- Maddi Uygulama Alanı
1) Bu Tüzük , aşağıdaki sosyal güvenlik kolları ile ilgili bütün mevzuatlara uygulanır:
a) Hastalık ve analık yardımları,
b) Malüllük yardımları (kazanma gücünün devamına veya iyileştirilmesine yönelik yardımlar dahil),
c) Yaşlılık yardımları,
d) Ölüm yardımları,
e) İş kazası ve meslek hastalığı yardımları,
f) Ölüm ödenekleri,
g) İşsizlik yardımları,
h) Aile yardımları.
2) Bu Tüzük, primli ve primsiz nitelikteki genel ve özel sosyal güvenlik rejimlerine ve işverenin veya
gemi işleticisinin 1. paragrafta sözü edilen yardımlarla ilgili vecibelerine ilişkin rejimlere uygulanır.
2 bis) Bu madde, kişisel uygulama alanı ve / veya yararlanılabilir koşulları bakımından 1.paragrafta sözü
edilen sosyal güvenlik normlarının ve sosyal yardım mevzuatının niteliklerine sahip bir mevzuata tabi
primsiz nitelikteki özel para yardımlarına uygulanır.
“Primsiz Nitelikteki Özel Para Yardımları” deyiminden:
a) i) Tamamlayıcı olarak veya başka bir yardım yerine ikame edilme özelliğini taşımaları halinde
1. fıkrada sözü edilen sosyal güvenlik kollarına tekabül eden riskleri kapsamaya ve yararlanıcılara ilgili üye devlet ülkesinde ekonomik veya sosyal yönden asgari bir geçim gelirini
garanti etmeye, veya
ii) İlgili üye devlette özellikle sakat kimseleri ilgilendiren ve sakatların korunmasını amaçlayanözel bir koruma sağlamaya, yönelik olan, ve
b) Genel kamu giderlerini karşılamaya ilişkin olup özellikle zorunlu vergi katılımları ile finanse edilen
ve tahsis koşulları ve hesaplama usulleri yararlanıcıları herhangi bir katılımda bulunmaya zorlamayan, ve
c) EK II bis’te belirtilen, yardımlar anlaşır.
2 ter) Bu Tüzük, bir üye devletin EK II, paragraf/III’te belirtilen ve uygulanması o devletin bir kısmıyla
sınırlı olan primsiz nitelikteki özel yardımlara ilişkin mevzuat hükümlerine uygulanmaz.
3) Ancak, Bölüm III’te yer alan hükümler üye devletlerin mevzuatlarında gemi işleticisinin vecibeleri
konusunda yer alan hükümleri etkilemez.
4) Bu Tüzük, sosyal ve tıbbi yardımlara, savaştan veya savaşın sonuçlarından zarar gören kişiler yararına
sağlanan yardımlarla ilgili rejimlere uygulanmaz.
Madde 5- Üye Devletlerin Bu Tüzüğün Uygulama Alanına İlişkin Bildirileri
Üye devletler, 4. maddenin 1 ve 2. paragraflarında sözü edilen mevzuatlarını ve rejimlerini, 4. maddenin 2 bis) paragrafında sözü edilen primsiz nitelikteki özel yardımları, 50. maddede sözü edilen
en düşük düzeydeki yardımları ve 77 ve 78. maddelerde sözü edilen yardımları, 97. madde uyarınca
gönderilen ve yayımlanan bildirilerde belirtirler.
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Madde 6- Bu Tüzüğün, Yerine Geçtiği Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
Bu Tüzük, kişisel uygulama alanı ve maddi uygulama alanı çerçevesinde, 7 ve 8. maddeler hükümleri
ve 46. maddenin 4. paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla:
a) yalnız iki veya daha fazla üye devleti, veya
b) en az iki üye devletle bir veya birden fazla devleti bağlayan bütün sosyal güvenlik sözleşmelerinin
yerine geçer; şu kadar ki, bu sonuncu devletlerden birinin hiç bir kurumunun çözüm için müdahalede bulunmak üzere davet olunmadığı hallerin sözkonusu olması gerekir.
Madde 7- Bu Tüzüğün Etkilemediği Uluslararası Hükümler
1) 1. Bu Tüzük:
a) Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen ve bir veya birden fazla devletin onayından sonra yürürlüğe giren bir Sözleşmeden,
b) Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında sosyal güvenlik alanında düzenlenen 11 aralık 1953 tarihli
Avrupa Ara Anlaşmalarından, doğan yükümlülükleri etkilemez.
2) 6. madde hükümlerine bakılmaksızın;
a) Ren havzası gemicilerinin sosyal güvenliklerine ilişkin 27 temmuz 1950 ve 30 kasım 1979 tarihli
Anlaşmalar hükümleri;
b) Uluslararası taşıt işçilerinin sosyal güvenliklerine ilişkin 9 temmuz 1956 tarihli Avrupa Sözleşmesi
hükümleri,
c) Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce üye devletlerin aralarında düzenledikleri sosyal güvenlik
sözleşmelerinin bazı hükümleri,
yararlanıcılar için daha elverişli olmaları halinde veya özel tarihi nedenlerden ileri geliyorsa ve
zaman içinde sınırlı bir etkiye sahip iseler, EK III’te gösterilmeleri koşulu ile uygulanmaya devam
eder.
Madde 8- Üye Devletler Arasında Sözleşmeler Düzenlenmesi
1) İki veya daha fazla üye devlet, ihtiyaç oldukça, aralarında bu Tüzüğün ilkelerine ve özüne dayalı sözleşmeler düzenleyebilirler.
2) Her üye devlet, 97. maddenin 1. paragrafı hükümlerine uygun olarak, 1. paragraf uyarınca diğer bir
üye devletle düzenlediği her türlü sözleşmeyi bildirir.
Madde 9- İsteğe Bağlı veya Sürekli İhtiyari Sigortaya Kabul Edilme
1) Bir üye devlet mevzuatına göre isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortaya kabul edilme o devletin
ülkesinde oturma koşuluna bağlı bulunuyorsa, söz konusu mevzuat hükümleri diğer bir üye devlet
ülkesinde oturan kimseler hakkında, bu kimseler geçmişte mesleki faaliyetlerini icra ettikleri herhangi
bir tarihte ücretli veya ücretsiz çalışan olarak birinci devletin mevzuatına tabi olmuş iseler, uygulanmaz.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortaya kabul edilme sigortalılık
sürelerinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, diğer her üye devlet mevzuatına göre
geçen sigortalılık veya oturma süreleri, birinci devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri imiş
gibi, gereken ölçüde nazara alınır.
Madde 9 bis- Referans Sürelerinin Uzatılması
Bir üye devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının tanınması sigorta olayının meydana gelmesinden önce asgari bir sigortalılık süresinin (referans süresi) geçmesi koşuluna bağlı bulunuyorsa ve bu devlet mevzuatı uyarınca yardımların sağlandığı sürelerin anılan referans sürelerini
uzatması öngörülüyorsa, diğer bir üye devletin mevzuatına göre malüllük veya yaşlılık aylıklarının
veya hastalık, işsizlik, iş kazaları veya meslek hastalıkları yardımlarının sağlandığı süreler ve diğer bir
üye devlet mevzuatına göre çocukların eğitimine hasredilen süreler de anılan referans süresini uzatır.
Madde 10- Oturma Koşullarının Kaldırılması - Zorunlu Sigortanın Prim İadesine Etkisi
1) Bu Tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre hak kazanılmış malüllük, yaşlılık veya ölüm para yardımları, iş kazası veya meslek hastalığı gelirleri ve ölüm
ödenekleri, yararlanıcının ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet ülkesi dışında
bir üye devlet ülkesinde oturması nedeniyle indirilemez, değiştirilemez, durdurulamaz, kaldırılamaz
ve geri alınamaz.
Yukarıdaki bent hükmü ölüm aylığına veya gelirine hak kazanmış olan bir hak sahibi eşin yeniden
evlenmesi halinde yapılan toptan ödemelere de uygulanır.
2) Bir üye devletin mevzuatına göre prim iadesi ilgili kimsenin zorunlu sigortaya tabi olma halinin sona
ermesi koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu koşul, ilgili kimse diğer bir üye devlet ülkesi mevzuatına göre
zorunlu sigortaya tabi olduğu sürece, yerine getirilmiş sayılmaz.
Madde 10 bis- Primsiz Nitelikteki Özel Yardımlar
1) 10. madde ve Bölüm III hükümleri 4 / 2 bis maddesinde sözü edilen primsiz nitelikteki özel para yardımlarına uygulanmaz. Bu Tüzüğün uygulandığı kimseler bu yardımlardan yalnız oturdukları üye dev20
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lette ve o devlet mevzuatına göre yardımların EK II bis’te gösterilmiş olmaları koşulu ile yararlanırlar.
Yardımlar oturma yeri kurumunca onun yükümünde sağlanır.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre 1. paragrafta sözü edilen yardımlardan yararlanma çalışma, ücretsiz
mesleki faaliyet veya oturma sürelerinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin
kurumu diğe her üye devlet ülkesinde geçen çalışma, ücretsiz mesleki faaliyet veya oturma sürelerini
birinci üye devlet ülkesinde geçmiş gibi nazara alır.
3) Bir üye devlet mevzuatına göre 1. paragrafta sözü edilen bir yardımdan EK YARDIM olarak yararlanma hakkı 4. maddenin 1. paragrafının a) ila h) bentlerinin birinde sözü edilen bir yardımdan yararlanma koşuluna bağlı bulunuyorsa, diğer bir üye devlet mevzuatına göre sağlanan mütekabil bir yardım,
ek yardımın sağlanmasında, birinci üye devlet mevzuatı uyarınca sağlanan bir yardım olarak kabul
edilir.
4) Bir üye devlet mevzuatına göre 1. paragrafta sözü edilen ve malüllere veya sakatlara yönelik olan
yardımların sağlanması malüllük veya sakatlığın ilk kez bu devlet ülkesinde tespit edilmiş olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu koşul, tespitin ilk kez diğer bir üye devlet ülkesinde yapılmış olması halinde
yerine getirilmiş sayılır.
Madde 11- Yardımların Yeniden Değerlendirilmesi
Bir üye devletin mevzuatında yeniden değerlendirme konusunda öngörülen kurallar, bu mevzuat uyarın ödenmesi gereken yardımlar hakkında bu Tüzük hükümleri nazara alınarak uygulanır.
Madde 12- Yardımların Birleşmemesi
1) Bu Tüzük, zorunlu sigortayı ilgilendiren aynı süreye ait aynı nitelikte birden fazla yardımdan yararlanma olanağı vermediği gibi böyle bir hakkın devamına da olanak vermez. Ancak, bu hüküm, Tüzüğün
41. maddesi, 43. maddesinin 2 ve 3. paragrafları, 46,50 ve 51. maddeleri ve 60. maddesinin 1/b
paragrafı hükümleri uyarınca iki veya daha fazla üye devletin kurumlarınca tasfiye edilen malüllük,
yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıklar) veya meslek hastalığı yardımları hakkında uygulanmaz.
2) Bu Tüzükte aksine hüküm bulunmadıkça, bir üye devletin mevzuatında bir yardımın diğer sosyal güvenlik yardımları ile veya diğer her çeşit gelirlerle birleşmesi halinde indirilmesi, durdurulması veya
kaldırılması yolunda öngörülen hükümler, yararlanıcıya, yardımlar diğer bir üye devlet mevzuatına
göre hak kazanılmış veya gelirler diğer bir üye devlet mevzuatına göre elde edilmiş olsa dahi, uygulanır.
3) Bir üye devletin mevzuatında malüllük yardımlarından veya erken yaşlılık yardımlarından yararlanan
kimsenin bir mesleki faaliyet icra etmesi halinde bu yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması yolunda öngörülen hükümler, bu kimse mesleki faaliyetini diğer bir üye devlet ülkesinde icra
etse dahi, uygulanır.
Hollanda kurumunun 57. maddenin 5. paragrafı veya 60. maddenin 2/b paragrafı hükümleri uyarınca
diğer bir üye devlet mevzuatına göre sağlanan bir meslek hastalığı giderlerine katılmakla da yükümlü
olması halinde, Hollanda mevzuatına göre ödenmesi gereken malüllük aylığından diğer üye devletin
meslek hastalığı yardımını ödemekle yükümlü kurumuna ödenmesi gereken miktar kadar indirme
yapılır.
BÖLÜM II
UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ
Madde 13- Genel Kurallar
1) 14 quater ve 14 septies maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tüzüğün uygulandığı kimseler
ancak bir tek üye devlet mevzuatına tabi olurlar. Bu mevzuat, bu Bölüm hükümlerine göre belirlenir.
2) 14-17. maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla:
a) Bir üye devlet ülkesinde ücrtli bir faaliyet icra eden kimse diğer bir üye devlet ülkesinde otursa
veya kendisini çalıştıran müessesenin veya işverenin işyeri merkezi veya ikametgâhı diğer bir üye
devlet ülkesinde bulunsa dahi, çalıştığı ülke mevzuatına tabi olur;
b) bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse, diğer bir üye devlet ülkesinde otursa
dahi, ücretsiz faaliyeti icra ettiği devletin mevzuatına tabi olur;
c) mesleki faaliyetini bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide icra eden kimse o devletin mevzuatına tabi olur;
d) memurlar ve bunlara muadil olan personel, kendilerini çalıştıran idarenin mevzuatına tabi olurlar;
e) bir üye devlette askere alınan veya yeniden askere alınan veya o devletin sivil hizmetinde bulunan
veya yeniden sivil hizmete alınan kimse o devletin mevzuatına tabi olur. Bu mevzuattan yararlanmanın
askeri hizmete veya sivil hizmete alınmadan önce yahut askeri hizmetten veya sivil hizmetten ayrıldıktan sonra sigortalılık sürelerinin tamamlanması koşuluna bağlı olması halinde, diğer her üye devlet
mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri, birinci üye devlet mevzuatına göre geçmiş gibi gereken
ölçüde nazara alınır. Askere alınan veya yeniden askere alınan ücretli veya ücretsiz çalışan kimse “ücretli veya ücretsiz çalışan” sıfatını korur;
f) kendisi hakkında bir üye devlet mevzuatının uygulanmasına, diğer bir üye devlet mevzuatının yukarıdaki bentlerde belirtilen kurallardan biri ile veya 14-17. maddelerde sözü edilen istisnalar veya özel
kurallardan biri ile uyumlu olarak uygulanması mümkün olmaksızın son verilen kimse, ülkesinde oturduğu üye devletin mevzuatına yalnız bu mevzuat hükümlerine göre tabi olur.
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Madde 14- Gemi Adamları Dışında Ücretli Bir Faaliyet İcra Eden Kimselere Uygulanacak Özel,
Kurallar
13. maddenin 2/a paragrafında belirtilen kural aşağıdaki istisnalar ve özellikler nazara alınarak uygulanır:
1) a) bir üye devlet ülkesinde normal olarak bağlı olduğu bir işyerinin hizmetinde ücretli bir faaliyet icra
eden ve bu işyeri tarafından onun hesabına diğer bir üye devlet ülkesine geçici görevle gönderilen kimse, bu iş için öngörülen sürenin 12 ayı geçmemesi ve kendisinin geçici görev süresinin
sonuna gelmiş başka bir kimse yerine gönderilmemesi kaydıyla birinci üye devletin mevzuatına
tabi olmaya devam eder;
b) yapılacak işin beklenmedik nedenlerle önceden belirlenen sürenin ötesinde uzaması ve 12 ayı
aşacak olması halinde, birinci üye devletin mevzuatı, ilgilinin geçici görevle gönderildiği üye devletin yetkili makamının veya bu makamca tayin edilen kuruluşun mutabakatını bildirmiş olması
koşulu ile, anılan işin sonuçlanmasına kadar uygulanmaya devam eder; bu mutabakat 12 aylık ilk
sürenin sona ermesinden önce talep olunmalıdır. Ancak, bu mutabakat 12 ayı aşan bir süre için
verilemez.
2) Normal olarak iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde ücretli bir faaliyet icra eden kimse, aşağıda
belirtildiği şekilde belirlenen mevzuata tabi olur:
a) başkası hesabına veya kendi hesabına demiryolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yolu ile uluslararası
yolcu ve mal taşımacılığı yapan ve işyeri merkezi bir üye devlet ülkesinde bulunan bir müessesenin dolaşan veya sefer yapan personelinden olan kimse bu sonuncu devletin mevzuatına tabi olur. Ancak:
i) anılan müessesenin işyeri merkezinin bulunduğu üye devlet ülkesi dışında bir üye devletin ülkesindeki bir şubesi veya daimi temsilciliği tarafından çalıştırılan kimse, bu şube veya temsilciliğin
bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi olur;
ii) ağırlıklı olarak oturduğu üye devlet ülkesinde çalışan kimse, kendisini çalıştıran müessesenin o
ülkede işyeri merkezi, şubesi veya daimi temsilciliği bulunmasa dahi, o devletin mevzuatına tabi
olur;
b) (a) bendinde sözü edilen kimse dışında kalan kimse:
i) işinin bir kısmını oturduğu üye devletin ülkesinde yapıyorsa veya çeşitli üye devletlerin ülkesinde
işyeri merkezi veya ikametgâhları bulunan birden fazla müesseseye veya birden fazla işverene
bağlı bulunuyorsa, ülkesinde oturduğu üye devletin mevzuatına,
ii) mesleki faaliyetini icra ettiği üye devletlerden birinin ülkesinde oturmuyorsa, kendisini çalıştıran
müessese veya işverenin işyeri merkezinin veya ikametgâhının bulunduğu üye devletin mevzuatına, tabi olur.
3) Bir üye devlet ülkesinde, işyeri merkezi diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan ve bu devletlerin ortak
sınırından gidilen bir müessesede ücretli bir faaliyet icra eden kimse, ülkesinde bu müessesenin işyeri
merkezinin bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi olur.
Madde 14 bis- Gemi Adamları Dışında Ücretsiz Bir Faaliyet İcra Eden Kimselere Uygulanacak
Özel Kurallar
13. maddenin 2. paragrafının b) bendinde belirtilen kural, aşağıdaki istisnalar ve özellikler nazara alınarak uygulanır:
1) a) normal olarak bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra eden ve diğer bir üye devlet ülkesinde bir iş yapan kimse, bu iş için öngörülen süre 12 ayı aşmamak koşulu ile, birinci üye devletin
mevzuatına tabi olmaya devam eder;
b) yapılacak işin süresinin beklenmedik nedenlerle önceden belirlenen sürenin ötesinde uzaması ve
12 ayı aşacak olması halinde, birinci üye devletin mevzuatı, anılan işi yapmak üzere ülkesine gittiği üye devletin yetkili makamının veya bu makamca tayin edilen kuruluşun mutabakatını bildirmiş
olması koşulu ile uygulanmaya devam eder. Bu mutabakat, 12 aylık sürenin sona ermesinden
önce talep olunmalıdır. Ancak, bu mutabakat 12 ayı aşan bir süre için verilemez.
2) Normal olarak iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse, faaliyetinin bir kısmını oturduğu üye devlet ülkesinde icra ediyorsa, o devletin mevzuatına tabi olur. Oturduğu
üye devlet ülkesinde faaliyet icra etmiyorsa, asıl faaliyetini icra ettiği üye devletin mevzuatına tabi
olur. Asıl faaliyetin tayinine yarayan ölçüler 98. maddede sözü edilen Tüzükte gösterilir.
3) Bir üye devlet ülkesinde, işyeri merkezi diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan ve bu devletlerin ortak
sınırından gidilen bir müessesede ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse, ülkesinde bu işyeri merkezinin
bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi olur.
4) Bir kimsenin 2 veya 3. paragraf uyarınca tabi olması gereken mevzuatın o kimseye isteğe bağlı sigorta
yoluyla dahi olsa bir yaşlılık sigortasına tabi olma olanağı tanımaması halinde, ilgili kimse, diğer üye
devletin kendisine bu hükümlere bağlı kalınmaksızın uygulanması gereken mevzuatına veya kendisine bu suretle iki veya daha fazla mevzuatın uygulanması gereken hallerde üye devletler arasında
veya bunların yetkili makamları arasında müşterek mutabakatla belirlenen mevzuata tabi olur.
Madde 14 ter- Gemi Adamlarına Uygulanacak Özel Kurallar
13. maddenin 2/c) paragrafında belirtilen kural, aşağıdaki istisnalar ve özellikler nazara alınarak uygulanır:
1) Gerek bir üye devlet ülkesinde gerek bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide normal olarak bağlı
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2)

3)
4)

bulunduğu bir müessesenin hizmetinde ücretli bir faaliyet icra eden ve bu müessese tarafından onun
hesabına diğer üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide bir iş yapmak üzere geçici görevle gönderilen kimse, 14. maddenin 1. paragrafında öngörülen koşullarla, birinci üye devletin mevzuatına tabi
olmaya devam eder;
Normal olarak bir üye devlet ülkesinde veya bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide ücretsiz bir
faaliyet icra eden ve diğer bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide kendi hesabına bir iş yapan
kimse, 14 bis maddesinin 1. paragrafında öngörülen koşullarla, birinci üye devletin mevzuatına tabi
olmaya devam eder;
Mesleki faaliyetini mutat olarak denizde icra etmeyen ve bir üye devletin kara sularında veya bir limanında diğer bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide bu geminin mürettebatından olmaksızın bir
iş yapan kimse, birinci üye devletin mevzuatına tabi olur;
Bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide bir ücretli faaliyet icra eden ve bu faaliyet için kendisine
işyeri merkezi veya ikametgâhı diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan bir müessese veya kimse tarafından ücret ödenen kimse, bu sonuncu devletin mevzuatına, o devletin ülkesinde oturuyorsa tabi
olur; ücreti ödeyen müessese veya kimse anılan mevzuatın uygulanmasında işveren sayılır.

Madde 14 Quater- Bir Üye Devlet Ülkesinde Ücretli Bir Faaliyet Ve Aynı Zamanda Diğer Bir
Üye Devlet Ülkesinde Ücretsiz Bir Faaliyet İcra Eden Kimselere Uygulanacak Özel Kurallar
Çeşitli üye devletlerin ülkelerinde ücretli ve ücretsiz bir faaliyeti aynı zamanda icra eden kimse:
a) b) bendi saklı kalmak kaydıyla, ülkesinde ücretli bir faaliyet icra ettiği üye devletin mevzuatına veya
böyle bir faaliyeti iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde icra ediyorsa 14. maddenin 2 veya 3.
paragrafı uyarınca belirlenen mevzuata,
b) EK VII’de belirtilen hallerde:
- Ülkesinde ücretli bir faaliyet icra ettiği üye devletin mevzuatına (bu mevzuat, ilgilinin böyle bir
faaliyeti iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre icra etmesi halinde, 14. maddenin 2 veya
3. paragrafı uyarınca belirlenmek üzere), ve
- ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra ettiği üye devletin mevzuatına (bu mevzuat, ilgilinin böyle bir
faaliyeti iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde icra etmesi halinde, 14 bis maddesinin 2, 3 veya
4. paragrafı uyarınca belirlenmek üzere), tabi olur.
Madde 14 quinquies- Çeşitli Hükümler
1) 14. maddenin 2 ve 3. paragraflarında, 14 bis maddesinin 2, 3 ve 4. paragraflarında ve 14 quater maddesinin a) paragrafında ve 14 sexies maddesinde sözü edilen kimse, bu hükümler uyarınca belirlenen
mevzuatın uygulanmasında, sanki mesleki faaliyetini veya faaliyetlerinin tamamını ilgili üye devlet
ülkesinde icra ediyormuş gibi, işleme tabi tutulur.
2) 14 quater maddesinin b) paragrafında sözü edilen kimse, ücretsiz çalışanlara ödenecek prim oranlarının tespitinde, ülkesinde ücretsiz faaliyetini icra ettiği üye devletin mevzuatına göre, sanki bu devlet
ülkesinde ücretli faaliyetini icra ediyormuş gibi işleme tabi tutulur.
3) Bir üye devlet mevzuatının, bir mesleki faaliyet icra eden bir aylık veya gelir sahibinin bu faaliyet
nedeniyle zorunlu sigortaya tabi olamayacağını öngören hükümleri, diğer bir üye devlet mevzuatına
göre kazanılmış bir aylık veya gelirden yararlanan kimse hakkında da, bu kimse birinci üye devletin
yetkili makamınca tayin olunan ve 98. maddede sözü edilen Tüzüğün 10 numaralı Ekinde gösterilen
kuruma başvurarak zorunlu sigortaya tabi olmak hususunda kesin bir talepte bulunmadıkça, uygulanır.
Madde 14 Sexies- Memurlarla İlgili Özel Rejim Kapsamına Giren ve Aynı Zamanda Bir veya
Birden Fazla Üye Devlet Ülkesinde Ücretli veya Ücretsiz Faaliyet İcra Eden Kimselere
Uygulanacak Özel Kurallar
Bir üye devlet ülkesinde memurlarla ilgili bir özel rejime tabi olan ve aynı zamanda bir veya birden
fazla üye devlet ülkesinde ücretli ve/veya ücretsiz faaliyet icra eden kimse memur özel rejimi kapsamına girdiği üye devletin mevzuatına tabi olur.
Madde 14 Septies- Aynı Zamanda Birden Fazla Üye Devlet Ülkesinde İstihdam Edilen ve Bu
Üye Devletlerden Birinde Bir Özel Rejime Tabi Olan Memurlara Uygulanacak Özel Kurallar
Aynı zamanda birden fazla üye devlet ülkesinde memur veya benzeri kimse olarak istihdam edilen ve
anılan devletlerin en az birinde memur özel rejimine tabi olan kimseler anılan devletlerin her birinin
mevzuatına tabi olurlar.
Madde15- İsteğe Bağlı veya Sürekli İhtiyari Sigortaya İlişkin Kurallar
1) 13-14 quinquies maddeleri, bir üye devlette 4. maddede belirtilen sigorta kollarından biri için yalnız
isteğe bağlı sigorta rejiminin bulunması hariç, isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta konusunda
uygulanmaz.
2) İki veya daha fazla üye devlet mevzuatının uygulanması :
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bir zorunlu sigorta rejimine ve bir veya birden fazla isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta rejimine birlikte tabi olmaya yol açıyorsa ilgili kimse bunlardan yalnız zorunlu sigorta rejimine tabi
olur,
- iki veya daha fazla isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta rejimine birlikte tabi olmaya yol açıyorsa ilgili kimse bunlardan ancak seçtiği isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta rejimine kabul
edilebilir.
Ancak, malüllük, yaşlılık ve ölüm (aylıklar) konusunda, ilgili kimse, bir üye devletin isteğe bağlı veya
sürekli ihtiyari sigortasına, bu kimse diğer bir üye devletin mevzuatına zorunlu olarak kabul edilse
dahi, bu birlikte tabi olmanın birinci üye devlette açık veya dolaylı olarak mümkün olması ölçüsünde,
kabul edilebilir.

Madde 16- Elçilik ve Konsolosluk Görevlilerinin Hizmet Personeli ve Avrupa Toplulukları
Yardımcı Personeli Hakkında Özel Kurallar
1) 13. maddenin 2. paragrafının a) bendi hükümleri, elçilik ve konsolosluk görevlilerinin hizmet personeli hakkında ve elçilik veya konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalışan kimseler hakkında
uygulanır.
2) Ancak, 1. paragrafta sözü edilen kimselerden akredite eden veya gönderen üye devletin vatandaşı
olan kimseler, haklarında bu üye devlet mevzuatının uygulanmasını isteyebilirler. Bu seçme hakkı her
takvim yılı sonunda yeniden kullanılabilir ve geçmişe etkili değildir.
3) Avrupa Toplulukları yardımcı personeli, tahsis şekli bu kimselere uygulanan rejimle düzenlenen aile
ödeneklerine ilişkin hükümler dışında kalan hükümler bakımından, haklarında, ülkesinde çalıştıkları
üye devlet mevzuatının veya son defa tabi oldukları ya da vatandaşı oldukları üye devlet mevzuatının
uygulanmasını talep edebilirler. Bir defaya mahsus olarak kullanılabilecek olan bu seçme hakkı hizmete giriş tarihinden geçerli olur.
Madde 17- “13-16.” Maddeler Hükümlerinin İstisnaları
İki veya daha fazla üye devlet, bunların yetkili makamları veya bu makamlarca tayin edilen kuruluşlar,
aralarında anlaşarak, ücretli veya ücretsiz faaliyet icra eden bazı kişi grupları veya bazı kimseler yararına, 13-16. maddeler hükümlerine istisna teşkil eden hükümler öngörebilirler.
Madde 17 bis- Bir Veya Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Göre Ödenmesi Gereken Aylıklar
veya Gelirlerden Yararlananlara İlişkin Özel Kurallar
Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan ve diğer bir üye devlet
ülkesinde oturan kimse, talebi halinde, bu sonuncu devlet mevzuatının uygulanmasından, bir mesleki
faaliyet icra etmesi nedeniyle bu mevzuata tabi olmaması koşulu ile, bağışık tutulabilir
BÖLÜM III
ÇEŞİTLİ YARDIM KOLLARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
KISIM 1
HASTALIK VE ANALIK
KESİM 1
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 18- Sigortalılık, Çalışma veya Oturma Sürelerinin Birleştirilmesi
1) Bir üye devlet mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması için
sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa bu devletin yetkili kurumu diğer her üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerini kendi
mevzuatına göre geçmiş gibi gereken ölçüde nazara alır.
2) 1. paragraf hükümleri, mevsimlik işçi hakkında, yetkili devlet mevzuatında kabul edilen süreyi aşmış
olan bir sigortalılık kesintisinden önceki süreler söz konusu olsa dahi, ilgilinin 4 aydan fazla bir süre
zarfında sigortalılıktan ayrılmamış olması koşulu ile, uygulanır.
KESİM 2
ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 19- Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturma-Genel Kurallar
1) Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan ve yardımlara hak kazanmak için yetkili devlet
mevzuatının gerektirdiği koşulları yerine getiren ücretli veya ücretsiz çalışan, gereğine göre, 18. madde hükümleri nazara alınarak ülkesinde oturduğu üye devlette:
a) yetkili kurum hesabına, oturma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre bu kuruma kayıtlı imiş
gibi sağlanan sağlık yardımlarından,
b) yetkili kurumca bu kurum mevzuatında öngörülen para yardımlarından, yararlanır. Ancak, yetkili
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kurumla oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra, para yardımları, bu sonuncu
kurum tarafından birinci kurum hesabına yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
1.paragraf hükümleri, yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerine, bu kimselerin ülkesinde oturdukları üye devlet mevzuatına göre bu yardımlara hak kazanmamış olmaları
koşulu ile, kıyas yoluyla uygulanır.
Aile bireylerinin sağlık yardımlarına hak kazanmanın sigortalılık veya çalışma koşullarına bağlı olmadığı bir üye devlet ülkesinde oturmaları halinde, kendilerine sağlanan sağlık yardımları, ücretli veya
ücretsiz çalışanın eşinin veya çocuklara bakan kimsenin anılan üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra etmesi durumu hariç, ücretli veya ücretsiz çalışanın bağlı olduğu kurum hesabına yapılmış
sayılır.

Madde 20- Sınır Çalışanları ve Bunların Aile Bireyleri-Özel Kurallar
Sınır çalışanları da yetkili devlet ülkesinde yardımlardan yararlanabilirler. Bu yardımlar yetkili kurumca yetkili devlet mevzuatına göre ilgili kimse bu devletin ülkesinde oturuyormuş gibi sağlanır. Sınır
çalışanlarının aile bireyleri yardımlardan aynı koşullarla yararlanırlar. Ancak, bu yardımlardan yararlanma, acil durumlar hariç, ilgili devletler arasında veya bu devletlerin yetkili makamları arasında
anlaşma bulunmasına veya böyle bir anlaşma yoksa yetkili kurumun önceden vereceği izne bağlıdır.
Madde 21-Yetkili Devlette Bulunma veya Oturmanın Yetkili Devlete Nakli
1) 19. maddenin 1. paragrafında sözü edilen ve yetkili devlet ülkesinde bulunan ücretli veya ücretsiz
çalışan, evvelce sözkonusu bulunmadan önce aynı hastalık veya analık olayı için yardım görmüş olsa
dahi, bu devlet ülkesinde oturmakta imiş gibi, bu devlet mevzuatına göre yardımlardan yararlanır.
2) 1. paragraf, 19/2. maddede sözü edilen aile bireylerine kıyas yoluyla uygulanır.
Ancak, aile bireylerinin ücretli veya ücretsiz çalışanın oturduğu üye devlet ülkesi dışında bir üye devlet
ülkesinde oturmaları halinde, sağlık yardımları, ilgililerin oturma yeri kurumu hesabına bulunma yeri
kurumunca sağlanır.
3) 1 ve 2. paragraflar, sınır çalışanına ve bunun aile bireylerine uygulanmaz.
4) 19. maddede sözü edilen ve oturmasını yetkili devlet ülkesine nakleden ücretli veya ücretsiz çalışan
ve bunların aile bireyleri evvelce oturmalarını nakletmeden önce aynı hastalık veya analık olayı için
yardım görmüş olsalar dahi, yardımlardan bu devlet mevzuatına göre yararlanırlar.
Madde 22- Yetkili Devlet Dışında Bulunma-Bir Hastalık veya Analık Olayı Sırasında Diğer Bir
Üye Devlete Dönme veya Oturmayı Nakletme-Uygun Tedavi için Diğer Bir Üye Devlete
Gitme Gereği
1) Gereğine göre 18. madde hükümleri nazara alınarak yardımlara hak kazanmak için yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği koşulları taşıyan ve:
a) diğer üye devlette bulunduğu sırada durumu tıbbi bakımdan sağlık yardımları yapılmasını gerektiren (yardımların niteliği ve anılan üye devlette bulunma için öngörülen süre nazara alınarak),
veya
b) yetkili kurum hesabına yardımlara hak kazandıktan sonra oturduğu üye devlet ülkesine dönmesine
veya oturmasını diğer bir üye devlet ülkesine nakletmesine izin verilen, veya
c) durumuna uygun tedaviden yararlanmak üzere diğer bir üye devlet ülkesine gitmesine yetkili
kurumca izin verilen, ücretli veya ücretsiz çalışan:
i) yetkili kurum hesabına, bulunma veya oturma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre
sağlanan sağlık yardımlarından, bu kuruma bağlı imiş gibi, fakat süresi yetkili devlet mevzuatına göre belirlenmek üzere,
ii) yetkili kurumca, bu kurum mevzuatına göre sağlanan para yardımlarından, yararlanır. Ancak,
yetkili kurumla bulunma veya oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra, para
yardımları, bu sonuncu kurum tarafından yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
1bis. İdari Komisyon diğer bir üye devlette bulunma sırasında ilgili kimse ile yardımları sağlayan kurum
arasında pratik nedenlerle bir ön mutabakatı gerektiren sağlık yardımlarının listesini düzenler.
2) 1. fıkranın b) bendinde sözü edilen izin ancak ilgilinin yer değiştirmesinin onun sağlık durumunu veya
tıbbi tedavinin uygulanmasını tehlikeye sokacak nitelikte olduğunun tespit edilmesi halinde reddolunabilir.
1. fıkranın c) bendinde sözü edilen izin, sözkonusu tedavinin ilgilinin oturduğu üye devlet mevzuatında öngörülen yardımlar dışında yer alması ve bu tedavinin onun mevcut sağlık durumu ve hastalığın
muhtemel gelişmesi göz önünde tutularak oturma yeri ülkesinde tedavi için gerekli olan normal süre
içinde yapılamaması halinde reddolunamaz.
3) 1,1 bis ve 2. fıkralar ücretli veya ücretsiz çalışanın aile bireylerine kıyas yoluyla uygulanır.
Ancak, 1. paragrafın a) ve c/i) bentlerinin, 19. maddesinin 2. paragrafında sözü edilen ve ücretli veya
ücretsiz çalışanın oturduğu üye devlet ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerine
uygulanmasında:
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a) sağlık yardımları, aile bireylerinin oturdukları üye devletin kurumu hesabına bulunma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre sanki ücretli veya ücretsiz çalışan bu kuruma bağlı imiş gibi
sağlanır. Ancak, yardımların sağlanma süresi aile bireylerinin oturdukları üye devletin mevzuatına
göre belirlenir;
b) 1. fıkranın c) bendinde sözü edilen izin aile bireylerinin oturdukları üye devletin kurumunca verilir.
Ücretli veya ücretsiz çalışanın 1. fıkranın hükümlerinden yararlanması, aile bireylerinin yardımlardan
yararlanma haklarını etkilemez.

Madde 22 bis- Bazı Kişi Grupları İle İlgili Özel Kurallar
2.madde hükmüne bakılmaksızın, 22. maddenin 1. fıkrasının a) ve c) bentleri ve 22. maddenin 1 bis
fıkrası bir üye devletin vatandaşı olup bir üye devletin mevzuatına göre sigortalı olan kimselere ve
bunların kendileri ile birlikte oturan aile bireylerine de uygulanır.
Madde 22 ter- (631/2004 Sayılı Tüzükle Kaldırıldı)

Madde 23- Para Yardımlarının Hesaplanması
1)

Bir üye devlet mevzuatına göre para yardımlarının hesaplanmasında bir ortalama kazanç veya ortalama prim esas alınıyorsa, bu devletin yetkili kurumu ortalama kazancı veya ortalama primi yalnız anılan mevzuata göre geçen süreler zarfında ödendiği tespit edilen kazançlar veya uygulanan primlere
göre belirler.
2) Bir üye devletin mevzuatına göre para yardımlarının hesaplanmasında maktu bir kazancın esas alınması gerekiyorsa, bu devletin yetkili kurumu, yalnız anılan mevzuat uyarınca geçen sürelere tekabül
eden maktu kazancı veya maktu azançların ortalamasını nazara alır.
2 bis) 1 ve 2. fıkralar hükümleri aynı zamanda yetkili kurumca uygulanan mevzuatın belirli bir referans
süresini öngörmesi ve bu sürenini gereğine göre tamamen veya kısmen ilgili kimse tarafından bir
veye birden fazla devlet mevzuatına göre geçirilmiş olması halinde de uygulanır.
3) Bir üye devletin mevzuatına göre para yardımlarının miktarı aile bireylerinin sayısı ile değişiyorsa, bu
devletin yetkili kurumu, ilgili kimsenin diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerini de yetkili
devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazara alır.
Madde 24- Büyük Önem Taşıyan Sağlık Yardımları
1) 1. Bir üye devletin kurumunca, diğer bir üye devletin kurumuna yeni bağlı olmadan önce kendisi ve
bir aile bireyi için protez, büyük tıbbi cihaz ve büyük önem taşıyan diğer sağlık yardımlarından yararlanma hakkı tanınmış olan ücretli veya ücretsiz çalışan, bu yardımlardan, birinci kurum hesabına,
yardımlar bundan böyle ikinci kuruma bağlı bulunuyorken sağlansa dahi, yararlanır.
2) 2. İdari Komisyon, 1. paragraf hükümlerinin uygulanacağı yardımların listesini düzenler.
KESİM 3
İŞSİZLER VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 251) Evvelce ücretli veya ücretsiz çalışan durumunda olup kendisine 69/1 maddesi veya 71/1b/ii maddesinin ikinci ibaresinin uygulandığı ve gereğine göre 18. madde hükümleri nazara alınarak yetkili
devlet mevzutaına göre sağlık ve para yardımlarından yararlanmak için gerekli koşulları taşıyan işsiz
deurumdaki bir çalışan, 69/1/c maddesinde öngörülen süre zarfında:
a) İş aradığı üye devlette bulunduğu sırada, yardımların niteliği ve yardımlar için öngörülen süre
nazara alınarak, kendisi için tibbi bakımdan gerekli görülen sağlık yardımlarından yararlanır. Bu
yardımlar yetkili kurum hesabına bu işsizin iş aradığı üye devletin kurumu tarafından bu kurum
mevzuatına göre sanki bu kurum mevzuatına tabi imiş gibi sağlanır:
b) Para yardımları yetkili kurum mevzuatına göre sağlanır. Bununla birlikte, iilgilinin iş aradığı üye
devlerin kurumu ile yetkili kurum arasında varılacak mutabakattan sonra para yardımları anılan
kurum tarafından yetkili kurum mevzuatında öngörülen koşullar dahilinde sağlanabilir. 69/1 maddesinde öngörülen işsizlik yardımları para yardımlarının sağlandığı süre zarfında ödenmez.
1.bis) 22/1 bis maddesi kıyas yoluyla uygulanır.
2) 71/1/a/ii ve b/ii/birinci cümle hükümlerinin uygulandığı tam işsiz durumundaki bir ücretli çalışan, ülkesinde oturduğu üye devlet mevzutaına göre sağlık ve para yardımlarından, son çalışması sırasında
bu mevzuata tabi imiş gibi, gerektiğinde 18. madde hükümleri nazara alınarak yararlanırlar. Bu yardımlar oturuluna ülke Kurumu yükümündedir.
3) İşsiz bir kimse gerektiğinde 18. madde hükümleri nazara alınarak hastalık ve analık yardımlarından
yararlanımak için gerekli şartları taşıyorsa bu kimsenin aile bireyleri oturdukları veya bulundukları
ülke neresi olursa olsun, bu yardımlardan yararlanırlar.
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Bu yardımlar:
i) Sağlık yardımları ile ilgili olarak, oturma veya bulundurma yeri Kurumunca, işsizlik yardımlarını
sağlamakla yükümlü üye devletin yetkili kurumu hesabına;
ii) Para yardımları ile ilgili olarak, işsizlik yardımlarını sağlamakla yükümlü üye devletin yetkili kurumunca bu kurum mevzuatına göre sağlanır.
Bir üye devletin uzun bir süre zarfında hastalık yardımlarından yararlanma olanağı tanıyan mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1. parafrafta öngörülen süre, zorunlu nedenlerle, yetkili kurumca bu
kurum mevzutaına göre tespit edilen sınır dahilinde uzatılabilir.

Madde 25 bis-Tam İşsiz Durumundaki Ücretli Çalışanların Yükümündeki Primler
25. maddenin 2. paragrafında sözü edilen işsizlere sağlık yardımlarını ve para yardımlarını ödemekle
yükümlü olan ve hastalık ve analık yardımlarının karşılanmasında işsizlerden prim kesilmesini öngören bir mevzuatı uygulayan bir üye devletin kurumu uyguladığı mevzuata göre bu kesintiyi yapmaya
yetkilidir.
KESİM 4
AYLIK VEYA GELİR TALEBİNDE BULUNANLAR VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 26- Son Defa Yetkili Olan Kurumca Sağlanan Yardımlardan Yararlanma Hakkının Sona
Ermesi Halinde Sağlık Yardımlarına Hak Kazanma
1) Bir aylık veya gelir talebinin işleme konulması sırasında son defa yetkili olan üye devlet mevzuatına
göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkı durdurulması bir ücretli veya ücretsiz çalışan, bu yardımlardan, yine de şu koşullar dahilinde yararlanır: Sağlık yardımları ilgili kimse veya kimselerin
oturdukları üye devlet mevzuatına göre sağlanır; şu kadar ki, bu kimselerin, gerektiğinde 18. madde
hükümleri nazara alınarak, o mevzuata göre yardıma hak kazanmış olmaları veya başka bir üye devletin ülkesinde oturmaları halinde o devletin mevzuatına göre yardıma hak kazanabilecek durumda
olmaları gerekir.
2) Bir aylık veya gelir talebinde bulunan ve sağlık yardımlarından yararlanma hakkı aylık talebinin işleme
konulması sırasında hastalık sigortası primlerinin ödenmesini ilgilinin bizzat kendisine yükleyen bir
üye devlet mevzuatından ileri gelen kimse, ödenmesi gereken primleri ödemediği ikinci ayın sonunda
sağlık yardımlarından yararlanma hakkını kaybeder.
3) 1. paragraf uyarınca sağlanan sağlık yardımları giderleri 2. paragraf hükümlerinin uygulanmasında
primleri tahsil etmiş olan kurumca karşılanır; primlerin 2. paragraf hükümlerine göre ödenmesi gerektiği takdirde aylık veya gelirin 28. madde hükümlerine göre tasfiyesinden sonra sağlık yardımları
giderlerini ödemekle yükümlü olan kurum, oturma yeri kurumuna, sağlanan yardımların tutarını iade
eder.
KESİM 5
AYLIK VEYA GELİR SAHİPLERİ VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 27-Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Göre Ödenmesi Gereken Aylıklar veya GelirlerOturma Yeri Ülkesinde Mevcut Olan Yardım Hakkı
Biri ülkesinde oturduğu üye devlet olan iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanmakta olan ve yardımlara duruma göre 18. madde hükümleri
ve EK VI daki özel hükümler göz önünde tutularak oturduğu üye devlet mevzuatına göre hak kazanan
kimse ve onun aile bireyleri, anılan yardımları, oturdukları yerdeki kurumdan ve bu kurum hesabına,
sanki ilgili kimse yalnız bu sonuncu üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirin sahibi imiş gibi, alırlar.
Madde 28- Bir Tek Veya Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Göre Ödenmesi Gereken Aylıklar
veya Gelirler-Oturma Yeri Ülkesinde Mevcut Olmayan Yardım Hakkı
1) Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirlerden yahut iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan ve ülkesinde
oturduğu üye devlet mevzuatına göre yardıma hak kazanmamış olan kimse, bu yardımlardan, yine
de, kendisi ve aile bireyleri için, duruma göre 18. madde hükümleri ve EK VI daki özel hükümler göz
önünde tutularak, kendisi ilgili devlet ülkesinde otursaydı aylık konusunda yetkili olan üye devletin
veya üye devletlerden en az birinin mevzuatına göre ne ölçüde yardıma hak kanzanacak idiyse o ölçüde yararlanır. Yardımlar aşağıdaki koşullar dahilinde sağlanır:
a) sağlık yardımları, 2. paragrafta sözü edilen kurum hesabına oturma yeri kurumunca, ilgili kimse
oturduğu üye devlet mevzuatına göre bir aylık veya gelirin sahibi imiş ve sağlık yardımlarına o
devlet mevzuatına göre hak kazanmış gibi, sağlanır;
b) para yardımları, 2. paragraf hükümleri uyarınca belirlenen yetkili kurum tarafından bu kurumca
uygulanan mevzuata göre sağlanır. Ancak, yetkili kurumla oturma yeri kurumu arasında varılacak
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anlaşmadan sonra para yarımları bu sonuncu kurum tarafından, birinci kurum hesabına, yetkili
devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
1. paragrafta sözü edilen hallerde, sağlık yardımları giderleri aşağıdaki kurallara göre belirlenen kurumca karşılanır:
a) aylık veya gelir sahibi anılan yardımlara bir tek üye devlet mevzuatına göre hak kazanıyorsa, yardım giderleri o devletin yetkili kurumunun yükümündedir;
b) aylık veya gelir sahibi anılan yardımlara iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre hak kazanıyorsa, yardım giderleri ilgilinin en uzun süre ile mevzuatına tabi olduğu üye devlet yetkili kurumunun yükümündedir; bu kuralın uygulanması yardımın birden fazla kurumca yükümlenilmesi
sonucunu doğuruyorsa, anılan giderler, bu kurumlardan ilgilinin son defa tabi olduğu mevzuatı
uygulayan kurumca karşılanır.

Madde 28 bis-Oturma Yeri Ülkesi Dışında Bir Tek Üye Devlet Mevzuatına Veya Birden Fazla
Üye Devlet Mevzuatına Göre Ödenmesi Gereken Aylıklar veya Gelirler
Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylık veya gelirden veya iki veya daha fazla üye
devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan bir kimsenin, mevzuatına göre yardımlara hak kazanmanın sigortalılık veya çalışma koşullarına bağlı olmadığı ve hiç bir
aylık veya gelirin ödenmediği bir üye devlet ülkesinde oturması halinde, yardımlar aylıklar konusunda
yetkili olan üye devletlerden birinin 28. maddenin 2. paragrafında tespit edilen kurallara göre belirlenen kurumunca karşılanır; şu kadar ki, anılan kimse ve onun aile bireyleri, bu sağlık yardımlarına,
anılan kurumun bulunduğu üye devlet ülkesinde otursalardı bu kurumca uygulanan mevzuata göre
ne ölçüde yardıma hak kazanacak idiyseler o ölçüde hak kazanırlar.
Madde 29- Aile Bireylerinin Aylık veya Gelir Sahibinin Oturduğu Üye Devlet Dışında
Oturmaları Oturmanın Aylık veya Gelir Sahibinin Oturduğu Üye Devlete Nakli
1) Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden veya iki veya daha fazla üye
devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan kimsenin oturduğu
üye devlet ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri, yardımlardan, sanki aylık veya
gelir sahibi kendileriyle aynı ülkede oturuyorlarmış gibi, yararlanırlar; şu kadar ki, aylık veya gelir
sahibinin anılan yardımlara bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanmış olması gerekir. Yardımlar
aşağıdaki koşullar dahilinde karşılanır:
a) sağlık yardımları, aile bireylerinin oturdukları yerdeki kurumca, bu kurum mevzuatına göre, 27 ve
28/2 maddeleri hükümlerine uygun olarak belirlenen kurum hesabına sağlanır. Eğer oturma yeri
yetkili devlet ülkesinde ise sağlık yardımları yetkili kurumca bu kurum hesabına sağlanır;
b) para yardımları, duruma göre 27. madde veya 28. maddenin 2. paragrafı hükümlerine göre belirlenen yetkili kurumca bu kurum mevzuatına göre sağlanır. Ancak, yetkili kurumla oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra para yardımları bu sonuncu kurum tarafından, birinci
kurum hesabına, yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
2) 1. paragrafta sözü edilen ve oturmalarını aylık veya gelir sahibinin oturduğu üye devlet ülkesine nakleden aile bireyleri:
a) sağlık yardımlarından, bu devletin mevzuatına göre, evvelce oturmalarını nakletmeden önce aynı
hastalık veya analık olayı için yardım görmüş olsalar dahi,
b) para yardımlarından, duruma göre 27. madde veya 28. maddenin 2. paragrafı hükümlerine göre
belirlenen yetkili kurumca bu kurum mevzuatı çerçevesinde, yararlanırlar. Ancak, yetkili kurumla
oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra para yardımları bu sonuncu kurum tarafından, birinci kurum hesabına, yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
Madde 30- Büyük Önem Taşıyan Sağlık Yardımları
24. madde hükümleri, aylık veya gelir sahipleri hakkında kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 31- Aylık veya Gelir Sahibinin ve/veya Onun Aile Bireylerinin Oturdukları Ülke Dışında
Bir Üye Devlet Ülkesinde Bulunmaları
1) Bir üye devlet mevzuatına göre veya iki daha fazla üye devlet mevzuatına göre aylık veya gelir alan
ve bu üye devletlerden birinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanmaya hak kazanan kimse ve
onun oturdukları devlet dışında bir üye devlette bulunan aile bireyleri:
a) Oturdukları üye devlet dışında bir üye devlette bulundukları sırada, yardımların niteliği ve bulunma için öngörülen süre nazara alınarak, tıbbi bakımından gerekli görülen sağlık yardımlarından
yararlanırlar. Bu yardımlar bulunma yeri Kurumu tarafından bu kurumca uygulanan mevzuata göre
ilgilinin ve onun aile bireylerinin oturdukları yerin kurumu hesabına sağlanır.
b) Para yardımlarından, gereğine göre, 27.madde veya 28/2 maddesine uygun olarak belirtilen kurum tarafından bu kurum mevzuatına göre yararlanırlar. Ancak, yetkili kurumla bulunma yeri
kurumu arasında varılacak mutabakattan sonra para yardımları bulunma yeri kurumu tarafından
yetkili kurum mevzuatına göre sağlanabilir.
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22/ 1. madde kıyas yoluyla uygulanır.

Madde 32- ( 3096/95 sayılı Tüzükle Kaldırıldı)
Madde 33- Aylık veya Gelir Sahiplerince Ödenecek Primler
1) Bir aylık veya geliri ödemekle yükümlü olan ve hastalık ve analık yardımlarının karşılanması için aylık
ve gelir sahiplerinden prim kesilmesini öngören bir mevzuatı uygulayan bir üye devletin kurumu, anılan mevzuata göre hesaplanan bu kesintileri, kendisince ödenmesi gereken aylık veya gelir üzerinden,
27, 28, 28 bis, 29, 31 ve 32. maddeler uyarınca sağlanan yardımların sözü edilen üye devletin bir
kurumunun yükümündeki ölçüde, yapmaya yetkilidir.
2) 28 bis maddesinde sözü edilen hallerde, bir aylık veya gelir sahibi, ülkesinde oturduğu
üye devlet mevzuatı uyarınca hastalık ve analık yardımlarının karşılanmasında bu
oturması nedeniyle eşdeğer primlere ve keseneklere tabi ise, bu primlerin ödenmesi
mecburiyeti yoktur.
Madde 34- Genel Hükümler
1) 28, 28 bis, 29 ve 31. maddelerinin uygulanmasında, bir tek üye devlet mevzuatına göre ödenen iki
veya daha fazla aylık veya gelirden yararlanan kimse, bu hükümler anlamında, bir üye devletin mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden yararlanan kimse olarak kabul edilir.
2) 27-33. maddeler hükümleri, bir üye devlet mevzuatına göre bir mesleki faaliyet icra etmeleri nedeniyle yardımlara hak kazanan bir aylık veya gelir sahibi ile onun aile bireyleri hakkında uygulanmaz; bu
durumda, ilgili kimse, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında “ücretli çalışan” veya “ücretsiz çalışan”
yahut “ücretli veya ücretsiz çalışanın aile bireyi” sayılır.
KESİM 5 bis
ÖĞRENİM YAPAN VEYA BİR MESLEKİ EĞİTİM GÖREN KİMSELER VE
BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 34bis- Öğrenciler ve Bunların Aile Bireylerine İlişkin Özel Hükümler
18. madde, 19. Madde, 22/1/a ve c maddesi, 22/2. ikinci bent maddesi, 22/3. maddesi, 23 ve 24.
maddeler ve Kesim 6 ve 7 hükümleri öğrencilere ve ihtiyaç oldukça bunların aile bireylerine uygulanır.
Madde 34 ter- (631/2004 Sayılı Tüzükle kaldırıldı)
KESİM 6
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35- Oturma Yeri Veya Bulunma Yeri Ülkesinde Birden Fazla Rejimin Varlığı Halinde
Uygulanacak Rejim-Önceden Mevcut Olan Hastalık Hali-Yardımların Sağlanacağı Azami
Süre
1) 2. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oturma veya bulunma yeri ülkesinin mevzuatı birden
fazla hastalık veya analık rejimini içeriyorsa, 19. madde, 21. maddenin 1. paragrafı, 22. madde, 25.
madde, 26. madde, 28. maddenin 1. paragrafı, 29. maddenin 1. paragrafı veya 31. madde hükümleri uyarınca uygulanacak hükümler, çelik sanayii beden işçilerinin tabi oldukları rejim hükümleridir.
Ancak, anılan mevzuatta maden işyerlerinde ve benzeri yerlerde çalışan işçiler için bir özel rejim
bulunmuyorsa, bu rejime ilişkin hükümler, bu işçi grubuna ve bunların aile bireylerine, bu kimselerin
başvurdukları oturma veya bulunma yeri kurumunun bu rejimin uygulamasında yetkili olması halinde
uygulanır.
2) 1631/2004 sayılı Tüzükle kaldırıldı.
3) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre yardımların sağlanması hastalığın menşei ile ilgili bir koşula bağlı
bulunuyorsa, bu koşul, bu Tüzüğün uygulandığı kimseler hakkında, hangi üye devlet ülkesinde otururlarsa otursunlar, uygulanmaz.
4) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre yardımların sağlanmasında azami bir süre tespit edilmişse, bu
mevzuatı uygulayan kurum, duruma göre, yardımların aynı hastalık veya analık olayı için diğer bir üye
devlet kurumunca sağlandığı süreyi nazara alabilir.
KESİM 7
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ
Madde 361) Bu Kısım kapsamına giren hükümler uyarınca bir üye devletin kurumunca diğer bir üye devletin kurumu hesabına yapılan yardımlara ilişkin giderler tam olarak iade olunur.
2) 1. paragrafta sözü edilen iadeler, 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğünde öngörülen usul ve
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esaslar dahilinde, belgelere dayalı fiili giderler üzerinden veya götürü esasına göre belirlenir ve yapılır.
Bu son durumda, bu götürüler mümkün olduğu ölçüde gerçek giderlere yakın olmalıdır.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları aralarında anlaşarak başka iade şekilleri öngörebilirler veya kendilerine bağlı kurumlar arasında her çeşit gider iadesinden vazgeçebilirler.
KISIM II
MALÜLLÜK

KESİM 1
YALNIZ “MALÜLLÜK YARDIMLARI MİKTARININ SİGORTALILIK SÜRELERİNİN UZUNLUĞUNA
BAĞLI OLMADIĞI” MEVZUALARA TABİ OLAN ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
Madde 37- Genel Hükümler
1) Birbirini izleyen sürelerde veya aralıklı olarak iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş
bulunan ve sigortalılık sürelerini yalnız “malüllük yardımları miktarının sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmadığı” mevzuatlara göre geçirmiş olan ücretli veya ücretsiz çalışan, yardımlardan, 39.
madde hükümlerine göre yararlanır. Bu madde, Kısım 8 kapsamına giren hükümler uyarınca aylıklara
ek olarak ödenen çocuk zamlarını ve ek yardımları ilgilendirmez.
2) EK IV/A da, ilgili her üye devlet için, 1. fıkrada sözü edilen neviden yürürlükte olan mevzuatlar belirtilir.
Madde 38- Yardımlardan Yararlanma Hakkının Kazanılması, Devamı veya Yeniden
Kazanılmasında Ücretli veya Ücretsiz Çalışanın Tabi Olduğu Mevzuatlara Göre Geçen
Sigortalılık veya Oturma Sürelerinin Nazara Alınması
1) Bir üye devlet mevzuatına göre 2 veya 3. fıkralar anlamında özel rejim olmayan bir rejim uyarınca
yardım hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılmasında sigortalılık veya oturma sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, bu üye devletin yetkili kurumu, diğer her üye devlet mevzuatına göre ücretli çalışanlara veya ücretsiz çalışanlara uygulanan genel veya özel bir rejim çerçevesinde
geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş gibi gereken ölçüde nazara
alır.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre bazı yardımların sağlanmasında sigortalılık sürelerinin yalnız ücretli
çalışanlara uygulanan bir özel rejime tabi bir meslekte veya duruma göre belirli bir işte geçmiş olması gerekiyorsa, diğer her üye devlet mevzuatına göre geçen süreler, bu yardımların sağlanmasında,
ancak mütekabil bir rejimde veya böyle bir rejim yoksa duruma göre aynı meslekte veya aynı işte
geçmiş olması kaydıyla nazara alınır.
Eğer böylece geçen süreler nazara alındığında ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanma koşullarını
yerine getirmiyorsa, bu süreler, yardımların genel rejimden sağlanmasında veya böyle bir rejim yoksa
duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimden sağlanmasında, ilgilinin bu rejimlerden birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile, hesaba dahil edilir.
3) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre bazı yardımların sağlanmasında sigortalılık sürelerinin yalnız
ücretsiz çalışanlara uygulanan bir özel rejime tabi bir meslekte geçmiş olması gerekiyorsa, diğer üye
devletler mevzuatına göre geçen süreler, bu yardımların sağlanmasında, ancak mütekabil bir rejimde
veya böyle bir rejim yoksa aynı meslekte geçmiş olması koşulu ile nazara alınır. EK IV/B’de, her üye
devlet için, ücretsiz çalışanlara uygulanan ve bu paragrafta sözü edilen rejimler belirtilir.
Eğer bu paragrafta sözü edilen süreler nazara alındığında ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanma
koşullarını yerine getirmiyorsa, bu süreler, yardımların genel rejimden sağlanmasında veya böyle bir
rejim yoksa duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimden sağlanmasında, ilgilinin
bu rejimlerden birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile, hesaba dahil edilir.
Madde 39- Yardımların Tasfiyesi
1) Malüllükle sonuçlanan işgörmezliğin meydana geldiği tarihte mevzuatı uygulanan üye devletin kurumu, bu mevzuat hükümlerine göre, gerektiğinde 38. madde hükümlerini nazara alarak, ilgilinin
yardımlara hak kazanmak için öngörülen koşulları yerine getirip getirmediğini tespit eder.
2) 1. fıkrada sözü edilen koşulları yerine getiren ilgili kimse, yalnız anılan kurumca sağlanan yardımlardan bu kurum mevzuatına göre yararlanır.
3) 1. fıkranın uygulanmasında yardımlara hak kazanmamış olan kimse, gerektiğinde 38. madde hükümleri nazara alınarak, yine de diğer bir üye devlet mevzuatına göre hak kazandığı yardımlardan
yararlanır.
4) 2 veya 3. fıkrada sözü edilen mevzuatta yardım miktarlarının çocuklar dışında kalan aile bireylerinin
varlığına göre tespit edilmesi öngörülüyorsa, yetkili kurum, ilgilinin diğer bir üye devlet ülkesinde
oturan aile bireylerini de yetkili devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazara alır.
5) 2 veya 3. fıkrada sözü edilen mevzuatta 46 bis maddesinin 2. paragrafı anlamında farklı nitelikteki
yardımlar veya diğer gelirlerle birleşme halinde yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasına ilişkin hükümler yer alıyorsa, 46 bis maddesinin 3. paragrafı ve 46 quater maddesinin 5. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
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71. maddenin 1. fıkranın a/ii bendi veya b/ii bendi (birinci cümle) hükümlerinin uygulandığı tam işsiz
durumdaki ücretli çalışan, oturduğu üye devlet ülkesinin yetkili kurumunca sağlanan malüllük yardımlarından, bu kurumca uygulanan mevzuata göre, son çalışması sırasında bu mevzuata tabi imiş gibi
ve duruma göre 38. madde hükümleri ve/veya 25. maddenin 2. paragrafı hükümleri nazara alınarak,
yararlanır. Bu yardımlar oturma yeri ülkesi kurumunun yükümündedir.
Eğer bu kurum malüllük yardımlarının karşılanmasında işsizlerden prim kesilmesini öngören bir mevzuatı uyguluyorsa, bu kesintiyi uyguladığı mevzuata göre yapmaya yetkilidir.
Eğer bu kurum uyguladığı mevzuata göre yardımların hesaplanmasını bir ücrete dayalı olarak yapıyorsa, ilgilinin son defa çalıştığı ülkede ve oturduğu ülkede elde ettiği ücretleri uyguladığı mevzuata
uygun olarak nazara alır. Oturma yeri ülkesinde bir ücret alınmamışsa, yetkili kurum, mevzuatında
öngörülen usuller dahilinde, son çalışma yeri ülkesinde elde dilen ücretleri nazara alır.

KESİM 2
YALNIZ “MALÜLLÜK YARDIMLARI MİKTARININ SİGORTALILIK VEYA OTURMA SÜRELERİNİN
UZUNLUĞUNA BAĞLI OLDUĞU” MEVZUATLARA VEYA BU NEVİDEN VE KESİM 1’DE SÖZÜ
EDİLEN NEVİDEN MEVZUATLARA TABİ OLAN ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
Madde 40- Genel Hükümler
1) Birbirini izleyen sürelerde veya aralıklı olarak en az biri 37. maddenin 1. paragrafında sözü edilen
neviden olmayan iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunan ücretli veya ücretsiz
çalışan, yardımlardan 4. paragraf hükümleri nazara alınarak, kıyas yoluyla uygulanan Kısım 3 hükümlerine göre yararlanır.
2) Ancak, EK IV/A da belirtilen bir mevzuata tabi iken malüllükle sonuçlanan bir işgöremezliğe maruz
kalan ilgili kimse, yardımlardan, 37. maddenin 1. paragrafı hükümlerine uygun olarak:
- gerektiğinde 38. madde hükümleri nazara alınarak,
- EK IV/A da belirtilmiş mevzuatlara göre geçen sigortalılık sürelerine başvurmaya gerek kalmaksızın, bu mevzuatta veya aynı neviden diğer mevzuatlarda öngörülen koşulları taşıması, ve
- EK IV/A da belirtilmemiş bir mevzuata göre malüllük yardımlarından yararlanma hakkının doğması
için gerekli koşulları taşımaması, ve
- 44. maddenin 2. paragrafının ikinci cümlesi nazara alınarak muhtemel yaşlılık yardımları haklarından yararlanmaması,
koşulu ile yararlanır.
3) a) Bir üye devletin EK IV/A da belirtilen ve malüllük yardımlarının tahsisini ilgilinin belirli bir süre
zarfında hastalık para yardımlarından yararlanmış olması koşuluna bağlayan mevzuatına veya
“evvelce bu mevzuata tabi olmuş bulunan bir ücretli veya ücretsiz çalışanın diğer bir üye devlet mevzuatına tabi iken işgöremez duruma düşmüş olması koşulunu öngören” mevzuatına göre
yardımlardan yararlanma hakkının belirlenmesinde, 37. maddenin 1. paragrafı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, kendisinin:
i) ikinci üye devlet mevzuatına göre bu işgöremezlik nedeniyle hastalık para yardımlarından
veya onun yerine ücretin devamı şeklinde öngörülen yardımdan yararlanmış olduğu bütün
süreler,
ii) ikinci üye devlet mevzuatına göre bu işgörmezliği izlemiş olan malüllük nedeniyle Kısım 2 ve
Kısım 3 anlamında yardımlardan yararlanmış olduğu bütün süreler, sanki kendisine birinci üye
devlet mevzuatına göre hastalık para yardımlarının sağlandığı veya kendisinin bu mevzuat
anlamında işgöremez duruma düştüğü bir süre sözkonusu imiş gibi nazara alınır.
b) Malüllük yardımlarından yararlanma hakkı, birinci üye devlet mevzuatı çerçevesinde ya bu mevzuatta öngörülen ilk hastalık ödeneği süresinin sona erdiği veya bu mevzuatta öngörülen ilk işgöremezlik süresinin sona erdiği tarihte, ve en erken:
i) ikinci üye devlet mevzuatına göre a/ii bendinde sözü edilen yardımlardan yararlanma hakkının
doğduğu tarihte, veya
ii) ilgilinin ikinci üye devlet mevzuatına göre hastalık para yardımlarından yararlanma hakkına
sahip olduğu son günü izleyen tarihte, doğar.
2) Talep sahibinin malüllük durumu konusunda bir üye devlet kurumunca alınan karar, ilgili diğer her üye
devletin kurumunu, bu devletlerin mevzuatları arasında malüllük durumuna ilişkin koşullarda uyum
bulunduğunun EK V te tanınması koşulu ile, bağlar.
KESİM 3
MALÜLLÜK DERECESİNİN ARTMASI
Madde 411) Bir tek üye devlet mevzuatına göre malüllük yardımı alan ücretli veya ücretsiz çalışanın malüllük derecesinin artması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) ilgili kimse yardımlardan yararlandıktan sonra diğer bir üye devletin mevzuatına tabi olmamışsa,,
birinci devletin yetkili kurumu, yardımları, malüllük derecesindeki artışı nazara alarak, uyguladığı
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2)

mevzuat hükümlerine göre sağlamak zorundadır;
b) ilgili kimse yardımlardan yararlandıktan sonra diğer bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına
tabi olmuşsa yardımlar kendisine malüllük derecesindeki artış nazara alınarak, duruma göre, 37.
maddenin 1. fıkrası veya 40. maddenin 1 veya 2. paragrafı hükümleri uyarınca sağlanır;
c) eğer, (b) bendi uyarınca ödenmesi gereken yardımın veya yardımların toplam miktarı ilgilinin evvelce yardımları ödemekle yükümlü kurum hesabına yararlandığı yardım miktarından aşağı ise, bu
kurum, ilgiliye, anılan miktarlar arasındaki farka eşit bir EK MİKTAR ödemekle yükümlüdür;
d) eğer b) bendinde belirtilen durumda ilk işgöremezlik konusunda yetkili olan kurum bir Hollanda
kur mu ise ve:
i) malüllük derecesinin artmasına neden olan arıza Hollanda mevzuatına göre yardım tahsisine
yer vermiş olan arızaya benzer bir arıza ise,
ii) bu arıza ilgilinin son defa tabi olduğu üye devlet mevzuatı anlamında bir meslek hastalığı ise
ve 60/1/b maddesinde sözü edilen ek yardımın ödenmesine hak kazandırıyorsa,
ve
iii) ilgilinin yardımlardan yararlandıktan sonra tabi olmuş bulunduğu mevzuat veya mevzuatlar
EK IV/A da belirtilen bir mevzuat veya mevzuatlardansa,
Hollanda kurumu, başlangıçtaki yardımı malüllük derecesinin artmasından sonra ödemeye devam
eder ve ilgilinin son defa tabi olmuş bulunduğu üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken
yardımda Hollanda yardımı tutarında indirme yapılır;
e) eğer b) bendinde belirtilen durumda ilgili kimse diğer bir üye devlet kurumu hesabına yardımlara
hak kazanmıyorsa, birinci devletin yetkili kurumu, yardımları, malüllük derecesindeki artışı ve
duruma göre 38. madde hükümlerini nazara alarak, kendi uyguladığı mevzuata göre sağlamak
zorundadır.
Bir ücretli veya ücretsiz çalışanın iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre yardımlardan yararlandığı malüllük derecesinin artması halinde; yardımlar, malüllük derecesindeki artış nazara alınarak,
40. maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre sağlanır.
KESİM 4
DURDURULAN VEYA KALDIRILAN YARDIMLARIN YENİDEN BAŞLAMASI-MALÜLLÜK
YARDIMLARININ YAŞLILIK YARDIMLARINA ÇEVRİLMESİ- 39. MADDE ÇERÇEVESİNDE
YARDIMLARIN YENİDEN HESAPLANMASI

Madde 42- Malüllük Yardımlarının Yeniden Ödenmeye Başlanması Halinde Ödemeyi Yapmakla
Yükümlü Kurumun Belirlenmesi
1) Yardımların durdurulmasından sonra ödemenin yeniden başlaması gerekiyorsa, ödeme, 43. madde
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yardımların durdurulduğu tarihte ödemeyi yapmakla yükümlü kurum veya kurumlarca yapılır.
2) Eğer yardımların kaldırılmasından sonra ilgilinin durumu kendisine yeni yardımların tahsisini haklı
gösterecek olursa, bu yardımlar, duruma göre 37. maddenin 1. paragrafı veya 40. maddenin 1 veya
2. paragrafı hükümlerine göre sağlanır.
Madde 43- Malüllük Yardımlarının Yaşlılık Yardımlarına Çevrilmesi-39. Madde Çerçevesinde
Tasfiye Edilen Yardımların Yeniden Hesaplanması
1) Malüllük yardımları gerektiğinde sağlandıkları mevzuatta veya mevzuatlarda öngörülen koşullarla ve
Kısım 3 hükümlerine uygun olarak yaşlılık yardımlarına çevrilir.
2) Bir üye devletin malüllük yardımlarını ödemekle yükümlü olan herhangi bir kurumu, malüllük yardımlarından yararlanmakta olan ve 49. madde hükümleri uyarınca diğer üye devletlerden biri veya birkaçının mevzuatı çerçevesinde yaşlılık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğu kabul edilen
kimseye, uyguladığı mevzuata göre hak kazandığı malüllük yardımlarını, 1. paragraf hükümlerinin bu
kurum bakımından uygulanacağı tarihe kadar veya aksi halde ilgilinin yardımlardan yararlanmak için
gerekli koşulları taşıdığı süre içinde ödemeye devam eder.
3) Bir üye devlet mevzuatına göre 39. madde çerçevesinde tasfiye edilen malüllük yardımlarının yaşlılık
yardımlarına çevrilmesi ve ilgilinin bu yardımlara diğer bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına
göre hak kazanmak için gerekli koşulları henüz taşımaması durumunda , ilgili kimse, bu üye devlet
veya devletlerce Kısım 3 hükümlerine uygun olarak tasfiye edilen malüllük yardımlarından, sanki bu
Kısım hükümleri malüllükle sonuçlanan işgöremezliğin meydana geldiği tarihte uygulanmakta imiş
gibi, çevrilme tarihinden başlayarak ilgili kimsenin yaşlılık yardımlarından yararlanmak için ilgili ulusal
mevzuatta veya mevzuatlarda öngörülen koşulları taşımasına kadar veya böyle bir çevirme öngörülmüyorsa ilgili mevzuat veya mevzuatlar çerçevesinde malüllük yardımlarına hak kazandığı sürece,
yararlanır.
4) 39. madde hükümlerine göre tasfiye edilen malüllük yardımları, yararlanıcının EK IV/A da belirtilmemiş bir mevzuat uyarınca malüllük yardımlarından yararlanma hakkının doğması için gerekli koşulları
taşıdığı tarihten veya diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca yaşlılık yardımlarından yararlandığı tarihten itibaren, Kısım 3 hükümleri uygulanarak yeni bir tasfiyeye konu teşkil eder.
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KESİM 5
MEMURLARLA İLGİLİ BİR ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİREN KİMSELER
Madde 43 bis
1) 37. Madde, 38. Maddenin 1. Fıkrası, 39. Madde ve Kesim 2, 3 ve 4 hükümleri memurlarla ilgili bir özel
rejim kapsamına giren kimselere kıyas yoluyla uygulanır.
2) Bununla birlikte, eğer bir üye devlet mevzuatına göre memurlarla ilgili bir özel rejimde sağlanan
yardımlardan yararlanma haklarının kazanılması, devamı, tasfiyesi veya yeniden kazanılması o üye
devlette bütün sigortalılık sürelerinin memurlarla ilgili bir veya birden fazla özel rejim çerçevesinde geçmesi veya o üye devlet mevzuatı uyarınca bu kabil sürelere eşdeğer olması koşuluna bağlı
ise,ancak, aynı üye devlet mevzuatına göre tanınabilen süreler nazara alınır.
Eğer bu şekilde tanınan sürelerin nazara alınmasından sonra ilgili kimse sözkonusu yardımlardan
yararlanmak için gerekli koşulları taşımıyorsa, bu süreler o üye devletlerin genel rejimlerinde veya
böyle bir rejim yoksa duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimlerde yapılan tahsislerde nazara alınır.
3) Mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında bir referans süresi zarfında elde edilen ilk veya son
aylıkların nazara alındığı bir üye devletin yetkili kurumu, bu hesaplamada ancak ilgili kimsenin bu
mevzuata tabi olduğu sürede veya sürelerde elde ettiği aylıkları (yeniden değerlendirilmiş miktarları
ile) nazara alır.
KISIM III
YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)
Madde 44- Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanın İki veya Daha Fazla Üye Devlet Mevzuatına Tabi
Olması Halinde Yardımların Tasfiyesine İlişkin Genel Hükümler
1) İki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi olan bir ücretli veya ücretsiz çalışanın kendisinin veya
hak sahiplerinin yardımlardan yararlanma hakları bu Kısım hükümlerine göre düzenlenir.
2) 49. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ücretli veya ücretsiz çalışanın tabi olduğu bütün mevzuatlar çerçevesinde yardımın tasfiye işlemlerine ilgili kimsenin bu husustaki tasfiye talebinden sonra
başlanır. İlgili kimsenin bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre hak kazandığı yaşlılık yardımlarının tasfiyesinin ertelenmesini kesinlikle talep etmesi halinde bu kurala aykırı hareket edilir.
3) Bu Kısım hükümleri Kısım 8 hükümlerine göre tahsis edilecek çocuk zamlarını, ek aylıkları ve yetim
aylıklarını ilgilendirmez.
Madde 45- Yardım Hakkının Kazanılması, Devamı veya Yeniden Kazanılmasında Ücretli
veya Ücretsiz Çalışanın Tabi Olduğu Mevzuatlara Göre Geçen Sigortalılık veya Oturma
Sürelerinin Nazara Alınması
1) Bir üye devlet mevzuatına göre 2 veya 3. paragraf anlamında özel rejim olmayan bir rejim uyarınca
yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması , devamı veya yeniden kazanılmasında sigortalılık
veya oturma sürelerinin tamamlanmış olması gerekiyorsa, bu üye devletin yetkili kurumu, diğer üye
devletler mevzuatına göre ücretli veya ücretsiz çalışanlara uygulanan genel veya özel rejim çerçevesinde geçen sigortalılık veya oturma sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş gibi gereken ölçüde
nazara alır.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre bazı yardımların sağlanmasında sigortalılık sürelerinin yalnız ücretli
çalışanlara uygulanan bir özel rejime tabi bir meslekte veya duruma göre belirli bir işte geçmesi gerekiyorsa, diğer üye devletler mevzuatına göre geçen süreler, bu yardımların sağlanmasında, ancak
mütekabil bir rejimde veya böyle bir rejim yoksa aynı meslekte veya duruma göre aynı işte geçmiş
olması koşulu ile nazara alınır. Eğer böylece geçen süreler nazara alındığında ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanma koşullarını yerine getirmiyorsa, bu süreler, yardımların genel rejimden veya
böyle bir rejim yoksa duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimden sağlanmasında,
ilgilinin bu rejimlerden birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile, nazara alınır.
3) Bir üye devlet mevzuatına göre bazı yardımların sağlanmasında sigortalılık sürelerinin yalnız ücretsiz
çalışanlara uygulanan bir özel rejime tabi bir meslekte geçmiş olması gerekiyorsa, diğer üye devletler
mevzuatına göre geçen süreler, bu yardımların sağlanmasında, ancak mütekabil bir rejimde veya
böyle bir rejim yoksa duruma göre aynı meslekte geçmiş olması koşulu ile nazara alınır. EK IV/B de,
her üye devlet için, ücretsiz çalışanlara uygulanan ve bu paragrafta sözü edilen rejimler belirtilir. Eğer
bu paragrafta sözü edilen süreler nazara alındığında ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanma
koşullarını yerine getirmiyorsa, bu süreler, yardımların genel rejimden veya böyle bir rejim yoksa duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimden sağlanmasında, ilgilinin bu rejimlerden
birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile, nazara alınır.
4) Bir üye devletin bir özel rejiminde geçen sigortalılık süreleri, yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılmasında, diğer bir üye devletin genel rejiminde veya böyle
bir rejim yoksa duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimde, ilginin bu rejimlerden
birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile, bu süreler evvelce bu sonuncu devlette 2. paragrafta veya 3. paragrafta (birinci cümle) sözü edilen bir rejimde nazara alınmış olsa dahi, nazara
alınır.
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5)

6)

Bir üye devlet mevzuatına göre yardımların kazanılması, devamı veya yeniden kazanılmasında sigortalılık olayının meydana geldiği tarihte sigortalı olma koşulu öngörülüyorsa, bu koşul, ilgili her
üye devlet için, EK VI da öngörülen usullere göre ilgilinin diğer bir üye devlet mevzuatı çerçevesinde
sigortalı olması halinde yerine getirilmiş sayılır.
Ücretli çalışanın 71 maddenin 1. paragrafının a/ii veya b/ii (birinci cümle) bendine göre yardımlardan
yararlandığı tam işsizlik süresi, anılan kimsenin ülkesinde oturduğu üye devletin yetkili kurumunca bu
kurumun uyguladığı mevzuata uygun olarak sanki o kimse son çalışması sırasında bu mevzuata tabi
imiş gibi, nazara alınır.
Eğer bu kurum yaşlılık yardımlarının karşılanmasında işsizlerden prim kesilmesini öngören bir mevzuatı uyguluyorsa, bu kesintiyi uyguladığı mevzuata göre yapmaya yetkilidir.
Eğer ilgilinin oturduğu ülkede geçen tam işsizlik süresi ancak prim ödeme sürelerinin aynı ülkede
geçmiş olması koşuluna bağlı olarak nazara alınabiliyorsa, bu koşul, prim ödeme sürelerinin diğer bir
üye devlet ülkesinde geçmiş olması halinde yerine getirilmiş sayılır.

Madde 46- Yardımların Tasfiyesi
1) Bir üye devlet mevzuatına göre yardımlara hak kazanmak için gerekli koşullar 45. madde ve 40. maddenin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanmasına gerek olmaksızın yerine getiriliyorsa, aşağıdaki kurallar
uygulanır:
a) Yetkili kurum:
i) bir yandan, yalnız kendi mevzuatına göre,
ii) diğer yandan, 2. fıkranın uygulanmasında, ödenmesi gereken yardım miktarını hesaplar.
b) Bununla birlikte, yetkili kurum, a/ii bendine göre yapılacak hesaplama sonucunun, a/i bendi uyarınca yapılacak hesaplama sonucuna, yuvarlak rakamların kullanılmasından ileri gelecek farklılıklar hariç, eşit veya onun altında olması halinde, 46 ter ve 46 quater maddelerinde sözü edildiği
biçimde birleşme hükümlerini içeren bir mevzuatı uygulamaması ölçüsünde veya mevzuatın 46
quater maddesinde sözü edilen durumda birleşme hükümlerini (farklı nitelikteki yardımların nazara alınmasını ancak kurumun yalnız kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğu ile bir tek yardımdan yararlanmak için mevzuata göre gerekli sigortalılık ve oturma
sürelerinin uzunluğu arasındaki orana göre) öngörmesi koşulu ile, a/ii bendine göre yapılacak
hesaplamadan vazgeçebilir.
EK IV/C de, ilgili her üye devlet için, sözü edilen her iki hesaplamanın böyle sonuç doğuracağı
haller belirtilir.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre yardımlara hak kazanmak için gerekli koşulların ancak 45. maddenin
ve/veya 40. maddenin 3. fıkrasının uygulanmasından sonra yerine getirilmesi halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) yetkili kurum, ücretli veya ücretsiz çalışanın tabi olduğu üye devletler mevzuatlarına göre geçen
bütün sigortalılık ve/veya oturma süreleri kendi ülkesinde ve tasfiye tarihinde kendi uyguladığı
mevzuata göre geçseydi ilgili kimse ne miktarda yardım talep edebilecek idiyse o yardımı nazari
miktar olarak hesaplar. Eğer bu mevzuata göre yardımın miktarı geçen sürelerin uzunluğuna bağlı
değilse, bu miktar bu a) bendinde sözü edilen nazari miktar olarak kabul edilir;
b) yetkili kurum, daha sonra, a) bendinde sözü edilen nazari miktara dayanarak, kendi uyguladığı
mevzuata göre sigorta olayının meydana gelmesinden önce geçen sigortalılık veya oturma süreleri
uzunluğunun ilgili bütün üye devletler mevzuatlarına göre sigorta olayının meydana gelmesinden
önce geçen sigortalılık ve oturma süreleri toplam uzunluğuna oranını yardımın fiili miktar olarak
tespit eder.
3) İlgili kimse, sözkonusu her üye devletin yetkili kurumundan, 1 ve 2. fıkralar uyarınca hesaplanan
en yüksek miktara, bu yardımın ödenmesi gerektiği mevzuatta yardımların duruma göre indirilmesi,
durdurulması veya kaldırılması yolunda öngörülen hükümlerin tamamının uygulanmasına dokunulmaksızın, hak kazanır. Eğer böyle bir durum sözkonusu ise, yapılacak karşılaştırma anılan hükümlerin
uygulanmasından sonra belirlenen miktarları ilgilendirir.
4) Malüllük, yaşlılık veya ölüm aylıkları veya gelirleri konusunda 6/b maddesinde belirtilen çok yanlı bir
sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında, iki veya daha fazla üye devlet tarafından
ödenmesi gereken yardımların tutarı 1-3. paragraflar hükümlerinin uygulanmasında bu üye devletlerce ödenmesi gereken tutarın üstünde değilse, ilgili kimse bu Kısım hükümlerinden yararlanır.
Madde 46 bis-Üye Devletlerin Mevzuatları Uyarınca Malüllük, Yaşlılık Veya Ölüm Yardımların
Uygulanan İndirme, Durdurma veya Kaldırma Kurallarına İlişkin Genel Hükümler
1) “AYNI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ” deyiminden, bu Kısım hükümleri anlamında
“aynı kimsenin geçirdiği sigortalılık ve/veya oturma sürelerine dayanılarak hesaplanan veya sağlanan
malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarına ilişkin tüm birleşmeler”in anlaşılması uygun olur.
2) “FARKLI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ” deyiminden, bu Kısım hükümleri anlamında “1. paragraf anlamında aynı nitelikte olduğu kabul edilmeyen yardımlara ilişkin birleşmeler”in
anlaşılması uygun olur.
3) Bir üye devlet mevzuatına göre bir malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımının aynı veya farklı nitelikteki
bir yardımla veya gelirlerle birleşmesi halinde yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında, aşağıdaki kurallar uygulanır:
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a) bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan yardımlar veya diğer bir üye devlet mevzuatına göre
hak kazanılan gelirler ancak birinci üye devlet mevzuatının yabancı ülkede hak kazanılan yardımlar
veya gelirlerin nazara alınmasını öngörmesi halinde, nazara alınır;
b) diğer bir üye devlet mevzuatına göre ödenecek yardımların miktarı vergi ve sosyal güvenlik primleri ile diğer ferdî kesintilerin indirilmesinden önce nazara alınır;
c) diğer bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan ve isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta
rejimine göre ödenen yardım miktarları nazara alınmaz;
d) ilgilinin diğer üye devletler mevzuatları uyarınca ödenmesi gereken aynı veya farklı nitelikteki
yardımlardan veya diğer üye devletler ülkesinde hak kazandığı diğer gelirlerden yararlanması nedeniyle indirme, durdurma veya kaldırma hükümlerinin bir tek üye devlet mevzuatı çerçevesinde
uygulanması halinde, bu üye devlet mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken yardımda ancak diğer
üye devletler mevzuatları uyarınca ödenmesi gereken yardımların veya diğer üye devletler ülkesinde hak kazanılan gelirlerin miktarı ile sınırlı olarak indirme yapılabilir.
Madde 46 ter- İki Veya Daha Fazla Üye Devlet Mevzuatı Uyarınca Ödenmesi Gereken Aynı
Nitelikteki Yardımların Birleşmesi Halinde Uygulanacak Özel Kurallar
1) Bir üye devlet mevzuatında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması yolunda yer alan
hükümler 46. maddenin 2. paragrafı uyarınca hesaplanan bir yardım hakkında uygulanmaz.
2) Bir üye devlet mevzuatında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması yolunda yer alan
hükümler 46. maddenin 1. paragrafının a/i bendi uyarınca hesaplanan bir yardım hakkında, ancak:
a) Miktarı geçirilen sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan ve EK IV/D de sözü
edilmiş bulunan bir yardımın,
veya;
b) miktarı sigorta olayının meydana geldiği tarihle sonraki bir tarih arasında geçmiş sayılan bir itibari
süreye göre belirlenen bir yardımın, sözkonusu olması halinde uygulanır; bu son durumda sözü
edilen hükümler, böyle bir yardımın:
i) iki veya daha fazla üye devlet mevzuatında aynı itibari sürenin iki veya birkaç kez nazara alınmasını önlemeyi amaçlayan bir anlaşmanın mevcut olması hariç, aynı nitelikteki bir yardımla,
veya
ii) a) bendinde sözü edilen bir yardımla,
birleşmesi halinde uygulanır.
a) ve b) bentlerinde sözü edilen yardımlar ve anlaşmalar EK IV/D de gösterilir.
Madde 46 quater- İki Veya Daha Fazla Üye Devlet ilgili Olduğunda 46 bis Maddesinin 1.
Fıkrasında Sözü Edilen Bir veya Birden Fazla Yardımın Farklı Nitelikteki Bir Veya Birden
Fazla Yardımla veya Diğer Gelirle Birleşmesi Halinde Uygulanacak Özel Kurallar
1) Farklı nitelikteki yardımlardan veya diğer gelirlerden yararlanma aynı zamanda 46. maddenin 1.paragrafının a/i bendinde sözü edilen iki veya daha fazla yardımın indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasını gerektiriyorsa, ilgili üye devletlerin mevzuatlarında yardımların indirilmesi, durdurulması
veya kaldırılması yolunda öngörülen hükümlerin kesinlikle uygulanması halinde ödenmeyecek olan
miktarlar indirme, durdurma veya kaldırmaya konu teşkil eden yardımlar sayısına bölünür.
2) 46. maddenin 2. fıkrası uyarınca hesaplanan bir yardım sözkonusu ise, diğer üye devletlerin farklı
nitelikteki yardım veya yardımları yahut üye devletin mevzuatında indirme, durdurma veya kaldırma
konusunda öngörülen diğer gelirler ve tüm unsurlar, 46. maddenin 2. fıkrasının b) bendinde sözü
edilen sigortalılık ve/veya oturma süreleri ile anılan yardımın hesaplanmasında yapılan kesintiler arasındaki orana göre nazara alınır.
3) Eğer farklı nitelikteki yardımlardan veya diğer gelirlerden yararlanma aynı zamanda 46. maddenin 1.
fıkrasının a/i bendinde sözü edilen bir veya birden fazla yardımın ve 46. maddenin 2. fıkrasında sözü
edilen bir veya birden fazla yardımın indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasını gerektiriyorsa, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) 46. maddenin 1. fıkrasının a/i bendinde sözü edilen yardım veya yardımlarla ilgili olarak, üye devletlerin mevzuatlarında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması yolunda öngörülen
hükümlerin kesinlikle uygulanması halinde ödenmeyecek olan miktarlar indirme, durdurma veya
kaldırmaya konu teşkil eden yardımlar sayısına bölünür;
b) 46. maddenin 2. fıkrasında sözü edilen yardım veya yardımlarla ilgili olarak, indirme, durdurma
veya kaldırma 2. paragraf hükümlerine uygun olarak yapılır.
4) Eğer 1. paragrafta ve 3. fıkrasının a) bendinde sözü edilen hallerde bir üye devletin mevzuatı indirme,
durdurma veya kaldırma hükümlerinin uygulanmasında farklı nitelikteki yardımların ve/veya diğer
gelirlerin ve tüm diğer unsurların 46/2/b maddesinde sözü edilen sigortalılık süreleri arasındaki orana
göre nazara alınmasını öngörüyorsa, yukarıdaki paragraflarda sözü edilen bölme işlemi bu üye devlet
için yapılmaz.
5) Yukarıda sözü edilen hükümlerin tümü, bir veya birden fazla üye devlet mezuatının bir yardımdan
yararlanma hakkının diğer bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken farklı nitelikteki bir yardımdan veya diğer gelirlerden yararlanma halinde doğamayacağını öngörmesi halinde, kıyas yoluyla
uygulanır.
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Madde 47- Yardımların Hesaplanmasında Ek Hükümler
1) 46. maddenin 2. fıkrasında sözü edilen nazari miktarın ve oranlamanın (pro-rata) hesaplanmasında
aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) geçen sigortalılık veya oturma sürelerinin toplam uzunluğu bu devletlerden birinin mevzuatına
göre bir tam yardımdan yararlanmak için gerekli azami sürenin üstünde ise, bu devletin yetkili
kurumu, anılan sürelerin toplam uzunluğu yerine bu azami süreyi nazara alır. Bu hesaplama yöntemi anılan kuruma bu kurumca ödenen yardım miktarının üstünde bir yardım ödenmesi vecibesini
yükleme sonucunu doğurmaz. Bu hüküm, miktarı sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan
yardımlar için geçerli değildir;
b) aynı zamana rastlayan sürelerin nazara alınmasına ilişkin usuller 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğünde gösterilir;
c) bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında bir ortalama kazanç, ortalama prim,
ortalama zam veya ilgilinin sigortalılık süreleri zarfında elde ettiği brüt kazanç ile çıraklar hariç bütün sigortalıların brüt kazançlarının ortalaması arasındaki oran esas alınıyorsa, bu devletin yetkili
kurumu, bu ortalama veya oranlı rakamları, yalnız anılan devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık
sürelerini ve bu süreler zarfında ilgilinin elde ettiği brüt kazancı esas alarak belirler;
d) bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında kazançların, primlerin veya zamların
miktarı esas alınıyorsa, bu devletin kurumu diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri çerçevesinde nazara alınacak kazançları, primleri veya zamları kendi
mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinde ödendiği tespit edilen kazançların, primlerin veya
zamların ortalamasını esas alarak belirler;
e) bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında maktu bir kazanç veya miktar esas
alınıyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık
veya oturma süreleri çerçevesinde nazara alınacak kazanç veya miktarın, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık sürelerine tekabül eden maktu kazanç veya miktara yahut duruma
göre maktu kazançlara veya maktu kazançların ortalamasına eşit olduğunu kabul eder;
f) bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında bazı süreler için kazançların miktarı
ve diğer süreler için kazanç veya maktu bir miktar esas alınıyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri çerçevesinde duruma
göre d) veya e) bendi hükümleri uyarınca belirlenen kazançları veya maktu miktarları yahut bu
kazançlar veya miktarların ortalamasını nazara alır; eğer bu hesaplamada bu kurumun uyguladığı
mevzuata göre bütün süreler için maktu bir kazanç veya miktar esas alınıyorsa, anılan kurum,
diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri çerçevesinde nazara alınacak kazancın bu maktu kazanca veya miktara tekabül eden itibari kazanca eşit olduğunu
kabul eder;
g) bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında bir ortalama prim esası öngörülüyorsa, bu devletin yetkili kurumu bu ortalama miktarı yalnız kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini nazara alarak belirler.
2) Bir üye devletin mevzuatında yardımların hesaplanmasında nazara alınan unsurlar üye devletler
mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri çerçevesinde bu devletin yetkili kurumu
tarafından 1. paragraf hükümleri uyarınca nazara alınan unsurlara uygulanır.
3) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre yardımların miktarı çocuklar dışında kalan aile bireylerinin varlığı
nazara alınarak tespit ediliyorsa, bu devletin yetkili kurumu ilgilinin diğer bir üye devlet ülkesinde
oturan aile bireylerini de yetkili devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazara alır.
4) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre 45. maddenin 6. fıkrasının birinci ve ikinci bentlerinin uygulanmış olması halinde yardımların hesaplanmasında bir ücretin nazara alınması gerekiyorsa ve bu üye
devlette aylığın tasfiyesinde nazara alınacak süreler yalnız 71. maddenin 1. paragrafının a/ii ve b/ii
(birinci cümle) bentlerinin uygulanmasında ödenek ödenen tam işsizlik süreleri ise, bu devletin yetkili
kurumu, aylığı, tam işsizlik yardımlarının ödenmesinde referans olarak kullandığı ücreti esas alarak
ve kendi uyguladığı mevzuata göre tasfiye eder.
Madde 48- 1 Yıldan Az Sigortalılık Veya Oturma Süreleri
1) 46. maddenin 2. fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, bir üye devletin kurumu:
- kendi mevzuatına göre geçen sürelerin uzunluğu 1 yılı bulmuyorsa, ve
- yalnız bu süreler nazara alındığında bu kurumca uygulanan mevzuat çerçevesinde hiç bir hak doğmuyorsa,
- sigorta olayının meydana geldiği tarih itibariyle nazara alınacak 1 yılın altındaki bu sürelere göre
yardım tahsis etmeye mecbur değildir.
2) İlgili diğer üye devletlerin her birinin kurumu, 46. maddenin 2. paragrafının ( b) bendi hükümleri hariç) uygulanmasında 1. paragrafta sözü edilen süreleri nazara alır.
3) 1. paragraf hükümlerinin uygulanması ilgili üye devletlerin bütün kurumlarını yardım sağlamak yükümlülüğünden kurtarma sonucunu doğuruyorsa, yardımlar, bu devletlerden yalnız koşulları yerine
getirilmiş olan sonuncusunun mevzuatına göre, sanki geçen ve 45. maddenin 1-4. fıkraları hükümlerine göre nazara alınan bütün sigortalılık ve oturma süreleri o devletin mevzuatına göre geçmiş gibi,
sağlanır.
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Madde 49- İlgilinin Sigortalılık Veya Oturma Sürelerinin Geçtiği Bütün Mevzuatların
Gerektirdiği Koşulları Aynı Anda Yerine Getirmemesi Veya Yaşlılık Yardımlarının
Tasfiyesinin Ertelenmesini Kesinlikle Talep Etmesi Halinde Yardımların Hesaplanması
1) İlgili kimse duruma göre 45. madde hükümleri ve/veya 40. maddenin 3. paragrafı hükümleri nazara
alındığında, tabi olduğu bütün üye devletler mevzuatlarına göre yardımların sağlanması için gerekli
koşulları belirli bir tarihte yerine getirmiyorsa fakat bu devletlerden sadece birinin veya bir kaçının
koşullarını taşıyorsa, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) koşulları yerine getirilen bir mevzuatı uygulayan yetkili kurumların her biri, ödenmesi gereken
yardım miktarını 46. madde hükümlerine uygun olarak hesaplar;
b) ancak:
i) ilgili kimse koşullarını yerine getirmediği mevzuatlara göre geçen sigortalılık veya oturma
sürelerine başvurmaya gerek olmaksızın en az iki mevzuatla ilgili koşulları yerine getiriyorsa,
bu süreler, 46. maddenin 2. paragrafının uygulanmasında nazara alındığında daha yüksek
miktarda bir yardımın belirlenmesine olanak vermediği takdirde, nazara alınmaz;
ii) eğer ilgili kimse koşullarını yerine getirmediği mevzuatlara göre geçen sigortalılık veya oturma
sürelerine başvurmaya gerek olmaksızın bir tek mevzuatla ilgili koşulları yerine getiriyorsa,
ödenmesi gereken yardım miktarı 46/1/a/i maddesine uygun olarak kendisinin yalnız koşullarını yerine getirdiği mevzuat hükümlerine göre ve yalnız bu mevzuat uyarınca geçen süreler
nazara alınarak hesaplanır; şu kadar ki, koşulları yerine getirilmeyen mevzuatlara göre geçen
sürelerin nazara alınması 46/1/a/i maddesine uygun olarak daha yüksek düzeyde bir yardım
miktarının belirlenmesine olanak vermemelidir.

2)

3)

Bu paragraf hükümleri ilgilinin yaşlılık yardımlarının tasfiyesini 44/2 maddesine uygun olarak
kesinlikle ertelenmeyi talep etmesi halinde, kıyas yoluyla uygulanır.
1. paragrafta sözü edilen durumda, ilgili mevzuatlardan birine veya birkaçına göre sağlanan yardım
veya yardımlar, ilgilinin tabi olmuş bulunduğu diğer mevzuatlardan biri veya birkaçının gerektirdiği
koşullar yerine getirildikçe ve duruma göre 45. madde hükümleri göz önünde tutularak ve gereğine
göre 1. paragraf hükümleri yeniden bir kez daha nazara alınarak 46. madde hükümlerine göre yeni
bir hesaplama yapılır. Bu paragraf, bir kimsenin bir veya birden fazla üye devlet mevzuatı uyarınca
hak kazandığı yaşlılık yardımlarının tasfiyesini talep etmesi halinde (ki bu talebe kadar tasfiye 44.
maddenin 2. paragrafı “ikinci cümle” uyarınca askıda idi) kıyas yoluyla uygulanır.
Yeni bir hesaplama, ilgili mevzuatlardan biri veya birkaçının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesi
son bulduğunda, 1. fıkra hükümlerine uygun olarak ve 40. maddenin 2. paragrafı hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, resen yapılır.

Madde 50- Çeşitli Üye Devletlerin Mevzuatlarına Göre Ödenmesi Gereken Yardımlar Tutarının
İlgilinin Bu Devletlerden Ülkesinde Oturduğu Üye Devletin Mevzuatına Göre Ödenmesi
Gereken Asgari Miktarın Altında Olması Halinde Ek Miktar Tahsisi
Kendisine bu Kısım hükümleri uygulanmış bulunan yardım sahibinin oturduğu ve mevzuatına göre
kendisine bir yardım sağlaması gereken devlette alacağı yardım miktarı, yukarıdaki maddeler hükümleri uyarınca yardım tahsisinde nazara alınan sürelerin tamamına eşit bir sigortalılık veya oturma
süresi için anılan mevzuatta belirlenen asgari yardım miktarından daha az olamaz. Bu devletin yetkili
kurumu, sözkonusu kimseye, gerektiğinde, bu devlette oturduğu bütün süre zarfında, bu Kısım hükümlerine göre ödenmesi gereken yardımlar tutarı ile asgari yardım miktarı arasındaki farka eşit bir
EK MİKTAR öder.
Madde 51 - Yardımların Yeniden Değerlendirilmesi ve Yeniden Hesaplanması
1) İlgili devletlerce bağlanan yardımlar hayat pahalılığı, ücret düzeyindeki değişiklikler veya diğer uyarlama unsurları nedeniyle bir yüzde oranında veya belirli bir miktar itibariyle değişirse, bu yüzde veya
miktar, 46. madde hükümlerine göre belirlenen yardımlara, anılan madde hükümleri uyarınca yeni bir
hesaplamaya gerek kalmaksızın, doğrudan uygulanmalıdır.
2) Buna karşılık, yardımların tespit şeklinin veya hesaplama kurallarının değişmesi halinde 46. madde
hükümlerine göre yeniden hesaplama yapılır.
Madde 51 bis- Memurlarla İlgili Bir Özel Rejim Kapsamına Giren Kimseler
1) 44. Madde, 45. Maddenin 1,5,6. fıkraları ve 46 ila 51. Maddeler hükümleri memurlarla ilgili bir özel
rejim kapsamına giren kimselere kıyas yoluyla uygulanır.
2) Bununla birlikte, eğer bir üye devlet mevzuatına göre, memurlarla ilgili bir özel rejimde sağlanan
yardımlardan yararlanma haklarının kazanılması, devamı, tasfiyesi veya yeniden kazanılması o üye
devlette bütün sigortalılık sürelerinin memurlarla ilgili bir veya birden fazla özel rejim çerçevesinde
geçmesi veya o üye devlet mevzuatı uyarınca bu kabil sürelere eşdeğer olması koşuluna bağlı ise,
ancak, aynı üye devlet mevzuatına göre tanınabilen süreler nazara alınır.
Eğer bu şekilde tanınan sürelerin nazara alınmasından sonra ilgili kimse sözkonusu yardımlardan yararlanmak için gerekli koşulları taşımıyorsa, bu süreler o üye devletlerin genel rejiminde veya böyle
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3)

bir genel rejim yoksa işçilere ve müstahdemlere uygulanan rejimlerinde yapılan tahsislerde nazara
alınır.
Mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında bir referans süresi zarfında elde edilen ilk veya son
aylıkların nazara alındığı bir üye devletin yetkili kurumu bu hesaplamada ancak ilgili kimsenin bu
mevzuata tabi olduğu sürede veya sürelerde elde ettiği aylıkları (yeniden değerlendirilmiş miktarları
ile) nazara alır.
KISIM IV
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
KESİM 1
YARDIMLARA HAK KAZANMA

Madde 52- Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturma-Genel Kurallar
Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan ve bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığın
tutulan ücretli veya ücretsiz çalışan, oturduğu ülkede:
a) yetkili kurum hesabına, oturma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre ve bu kuruma bağlı
imiş gibi sağlanan sağlık yardımlarından,
b) yetkili kurumca bu kurum mevzuatına göre sağlanan para yardımlarından, yararlanır. Ancak yetkili
kurumla oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra para yardımları bu sonuncu
kurum tarafından birinci kurum hesabına yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
Madde 53- Sınır Çalışanları-Özel Kurallar
Sınır çalışanları da yetkili devlet ülkesinde yardım alabilirler. Bu yardımlar yetkili kurumca bu devlet
mevzuatına göre sınır çalışanı bu devletin ülkesinde oturuyormuş gibi sağlanır.
Madde 54- Yetkili Devlet Ülkesinde Bulunma Veya Oturmanın Yetkili Devlet Ülkesine
Nakli
1) 52. maddede sözü edilen ve yetkili devlet ülkesinde bulunan ücretli veya ücretsiz çalışan, yardımlardan, bu devletin mevzuatına göre, evvelce bu bulunmadan önce yardım görmüş olsa dahi yararlanır.
Ancak bu hüküm sınır çalışanına uygulanmaz.
2) 52. maddede sözü edilen ve oturmasını yetkili devlet ülkesine nakleden ücretli veya ücretsiz çalışan,
yardımlardan, bu devletin mevzuatına göre, evvelce oturmasını nakletmeden önce yardım görmüş
olsa dahi, yararlanır.
Madde 55- Yetkili Devlet Dışında Bulunma-İş Kazası veya Meslek Hastalığının Meydana
Gelmesinden Sonra Bir Üye Devlete Dönme veya Oturmayı Nakletme-Uygun Tedavi için
Diğer Bir Üye Devlete Gitme Gereği
1) Bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ücretli veya ücretsiz çalışan:
a) yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bulunduğunda, veya
b) yetkili kurum hesabına yardımlardan yararlanmaya hak kazandıktan sonra bu kurumca oturduğu
üye devlet ülkesine dönmesine veya oturmasını diğer bir üye devlet ülkesine nakletmesine izin
verildiğinde, veya
c) durumunun gerektirdiği tıbbi tedaviden yararlanmak üzere diğer bir üye devlet ülkesine gitmesine
izin verildiğinde:
i) yetkili kurum hesabına oturma veya bulunma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre
sağlanan sağlık yardımlarından (bu kuruma bağlı imiş gibi, fakat yardım süresi yetkili devlet
mevzuatına göre belirlenmek üzere),
ii) yetkili kurumca bu kurum mevzuatına göre sağlanan para yardımlarından, yararlanır. Ancak,
yetkili kurumla oturma yeri kurumu arasında varılacak anlaşmadan sonra para yardımları bu
sonuncu kurum tarafından birinci kurum hesabına yetkili devlet mevzuatına göre sağlanabilir.
2) 1. fıkranın b) bendinde sözü edilen izin ancak ilgilinin yer değiştirmesinin onun sağlık durumunu veya
tıbbi tedavinin uygulanmasını tehlikeye koyacak nitelikte olduğunun tespit edilmesi halinde reddolunabilir.
1. fıkranın c) bendinde sözü edilen izin sözkonusu tedavinin ilgilinin oturduğu üye devlet ülkesinde
yapılamaması halinde reddolunamaz.
Madde 56- Güzergâhta Meydana Gelen Kazalar
Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde güzergâhta meydana gelen kaza yetkili devlet ülkesinde
meydana gelmiş sayılır.
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Madde 57- İlgilinin Birden Fazla Üye Devlette Aynı Riske Maruz Kalmış Olması Halinde
Sağlanacak Yardımlar
1) Bir meslek hastalığına tutulan kimsenin iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre anılan hastalığa neden olabilecek bir faaliyet icra etmesi halinde, bu kimsenin veya onun hak sahibinin talep
edebilecekleri yardımlar, duruma göre, 2-5. fıkralar hükümleri nazara alınarak, bu devletlerden yalnız
koşulları yerine getirilmiş olan sonuncusunun mevzuatına göre sağlanır.
2) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarının sağlanması sözkonusu hastalığın
ilk kez tıbben bu devletin ülkesinde tespit edilmiş olması koşuluna bağlı ise, bu koşul, anılan hastalığın
ilk kez diğer bir üye devlet ülkesinde tespit edilmiş olması halinde yerine getirilmiş sayılır.
3) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarının sağlanması sözkonusu hastalığın
böyle bir hastalığa neden olabilecek nitelikteki son faaliyetin sona ermesinden sonra belirli bir süre
içinde tespit edilmiş olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin yetkili kurumu, bu son faaliyetin
hangi tarihte icra edildiğini tetkik ederken, diğer her üye devlet mevzuatına göre icra edilmiş olan aynı
nitelikteki faaliyetleri kendi uyguladığı mevzuata göre icra edilmiş gibi gereken ölçüde nazara alır.
4) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarının sağlanması sözkonusu hastalığın
böyle bir hastalığa neden olabilecek nitelikteki faaliyetin belli bir süre zarfında icra edilmiş olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin yetkili kurumu, böyle bir faaliyetin diğer bir üye devlet mevzuatına göre icra edilmiş olduğu süreleri kendi mevzuatına göre icra edilmiş gibi gereken ölçüde nazara
alır.
5) Pnömokonyoz sklerojen halinde, gelirler dahil para yardımlarını sağlama yükümlülüğü ilgilinin bu
hastalığa neden olabilecek bir faaliyeti icra etmiş olduğu üye devletlerin yetkili kurumları arasında
bölüştürülür. Bu bölüştürme, bu yardımların geçerli olduğu tarihte, 45. maddenin 1. paragrafında
sözü edilen ve bu devletlerden her birinin mevzuatına göre geçen yaşlılık sigortası süreleri veya oturma süreleri uzunluğunun bütün bu devletler mevzuatlarına göre geçen yaşlılık sigortası süreleri veya
oturma süreleri toplamına oranı ölçüsünde yapılır.
6) Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, 5. paragraf hükümlerinin yaygınlaştırıldığı meslek hastalıklarını
oybirliği ile belirler.
Madde 58- Para Yardımlarının Hesaplanması
1) Bir üye devlet mevzuatına göre para yardımlarının hesaplanmasında bir ortalama kazanç esas alınıyorsa, bu devletin yetkili kurumu, bu ortalama kazancı, yalnız anılan mevzuata göre geçen süreler
zarfında ödendiği tespit edilen kazançlara göre belirler.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre para yardımlarının hesaplanmasında bir maktu kazanç esas alınıyorsa, bu devletin yetkili kurumu, yalnız anılan mevzuata göre geçen sürelere tekabül eden maktu
kazancı veya duruma göre maktu kazançların ortalamasını nazara alır.
3) Bir üye devlet mevzuatına göre para yardımlarının miktarı aile bireylerinin sayısına göre değişiyorsa,
bu devletin yetkili kurumu, ilgilinin diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerini de yetkili devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazar alır.
Madde 59 - İş Kazasına Uğrayan veya Meslek Hastalığına Tutulan Kimsenin Nakil Giderleri
1) Bir üye devlet mevzuatına göre iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan bir kimsenin
oturma yerine veya hastaneye kadar olan nakil giderlerinin ödenmesi gerekiyorsa, bu devletin yetkili
kurumu, ilgilinin oturduğu diğer bir üye devlet ülkesinde mütekabil yere kadar yapılan bu giderleri,
sözkonusu nakil konusunda önceden izin verilmiş olması koşuluyla ve bu nakli haklı gösteren nedenleri de usulü dairesinde nazara alarak, üstlenir. Bu izin sınır çalışanı sözkonusu olduğunda gerekli
değildir.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre ölen bir kimsenin cenazesinin nakledildiği yere kadar olan nakil giderlerinin ödenmesi gerekiyorsa, bu devletin yetkili kurumu, ilgilinin kaza sırasında oturduğu diğer bir
üye devlet ülkesinde mütekabil yere kadar yapılan bu giderleri, uyguladığı mevzuta göre üstlenir.
KESİM 2
ÖDENEK ÖDENEN MESLEK HASTALIĞININ AĞIRLAŞMASI
Madde 601) Bir üye devlet mevzuatına göre meslek hastalığı ödeneğinden yararlanmış veya yararlanmakta olan
bir ücretli veya ücretsiz çalışanın bu hastalığının ağırlaşması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) eğer ilgili kimse yardımlardan yararlandıktan sonra diğer bir üye devlet mevzuatına göre sözkonusu hastalığa veya hastalığın ağırlaşmasına neden olabilecek bir mesleki faaliyeti icra etmemişse,
birinci devletin yetkili kurumu, yardım giderlerini ağırlaşmanın derecesini nazara alarak uyguladığı
mevzuata göre üstlenmek zorundadır;
b) eğer ilgili kimse yardımlardan yararlandıktan sona böyle bir mesleki faaliyeti diğer bir üye devlet
mevzuatına göre icra etmişse, birinci devletin yetkili kurumu, yardım giderlerini ağırlaşmanın derecesini nazara almaksızın, uyguladığı mevzuata göre üstlenmek zorundadır. İkinci üye devletin
yetkili kurumu ilgiliye ağırlaşmadan sonra ödenmesi gereken yardım miktarı ile sözkonusu hastalık
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2)

kendi ülkesinde meydana gelseydi uyguladığı mevzuata göre ağırlaşmadan önce ne miktar yardım
ödeyecek idiyse o miktar arasındaki farka eşit bir EK MİKTAR öder;
c) b) bendinde belirtilen durumda, pnömokonyoz sklerojen hastalığına veya 57. maddenin 6. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında belirlenen bir hastalığa tutulan bir ücretli veya ücretsiz çalışan,
ikinci devletin mevzuatına göre yardımlara hak kazanmıyorsa, birinci devletin yetkili kurumu,
yardımları, ağırlaşmanın derecesini nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre ödemek zorundadır. Ancak, ikinci üye devletin yetkili kurumu, birinci üye devletin yetkili kurumunca ağırlaşmanın
derecesi nazara alınarak ödenmesi gereken gelirler dahil para yardımları miktarı ile ağırlaşmadan
önce ödenmesi gereken mütekabil yardımlar miktarı arasındaki farkı üstlenir.
d) bir üye devletin mevzuatında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması yolunda öngörülen hükümler b) bendine uygun olarak iki üye devlet kurumunca tasfiye edilen yardımlardan
yararlanan kimseye uygulanmaz.
57. maddenin 5. fıkrası hükümlerinin uygulanmasına yer vermiş olan bir meslek hastalığının ağırlaşması halinde, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) 57. maddenin 1. fıkrası uyarınca yardım sağlamış olan kurum yardımları uyguladığı mevzuata göre
ağırlaşmanın derecesini nazara alarak ödemek zorundadır.
b) gelirler dahil para yardımları giderlerinin 57. maddenin 5. fıkrası hükümlerine göre önceki yardım
giderlerine katılan kurumlar arasında bölüştürülmesine devam olunur. Ancak, ilgilinin sözkonusu
meslek hastalığına veya bu hastalığın ağırlaşmasına neden olabilecek bir faaliyeti gerek üye devletlerden evvelce aynı nitelikteki bir faaliyeti icra ettiği birinin mevzuatına göre gerekse diğer bir
üye devlet mevzuatına göre icra etmesi halinde, bu devletin yetkili kurumu, ağırlaşmanın derecesini nazara alarak, ödenmesi gereken yardım miktarı ile ağırlaşmadan önce ödenmesi gereken
yardım miktarı arasındaki farkı ödeme yükümlülüğünü üstlenir.
KESİM 3
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 61Bazı Mevzuatların Özelliklerini Nazara Almada Kurallar
1) İlgilinin bulunduğu üye devlet ülkesinde iş kazaları veya meslek hastalıkları sigortası yoksa veya böyle
bir sigorta mevcut olduğu halde sağlık yardımlarının sağlanmasından sorumlu bir kurum bulunmuyorsa, bu yardımlar, bulunulan veya oturulan yerde hastalık sağlık yardımlarını sağlamakla yükümlü
kurumca sağlanır.
2) Yetkili devlet mevzuatına göre sağlık yardımlarının tamamen parasız olarak sağlanması işveren tarafından örgütlenen sağlık servislerinden yararlanmaya bağlı bulunuyorsa, 52. maddede ve 55. maddenin 1. paragrafında sözü edilen durumlarda sağlanan sağlık yardımları böyle bir sağlık servisi tarafından sağlanmış sayılır.
3) Yetkili devlet mevzuatında işverenin yükümlülüklerine ilişkin bir rejim yer alıyorsa, 52. maddede ve
55. maddenin 1. paragrafında sözü edilen durumlarda sağlanan sağlık yardımlarının yetkili kurumun
talebi üzerine sağlanmış olduğu kabul edilir.
4) Yetkili devletin iş kazalarının tazmini ile ilgili rejimi bir zorunlu sigorta niteliği taşımıyorsa, sağlık yardımları, doğrudan doğruya işveren veya onun yerine geçen sigortacı tarafından sağlanır.
5) Yetkili devlet mevzuatına göre işgöremezlik derecesinin, yardımlardan yararlanma hakkının veya yardım miktarlarının tespitinde, daha önce meydana gelmiş iş kazaları veya tespit edilmiş meslek hastalıklarının nazara alınması açık veya dolaylı olarak öngörülüyorsa, bu devletin yetkili kurumu, daha
önce diğer bir üye devlet mevzuatına göre meydana gelmiş iş kazalarını veya tespit edilmiş meslek
hastalıklarını da kendi uyguladığı mevzuata göre meydana gelmiş veya tespit edilmiş gibi nazara
alır.
6) Yetkili devlet mevzuatına göre işgöremezlik derecesinin, yardımlardan yararlanma hakkının veya yardım miktarlarının tespitinde sonradan meydana gelen iş kazaları veya tespit edilen meslek hastalıklarının nazara alınması açık veya dolaylı olarak öngörülüyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer bir üye
devlet mevzuatına göre sonradan meydana gelen iş kazalarını veya tespit edilen meslek hastalıklarını
da kendi uyguladığı mevzuata göre meydana gelmiş veya tespit edilmiş gibi nazara alır; şu kadar
ki:
a) uyguladığı mevzuata göre, önceden meydana gelmiş iş kazası veya tespit edilmiş meslek hastalığının bir ödenek ödenmesine yer vermemiş olması ; ve
b) sonradan meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığının, 5. fıkrası hükümlerine karşın, meydana geldiği veya tespit edildiği diğer üye devlet mevzuatına göre bir ödenek ödenmesine yer
vermemesi; gerekir.
Madde 62 - Oturma Veya Bulunma Yeri Ülkesinde Birden Fazla Rejim Bulunması Halinde
Uygulanacak Rejim-Bu Yardımların Azami Süresi
1) Oturma veya bulunma yeri ülkesinde birden fazla sigorta rejiminin bulunması halinde, 52. maddede
ve 55. maddenin 1. paragrafında sözü edilen ücretli veya ücretsiz çalışanlara çelik sanayii beden
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2)

işçilerinin tabi olduğu rejim uygulanır. Ancak, anılan mevzuatta maden işyerleri ve benzeri müesseselerde çalışan işçiler için bir özel rejim bulunuyorsa, bu rejime ilişkin hükümler, bu işçi grubuna,
başvurdukları oturma veya bulunma yeri kurumunun bu rejimi uygulamaya yetkili olması halinde
uygulanır.
Bir üye devlet mevzuatında yardımların sağlanması için azami bir süre öngörülüyorsa, bu mevzuatı
uygulayan kurum, yardımların evvelce diğer bir üye devlet kurumunca sağlandığı süreyi nazara alabilir.
KESİM 4
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ

Madde 63
1) Yetkili kurum, 52. madde ve 55. maddenin 1. fıkrası hükümlerine göre kendi hesabına yapılmış olan
sağlık yardımları giderlerinin tutarını iade etmekle yükümlüdür.
2) 1. fıkrada sözü edilen iadeler 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğünde öngörülen usul ve esaslar dahilinde belgelere dayalı fiili giderler üzerinden belirlenir ve yapılır.
3) İki veya daha fazla üye devlet veya bu devletlerin yetkili makamları başka iade şekilleri öngörebilirler
veya kendilerine bağlı kurumlar arasında gider iadesinden vazgeçebilirler.
KESİM 5
ÖĞRENCİLER
Madde 63 bis
1 ila 4. Kesimler hükümleri öğrencilere kıyas yoluyla uygulanır.
KISIM V
ÖLÜM ÖDENEKLERİ
Madde 64- Sigortalılık Veya Oturma Sürelerinin Birleştirilmesi
Bir üye devlet mevzuatına göre ölüm ödeneklerinden yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya
yeniden kazanılması sigortalılık veya oturma sürelerinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya
oturma sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş gibi gereken ölçüde nazara alır.
Madde 65- Ölüm Olayının Yetkili Devlet Ülkesi Dışında Bir Üye Devlette Meydana Gelmesi veya
İlgili Kimsenin Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturması Halinde Ödeneklerden
Yararlanma Hakkı
1) Bir ücretli veya ücretsiz çalışan, bir aylık veya gelir almakta olan veya aylık ya da gelir talebinde
bulunan bir kimse veya bunların aile bireylerinden biri yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde
öldüğünde ölüm olayı yetkili devlet ülkesinde meydana gelmiş sayılır.
2) Yetkili Kurum, uyguladığı mevzuata göre ödenmesi gereken ölüm ödeneklerini, ilgili kimse yetkili devlet ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde otursa dahi, ödemekle yükümlüdür.
3) 1 ve 2. fıkralar hükümleri ölüm olayının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelmesi halinde de uygulanır.
Madde 66- Aylık Veya Gelir Almakta Olan Bir Kimsenin Ölümünün Sağlık Yardımlarını
Ödemekle Yükümlü Kurumun Bulunduğu Üye Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde
Oturması Sırasında Meydana Gelmesi Halinde Yardım Sağlanması
Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden yahut iki veya daha fazla
üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanan bir kimsenin ölümünün 28. madde hükümlerine göre kendisine sağlık yardımları giderlerini ödemekle yükümlü kurumun bulunduğu devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturması sırasında meydana gelmesi halinde,
bu kurum mevzuatına göre ödenmesi gereken ölüm ödenekleri, sanki anılan kimse ölümü sırasında
bu kurumun bulunduğu üye devlet ülkesinde oturuyormuş gibi, bu kurumca, kendi yükümünde olmak
üzere ödenir.
Yukarıdaki bent hükümleri bir aylık veya gelir almakta olan kimsenin aile bireylerine kıyas yoluyla
uygulanır.
Madde 66 bis-Öğrenciler
64 ila 66. madde hükümleri öğrencilere ve bunların aile bireylerine kıyas yoluyla uygulanır.
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KISIM VI
İŞSİZLİK
KESİM 1
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 67- Sigortalılık veya Çalışma Sürelerinin Birleştirilmesi
1) Bir üye devlet mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması sigortalılık sürelerinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer
üye devletler mevzuatlarına göre ücretli çalışan sıfatıyla geçen sigortalılık veya çalışma sürelerini
kendi uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık süreleri sözkonusu imiş gibi gereken ölçüde nazara alır; ancak, çalışma sürelerinin bu mevzuata göre geçmiş olması halinde bu sürelerin sigortalılık
süreleri olarak kabul edilmiş olması gerekir.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması çalışma sürelerinin tamamlanmış olması koşuluna bağlı bulunuyorsa, bu devletin yetkili kurumu, diğer üye
devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya çalışma sürelerini kendi mevzuatına göre geçen
çalışma süreleri sözkonusu imiş gibi gereken ölçüde nazara alır.
3) 71. maddenin 1. paragrafının a/ii ve b/ii bentlerinde sözü edilen durumlar hariç, yukarıdaki 1 ve 2.
paragraf hükümlerinin uygulanması , ilgili kimsenin, son defa:
- 1. fıkrada belirtilen durumda, sigortalılık sürelerini,
- 2. fıkrada belirtilen durumda, çalışma sürelerini, yardımların talep olunduğu mevzuata göre tamamlamış olması koşuluna bağlıdır.
4) Yardımların sağlanma süresinin sigortalılık veya çalışma sürelerinin uzunluğuna bağlı bulunması halinde, duruma göre 1 veya 2. paragraf hükümleri uygulanır.
Madde 68- Yardımların Hesaplanması
1) Bir üye devlet mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında önceki ücret miktarı nazara alınıyorsa,
bu devletin yetkili kurumu, ilgili kimsenin yalnız anılan devlet ülkesinde çalıştığı son işte elde ettiği
ücreti nazara alır. Ancak, ilgilinin bu ülkede son defa en az 4 hafta süre ile çalışmamış olması halinde,
yardımlar, işsizin oturduğu veya bulunduğu yerde diğer bir üye devlet ülkesinde son defa çalıştığı işe
eşdeğer veya benzer bir iş için ödenen cari ücret esas alınarak hesaplanır.
2) Bir üye devlet mevzuatına göre yardımların miktarı aile bireylerinin sayısına göre değişiyorsa, bu
devletin yetkili kurumu, ilgilinin diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerini de yetkili devlet
ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazara alır. Bu hüküm, aile bireylerinin oturdukları ülkede başka bir
kimse işsizlik yardımlarına hak kazanıyor ve aile bireyleri bu yardımların hesaplanmasında nazara
alınıyorsa, uygulanmaz.
KESİM 2
YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETE GİDEN İŞSİZLER
Madde 69- Yardımlardan Yararlanma Hakkının Devamının Koşulları ve Sınırları
1) Bir üye devlet mevzuatına göre yardımlara hak kazanmak için gerekli koşulları taşıyan ve iş aramak
için diğer bir veya birden fazla üye devlet ülkesine giden bir ücretli veya ücretsiz çalışan, bu yardımlardan yararlanma hakkını aşağıdaki koşullar ve sınırlar dahilinde korur:
a) hareketinden önce kendisini iş talep eden kimse olarak kaydettirmesi ve işsizliğin başlamasından
sonra en az 4 hafta süre ile yetkili devletin istihdam servislerinin emrinde kalması gerekir. Ancak,
yetkili servisler veya kurumlar ilgilinin bu sürenin sona ermesinden önce ayrılmasına izin verebilirler;
b) gittiği üye devletlerin her birinin istihdam servislerine kendisini iş talep eden kimse olarak kaydettirmesi ve bu servislerce yapılan kontrole tabi olması gerekir. Bu koşul, ilgilinin ayrıldığı devletin
istihdam servislerinin emrinde olmaktan çıkmış olduğu tarihten itibaren 7 gün içinde bu kaydı
yaptırmış olması halinde, kayıttan önceki süre için yerine getirilmiş sayılır; istisnai durumlarda, bu
süre yetkili servisler veya kurumlarca uzatılabilir;
c) yardımlardan yararlanma hakkı ilgilinin ayrıldığı devletin istihdam servislerinin emrinde olmaktan
çıkmış olduğu tarihten itibaren en fazla 3 aylık bir süre zarfında, toplam yardım süresi kendisinin
anılan devlet mevzuatına göre hak kazandığı yardım süresini aşmamak kaydıyla, devam eder;
mevsimlik iş sözkonusu olduğunda, bu süre, ayrıca, ilgilinin hizmete alındığı mevsimin sonuna
kadar geçecek süre ile sınırlıdır.
2) İlgilinin 1. fıkranın c) bendi hükümlerine göre yardımlara hak kazandığı sürenin sona ermesinden önce
yetkili devlet ülkesine dönmesi halinde, bu devlet mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı
devam eder; eğer ilgili kimse bu sürenin sona ermesinden önce anılan devlet ülkesine dönmezse bu
devlet mevzuatına göre yardım hakkını tamamen kaybeder; istisnai durumlarda, bu süre yetkili servisler veya kurumlarca uzatılabilir.
3) 1. parfıkra hükümlerinden yararlanma iki istihdam dönemi arasında ancak bir defa ileri sürülebilir.
4) (647 / 2005 sayılı Tüzükle kaldırıldı. )
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Madde 70-Yardımların Sağlanması Ve Gider İadesi
1) 69. maddenin 1. paragrafında sözü edilen durumlarda yardımlar işsiz kimsenin iş aramak için gittiği
üye devletlerden her birinin kurumunca sağlanır. Ücretli veya ücretsiz çalışanın son çalışması sırasında mevzuatına tabi olduğu ülkenin yetkili kurumu bu yardımların tutarını iade etmekle yükümlüdür.
2) 1. paragrafta sözü edilen iadeler, 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğünde öngörülen usul ve
esaslar dahilinde belgelere dayalı fiili giderler üzerinden veya götürü esasına göre belirlenir ve yapılır.
3) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları başka iade usulleri öngörebilirler veya
kendilerine bağlı kurumlar arasında her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler.
KESİM 3
SON ÇALIŞMALARI SIRASINDA YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE
OTURAN İŞSİZLER
Madde 71
1) 1. Son çalışması sırasında yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan işsiz bir ücretli çalışan
yardımlardan aşağıdaki kurallara göre yararlanır:
a) i) kendisini çalıştıran müessesedeki işsizliği kısmî veya arızî olan işsiz durumdaki sınır çalışanı yardımlardan yetkili devlet mevzuatına göre, son çalışması sırasında bu devlet ülkesinde oturuyormuş
gibi yararlanır; bu yardımlar yetkili kurumca ödenir;
ii) tam işsiz durumdaki sınır çalışanı yardımlardan ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatına göre,
son çalışması sırasında bu devlet mevzuatına tabi imiş gibi yararlanır; bu yardımlar oturma yeri
kurumunca bu kurumun yükümünde ödenir.
b) i) sınır çalışanı olmayan ve kısmî, arızî veya tam işsiz durumda olup yetkili devlet ülkesinde işverenin veya istihdam servislerinin emrinde bulunan bir ücretli çalışan yardımlardan bu devlet
mevzuatına göre bu devletin ülkesinde oturuyormuş gibi yararlanır; bu yardımlar yetkili kurumca
ödenir;
ii) sınır çalışanı olmayan ve tam işsiz durumda olup oturduğu üye devlet ülkesinde istihdam servislerinin emrinde bulunan veya bu ülkeye dönen bir ücretli çalışan yardımlardan son çalışmasını bu
devletin ülkesinde yapmış gibi yararlanır; bu yardımlar oturma yeri kurumunca ve bu kurumun
yükümünde olmak üzere ödenir; ancak, bu ücretli çalışan son defa mevzuatına tabi olduğu üye
devletin yetkili kurumu hesabına yardım görmeye hak kazanmışsa yardımlardan 69. madde hükümlerine göre yararlanır. Oturma yeri kurumunun mevzuatına göre yardımlardan yararlanma, işsiz kimsenin son defa tabi olduğu mevzuatta öngörülen yardımları 69. madde hükümleri uyarınca
talep edeceği süre zarfında durdurulur.
2) İşsiz bir kimse, 1. fıkranın a/i veya b/i bendi hükümleri uyarınca yardımlara hak kazandığı sürece,
ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatına göre yardım talebinde bulunamaz.
KESİM 4
MEMURLARLA İLGİLİ BİR ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİREN KİMSELER
Madde 71 bis
1) Kesim 1 ve Kesim 2 hükümleri memurlarla ilgili özel işsizlik sigortası kapsamına giren kimselere kıyas
yoluyla uygulanır.
2) Kesim 3 hükümleri memurlarla ilgili özel işsizlik sigortası kapsamına giren kimselere uygulanmaz.
Bir memur rejimi özel işsizlik sigortası kapsamına giren, kısmi veya tam işsiz durumunda bulunan ve
son çalışması sırasında yetkili devletten gayri bir üye devlet ülkesinde oturan bir işsiz kimse yetkili
devlet mevzuatı çerçevesinde sağlanan yardımlardan sanki anılan devlet ülkesinde oturuyormuş gibi
yararlanır; bu yardımlar yetkili kurumca onun yükümünde sağlanır.
KISIM VII
AİLE YARDIMLARI
Madde 72- Sigortalılık, Çalışma Veya Ücretsiz Faaliyet Sürelerinin Birleştirilmesi
Mevzuatına göre yardımlara hak kazanmanın sigortalılık, çalışma veya ücretsiz faaliyet sürelerine
bağlı olduğu bir üye devletin yetkili kurumu, bu hususta gerekli olduğu ölçüde diğer bir üye devlet
ülkesinde geçen sigortalılık, çalışma veya ücretsiz faaliyet sürelerini sanki bu süreler kendi uyguladığı
mevzuata göre geçmiş gibi nazara alır.
Madde 72 bis- Tam İşsiz Durumdaki Ücretli Çalışanlar
71. Maddenin 1. fıkrasının a/ii) veya b/ii) (birinci cümle) bentlerinin uygulandığı tam işsiz durumdaki
bir ücretli çalışan, aynı üye devlet ülkesinde kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri için, aile yardımlarından, bu devletin mevzuatına göre, gerektiğinde 72. madde hükümleri nazara alınarak, çalışması
sırasında bu mevzuata tabi imiş gibi yararlanır. Bu yardımlar oturma yeri kurumunca bu kurumun
yükümünde olmak üzere sağlanır.
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Eğer bu kurum aile yardımlarının karşılanmasında işsizlerden prim kesilmesini öngören bir mevzuatı
uyguluyorsa bu kesintiyi uyguladığı mevzuata göre yapmaya yetkilidir.
Madde 73- Aile Bireyleri Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturan Ücretli veya
Ücretsiz Çalışanlar
Bir üye devlet mevzuatına tabi olan ücretli veya ücretsiz çalışan diğer bir üye devlet ülkesinde oturan
aile bireyleri için birinci devletin mevzuatında öngörülen aile yardımlarına sanki bu aile bireyleri, EK VI
daki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu birinci devletin ülkesinde oturuyorlarmış gibi hak kazanır.
Madde 74- Aile Bireyleri Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturan İşsizler
Bir üye devlet mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlanan işsiz durumdaki bir ücretli veya
ücretsiz çalışan, diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için, birinci devlet mevzuatında
öngörülen aile yardımlarına, EK VI daki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu birinci devletin ülkesinde
oturuyorlarmış gibi hak kazanır.
Madde 75- Yardımların Ödenmesi
1) Aile yardımları, 73. maddede belirtilen hallerde ücretli veya ücretsiz çalışanın mevzuatına tabi olduğu üye devletin yetkili kurumunca, 74. maddede belirtilen hallerde ücretli veya ücretsiz çalışanın
mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlanmakta olduğu üye devletin yetkili kurumunca ödenir.
Yardımlar bu kurumlarca uygulanan mevzuata göre bu yardımların sağlanacağı gerçek veya tüzel kişilerin oturduğu, bulunduğu veya işyeri merkezinin bulunduğu yetkili devlet ülkesinde veya diğer bir
üye devlet ülkesinde ödenir.
2) Bununla birlikte, yardımlar sağlandıkları kimse tarafından aile bireylerinin bakımına tahsis edilmiyorsa, yetkili kurum, bu yardımları, aklayıcı sonuçlarıyla, aile bireylerinin oturma yeri kurumunun veya
bunun yerine tayin edilen kurumun veya bunların oturdukları yerin yetkili makamınca bu amaçla tayin
edilen kuruluşun talebi üzerine ve onun aracılığı ile, aile bireylerinin bakımını fiilen üstlenen gerçek
veya tüzel kişiye öder.
3) İki veya daha fazla üye devlet, 8. madde hükümlerine uygun olarak, bu devletlerin veya bunlardan
birinin mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken aile yardımlarının yetkili kurumca aile bireylerinin bakımlarını fiilen üstlenen gerçek veya tüzel kişiye doğrudan veya aile bireylerinin oturduğu yerin kurumu
aracılığı ile ödenmesi hususunda anlaşabilirler.
Madde 76- Yetkili Devlet Mevzuatıyla Aile Bireylerinin Oturduğu Üye Devlet Mevzuatı Uyarınca
Aile Yardımlarından Yararlanma Haklarının Birleşmesi Halinde Öncelik Kuralları
1) Aile bireylerinin oturduğu üye devlet mevzuatında aynı dönem zarfında aynı aile bireyi için bir mesleki
faaliyetin icrası çerçevesinde aile yardımları öngörülüyorsa, diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca
duruma göre 73 veya 74. maddeler hükümlerinin uygulanmasında ödenmesi gereken aile yardımlarından yararlanma hakkı birinci üye devlet mevzuatında öngörülen miktara kadar durdurulur.
2) Aile bireylerinin ülkesinde oturdukları üye devlette yardım talebinde bulunulmamışsa, diğer üye devletin yetkili kurumu, birinci paragraf hükümlerini yardımlar birinci devlette sağlanıyormuş gibi, uygulayabilir.
Madde 76 bis- Öğrenciler
72. madde hükümleri öğrencilere kıyas yoluyla uygulanır.
KISIM VIII
AYLIK VEYA GELİR SAHİPLERİNİN GEÇİNDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇOCUKLARI
VE YETİMLERLE İLGİLİ YARDIMLAR
Madde 77- Aylık Veya Gelir Sahiplerinin Geçindirmekle Yükümlü Oldukları Çocukları
1) “YARDIMLAR” deyiminden, bu madde anlamında, “iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından
sağlanan ek yardımlar hariç, bir yaşlılık, malüllük, iş kazası veya meslek hastalığı aylık veya gelirlerinden yararlanan kimseler için aylıklar ve gelirlere ek olarak ödenmesi öngörülen ÇOCUK ZAMLARI
veya EK YARDIMLAR” anlaşılır.
2) Yardımlar, aylık veya gelir sahibinin kendisi veya çocukları hangi üye devlet ülkesinde otururlarsa
otursunlar:
a) bir tek üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden yararlanmakta olan
kimseye, aylık veya gelir konusunda yetkili olan üye devlet mevzuatına göre;
b) birden fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanmakta olan kimseye:
i) bu kimsenin bu devletlerden ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatına göre, birinci paragrafta sözü edilen yardımlardan birine o devlet mevzuatı uyarınca hak doğuyorsa ve duruma
göre 79/1/a maddesi hükümleri nazara alınarak, veya
ii) diğer durumlarda, ilgili kimsenin bu devletlerden mevzuatına en uzun süre ile tabi olduğu devletin mevzuatına göre, birinci paragrafta sözü edilen yardımlardan birine o devlet mevzuatı
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uyarınca hak doğuyorsa ve duruma göre 79/1/a maddesi hükümleri nazara alınarak, sağlanır;
eğer anılan mevzuata göre hiç bir hak doğmuyorsa, hakkın doğmasına ilişkin koşullar, ilgili
diğer üye devletlerin mevzuatları çerçevesinde, o devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri uzunluğunun kısalma sırasına göre tetkik olunur.
Madde 78- Yetimler
1) Bu madde anlamında “YARDIMLAR” deyiminden, “aile ödenekleri“ ve duruma göre yetimler için öngörülen “ek veya özel ödenekler“ anlaşılır.
2) Yetimlerle ilgili yardımlar, yetimin kendisi veya yetimi fiilen geçindirmekle yükümlü olan gerçek veya
tüzel kişi hangi üye devlet ülkesinde oturursa otursun:
a) bir tek üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunan bir ölmüş ücretli veya ücretsiz çalışanın yetimi
için, o devlet mevzuatına göre;
b) birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunan bir ölmüş ücretli veya ücretsiz çalışanın
yetimi için:
i) bu devletlerden ülkesinde yetimin oturduğu devletin mevzuatına göre, birinci paragrafta sözü
edilen yardımlardan birine o devlet mevzuatına göre hak doğuyorsa ve duruma göre 79/1/a
maddesi hükümleri nazara alınarak,
ii) diğer durumlarda, bu üye devletlerden ölenin en uzun süre ile mevzuatına tabi olmuş bulunduğu devletin mevzuatına göre, birinci paragrafta sözü edilen yardımlardan birine hak
doğuyorsa ve duruma göre 79/1/a maddesi hükümleri nazara alınarak, sağlanır; eğer anılan
mevzuata göre hiç bir hak doğmuyorsa, hakkın doğmasına ilişkin koşullar, ilgili diğer üye
devletlerin mevzuatları çerçevesinde, o devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya
oturma süreleri uzunluğunun kısalma sırasına göre tetkik olunur.
Ancak, bir üye devletin aylıklar veya gelirlerden yararlanmakta olan bir kimsenin çocukları
yararına 77. maddede sözü edilen yardımların ödenmesinde uygulanan mevzuatı, o kimsenin
ölümünden sonra yardımların aynı kimsenin yetimlerine ödenmesinde uygulanmaya devam
eder.
Madde 78 bis
Yetim aylıkları; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası uyarınca sağlananlar hariç, eğer ölen sigortalı herhangi bir sürede yetimler için yalnız aile ödeneklerini veya ek veya özel ödenekleri öngören bir
rejim kapsamına girmişse, 78. Maddenin 1. Paragrafının uygulama alanına giren “yardımlar” olarak
kabul edilir. Bu ödenekler veya yardımlara ilişkin rejimler VIII. no.lu Ekte gösterilitir.
Madde 79- Aylık Veya Gelir Sahiplerinin Geçindirmekle Yükümlü Oldukları Çocukları ve
Yetimlerle İlgili Ortak Kurallar
1) Yardımlar, 77, 78 ve 78 bis maddeleri anlamında, bu maddelere göre belirlenen mevzuat uyarınca, bu
mevzuatı uygulamakla yükümlü kurum tarafından, bu kurum hesabına, sanki aylıklar veya gelirlerden
yararlanan kimse yalnız yetkili devlet mevzuatına tabi imiş gibi, ödenir.
Bununla birlikte:
a) bu mevzuata göre yardım hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması sigortalılık,
çalışma veya ücretsiz faaliyet veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı bulunuyorsa, bu süre,
duruma göre 45 veya 72. madde hükümleri nazara alınarak, belirlenir;
b) bu mevzuata göre yardımların miktarı aylığın miktarına göre hesaplanıyorsa veya sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı ise, bu yardımların miktarı, 46. maddenin 2. paragrafı hükümleri uyarınca
belirlenen nazari miktara göre hesaplanır.
2) Eğer 77. ve 78. maddelerin 2. fıkralarının b/ii) bentlerinde tespit edilen kuralın uygulanması sürelerin
eşit uzunlukta olması nedeniyle birden fazla üye devletin yetkili kılınması sonucunu doğuruyorsa, duruma göre 77, 78 veya 78 bis maddeleri anlamındaki yardımlar, aylık veya gelir sahibinin veya ölenin
bu üye devletler mevzuatlarından son defa tabi olduğu mevzuata göre sağlanır.
3) Yalnız ulusal mevzuat uyarınca, yani 2. paragraf veya 77, 78 ve 78 bis maddeleri uyarınca ödenmesi
gereken yardımlardan yararlanma hakkı, çocukların bir üye devlet mevzuatına göre bir mesleki faaliyetin icrası nedeniyle aile yardımları veya ödeneklerinden yararlanma hakkını doğurmaları durumunda durdurulur. Bu takdirde, ilgili kimseler bir ücretli veya ücretsiz çalışanın aile bireyleri olarak kabul
edilir.
Madde 79 bis- Memurlarla İlgili Bir Özel Rejim Çerçevesinde Yardımlardan Yararlanma
Hakkına Sahip Olan Yetimlere Sağlanacak Yardımlara İlişkin Hükümler
1) 78 bis maddesi hükümlerine aykırı olarak, memurlarla ilgili bir özel rejim çerçevesinde sağlanan yetim
aylıkları ve gelirleri Kısım 3 hükümlerine göre hesaplanır.
2) 1. fıkrada belirtilen hallerde bir genel rejim çerçevesinde de sigortalılık, çalışma, ücretsiz mesleki
faaliyet veya oturma süreleri geçmişse, bu genel rejim uyarınca ödenmesi gereken yardımlar, 44.
Maddenin 3. Paragrafının karşıt hükümleri hariç, Kısım 8 hükümlerine göre tasfiye olunur. Memurlarla
ilgili bir özel rejim hükümlerine göre geçmiş olan sigortalılık, çalışma veya ücretsiz mesleki faaliyet
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süreleri veya o üye devletin mevzuatına göre bu sürelere eşdeğer kabul edilen süreler, gereğine göre,
sözü edilen genel rejim hükümlerine göre yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı,
tasfiyesi veya yeniden kazanılmasında nazara alınır.
BÖLÜM IV
GÖÇMEN İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK İDARİ KOMİSYONU
Madde 80- Oluşum ve İşleyiş
1) Göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili olarak Avrupa Toplulukları Komisyonu nezdinde kurulan İdari
Komisyon (aşağıda İdari Komisyon olarak adlandırılmıştır) üye devletlerden her birinin -duruma göre
teknik danışmanların da katıldığı- birer hükümet temsilcisinden oluşur. Avrupa Toplulukları Komisyonunun bir temsilcisi İdari Komisyonun toplantılarına istişari oyla katılır.
2) İdari Komisyon, Uluslararası Çalışma Bürosunun teknik yardımından, Avrupa Topluluğu ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı arasında düzenlenen anlaşmalar çerçevesinde yararlanır.
3) İdari Komisyonun statüleri üyeleri tarafından ortak mutabakatla düzenlenir. 81. maddenin a) fıkrasında sözü edilen kuralların yorumlanmasına ilişkin kararlar ancak oybirliği ile alınabilir. Bu kararlar
gerekli duyuruya konu teşkil eder.
4) İdari Komisyonun Sekreterlik hizmetleri Avrupa Toplulukları Komisyonuna bağlı servislerce yerine
getirilir.
Madde 81- İdari Komisyonun Görevleri
İdari Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Bu Tüzükle sonraki Tüzükler hükümlerinden veya bu Tüzükler çerçevesinde düzenlenecek her
nevi sözleşme veya anlaşma hükümlerinden ileri gelen idari veya yoruma ilişkin her çeşit sorunu,
ilgili makamların, kurumların ve kişilerin üye devletlerin mevzuatlarında veya bu Tüzükte veya
Antlaşmada öngörülen usullere ve yargı mercilerine başvurma haklarına dokunmaksızın müzakere
etmek;
b) Üye devletlerin yetkili makamları, kurumları ve yargı mercilerinin talebi üzerine bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin her nevi belgenin çevirilerini, özellikle bu Tüzükten yararlanacak kimseler
tarafından verilen dilekçelerin çevirilerini yaptırmak;
c) Üye devletler arasında sosyal güvenlik konusunda özellikle sağlık alanında ve sosyal alanda ortak
çıkarla ilgili eylemde bulunmak üzere işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek;
d) Bilgi alışverişinde gerekli usullerin modernleştirilmesi, özellikle her üye devletteki bilgi işlem sürecinin gelişmişliği nazara alınarak kurumlar arasındaki bilgi akımının telematik bilgi alışverişine
uyarlanması suretiyle üye devletler arasında işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek. Bu modernleştirme yardımların tahsisinde çabukluğu sağlamayı amaçlar;
e) Bu Tüzük hükümleri uyarınca üye devletlerin kurumları tarafından ödenmesi gereken yardımlara
ilişkin hesapların düzenlenmesinde nazara alınacak unsurları derlemek ve anılan kurumlar arasında yıllık hesapları tespit etmek;
f) Bu Tüzük ve sonraki Tüzükler hükümleri veya bu Tüzükler çerçevesinde düzenlenecek her nevi
sözleşme ve anlaşma hükümleri uyarınca yetki alanına giren diğer bütün görevleri yerine getirmek;
g) Sonraki Tüzüklerin hazırlanması ve bu Tüzükle sonraki Tüzüklerin yeniden gözden geçirilmesi konusunda Avrupa Toplulukları Komisyonuna önerilerde bulunmak.
BÖLÜM V
GÖÇMEN İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA KURULU
Madde 82- Kuruluş, Oluşum ve İşleyiş
1) Göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili olarak bir Danışma Kurulu (aşağıda Danışma Kurulu olarak
adlandırılmıştır) kurulur.
Bu kurul, üye devletlerin her biri için:
a) İki hükümet temsilcisi (en az birinin İdari Komisyon üyesi olması gerekir),
b) İki işçi sendikaları kuruluşları temsilcisi,
c) İki işveren sendikaları kuruluşları temsilcisi, olmak üzere 90 asli üyeden oluşur. (Mayıs 2004’ten
sonra 10 devlet üyeliğe alındığından üye sayısı 150’ye, Ocak 2007 de Bulgaristan ve Romanya’nın
katıulımı ile 162 ye yükselmiştir.)
Yukarıda sözü edilen grupların her biri için her üye devleti temsil etmek üzere bir yedek üye atanır.
2) Danışma Kurulunun asil ve yedek üyeleri, işçi ve işveren temsilcilerinin seçimi konusunda Kurulun
oluşumunda çeşitli kesimlerin adil biçimde temsilini gerçekleştirmeye çalışan Konseyce atanırlar.
Asil ve yedek üyelerin listesi Konseyce Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanır.
3) Asil ve yedek üyelerin görev süresi iki yıldır. Görevleri yenilenebilir. Görev süreleri sona erdiğinde
yerlerine yeni atama yapılıncaya veya görevlerinin yenilenmesine kadar görevde kalırlar.
4) Danışma Kuruluna Avrupa Toplulukları Komisyonundan bir üye veya bunun bir temsilcisi başkanlık
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5)
6)

7)
8)

eder. Başkan oylamaya katılmaz.
Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanır. Başkanın kendi isteği ile veya üyelerden en az üçte birinin
başkana yazılı talepte bulunması üzerine Başkan tarafından toplantıya çağırılır. Bu talepte gündemle
ilgili somut öneriler bulunur.
Danışma Kurulu, başkanın önerisi üzerine, istisnai durumlarda, sosyal güvenlik konusunda geniş deneyimi olan kimseleri veya kuruluşların temsilcilerini dinlemeye karar verebilir. Ayrıca Kurul, İdari Komisyonla aynı koşullar dahilinde, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Uluslararası Çalışma Teşkilatı
arasında düzenlenen anlaşmalar çerçevesinde, Uluslararası Çalışma Bürosunun teknik yardımından
yararlanır.
Danışma Kurulunun görüşleri ve önerileri gerekçeli olur. Görüşler ve öneriler oy sayısının salt çokluğu
ile onanır. Kurul, içtüzüğünü, üyelerinin çoğunluğu ile düzenler; bu Tüzük Avrupa Toplulukları Komisyonunun görüşünü bildirmesinden sonra Konseyce onanır.
Danışma Kurulunun Sekreterlik hizmetleri, Avrupa Toplulukları Komisyonuna bağlı servislerce sağlanır.

Madde 83- Danışma Kurulunun Görevleri
Danışma Kurulu, Avrupa Toplulukları Komisyonunun veya İdari Komisyonun talebi üzerine veya kendi
isteği ile aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Genel sorunları veya ilke sorunlarını ve Antlaşmanın 51. maddesi çerçevesinde düzenlenen Tüzüklerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları tetkik etmek;
b) İdari Komisyona bildirilmek üzere bu husustaki görüşleri ve Tüzüklerin gereğine göre gözden geçirilmesi konusunda yapılan önerileri tespit etmek.
BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 84- Yetkili Makamların İşbirliği
1) Üye devletlerin yetkili makamları:
a) bu Tüzüğün uygulanmasında alınan önlemler,
b) mevzuatlarında bu Tüzüğün uygulanmasını etkileyecek biçimde yapılan değişiklikler, hakkında birbirlerine her nevi bilgileri verirler.
2) Bu Tüzüğün uygulanmasında, üye devletlerin makamları ve kurumları kendi mevzuatları uygulanıyormuş gibi birbirlerine yardım ederler. Bu makamlar ve kurumlar arasında idari yardımlaşma ilke
olarak ücretsiz yürütülür. Bununla birlikte, üye devletlerin yetkili makamları bazı giderlerin iadesi
konusunda anlaşabilirler.
3) Bu Tüzüğün uygulanmasında, üye devletlerin makamlarıyla kurumları, doğrudan kendi aralarında ve
ilgili kimselerle veya bunların vekilleri ile haberleşebilirler.
4) Bir üye devletin makamları, kurumları ve yargı mercileri, kendilerine gönderilen dilekçeleri veya belgeleri, diğer bir üye devletin resmi dili ile yazılmış olmaları nedeniyle reddedemezler. Gerektiğinde 81.
maddenin b) paragrafı hükümlerine başvurulur.
5) a) Bu Tüzük veya 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğü uyarınca bir üye devletin makamları
veya kurumları diğer bir üye devletin makamlarına veya kurumlarına KİŞİSEL NİTELİKLİ bilgiler
verirlerse, bu tür bilgi verme, bu bilgileri aktaran üye devletin bilgilerin saklı tutulması konusunda
yürürlükte olan mevzuat hükümlerine tabi olacaktır.
Sonraki her türlü bilgi verme ve bilgileri hafızaya alma, bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin
veya bilgilerin yok edilmesi bunları alan üye devletin bu konularda yürürlükte olan mevzuatına
göre işlem görecektir;
b) Sosyal güvenlik amacı dışında bir amaçla kişisel nitelikli bilgilerin kullanımı ancak ilgili kişinin rızası ile veya iç hukukta öngörülen diğer güvencelere uygun olarak yapılabilir.
Madde 84 bis
KURUMLARLA BU TÜZÜK KAPSAMINA GİREN KİŞİLER ARASINDA İLİŞKİLER
1) Kurumlar ve bu Tüzük kapsamına giren kişiler bu Tüzüğün gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak
üzere karşılıklı bilgilendirme ve işbirliğinde bulunma vecibesi ile yükümlüdürler. Kurumlar, iyi yönetim
ilkesine uygun olarak, taleplerine makul bir süre içinde cevap verirler. Bu vesile ile talep sahibi kimselere bu Tüzükle kendilerine tanınan hakların sağlanmasında gerekli her türlü bilgiyi vermeye özen
gösterirler.
İlgili kimseler, yetkili devletin ve oturma yeri devletinin kurumlarına mümkün olan en kısa zamanda
bu Tüzükle kendilerine sağlanan haklarını etkileyebilecek her nev’i durum değişikliklerini bildirmek
zorundadırlar.
2) 1.fıkranın üçüncü bendinde öngörülen bilgilendirme zorunluluğuna aykırılık halinde ulusal yasalarda
öngörülen ölçülerde gerekli işlemlere tevessül edilir. Bununla birlikte, sözü edilen ölçüler iç hukuk düzenine tabi benzeri durumlarda uygulanan ölçülerle sınırlı olup uygulamada ilgili kimselere bu Tüzükle
sağlanan hakların sağlanmasını son derece güç ve olanaksız kılmamalıdır.
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3)

Bu Tüzüğün, kapsamına giren kimsenin haklarını tartışma konusu yapmaya elverişli olacak şekilde
yorumlanmasında ve uygulanmasında güçlükler söz konusu olduğunda, yetkili kurum veya ilgili kimsenin oturduğu yerin kurumu diğer ilgili üye devletin veya devletlerin kurumuna / kurumlarına başvurur. Bu konuda makul bir süre içinde çözüme ulaşılamaması halinde ilgili makamlar durumu İdari
Komisyonu bildirirler.

Madde 85- Vergi Bağışıklıkları Veya İndirimleri-Elçilik Onayından Bağışıklık
1) Bir üye devletin mevzuatına göre o mevzuatın uygulanmasında düzenlenmesi gereken evrak veya
belgeler için tanınan vergi bağışıklığı ile resim, pul, harç veya kayıt ücreti bağışıklığı veya indirimi
diğer bir üye devlet mevzuatının veya bu Tüzüğün uygulanmasında düzenlenmesi gereken benzeri
evrak ve belgelere yaygınlaştırılır.
2) Bu Tüzüğün uygulanmasında düzenlenmesi gereken her çeşit resmi evrak ve belgeler Elçilik veya
Konsolosluk makamlarının onayından bağışıktır.
3) Bu Tüzük ve Uygulama Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bir kurumca iletilen bir elektronik mesaj,
diğer bir üye devletin hiçbir kurumu veya makamı tarafından-alıcı kurumun elektronik mesajları alma
durumunda bulunduğunu bildirme sinden sonra- mesajın elektronik vasıtalarla alınmış olduğu gerekçesiyle reddedilemez. Bu tür mesajların yeniden basılması veya kayda alınması, aksine bir kanıt
yoksa, mesajın yollama yaptığı bilgi yerine geçen bir bilgi veya orijinal belgenin doğru ve tam olarak
basılmış olduğu anlamında kabul edilir.
Bir elektronik mesaj, onun kaydedildiği bilgi işlem sistemi kaydın her nevi tahrifatını veya ulaşımını
veya anılan kayda her nevi girişi önlemek üzere gerekli güvenlik unsurlarını içeriyorsa geçerli sayılır.
Kayda alınan bilgi her zaman hemen okunabilecek biçimde yeniden üretilebilir.
Bir elektronik mesajın bir sosyal güvenlik kurumundan başka bir sosyal güvenlik kurumuna
gönderilmesi halinde, Topluluğun uygun mevzuatı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Madde 86 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devletin Makamına, Kurumuna veya Yargı Merciine
Yapılan Talepler ve Verilen Bildirgeler Veya İtiraz Dilekçeleri
1) Bir üye devlet mevzuatına göre o devletin bir yetkili makamına, kurumuna veya yargı merciine belirli
bir süre içinde yapılması gereken bir talep ve verilmesi gereken bir bildirge veya dilekçe diğer bir üye
devletin mütekabil bir makamına, kurumuna veya yargı merciine aynı süre içinde verilmişse kabul
edilir. Bu takdirde, talebi, bildirgeyi veya itiraz dilekçesini böylece alan makam, kurum veya yargı
mercii bunları vakit geçirmeden birinci üye devletin yetkili makamına, kurumuna veya yargı merciine
doğrudan veya ilgili üye devletlerin makamları aracılığı ile aktarır. Bu talebin, bildirgenin veya itiraz
dilekçesinin ikinci üye devletin bir makamına kurumuna veya yargı merciine verildiği tarih bu belge
üzerinde işlem yapmaya yetkili makam, kurum veya yargı mercii nezdinde belgeyi tetkik etmeye elverişli giriş tarihi olarak kabul edilir.
2) Bir üye devletin öncelik sırasına göre yetkili olmamasına karşın bir kimsenin o devlet nezdinde aile
yardımı talebinde bulunmaya yetkili olması halinde bu ilk talebin yapıldığı tarih, yetkili makam, kurum
veya yargı mercii nezdinde yapılmış talep tarihi olarak kabul edilir; şu kadar ki, yeni bir talep öncelik
sırasına göre yetkili olan devlet nezdinde o devlet mevzuatına uygun olarak yapılmalıdır. Bu ikinci
talep birinci talebin reddine ilişkin bildiriden veya birinci devlette yardımın ödenmesinin durdurulmasından sonra en çok 1 yıl içinde yapılmış olmalıdır.
Madde 87 - Kontrol Muayeneleri
1) Bir üye devletin mevzuatında öngörülen kontrol muayeneleri, yetkili kurumun talebi üzerine, diğer bir
üye devletin ülkesinde, yardımlardan yararlanan kimsenin oturma veya bulunma yeri kurumu tarafından, 98. maddede sözü edilen uygulama Tüzüğünde öngörülen koşullarla veya bir koşul sözkonusu
değilse ilgili üye devletlerin yetkili makamları arasında mutabık kalınan koşullarla yapılabilir.
2) 1. paragrafta sözü edilen koşullar dahilinde yapılan kontrol muayeneleri yetkili devlet ülkesinde yapılmış sayılır.
Madde 88- Bu Tüzüğün Uygulanmasında Ödenmesi Gereken Meblağların Bir Üye Devletten
Diğerine Transferi
Gerektiğinde bu Tüzüğün uygulanmasından ileri gelen meblağların transferleri ilgili üye devletler arasında transfer tarihinde bu hususta yürürlükte olan anlaşmalara göre yapılır. Bu tür anlaşmalar iki
devlet arasında yürürlükte değilseler, bu devletlerin yetkili makamları veya uluslar arası ödeneklerin
bağlı olduğu merciler ortak mutabakatlarla bu transferlerin yapalması için gerekli önlemleri tespit
ederler.
Madde 89- Bazı Mevzuatların Uygulanmasında Özel Kurallar
Bazı üye devletlerin mevzuatlarının uygulanmasında öngörülen özel kurallar EK VI da belirtilir.
Madde 90- (3427/89 Sayılı Konsey Tüzüğü ile kaldırıldı)
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Madde 91- Yetkili Devlet Ülkesinde Yerleşmemiş İşverenler veya Müesseselerin Yükümündeki
Primler
İşveren, ikametgâhının veya işyeri merkezinin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bulunması nedeniyle, artırılmış prim ödemeye zorlanamaz.
Madde 92- Primlerin Tahsili
1) Bir üye devletin kurumuna ödenmesi gereken primler, diğer bir üye devletin ülkesinde, bu sonuncu
devletin mütekabil bir kurumuna ödenmesi gereken primlerin tahsilinde uygulanan usule göre ve aynı
güvence ve ayrıcalıklarla tahsil olunabilir.
2) 1. paragraf hükümlerinin uygulama şekilleri, ihtiyaç oldukça, 98. maddede sözü edilen uygulama
Tüzüğü ile veya üye devletler arasında anlaşma yoluyla düzenlenir. Bu uygulama şekilleri cebri tahsil
usullerini de ilgilendirebilecektir.
Madde 93- Ödemeyi Yapmakla Yükümlü Kurumların Sorumlu Üçüncü Kişilere Karşı Hakları
1) Bir kimse bir üye devlet mevzuatına göre yardımlardan diğer bir üye devlet ülkesinde meydana gelen
olaylardan doğan bir zararın tazmini için yararlanmakta ise, ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun
üçüncü kişiye karşı doğabilecek hakları aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir:
a) ödemeyi yapmakla yükümlü olan kurum, uyguladığı mevzuat uyarınca, ilgili kimsenin üçüncü
kişiye karşı ileri sürdüğü haklarda bu kimse yerine hareket ediyorsa bu yerine geçme bütün üye
devletlerce tanınır;
b) ödemeyi yapmakla yükümlü olan kurum üçüncü kişiye karşı doğrudan hak iddiasında bulunuyorsa,
bu hak bütün üye devlerce tanınır.
2) Bir kimse bir üye devlet mevzuatına göre yardımlardan diğer bir üye devlet ülkesinde meydana gelen
olaylardan ileri gelen bir zararın tazmini için yararlanmakta ise, anılan mevzuatta işverenlerin veya
bunların çalıştırdıkları ücretli çalışanların sorumluluklarının hangi hallerde kapsam dışı olduğu yolunda
yer alan hükümler sözkonusu yetkili kimse veya kurum hakkında uygulanır.
1. paragraf hükümleri, ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bir işverene veya onun çalıştırdığı ücretli çalışanlara karşı bu kimselerin hukuki sorumluluklarının kapsam dışı olmadığı durumlarda doğabilecek haklarda da uygulanır.
3) 36/3 maddesi ve/veya 63/3 maddesi hükümleri uyarınca iki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları kendilerine bağlı kurumlar arasında gider iadesinden vazgeçilmesi hususunda
anlaşırlarsa, ilerde sorumlu üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilecek haklar aşağıda belirtildiği şekilde
düzenlenir:
a) eğer oturulan veya bulunulan üye devletin kurumu bir kimseye kendi ülkesinde meydana gelen bir
zarar nedeniyle yardım sağlıyorsa, bu kurum, uyguladığı mevzuat uyarınca, zararın tazmininden
sorumlu üçüncü kişiye karşı “yerine geçme” hakkını veya doğrudan dava açma hakkını kullanır;
b) a) bendinin uygulanmasında:
i) yardımlardan yararlanan kimse oturma veya bulunma yeri kurumuna bağlı kimse olarak kabul
edilir, ve
ii) anılan kurum ödemeyi yapmakla yükümlü kurum sayılır;
c) 1 ve 2. fıkra hükümleri bu paragrafta sözü edilen “gider iadesinden vazgeçme” anlaşmasında belirtilmemiş olan yardımlar için uygulanmaya devam eder.
BÖLÜM VII
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 94-Ücretli Çalışanlar İçin Geçici Hükümler
1) Bu Tüzük, 1 Ekim 1972 tarihinden veya ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında
uygulamaya konulduğu tarihten önceki bir dönem için hiç bir hak doğurmaz.
2) Bu Tüzüğün 1 ekim 1972 tarihinden önce veya ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce geçen bütün sigortalılık süreleri ile gerektiğinde bütün
çalışma veya oturma süreleri bu Tüzük hükümlerine göre doğan hakların tespitinde nazara alınır.
3) 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak, 1 ekim 1972 tarihinden veya bu Tüzüğün ilgili
üye devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce meydana gelmiş bir sigorta olayı ile ilgili bulunmasa dahi, bu Tüzük uyarınca doğar.
4) İlgili kimsenin vatandaşlık veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya durdurulmuş olan
her nevi yardım, bu kimsenin talebi üzerine, 1 ekim 1972 tarihinden veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten itibaren, önceden
tasfiye edilmiş haklar bir toptan ödemeye yer vermemiş olmak kaydıyla, tasfiye veya ihya edilir.
5) 1 Ekim 1972 tarihinden önce veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir
kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce bir aylık veya gelirin tasfiyesini elde etmiş olan kimselerin hakları, talepleri üzerine, bu Tüzük hükümleri nazara alınarak, yeniden gözden geçirilebilir. Bu
hüküm 78. maddede sözü edilen diğer yardımlar hakkında da uygulanır.
6) 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talep 1 Ekim 1972 tarihinden veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet
ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde
yapılırsa, bu Tüzük uyarınca doğan haklar, her üye devlet mevzuatında hakların düşmesine veya
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zaman aşımına uğramasına ilişkin hükümler ilgililer hakkında ileri sürülmeksizin, o tarihten itibaren
kazanılır.
Bu Tüzüğün 3 Ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi ile bütünleşmiş olan ülkelerde
uygulanması ile ilgili olarak, 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talebin 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içinde yapılması halinde durum aynıdır.
7) Eğer 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talep 1 Ekim 1972 tarihini veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihi izleyen 2 yıllık sürenin sone
ermesinden sonra yapılırsa, düşmemiş veya zaman aşımına uğramamış olan haklar, her üye devletin
mevzuatında daha ileri düzeydeki haklar saklı kalmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren kazanılır.
Bu Tüzüğün 3 Ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi ile bütünleşmiş olan ülkelerde
uygulanması ile ilgili olarak, 4 veya 5. fıkrada sözü edilen talebin 1 haziran 1992 tarihinden itibaren
2 yıllık bir süre içinde yapılması halinde durum aynıdır.
8) Pnömokonyoz sklerojen halinde, 57. maddenin 5. fıkra hükümleri, ilgili kuruluşlar arasında bir anlaşma bulunmaması nedeniyle 1 ekim 1972 tarihinden önce bu kurumlar arasında giderleri bölüştürülememiş olan meslek hastalığı para yardımları hakkında uygulanır.
9) Fransa’da istihdam edilen ücretli çalışanların veya Fransız mevzuatına göre işsizlik yardımlarından
yararlanan işsiz durumdaki ücretli çalışanların 15 kasım 1989 tarihinde diğer bir üye devlet ülkesinde
oturan aile bireyleri için yararlandıkları aile ödenekleri, bu ödeneklerin miktarı 16 kasım 1989 tarihinden itibaren ödenmesi gereken yardım miktarından yüksek olduğu ve ilgili kimseler Fransız mevzuatına tabi oldukları sürece 15 kasım 1989 tarihinde uygulanan oranlar, sınırlar ve usuller dahilinde
ödenmeye devam eder. 1 aydan aşağı kesinti süreleri ve hastalık veya işsizlik yardımı alınan süreler
nazara alınmaz.
Bu paragrafın uygulama usulleri ve özellikleri bu ödeneklere ilişkin gider üstleniminin dağılımı ilgili üye
devletler veya bunların yetkili makamları arasında İdari Komisyonun görüşü alındıktan sonra ortak
mutabakatla belirlenir.
10) 45. maddenin 6. fıkranın yürürlüğe girmesinden önce bir aylığın tasfiyesini sağlamış olan ilgililerin
hakları, talepleri üzerine, 45. maddenin 6. paragrafı hükümleri nazara alınarak yeniden gözden geçirilebilir.
Madde 95- Ücretsiz Çalışanlar için Geçici Hükümler
1) Bu Tüzük 1 Temmuz 1982 tarihinden önceki veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde veya o devlet
ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önceki bir dönem için hiç bir hak doğurmaz.
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Bu Tüzüğün 1 Temmuz 1982 tarihinden önce veya bu Tüzüğün ilgili devlet ülkesinde veya o devlet
ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce geçen bütün sigortalılık süreleri ile gerektiğinde çalışma, ücretsiz faaliyet veya oturma süreleri bu Tüzük hükümlerine göre doğan hakların
tespitinde nazara alınır.
1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak, 1 Temmuz 1982 tarihinden önce veya bu Tüzüğün ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce
meydana gelmiş bir sigorta olayı ile ilgili bulunsa dahi, bu Tüzük uyarınca doğar.
İlgili kimsenin vatandaşlık veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya durdurulmuş olan
her nevi yardım, bu kimsenin talebi üzerine, 1 temmuz 1982 tarihinden itibaren veya bu Tüzüğün
ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten itibaren,
önceden tasfiye edilmiş haklar bir toptan ödemeye yer vermemiş olmak kaydıyla, tasfiye veya ihya
edilir.
1 Temmuz 1982 tarihinden önce veya bu Tüzüğün ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir
kısmında uygulamaya konulduğu tarihten önce kendileri bir aylık veya gelirin tasfiyesini elde etmiş
olan kimselerin hakları, talepleri üzerine, bu Tüzük hükümleri nazara alınarak yeniden gözden geçirilebilir. Bu hüküm 78. maddede sözü edilen diğer yardımlar hakkında da uygulanır.
4 veya 5. fıkrada sözü edilen talep 1 ekim 1982 tarihinden veya bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde
veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılırsa, bu
Tüzük uyarınca doğan haklar, her üye devletin mevzuatında hakların düşmesine veya zaman aşımına
uğramasına ilişkin hükümler ilgililer hakkında ileri sürülmeksizin, o tarihten itibaren kazanılır.
Bu Tüzüğün 3 ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi ile bütünleşmiş olan ülkelerde
uygulanması ile ilgili olarak, 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talebin 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içinde yapılması halinde durum aynıdır.
Eğer 4 veya 5. fıkrada sözü edilen talep 1 temmuz 1982 tarihini veya bu Tüzüğün ilgili devlet ülkesinde veya o devlet ülkesinin bir kısmında uygulamaya konulduğu tarihi izleyen 2 yıllık sürenin sona
ermesinden sonra yapılırsa, düşmemiş veya zaman aşımına uğramamış olan haklar, her üye devletin
mevzuatında yer alan daha ileri düzeydeki haklar saklı kalmak kaydıyla talep tarihinden itibaren kazanılır.
Bu Tüzüğün 3 Ekim 1990 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi ile bütünleşmiş olan ülkelerde
uygulanması ile ilgili olarak, 4 veya 5. fıkrada sözü edilen talebin 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren
2 yıllık bir süre içinde yapılması halinde durum aynıdır.
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Madde 95 bis-1248/92 Sayılı AET Konsey Tüzüğünün Uygulanmasında Geçici Hükümler
1) 1248/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü 1 haziran 1992 tarihinden önceki bir dönem için bir hak doğurmaz.
2) 1 Haziran 1992 tarihinden önce bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş tüm sigortalılık veya oturma
süreleri 1248/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü hükümleri uyarınca doğan hakların belirlenmesinde nazara
alınır.
3) 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak, 1 haziran 1992 tarihinden önce meydana gelmiş
bir sigorta olayı ile ilgili olsa dahi, 1248/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü uyarınca doğar.
4) 1 Haziran 1992 tarihinden önce bir aylığın tasfiyesini sağlamış olan kimselerin hakları, talepleri üzerine, 1248/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü nazara alınarak yeniden gözden geçirilebilir.
5) 4. paragrafta sözü edilen talep 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içinde yapılırsa,
1248/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü uyarınca doğan haklar, her üye devletin mevzuatında hakkın düşmesi ve zaman aşımına uğraması yolunda yer alan hükümler ilgililer hakkında ileri sürülmeksizin,
anılan tarihten itibaren kazanılır.
6) Eğer 4. paragrafta sözü edilen talep 1 haziran 1992 tarihini izleyen 2 yıllık sürenin sona ermesinden
sonra yapılırsa, düşmemiş veya zaman aşımına uğramamış olan haklar, her üye devletin mevzuatında
daha ileri düzeydeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren kazanılır.
Madde 95 ter- 1247/92 Sayılı AET Konsey Tüzüğünün Uygulanmasında Geçici Hükümler
1) 1247/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü 1 Haziran 1992 tarihinden önceki bir dönem için hiç bir hak doğurmaz.
2) Tüzüğü 1 Haziran 1992 tarihinden önce bir üye devlet ülkesinde geçen oturma veya ücretli veya ücretsiz mesleki faaliyet çalışma süreleri 1247/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü hükümlerine göre doğan
hakların belirlenmesinde nazara alınır.
3) 1. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 1247/95 sayılı AET Konsey Tüzüğü uyarınca, bir hak, 1
haziran 1992 tarihinden önce meydana gelmiş bir sigorta olayı ile ilgili olsa dahi, doğar.
4) İlgilinin vatandaşlık durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya durdurulmuş olan primsiz nitelikteki
her nevi özel yardım, ilgilinin talebi üzerine, daha önceki haklar maktu bir toptan ödemeye yer vermemiş olmak kaydıyla 1 haziran 1992 tarihinden itibaren tasfiye veya ihya edilir.
5) 1 Haziran 1992 tarihinden önce bir aylığın tasfiyesini sağlamış olan ilgililerin hakları, talepleri üzerine,
1247/92 sayıli AET Konsey Tüzüğü hükümleri nazara alınarak, yeniden gözden geçirilebilir.
6) Eğer 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talep 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren 2 yıllık bir süre içinde
yapılırsa, 1247/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü uyarınca doğan haklar, her üye devletin mevzuatında
hakların düşmesine ve zaman aşımına uğramasına ilişkin hükümler ilgililer hakkında ileri sürülmeksizin, o tarihten itibaren kazanılır.
7) 4 veya 5. paragrafta sözü edilen talep 1 haziran 1992 tarihini izleyen 2 yıllık sürenin sone ermesinden
sonra yapılırsa, düşmemiş veya zaman aşımına uğramamış olan haklar her üye devletin mevzuatında
daha ileri düzeydeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren kazanılır.
8) 1247/92 sayılı AET Konsey Tüzüğünün 1. maddesinin uygulanması , 1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün Bölüm III hükümlerinin uygulanmasında, üye devletlerin yetkili kurumlarınca 1 haziran 1992
tarihinden önce tahsis edilen ve bu sonuncu Tüzüğün 10. maddesinin uygulandığı yardımların kaldırılması sonucunu doğurmaz.
9) 1247/92 sayılı AET Konsey Tüzüğünün uygulanması , bir aylığa ek olarak sağlanan primsiz nitelikteki
bir özel yardımdan yararlanmak üzere 1 haziran 1992 tarihinden önce anılan yardımla ilgili tahsis koşullarını yerine getirmiş olan her ilgili kimse tarafından yapılan talebin, anılan kimsenin yetkili devlet
dışında bir üye devlet ülkesinde oturması halinde dahi, bu talep 1 haziran 1992 tarihinden itibaren 5
yıl içinde yapılmış olmak kaydıyla, reddi sonucunu doğuramaz.
10) 1. paragraf hükümlerine bakılmaksızın, ilgilinin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturması
nedeniyle tasfiye edilmemiş veya durdurulmuş olan bir aylığa ek olarak sağlanan primsiz nitelikteki
herhangi bir özel yardım, ilgilinin talebi üzerine, 1 haziran 19/92 tarihinden itibaren, yardımın tasfiye
veya durdurulma tarihine yaygınlaştırılmış olarak, tasfiye veya ihya edilir.
11) 1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün 4. maddesinin 2 bis paragrafında sözü edilen primsiz nitelikteki
özel yardımların aynı dönem zarfında ve aynı kimse için ülkesinde bu kimsenin oturduğu üye devletin
yetkili kurumunca aynı Tüzüğün 10 bis maddesine göre ve diğer bir üye devletin yetkili kurumunca
bu maddenin 1-10. Paragrafları hükümlerine göre sağlanabilmesi halinde, ilgili kimse bu yardımları
ancak sözü edilen mevzuatlardan birinin uygulanmasında talep edebileceği en yüksek yardım miktarı
ile sınırlı olarak birleştirebilir.
12) 11. paragrafın uygulama usulleri ve özellikle aynı paragrafta sözü edilen yardımlarla ilgili olarak, bir
veya birden fazla üye devlet mevzuatında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasına
ilişkin hükümlerin uygulanması ve farklı ek yardımların tahsisi, Göçmen İşçiler Sosyal Güvenlik İdari
Komisyonunun kararı ile veya gereğine göre ilgili üye devletler veya onların yetkili makamları arasında varılacak anlaşma ile belirlenir.
Madde 95 quater- 1606/98 Sayılı AT Tüzüğünün Uygulanmasında Geçici Hükümler
1) 1606/98/AT Konsey Tüzüğü 25 Ekim 1998 tarihinden öncesi için hiçbir hak doğurmaz.
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

25 Ekim 1998 tarihinden önce bir üye devlet mevzuatına göre geçen her sigortalılık süresi ve gereğine göre her çalışma, ücretsiz mesleki faaliyet veya oturma süresi 1606/98 sayılı AT Konsey tüzüğü
hükümlerine göre kazanılan hakların belirlenmesinde nazara alınır.
1. Paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak, 25 Ekim 1998 tarihinden önce gerçekleşmiş olan
bir sigorta olayı ile ilgili olsa dahi, 1606/98 sayılı AT Konsey Tüzüğü uyarınca doğar.
İlgili kimsenin milliyeti veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya askıda kalmış her nevi
yardım, ilgilinin talebi üzerine 25 Ekim 1998 tarihinden önce tasfiye edilen haklar saklı kalmak üzere,
bu tarihten itibaren tasfiye veya ihya edilir.
25 Ekim 1998 tarihinden önce, bir aylık veya gelirin tasfiyesinin sağlamış olan kimselerin hakları, talepleri üzerine, 1606/98 sayılı AT Konsey Tüzüğü hükümleri nazara alınarak yeniden gözden geçirilir.
Bu hüküm 78. maddede ve 78. maddeyi ilgilendirdiği ölçüde 79 maddede ve 79 bis maddesinde sözü
edilen diğer yardımlara da uygulanır.
Eğer 4. Paragraf veya 5. Paragrafta sözü edilen talep 25 Ekim 1998 tarihini izleyen iki yıl içinde yapılırsa, 1606/98 sayılı AT Konsey Tüzüğünden ileri gelen haklar, üye devletlerin hakların düşmesi veya
zaman aşımına uğramasına ilişkin mevzuatları hükümleri ilgiler hakkında ileri sürülmeksizin o tarihten itibaren kazanılır.
Eğer 4. paragrafta veya 5. paragrafta sözü edilen talep 25 Ekim 1998 tarihini izleyen 2 yıl içinde yapılmazsa hak düşümüne veya zaman aşımına uğramamış olan haklar, üye devletlerin daha elverişli
hükümleri saklı kalmak üzere, talep tarihinden itibaren kazanılır.

Madde 95 quinquies- Öğrencilere Uygulanacak Geçici Hükümler
1) Bu Tüzük, 1 Mayıs 1999 tarihinden önceki bir dönem için öğrencilere, bunların aile bireylerine ve hak
sahiplerine hiçbir hak doğurmaz.
2) 1 Mayıs 1999 tarihinden önce bir üye devlet mevzuatına göre geçen her sigortalılık süresi, gereğine
göre çalışma, ücretsiz faaliyet veya oturma süresi, bu Tüzük hükümlerine göre kazanılan hakların
belirlenmesinde nazara alınır.
3) 1. paragraf hükümleri saklı kalmak üzere, bir hak, 1 Mayıs 199 tarihinden önce gerçekleşmiş bir risk
ile ilgili olsa dahi, bu Tüzük uyarınca doğar.
4) İlgili kimsenin milliyeti veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya askıda kalmış her nevi
yardım, ilgilinin talebi üzerine, 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren tasfiye veya ihya edilir Şu kadar ki;
önceden tasfiye edilmiş olan haklar bir toptan ödemeye yer vermemiş olmalıdır.
5) Eğer 4. paragrafta sözü edilen talep 1 Mayıs 1999 tarihinden itibaren yapılırsa, öğrenciler, bunların
aile bireyleri ve hak sahipleri yararına bu Tüzükten ileri gelen haklar, üye devletlerin hakların zaman
aşımına veya hak düşümüne ilişkin hükümleri ilgiler hakkında ileri sürülmeksizin, anılan tarihten itibaren kazanılır.
6) Eğer 4. paragrafta sözü edilen talep, 1 Mayıs 1999 tarihini izleyen 2 yıl geçtikten sonra yapılırsa,
zaman aşımına uğramamış veya düşmemiş olan haklar, ilgili üye devletlerin daha elverişli hükümleri
hariç, talep tarihinden itibaren kazanılır.
Madde 95 sexies- 1399/1999 sayılı AT Konsey Tüzüğünün Uygulanmasında Geçici Hükümler
1) 1399/1999 sayılı AT Tüzüğü, bir yetimin kazanılmış haklarını elde ettiği aile reisi durumundaki ebeveyninin 1 Eylül 1999 tarihinden sonra ölümü halinde bu yetimin haklarına uygulanır.
2) 1 Eylül 1999 tarihinden önce bir üye devlet mevzuatına göre geçen her sigortalılık veya oturma süresi
1399/1999 sayılı AT Tüzüğü uyarınca kazanılan hakların belirlenmesinde nazara alınır.
3) Bir yetimin kazanılmış haklarını elde ettiği aile reisi durumundaki ebeveyninin 1 Eylül 1999 tarihinden
önce ölümü halinde bu yetimin hakları talep halinde 1399/1999 sayılı AT Tüzüğü hükümlerine göre
yeniden gözden geçirilir.
4) Eğer 3. fıkrada sözü edilen talep 1 Eylül 1999 tarihini izleyen 2 yıl içinde yapılırsa, 1399/1999 sayılı AT
Tüzüğünden ileri gelen haklar her üye devletin hakların zaman aşımına ve düşmesine ilişkin mevzuat
hükümleri ilgililere uygulanmaksızın anılan tarihten itibaren kazanılır.
5) Eğer 3. fıkrada sözü edilen talep 1 Eylül 1999 tarihini izleyen 2 yıllık sürenin sona ermesinden sonra
yapılırsa, zaman aşımına uğramamış veya düşmemiş olan haklar, üye devletlerin daha elverişli hükümleri saklı kalmak kaydıyla talep tarihinden itibaren kazanılır.
Madde 95 septies
EK II, KESİM 1 “D.ALMANYA” ve “R. AVUSTURYA” İLE İLGİLİ GEÇİCİ HÜKÜMLER
1) Almanya ve Avusturya ile ilgili Ek I (Kesim I); 1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzüklerin Avrupa Parlementosu ve Konseyin 13 Nisan 2005 tarih, 647/2005 tarihli Tüzüğü ile değiştirldiği şekli ile 1 Ocak 2005
tarihinden önceki süre için hiçbir fark doğurmaz.
2) Bir üye devletin mevzuatına göre 1 Ocak 2005 tarihinden önce geçen her nevi istihdam veya ücretsiz
faaliyet süresi bu Tüzük uyarınca kazanılan hakların belirlenmesinde nazara alınır.
3) I.fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak 1 Ocak 2005 tarihinden önce meydana gelmiş olan bir
sigorta olayı ile ilgili ise kazanılır.
4) İlgili kimsenin milliyeti veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmiş olan veya askıya alınan her
nevi yardım, bu kimsenin talepte bulunması koşulu ile evvelce anılan yardımla ilgili bir toptan ödeme
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5)
6)
7)

yapılmamış olması kaydıyla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren tasfiye veya ihya edilir.
İlgililerin bir aylık veya gelirin tasfiyesi ile ilgili olup, 1 ocak 2005 tarihinden önce elde ettikleri hakları,
bu Tüzük hükümleri nazara alınarak talepleri halinde revize edilir.
Eğer 4 veya 5. fıkrada sözü edilen bir talep 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılırsa bu
Tüzükten ileri gelen haklar bu tarihten itibaren kazanılır, bu durumda ilgili üye devletin zaman aşımına
ve hakkın düşmesine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanmaz.
Eğer 4 veya 5. fıkrada sözü edilen bir talep 1 Ocak 2005 tarihini izleyen 2 yıllık süreden sonra yapılırsa talep sahibinin ilgili üye devletin zaman aşımına veya hakkın düşmesine ilişkin hükümlerinden
etkilenmeyen hakları talep tarihinden itibaren başlar.

Madde 95 Octies
AVUSTURYA TEDAVİ ÖDENEĞİNİN EK II bis’TE BELİRTİLMESİ KAYDININ
KALDIRILMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ HÜKÜMLER
Bu Tüzüğün 10 bis/3 maddesine dayanarak en geç 8 mart 2001 tarihinde ödenen sağlık ödeneğine
ilişkin Avusturya Federal Yasası çerçevesinde tedavi ödeneği talebinde bulunulması halinde, tedavi
ödeneği sahibi kimsenin 8 Mart 2000 tarihinden sonra Avusturya’da oturduğu sürece, bu hüküm uygulanmaya devam eder.
Madde 96- Kurumlar Arasında Gider İadesine ilişkin Anlaşmalar
36/3, 63/3 ve 70/3. maddelerin uygulanmasında 1 temmuz 1982 tarihinden önce düzenlenen anlaşmalar, üye devletlerden birinin bu anlaşmalara itirazda bulunması hariç, bu Tüzüğün anılan tarihten
itibaren yaygınlaştırıldığı kimseler hakkında uygulanır.
Sözü edilen itiraz ancak bu itirazın anılan üye devletin yetkili makamınca ilgili diğer üye devletin veya
devletlerin yetkili makamlarına 1 ekim 1983 ten önce bildirilmesi halinde geçerlidir.
Madde 97- Bazı Hükümlerle İlgili Bildiriler
1) 1/j maddesinde, 5. maddede ve 8/2. maddede sözü edilen bildiriler Avrupa Toplulukları Konseyi
Başkanına gönderilir, Bildirilerde, sözkonusu kanunların ve rejimlerin yürürlüğe girdiği tarih ve 1/j
maddesinde sözü edilen bildiriler sözkonusu ise bu Tüzüğün üye devletlerin bildirilerinde belirttikleri
rejimlere uygulanacağı tarih belirtilir.
2) 1. paragraf hükümleri uyarınca alınan bildiriler Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanır.
Madde 98- Uygulama Tüzüğü
Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar sonradan düzenlenecek bir Tüzükte tespit edilir.
Madde 99- (3427/89 sayılı AET Tüzüğü ile kaldırıldı)
Madde 100- (118/97 sayılı AT Tüzüğü ile kaldırıldı)

53

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

54

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

1408/71 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ EKLERİ
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EK I
TÜZÜĞÜN KİŞİSEL UYGULAMA ALANI

A.
B.
C.

D.

E.
F.

G.
H.

İ.

J.
K.
L.

I. ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR VE/VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
(Tüzüğün 1/a/ii ve iii paragrafları)

BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
DANİMARKA
1) Tüzüğün. 1. maddesinin (a/ii) paragrafı anlamında “Ücretli Çalışan” deyimi, ücretli bir faaliyet icra
eden ve aşağıdaki mevzuatlardan birine tabi olan kimse anlamına gelir:
a) 1 Eylül 1977 tarihinden önceki dönem için, iş kazaları ve meslek hastalıkları mevzuatı,
b) 1 Eylül 1977 tarihinde başlayan dönem ve sonraki dönem için Ücretliler Ek Aylık Rejimi (ATP)
ile ilgili mevzuat.
2) Tüzüğün l. maddesinin (a/ii) paragrafı anlamında “Ücretsiz Çalışan” deyimi, hastalık veya analık
hallerinde ödenen günlük para yardımlarına ilişkin mevzuat uyarınca ücretle ilgili gelirlerden gayri
bir mesleki gelire daya olarak bu ödeneklere hak kazanan kimse anlamına gelir.
ALMANYA
Eğer bir Alman kurumu Tüzüğün Bölüm III, Kısım 7 hükümlerine göre yetkili kurum ise, Tüzüğün l.
maddesinin (a/ii) paragrafı anlamında;
a) “ücretli çalışan” deyimi, işsizlik riskine karşı zorunlu olarak sigortalanmış olan veya bu sigortalılığın
sonunda hastalık sigortası para yardımlarından veya benzeri yardımlardan yararlanan kimse veya
hatta tabi olduğu statünün ücretli bir çalışan için işsizlik riskine karşı en az bir zorunlu sigortaya
yer vermesi ölçüsünde bir ücret düzeyinden yararlanan memur;
b) “Ücretsiz çalışan” deyimi, ücretsiz bir faaliyet icra eden ve:
ücretsiz çalışanlarla ilgili bir rejimde yaşlılık riskine karşı sigortalanmak veya prim ödemek,
veya
aylıklarla ilgili zorunlu sigorta çerçevesinde sigortalanmak, yükümlülüğünde olan kimse anlamına gelir.
ESTONYA
Bilgi yok.
YUNANİSTAN
1) Tüzüğün 1. maddesinin a/iii paragrafı anlamında “ücretli çalışan” deyimi, OGA rejimi çerçevesinde
münhasıran ücretli bir faaliyet icra eden veya diğer bir üye devlet mevzuatına tabi olan veya olmuş
bulunanlardan bu durumları nedeniyle Tüzüğün 1/a maddesi anlamında ücretli çalışan niteliği
tanımış olan veya taşıyan kimse;
2) Ulusal rejime göre aile ödeneği tahsisinde, Tüzüğün 1. maddesinin a/ii parafrafı anlamında “ücretli
çalışan” deyimi, Tüzüğün 1. maddesinin a/i ve a/iii paragraflarında sözü edilen kimse anlamına
gelir.
İSPANYA
Bilgi yok.
FRANSA
Tüzüğün Bölüm III, Kesim 7 hükümlerine uygun olarak, aile yardımlarının tahsisinde bir Fransız kurumu yetkili kurumsa:
1) Tüzüğün l(a/ii maddesi anlamında Ücretli Çalışan deyimi, Sosyal Güvenlik Kodunun L 311-2 maddesine uygun olarak sosyal güvenliğe zorunlu olarak tabi olan ve hastalık, analık ve malüllük sigortası para yardımlarından yararlanmak için Kodun L-312-1 mesleki çalışma ve ücret konusunda
öngördüğü koşulları yerine getiren kimse veya anılan para yardımlarından yararlanan kimse anlamına gelir;
2) Ücretsiz Çalışan deyimi, ücretsiz bir faaliyet icra eden ve bir ücretsiz çalışanlar rejiminde yaşlılık
riski için sigortalanmak ve prim ödemek zorunda olan kimse anlamına gelir.
İRLANDA
1) Tüzüğün 1/a/ii maddesi anlamında “ücretli çalışan” deyimi, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler
hakkında 1993 tarihli Kanunun 9, 21 ve 49. maddeleri hükümleri uyarınca zorunlu veya isteğe
bağlı olarak sigortalanan kimse anlamına gelir (1993 tarihli kontrolde Kanun)
2) Tüzüğün 1/a/ii maddesi anlamında “ücretsiz çalışan” deyimi, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler
hakkında 1993 tarihli Kanunun 17 ve 21. maddeleri hükümleri uyarınca zorunlu veya isteğe bağlı
olarak sigortalanan kimse anlamına gelir (1993 tarihli kontrolde Kanun).
İTALYA
Bilgi yok.
KIBRIS
Bilgi yok
LETONYA
Bilgi yok.
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M.

LİTVANYA
Bilgi yok.
N. LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
O. MACARİSTAN
Bilgi yok.
P. MALTA
Tüzüğün I/a/ii maddesi anlamında Ücretsiz Çalışan deyimi, 1987 tarihli kanun uyarınca bağımsız veya
ücretsiz çalışan kimse anlamına gelir.
Q. HOLLONDA
Bilgi yok.
R. AVUSTURYA
Bilgi yok.
S. POLONYA
Bilgi yok.
T. SLOVENYA
Bilgi yok.
U. SLOVAKYA
Bilgi yok.
V. FİNLANDİYA
Tüzüğün 1/ a/ii maddesi anlamında Ücretli Çalışan veya Ücretsiz Çalışan deyimi, ücretlilerin aylık rejimleri mevzuatı anlamında ücretli veya ücretsiz çalışan kimse anlamına gelir.
W. İSVEÇ
Ücretsiz Çalışan deyimi, 2000/980 sayılı Sosyal Primler Kanunun 3. Kısmının 3. paragrafına uygun
olarak, kazanç getirici kişisel primlerini ödeyen kimse anlaşılır.
X. BİRLEŞİK KRALLIK
Tüzüğün I/a/ii maddesi anlamında Ücretli Çalışan veya Ücretsiz Çalışan deyimi, Büyük Britanya veya
Kuzey İrlanda mevzuatları anlamında ücretli veya ücretsiz çalışan sıfatını taşıyan veya Cebelitarık
mevzuatı anlamında ücretli veya ücretsiz çalışan sıfatıyla kendisi için prim ödenen kimse anlamına
gelir.

A.
B.

C.

D.
E.
F.
G.
H.
İ.

J.

II. AİLE BİREYLERİ
Tüzüğün l.maddesinin f) paragrafı (ikinci cümle):

BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK CUMHURİYETİ
Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 hükümlerinin uygulanmasında sağlık yardımlarından yararlanma hakkının
tespitinde aile bireyi deyimi, 117/1995 Güvenlik Kanunu anlamında eş ve/veya çocuk anlamına gelir.
DANİMARKA
Tüzüğün 22/l/a ve 31. maddelerinin uygulanmasında hastalık veya analık sağlık yardımlarından yararlanma hakkının belirlenmesinde “aile bireyi” deyimi:
1) ücretli çalışanın, bağımsız çalışanın veya Tüzük hükümleri çerçevesinde hak sahibi niteliğini taşıyan başka bir kimsenin Tüzük hükümleri çerçevesinde kendisi hak sahibi niteliğini taşımayan eşi,
veya
2) 18 yaşın altında olup bir kimsenin bakımını sağladığı ve Tüzük hükümleri çerçevesinde hak sahibi
niteliğini taşıyan çocuk anlamına gelir.
ALMANYA
Bilgi yok.
ESTONY A
Bilgi yok
YUNANİSTAN
Bilgi yok
İSPANYA
Bilgi yok.
FRANSA
Aile ödeneklerinden ve aile yardımlarından yararlanma hakkının belirlenmesinde Aile Bireyi deyimi,
Sosyal Güvenlik Kodunun L512-3 maddesinde belirtilen kimse anlamına gelir.
İRLANDA
Tüzüğün uygulanmasında hastalık ve analık sağlık yardımlarından yararlanma hakkının belirlenmesinde, “aile bireyi” deyimi, Sağlık Hakkında 1947-1970 tarihli kanunların uygulanmasında (Health Act
1947-1970) ücretli veya ücretsiz çalışanın geçindirmekle yükümlü olduğu kimse olarak kabul edilen
herkes anlamına gelir.
İTALYA
Bilgi yok.
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K.

KIBRIS
Bilgi yok
L. ALMANYA
Sağlık yardımlarının sağlanmasında Aile Biriye deyimi, eş veya 18 yaşından küçük çocuk anlamına
gelir.
M. LİTVANYA
Sağlık yardımlarının sağlanmasında Aile Bireyi deyimi, eş veya 18 yaşından küçük çocuk anlamına
gelir.
N. LÜKSENBURG
Bilgi yok.
O. MACARİSTAN
Bilgi yok.
P. MALTA
Bilgi yok.
Q. HOLLANDA
Bu Tüzüğün Bölüm III. Kısım 1 ve 4 hükümlerinin uygulanmasında, sağlık yardımlarından yararlanma
hakkını belirlemek için “aile bireyi” deyimi eş, eş yardımcısı veya 18 yaşından küçük bir çocuk anlamına gelir.
R. AVUSTURYA
Bilgi yok.
S. POIONYA
Bilgi yok.
T. PORTEKİZ
Bilgi yok.
U. SLOVENYA
Bilgi yok.
V. SLOVAKYA
Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 hükümlerinin uygulanmasında, Aile Bireyi deyimi, eş ve/veya Aile Ödenekleri Kanunu anlamında geçindirilen çocuk anlamına gelir.
W. FİNLANDİYA
Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 hükümlerinin uygulanmasında, sağlık yardımları hakkının belirlenmesinde, aile bireyi deyimi, hastalık sigortası kanunu anlamında eş ve çocuk kanunu anlamında eş ve çocuk
anlamına gelir.
X. İSVEÇ
Tüzüğün Bölüm III, Kısım I hükümlerinin uygulanmasında sağlık yardımları hakkının belirlenmesinde
“aile bireyi” deyimi, eş veya 18 yaşından küçük çocuk anlamına gelir.
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
Sağlık yardımlarından yararlanma hakkının belirlenmesinde “aile bireyi” deyimi, aşağıdaki anlamlara
gelir:
1. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Mevzuatları ile İlgili Olarak :
1) Eş, aşağıdaki koşullarla:
a) bu kimse ister ücretli veya ücretsiz çalışan, ister Tüzük anlamında hak sahibi niteliğini
taşıyan başka bir kimse olsun:
i) eşi ile birlikte oturuyorsa; veya
ii) bu sonuncusunun bakımına katılıyorsa; ve
b) Eş,
i) Tüzük anlamında ücretli veya ücretsiz çalışan veya hak sahibi olarak bir kazanca sahip
değilse; veya
ii) bir sosyal güvenlik yardımı veya kendi sigortasına dayalı bir aylıktan yararlanmıyorsa;
2) Bir çocuk geçindirmekle yükümlü olan herkes, aşağıdaki koşullarla:
a) ücretli veya ücretsiz çalışan veya tüzük anlamında hak sahibi niteliğini taşılan başka bir
kimse:
i) söz konusu kimse ile karı-koca olarak yaşıyorsa; veya
ii) söz konusu kimsenin bakımına katılıyorsa; ve
b) söz konusu kimse:
i) ücretli veya ücretsiz çalışan veya Tüzük anlamında hak sahibi kimse olarak bir kazanca sahip değilse; veya
ii) bir sosyal güvenlik yardımı veya kendi sigortasına dayalı bir aylıktan yararlanmıyorsa;
3) Kendisi için ücretli veya ücretsiz çalışan veya Tüzük anlamında hak sahibi niteliğini taşıyan
başka bir kimsenin bir çocuk yardımından yararlanmakta olduğu veya yararlanması gereken
her çocuk;
2. Cebelitarık Mevzuatı Anlamında:
1973 grubu tıbbi hekimlik rejimine ilişkin olup Tüzük anlamında geçindirilmekle yükümlü bulunulan kimse olarak kabul edilen herkes.
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EK II
(Tüzüğün 1/J ve u maddesi)
I. TÜZÜĞÜN 1. MADDESNİN (J) PARAGRAFININ 4.BENDİ UYARINCA TÜZÜĞÜN UYGULAMA
ALANI DIŞINDA KALAN ÜCRETSİZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİMLER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.

İ.
J.
K.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK Cill4HURİYETİ
Bilgi yok
DANİMARKA
Bilgi yok
ALMANYA
Bilgi yok
ESTONYA
Bilgi yok.
YUNANİSTAN
Bilgi yok.
İSPANYA
1) Meslek topluluğu olarak yeniden gruplandırılan bağımsız çalışanlara ilişkin özel rejimi düzenleyen
20/08/1970 tarih, 2530/1970 sayılı Kararnamenin 3. maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Hakkında
Genel Yasanın (20 Haziran 1994 tarih, 1/94 sayılı Kanun Hükmünde Krallık Kararnamesi) yeniden
gözden geçirilen 10. maddesinin 2/e hükümleri, çerçevesinde bağımsız bir mesleki faaliyet icra
eden ve bağımsız çalışanların sosyal güvenliğine ilişkin özel rejime tabi olma yerine yeniden oluşturulmuş mütekabil bir meslek topluğu ile uygulamaya konulan MÜTÜEL sisteme tabi olmayı tercih
eden kimseler.
2) Sosyal Güvenlik Genel Yasasına ve 6 Aralık 1941 tarihli yasaya tabi olmayan kurumlarca yönetilen
sosyal koruma ve/veya sosyal yardım veya hayır rejimleri.
FRANSA
1) Zanaatsal, sınai, ticari alanda ve serbest meslek alanında ücretsiz çalışanların yaşlılık sigortası ek
rejimleri, aynı kimselerin malüllük-ölüm sigortası ek rejimleri ve Sosyal Güvenlik Kodunun L 61520, L 644-2, L 645-1 ve L 723-14. maddelerinde sözü edilen pratisyen hekimler ve yardımcı sağlık
personelinin yaşlılık sigortası ek rejimleri
2) Kırsal Kesim Kodunun L 727- l.maddesinde sözü edilen tarım ücretsiz çalışanlarının hastalık ve
analık sigortası ek rejimleri.
İRLANDA
Bilgi yok.
İTALYA
Bilgi yok.
KIBRIS
1) 1999 tarihli Hekimler Mevzuatı (aylıklar ve ödenekler) ile düzenlenen özel muayene hekimleri aylık
rejimi.
2) Avukatlar yasası çerçevesinde 1966 tarihli Avukatlar mevzuatı ile düzenlenen Avukatlar Aylık Rejimi.
LETONYA
Bilgi yok.
LİTVANYA
Bilgi yok
LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
MACARİSTAN
Bilgi yok.
MALTA
Bilgi yok.
HOLLANDA
Bilgi yok.
AVUSTURYA
Bilgi yok.
POLONYA
Bilgi yok.
PORTEKİZ
Bilgi yok.
SLOVENYA
Bilgi yok.
SLOVAKYA
Bilgi yok.
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W. FİNLANDİYA
Bilgi yok.
X. İSVEÇ
Bilgi yok.
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
Bilgi yok.
II. TÜZÜĞÜN l/u/ i MADDESİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN ÖZEL DOĞUM
VEYA EVLATLIK ÖDENEKLERİ
A. BELÇİKA
a) Doğum ödenekleri.
b) Evlatlık ödenekleri.
B. ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
C. DANİMARKA
Bilgi yok.
D. ALMANYA
Bilgi yok.
E. ESTONYA
a) Doğum ödeneği.
b) Evlatlık ödeneği.
F. YUNANİSTAN
Bilgi yok.
G. İSPANYA
Doğum ödeneği(doğan üçüncü çocuk ve izleyen çocuklar için tek ödenek şeklinde para yardımı ve
çoğuz doğumlarda aynı şekilde para yardımları).
H. FRANSA
a) 3 aylık oluncaya kadar sağlanan çocuk yardımı.
b) Evlatlık ödeneği.
İ. İRLANDA
Bilgi yok.
J. İTALYA
Bilgi yok.
K. KIBRIS
Bilgi yok.
L. LETONYA
a) Doğum ödeneği.
b) Evlatlık ödeneği.
M. LİTVANYA
Doğum ödeneği.
N. LÜKSEMBURG
a) Doğum ödeneği.
b) Evlatlık ödeneği.
O. MACARİSTAN
Analık ödeneği.
P. MALTA
Bilgi yok.
Q. HOLLANDA
Bilgi yok.
R. AVUSTURYA
Bilgi yok.
S. POLONYA
Doğum ödeneği ek yardımı (28.11.2003 tarihli Aile Yardımları Kanunu).
T. PORTEKİZ
Bilgi yok.
U. SLOVENYA
Doğum ödeneği.
V. SLOVAKYA
Doğum ödeneği.
W. FİNLANDİYA
Analık Ödenekleri ilgili kanunun uygulanmasında toplu analık ödeneği veya maktu analık ödeneği
X. İSVEÇ
Bilgi yok.
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
Bilgi yok.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
İ.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.

A.
B.
C.
D.

III. TÜZÜĞÜN 4/2ter MADDESİ ANLAMINDA UYGULAMA ALANINA GİRMEYEN PRİMSİZ
ÖZEL YARDIMLAR
BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
DANİMARKA
Bilgi yok.
ALMANYA
a) Sakatlar ve özellikle körler için eyaletlerin mevzuatları uyarınca sağlanan yardımlar.
b)
ESTONYA
Bilgi yok.
YUNANİSTAN
Bilgi yok.
İSPANYA
Bilgi yok.
FRANSA
Bilgi yok.
İRLANDA
Bilgi yok.
İTALYA
Bilgi yok.
KIBRIS
Bilgi yok.
LETONYA
Bilgi yok.
LİTVANYA
Bilgi yok
LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
MACARİSTAN
Bilgi yok.
MALTA
Bilgi yok.
HOLLANDA
Bilgi yok.
AVUSTURYA
Bilgi yok.
POLONYA
Bilgi yok.
PORTEKİZ
Bilgi yok.
SLOVENYA
Bilgi yok.
SLOVAKYA
Bilgi yok.
FİNLANDİYA
Bilgi yok.
İSVEÇ
Bilgi yok.
BİRLEŞİK KRALLIK
Bilgi yok.
EK II Bis
PRİMSİZ NİTELİKLİ ÖZEL YARDIMLAR
(Tüzüğün 1 bis maddesi)
BELÇİKA
a) Gelir ikame ödeneği.
b) Yaşlı kişilere garanti edilen gelir (1 kasım 1969 tarihli kanun).
ÇEK CUFillURİYETİ
Sosyal ödenek(117/1995 sayılı kanun).
DANİMARKA
Aylık sahipleri ile ilgili lojman ödeneği (28 mart 1995 tarih, 204 sayılı kanunla getirilen ferdi lojman
ödeneği).
ALMANYA
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E.
F.

G.

H.
İ.

J.

K.

L.

M.

N.
O.

İş arayanlarla ilgili temel sigorta hukuku çerçevesinde yaşam vasıtalarını garanti etmeyi amaçlayan
yardımlar( bu yardımlarla ilgili olarak, bir işsizlik yardımı alınması sonucu geçici bir ek yardımdan yararlanma koşullarının yerine getirilmesi hariç (Sosyal Kod, Cilt II, Madde 24/1).
ESTONYA
a) Reşit sakat ödeneği (1999 tarihli Sakatlar Sosyal Yardım Kanunu).
b) İşsizlik ödeneği (İşsizlerin sosyal korunması hakkında 1.10.2000 tarihli kanun).
YUNANİSTAN
a) Yaşlı kişiler için özel ödenek (1296/82 sayılı Kanun).
b) Çalışmayan ve kocası askere gitmiş analar için çocuk ödeneği (1483/84 sayılı Kanunun 23/2 maddesi),
c) Çalışmayan ve kocası hapiste olan analar için çocuk ödeneği (aynı Kanunun 23/2 maddesi),
d) Doğuştan Anemi Hemolitik hastalığına maruz kimseler için ödenek (321/69 sayılı Kanun ve Bakanlıklar arası Ortak Karar),
e) Sağır-dilsiz ödeneği.
f) Ağır sakat ödeneği (162/73 sayılı KHK/Bakanlıklar arası karar)
g) Apasmofliklere ilişkin 162/73 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
h) Ağır geri zekalılıktan hasta kişi arar yardımı (162/73 sayılı KHK)
i) Kör ödeneği (958/79 sayılı Kanun/Bakanlıklar arası Karar).
İSPANYA
a) Garanti edilen asgari gelir (1982 tarih, 13/82 sayılı kanun).
b) Yaşlı kişilere ve çalışamaz durumda bulunan malüllere sosyal yardım niteliğinde para yardımları
(1981 tarih, 2620/81 sayılı Krallık Kararı).
c) Sosyal Güvenlik Genel Kanununun 38/l. maddesi uyarınca primsiz malüllük ve emekli aylıkları.
d) Hareketlilik ve nakil giderleri tazminatı (1982 tarih, l3/82 sayılı kanun).
FRANSA
a) Özel Malüllük Fonu ve yaşlılık Dayanışma Fonu Ek Ödeneği (30 haziran 1956 tarihli Kanun).
b) Yetişkin sakat ödeneği (30 haziran 1975 tarihli Kanun).
İRLANDA
a) İşsizlik sosyal yardımı.
b) Primsiz yaşlılık aylığı.
c) Dul kadın ve yetim aylıkları (primsiz).
d) Malüllük ödeneği.
e) Hareketlilik ödeneği.
f) Körler için aylık (1993 tarihli konsolide kanun).
g) Enfeksiyonlu hastalık geçim ödeneği,
h) Körlere yardım ödeneği.
İTALYA
a) Gelirden yoksun vatandaşlara sosyal aylıklar (30 haziran 1969 tarih, 153 sayılı Kanun);
b) Sivil sakatlar ve malüller için aylıklar ve ödenekler (30 mart 1974 tarih, 1187 sayılı Kanun/ 1 şubat
1980 tarih, 18 sayılı Kanun/23 kasım 1988 tarih, 508 sayılı Kanun),
c) Sağır ve dilsizlere aylıklar ve ödenekler (26 mayıs 1970 tarih, 381 sayılı Kanun/ 23 kasım 1988
tarih, 508 sayılı Kanun),
d) Sivil kör1er için aylıklar ve ödenekler (27 mayıs 1970 tarih, 382 sayılı Kanun/23 kasım 1988 tarih,
508 sayılı Kanun),
e) Asgari aylığa ek aylık (4 nisan 1952 tarih, 218 sayılı Kanun) 11 kasım 1983 tarih, 638 sayılı Kanun/29 aralık 1990”tarih, 407 sayılı Kanun),
f) Malüller için ek ödenek (12 haziran 1984 tarih, 222 sayılı Kanun),
g) Sosyal ödenek (8.8.1995 tarih, 3355 sayılı kanun).
h) Sosyal zam ( 29.12.1988 tarihli kanun ve değişiklikleri).
KIBRIS
a) Sosyal aylık
b) Ağır hareket eden sakat ödeneği
c) Körler için özel ödenek.
L. LETONYA
a) Sosyal güvenlik ödeneği.
b) Az hareket etme gücünü sahip sakatlar için nakil giderleri ödeneği (l.l.2003 tarihli Sosyal Yardımlar
Kanunu).
LİTVANYA
a) Sosyal Yardım Aylığı (Devtletçe sağlanan Sosyal Ödenekler hakkında 2005 tarihli Kanun (M.5))
b) Sosyal Yardım Özel Ödeneği (Aynı Kanun)
c) Hareketlilik sorunu olan sakatlar için nakil giderleri ödeneği.
LÜKSEMBURG
Ağır sakatlar için gelir(12.9.2003 tarihli kanun).
MACARİSTAN
a) Malüllük geliri.
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b) Primsiz yaşlılık aylığı.
c) Nakil ödeneği
P. MALTA
a) Ek ödenek
b) Yaşlılık aylığı.
Q. HOLLANDA
Genç sakatlar ödeneği.
R. AVUSTURYA
Telafi edici ek yardım (Kanunlar: ASVG, GSVG, BSVG).
S. POLONYA
Sosyal aylık
T. PORTEKİZ
a) Primsiz malüllük ve yaşlılık sosyal aylığı (13 .10 .1980 tarihli kanun).
b) Primsiz dulluk aylığı (11.10.1981 tarihli kanun).
U. SLOVENYA
a) Devlet aylığı.
b) Emekçiler için gelir desteği.
c) Geçim ödeneği.
V. SLOVAKYA
a) Tek gelir kaynağı olan aylıklarda ayarlama (1.1.2004 tarihli kanun).
b) 01 Ocak 2004 ten önce tahsisi edilen aylık
W. FİNLANDİYA
a) Çocuk ödeneği.
b) Malüllük ödeneği.
c) Emekliler için lojman ödeneği (591/78 sayılı kanun).
d) İstihdam piyasası desteği.
e) Göçmenler için özel sosyal yardım (1192/2002 sayılı kanunu).
X. İSVEÇ
a) Emeklilere lojman ödeneği( 2001/761 sayılı kanun).
b) Yaşlı kimselere mali yardım( 2001/883 sayılı kanun).
c) Malüllük ödeneği ve sakat çocuklar tedavi ödeneği(1998/703 sayılı kanun).
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
a) Aylık kredisi (2002 tarihli kanun).
b) İş arayanlar için ödenekler(1995 tarihli kanun).
c) Ek gelir (1986 tarihli kanun).
d) Sakatlar için geçim ödeneği (1991 tarihli kanun).
e) Üçüncü kişi bakım ödeneği
f) Ağır malüllük ödeneği (1975 tarihli kanun).
EK III
TÜZÜĞÜN 6. MADDESİNE BAKILMAKSIZIN UYGULANMAYA DEVAM EDECEK SOSYAL GÜVENLİK
SÖZLEŞMELERİ HÜKÜMLERİ
YARARLANMANIN TÜZÜĞÜN UYGULANDIĞI BÜTÜN KİMSELERE YAYGlNLAŞTIRILMADIĞI
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ HÜKÜMLERİ
(Tüzüğün 7/2/c Maddesi ve 3. maddesinin Üçüncü Fıkrası)
GENEL BİLGİ
1.
2.
3.

Bu Ekte belirtilen hükümlerin diğer sözleşmeler hükümlerine yollama yapması ölçüsünde bu yollamaların yerini Tüzüğün bunlara tekabül eden hükümlere ilişkin yollamalar alır; şu kadar ki, söz konusu
sözleşmeler hükümlerinin bu Ekte belirtilmemiş olması gerekir.
Bazı hükümleri bu Ekte belirtilen bir sosyal güvenlik sözleşmesinde de öngörülen fesih hükmü anılan
hükümler bakımından geçerliliğini korur.
Bu Tüzüğün 6. maddesi hükümleri nazara alınarak, bu Tüzüğün uygulama alanına girmeyen ve üye
devletler arasında yürürlükte kalan iki taraflı sözleşmeler hükümlerinin, özellikle bir üçüncü ülkede
geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesini öngören hükümlerin bu Ekte gösterilmemesini not etmek
uygun olur.
A. TÜZÜĞÜN 6. MADDESİNE BAKILMAKSIZIN UYGULANMAYA DEVAM EDECEK SOSYAL
GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ HÜKÜMLERİ (Tüzüğün 7/2/c maddesi):

1)

BELÇİKA - ALMANYA
7 aralık 1957 tarihli genel sözleşmesinin aynı tarihli nihai protokolünün 3. ve 4. maddeleri (İkinci
dünya savaşından önce, savaş sırasında ve savaştan sonra bazı sınır bölgelerinde geçen sigortalılık
sürelerinin nazara alınmasına ilişkin 10 kasım 1960 tarihli Ek Protokol metni dahilinde)
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)
19)

ÇEK CUMHURİYETİ - ALMANYA
27.7.2001 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 31/1/b ve c maddesi bu anlaşmaya ek nihai protokolün
14. fıkrası.
ÇEK CUMHURİYETİ -KIBRIS
19.1.1999 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 32/4. maddesi.
ÇEK CUMHURİYETİ - LÜKSEMBURG
17.11.2000 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 52/8. maddesi.
ÇEK CUMHURİYETİ - AVUSTURYA
20.7.1999 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 32/3.maddesi.
DANİMARKA - SLOVAKYA
29.10.1992 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 20.maddesi.
DANİMARKA - FİNLANDİYA
15.6.1992 tarihli sosyal güvenlik kuzey sözleşmesinin 10.maddesi.
DANİMARKA - İŞVEÇ
Başka bir ülkede geçici bulunma süresi içinde hastalık halinde oturma yeri ülkesine dönüş seyahati
ile ilgili giderlerde artırma yapan ek seyahat giderlerinin karşılanmasına ilişkin 15 haziran 1992 tarihli
sosyal güvenlik kuzey sözleşmesinin 10. maddesi.
ALMANYA-YUNANİSTAN
31 mayıs 1961 tarihli işsizlik sigortası hakkında sözleşmenin 8.maddesinin 1,2/b ve 3. fıkraları, 9-11.
maddeleri ve I ve IV. Kısımları (bu maddeleri ilgilendirdikleri ölçüde) ile 14.6.1980 tarihli tutanağa
ilişkin nota.
ALMANYA - İSPANYA
4 aralık 1973 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 10.maddesi.
ALMANYA - FRANSA
a) 10.7.1950 tarihli Genel Sözleşmeye ek aynı tarihli Anlaşma (1.7.1940, 30.5.1950 tarihleri arasında geçen sigortalılık sürelerinin nazara alınmasını öngören 18.6.1955 tarihli Ek Anlaşmada gösterilen metin dahilinde).
b) Aynı Anlaşmanın II. nolu Bölümü ( 8.5.1941 tarihinden önce geçen sigortalılık sürelerinin nazara
alınması).
c) 10.7.1950 tarihli Genel Sözleşmeye ek aynı tarihli genel protokolün “İdari Hükümler”le ilgili 6,7 ve
8. fıkraları.
d) 20.12.1963 tarihli Genel Sözleşmeye ek aynı tarihli Anlaşmanın II, III ve IV. Bölümleri (Sarre eyaletinin sosyal güvenliği).
ALMANYA - LÜKSEMBURG
11.7.1959 tarihli Anlaşmanın 4-7. maddeleri ( eylül 1940 – haziran 1946 arasında geçen sigortalılık
sürelerinin nazara alınması).
ALMANYA - MACARİSTAN
a) 2.5.1998 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 27/3 ve 40/1/b maddeleri.
b) Anılan sözleşmeye ek nihai protokolün 16 fıkrası.
ALMANYA - HOLLANDA
a) 29 mart 1951 tarihli sözleşmenin 4-7.maddeleri.
b) Aynı sözleşmeye ek 21 aralık 1956 tarih, 4 no.lu Anlaşmanın 2 ve 3. maddeleri ( Hollanda işçilerinin 31 mayıs 1940 ile 1 eylül 1945 tarihleri arasında Alman Sosyal Sigorta Rejimi çerçevesinde
kazandıkları hakların tasfiyesi).
ALMANYA -AVUSTURYA
19.7.1978 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin 1/5 ve 8.maddeleri ve bu sözleşmeye ek nihai protokolün 10. fıkrası l.l.2005 tarihinde sınır işçisi olarak çalışanlara, bu tarihten önce aynı faaliyeti icra
edenlere ve 1.1.2011 den önce işsiz kalanlara uygulanmaya devam eder.
sosyal güvenlik sö;c;leO?mesiniıı 27/2-4 madaesinde
ve iş kazalarının ta_mini hakkında 9.l_’
ALMANYA -POLONYA
a) Yaşlılık ödenekleri ve iş kazalarının tazmini hakkında 9.10.1975 tarihli sözleşme 8.12.1990 tarihli
sosyal güvenlik sözleşmesinin 27/2-4 maddesinde belirtilen usullere göre
b) 8.12.1990 tarihli sözleşmenin 11/3,19/4,27/5 ve 28/2. maddeleri.
ALMANYA - SLOVENYA
a) 24.9.1977 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 42.maddesi.
b) Sözleşmeye ek nihai protokolün 15 .fıkrası.
ALMANYA - SLOVAKYA
12.9.2002 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 29/1,2 ve 3.maddesi / Aynı anlaşmaya ek protokolün
9.fıkrası.
ALMANYA - BİRLEŞİK KRALLIK
a) 20 nisan 1960 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 7/5 ve 6 .maddesi (Silahlı Kuvvetlerde çalışan
sivil personele uygulanır).
b) 20 nisan 1960 tarihli işsizlik sigortası hakkında sözleşmenin 5/5 ve 6.maddesi (aynı kimselere
uygulanır).
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20) İSPANYA - PORTEKİZ
11.6.1969 tarihli genel sözleşmenin 22. maddesi (işsizlik yardımlarının ihracı).
21) İRLANDA - İTALYA
Malüllükle ilgili olarak borçlanılan bazı primlerin transferi ve nazara alınması hakkında 14.9.1971 tarihli sosyal güvenlik anlaşma 8. maddesi.
22) İTALYA - SLOVENYA
a) 5.2.1959 tarihli nota teatisi ile düzenlenen Barış Antlaşmasının XIV.Ekinin 7. paragrafına rücu edilerek, sosyal sigorta konusunda karşılıklı vecibelerin yerine getirilmesi hakkında anlaşma.
b) Trieste serbest bölgesinin (B) kesimi ile ilgili sosyal güvenlik sözleşmesinin 43/3. maddesi.
23) LÜKSEMBURG - SLOVAKYA
23.5.2002 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 50/5.maddesi.
24) MACARİSTAN - AVUSTURYA
31.3.1999 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 23/2 ve 36/3.maddeleri.
25) MACARİSTAN - SLOVENYA
7 ekim 1957 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 31.maddesi.
26) HOLLANDA - PORTEKİZ
19.7.1979 tarihli sözleşmenin 31.maddesi.
27) AVUSTURYA -POLONYA
7.9.1998 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 33/3.maddesi.
28) AVUSTURYA - SLOVENYA
10.3.1997 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 37.maddesi.
29) AVUSTURYA - SLOVAKYA
21.12.2001 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 34/3 .maddesi.
30) PORTEKİZ-BİRLEŞİK KRALLIK.
a) 15.11.1978 tarihli Tıbbi Anlaşma ile ilgili protokolün 2/1.maddesi.
b) Portekiz çalışmaları ile ilgili olarak, İspanya - Portekiz Katılma Anlaşmasının 220/l. maddesinde
öngörülen 22.10.1987 tarihinden itibaren geçici sürenin sonuna kadar devam eden süre için:
28.11.1987 tarihli nota teatisiyle değişik şekliyle 15.11.1978 tarihli sözleşmenin 26.maddesi.
31) FİNLANDİYA - İSVEÇ
Başka bir kuzey ülkesinde geçici bulunma sırasında hastalık halinde (oturma yeri ülkesine dönüşle
ilgili seyahat giderlerini artıran) ek seyahat giderlerinin karşılanması hakkında 15.6.1992 tarihli sosyal
güvenlik kuzey sözleşmesinin 10.maddesi.
B. SÖZLEŞMELERİN TÜZÜÜN UYGULANDIĞI BÜTÜN KİMSELERE YAYGINLAŞTIRILMAYAN
HÜKÜMLERİ (Tüzüğün 3.maddesinin 3 .fıkrası) :
1)

ÇEK CUMHURİYETİ - KIBRIS
11.1.1999 tarihli sosyal güvenlik anlaşmasının 32/4. maddesi.
2) ÇEK 0UNHURİYETİ -AVUSTU1:{YA
20.7.1999 tarihli sözleşmenin 32/3.maddesi.
3) ALMANYA - MACARİSTAN
2.5.1998 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesine ek nihai protokolün 16 .fıkrası.
4) ALMANYA - SLOVENYA
a) 24.9. 1997 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 42.maddesi.
b) Anılan sözleşmeye ek nihai protokolün 15.fıkrası.
5) İTALYA - SLOVENYA
a) 5.2.1959 tarihli Barış Anlaşmasının XIV. Bölümünün 7. fıkrasına rücu edilerek, sosyal sigorta konusunda karşılıklı vecibelerin yerine getirilmesine ilişkili anlaşma.
b) Trieste serbest bölgesinin (B) kesimi ile ilgili 1.7.1999 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 45/3.
maddesi.
6) MACARİSTAN - AVUSTURYA
31.3.1999 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 36/3.maddesi.
7) MACARİSTAN - SLOVENYA
7.10.1957 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 36/3.maddesi
8) AVUSTURYA - POLONYA
7.9.1998 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 33/3.maddesi.
9) AVUSTURYA - SLOVENYA
10.3.1997 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 37.maddesi
10) AVUSTURYA - SLOVAKYA
21.12.2001 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin 34/3.maddesi.
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EK IV
(TÜZÜĞÜN 37/2, 38/3, 45/3, 46/1/b ve 46ter /2 maddeleri)
A) TÜZÜĞÜN 37/1. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLDİĞİ ŞEKİLDE MALÜLLÜK YARDIMLARI
MİKTARLARININ SİGORTALILIK SÜRELERİNİN UZUNLUĞUNA BAĞLI
OLMADIĞI MEVZUATLAR:
A.

B.

C.
D.
E.

F.
G.
H.

İ.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

BELÇİKA
a) Malüllük genel rejimi, maden işçilerinin malüllük özel rejimi, ticaret gemilerinde çalışan gemi
adamlarının özel rejimine ilişkin mevzuat;
b) Bağımsız çalışanlar lehine işgöremezlik sigortasına ilişkin mevzuat;
c) Denizaşırı sosyal güvenlik malül1ük rejiminde ve Belçika Kongosu ile Ruanda-Urundi eski müstahdemlerinin malüllük rejiminde uygulanan mevzuat.
ÇEK CUMHURİYETİ
Tam malüllük halinin 18 yaşından önce meydana geldiği ve bu yaştan önce gerekli süre için sigortalı
olmayan kimselere bağlanan tam malüllük aylığı (Aylık sigortası hakkında 155/1995 sayılı Kanunun
42.maddesi).
DANİMARKA
Bilgi yok.
ALMANYA
Bilgi yok.
ESTONYA
a) Devlet Ödenekleri Hakkında Kanun çerçevesinde 1.4.2000 tarihinden önce bağlanan ve Ulusal
Aylık Sigortası Kanunu çerçevesinde bağlanan malüllük aylıkları.
b) Ulusal Aylık Sigortası Hakkında Kanuna uygun olarak bağlanan ulusal malüllük aylıkları.
c) Silahlı Kuvvetler Kanunu, Polis hizmetleri kanunu, Kamu Bakanlığı Kanunu, Hekimler Kanunu,
Riigikopu mensuplarının ücretleri,aylıkları ve diğer sosyal güvencelerine ilişkin Kanun ve Cumhurbaşkanlığı resmi yardımlar kanununa uygun olarak bağlanan malüllük aylıkları.
YUNANİSTAN
Tarım sigortası rejimlerinde uygulanan mevzuat.
İSPANYA
Memurlar, silahlı kuvvetler ve adli idareye ilişkin özel rejimler hariç genel rejim ve diğer özel rejimlerin
malüllük sigortası mevzuatları.
FRANSA
a) Ücretli Çalışanlar İçin: Maden rejimine tabi olanların malüllük sigortasına ilişkin sosyal güvenlik
mevzuatı hariç, malüllük sigortası ile ilgili tüm mevzuat.
b) Ücretsiz Çalışanlar İçin: Tarımda ücretsiz çalışanlarla ilgili mevzuat.
İRLANDA
Sosyal güvenlik hakkında 1993 tarihli kanunun Bölüm II, Kısım 15 hükümleri.
İTALYA
Bilgi yok.
KIBRIS
Bilgi yok.
LETONYA
1.1.1996 tarihli Devlet Yardımları Kanunun 16/1 ve 2. maddesi.
LİTVANYA
Bilgi yok.
LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
MACARİSTAN
Bilgi yok.
MALTA
Bilgi yok.
AVUSTURYA
Bilgi yok.
POLONYA
Bilgi yok.
PORTEKİZ
Bilgi yok.
SLOVENYA
Bilgi yok.
SLOVAKYA
Geçindirmekle yükümlü olduğu bir çocuğu varken malül olan vesürekli olarak sigortalılık için gerekli
olan süreyi yerine getiren kimsenin malüllük aylığı (461/2003 sayılı Sosoyal Sigortalar Kanunun 70/2,
72/3, 73/3 ve 4. maddeleri).
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V.

FİLLANDİYA
Sakat doğan ve erken yaşta sakat olan kimselerle ilgili ulusal aylıklar (574/93 sayılı Aylıklar Hakkında
Kanun).
W. İSVEÇ
Gelire bağlı uzun süre işgöremezlik yardımları hakkında 1962/381 sayılı Genel Kanunun 8.Kısmı.
X. BİRLEŞİK KRALLIK
a) Büyük Britanya; 1975 tarihli sosyal güvenlik hakkında Kanunu 15 ve 36. maddeleri; Sosyal güvenlik hakkında 1975 tarihli Kanunun 14-16. maddeleri;
b) Kuzey İrlanda; Sosyal güvenlik 1975 tarihli kanunun 15 ve 36. maddeleri / Kuzey İrlanda sosyal
güvenlik aylıkları hakkında 1975 tarihli tüzüğün 16-18. maddeleri.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
İ.
J.

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.

B) TÜZÜĞÜN 38/3 ve 45/3. MADDELERİ ANLAMINDA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ
ÖZEL REJİMLER
BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
DANİMARKA
Bilgi yok.
ALMANYA
Tarımcıların yaşlılık sigortası.
ESTONYA
Bilgi yok.
YUNANİSTAN
Bilgi yok.
İSPANYA
30 Aralık 2004 tarih, 2390/2004 sayılı Krallık Kararnamesinde belirtilen faaliyetleri icra eden deniz
ücretsiz çalışanlarının emeklilik yaşlarının indirilmesi rejimi.
FRANSA
Bilgi yok.
İRLANDA
Bilgi yok.
İTALYA
Aşağıda belirtilen meslekleri icra edenlerin aylık sigortası rejimleri:
- Hekimler/ Eczacılar/ Veterinerler/ Ebeler/ Mühendisler ve Mimarlar/ Geometriciler/ Avukatlar ve
Davavekilleri/ Ekonomi bilimleri mezunları/ Muhasip eksperler ve ticari mühendisler/ Çalışma müşavirleri/ Noterler/ Gümrük ajanları/ Biyologlar/ Tarım uzmanları/ Ticari ajanlar ve temsilcileri/
Gazeteciler/ Sanayi Uzmanları/ Aktüerler/ Orman ziraati kimyacıları/ Doktorlar/ Ağaç ziraati hekimleri/ Teologlar.
KIBRIS
Bilgi yok
LETONYA
Bilgi yok
LİTVANYA
Bilgi yok.
LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
MACARİSTAN
Bilgi yok.
MALTA
Bilgi yok.
HOLLANDA
Bilgi yok.
AVUSTURYA
Serbest meslek derneklerinin aylık sigortası kuruluşlarınca aylık rejimleri.
POLONYA
Bilgi yok.
PORTEKİZ
Bilgi yok.
SLOVENYA
Bilgi yok.
SLOVAKYA
Miktarı ölene daha önce ödenen yaşlılık, erken emeklilik veya malüllük aylığına göre hesaplanan dul
kadın, dul erkek ve yetim aylığı veya geliri.
FİLLANDİYA
Bilgi yok.
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X.
Y.

İSVEÇ
1998/674 sayılı Kanuna göre gelire dayalı yaşlılık aylıkları ve 1998/702 sayılı kanuna göre yaşlılık
aylığı şeklinde garanti edilen aylıklar.
BİRLEŞİK KRALLIK
Bilgi yok.
C) TÜZÜĞÜN 46/2 MADDESİNE UYGUN OLARAK YARDIMLARIN HESAPLANMASINDAN
46/I/b MADDESİNDE SÖZÜ EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VAZGEÇİLEBİLEN HALLER:

A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.

İ.
J.

K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

BELÇİKA
Bilgi yok.
ÇEK CUMHURİYETİ
Kısmi veya tam malüllük aylıkları, ölüm aylıkları (sigortalının aylığından bağlanması gereken yaşlılık
aylığından türemiyorsa.
DANİMARKA
EK IV/D ‘de belirtilen aylıklar hariç sosyal aylıklarla ilgili kanunda öngörülen bütün aylık talepleri.
ALMANYA
Bilgi yok.
ESTONYA
- Estonya’da 31.12.1998 tarihine kadar geçen bütün sigortalılık sürelerinin ait olduğu,
- Sigortalının ödediği bireyselleştirilmiş sosyal giderlerin referans yılı için en az ortalama sosyal giderlere tekabül ettiği, malüllük,yaşlılık ve ölüm aylığı talepleri.
YUNANİSTAN
Bilgi yok.
İSPANYA
Bilgi yok.
FRANSA
Ücretli çalışanların ek emeklilik rejimleri çerçevesinde bütün ek emeklilik veya ölüm ödenekleri talepleri (hava ve deniz seferi yapan meslek personelinin ek aylık rejiminden bağlanan yaşlılık veya rücu
aylıkları talepleri hariç).
İRLANDA
Primli yaşlılık ve emekli aylıkları ve primli dul erke/kadın aylıkları ile ilgili bütün talepler.
İTALYA
Ücretli çalışanların ve aşağıda belirtilen ücretsiz çalışanların malüllük, emeklilik ve ölüm aylıklarına
ilişkin bütün talepler:
- Doğrudan kendileri çitçilik yapanlar,
- Ortaklar (tarım alanında),
- Çiftçiler, zanaatkarlar ve ticari faaliyetleri icra edenler.
KIBRIS
Malüllük, yaşlılık ve dulluk aylıkları talepleri.
LETONYA
Bilgi yok.
LİTVANYA
Bilgi yok.
LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
MACARİSTAN
Macaristan’da en az 20 yıl sigortalılığı bulunan talep sahipleri için malüllük ve yaşlılık aylıkları.
Macaristan’dan tam aylık alan kişilerin ölümünde bağlanacak ölüm aylıkları.
MALTA
Bilgi yok.
HOLLANDA
Genelleştirilmiş yaşlılık sigortası hakkında 31 mayıs 1956 tarihli kanun çerçevesinde (değişiklikler
dahil) yaşlılık aylıkları ile ilgili bütün talepler.
AVUSTURYA
Bilgi yok.
POLONYA
Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları talepleri.
PORTEKİZ
Malüllük, yaşlılık ve dul aylıkları ile ilgili talepler.
SLOVENYA
Bilgi yok.
SLOVAKYA
Bilgi yok.
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W. FİNLANDİYA
Bilgi yok.
X. İSVEÇ
EKIV, paragraf(D)de belirtilen aylıklar hariç, baz yaşlılık aylığı ve ek aylıkla ilgili talepler.
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
Aşağıda belirtilen süreler hariç, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında belirlenen
bütün emekli aylığı ve dul kadın aylığı talepleri:
a) 6 nisan 1975 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali uygulama yılı sırasında:
i) İlgilinin Birleşik Krallık veya başka bir üye devlet mevzuatına göre sigortalılık, Çalışma veya
oturma sürelerini geçirdiği süreler; ve
ii) i) bendinde sözü edilen mali uygulama yıllarından birinin (veya birden fazlasının) Birleşik
Krallık mevzuatı anlamında nitelendirme (beceri yönünden nitelendirme) yılı olarak kabul edildiği süreler.
b) 5 temmuz 1948 tarihinden önceki dönemler için Birleşik Krallık mevzuatına göre geçen sigortalılık
sürelerinin, başka bir üye devlet mevzuatına göre sigortalılık, Çalışma veya oturma sürelerinin
uygulanmasıyla Tüzüğün 46. maddesinin 2. paragrafı çerçevesinde nazara alınması gereken süreler.
D) TÜZÜĞÜN 46 TER/2/A MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN YARDIMLAR VE ANLAŞMALAR:
1.

2.

3.

Tüzüğün 46 ter/2/a maddesinde sözü edilen ve miktarı sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan yardımlar:
a) Bu Ekin A) bölümünde belirtilen mevzuatlarda öngörülen malüllük aylıkları;
b) Bir aylığın en geç 1 ekim 1989 tarihinden itibaren tahsis edildiği kimselerce 10 yıl oturma süresinden sonra hak kazanılan Danimarka tam ulusal yaşlılık aylığı;
c) Estonya Ulusal Aylık Sigortası Kanunu uyarınca bağlanan ulusal aylık, devlet hesapları kontrol kanunu ve çeşitli kanunlara göre bağlanan yaşlılık aylıkları
d) Genel ve özel rejimler çerçevesinde sağlanan İspanya ölüm ve geride kalan aylıkları;
e) FRANSIZ sosyal güvenlik genel rejiminden veya tarım ücretliler rejiminden sağlanan dulluk sigortası ödenekleri;
f) FRANSIZ sosyal güvenlik genel rejiminden veya tarım ücretliler rejiminden sağlanan dul erkek
veya dul kadın malüllük aylığı (ölen eşin malüllük aylığı esas alınarak hesaplanır ve 46/1/a/i maddesinin uygulanmasında tasfiye edilir);
g) Dul ve yetimler genelleştirilmiş sigortası hakkında 21 aralık 1995 tarihli kanun çerçevesinde HOLLANDA ölüm aylığı;
h) 8 haziran 1956 tarihli aylıklar ulusal yasası uyarınca belirlenen ve aylıklar ulusal yasasının geçici
hükümlerine göre sağlanan FİNLANDİYA ulusal aylıkları ve 17 ocak 1969 tarihli ölüm aylıkları hakkındaki kanuna göre ek yetim aylıkları;
i) 1 ocak 1993 tarihinden önce uygulama konusu olan mevzuat uyarınca sağlanan İsveç tam baz
aylığını değiştiren garantili İsveç aylığı ve ödeneği.
Tüzüğün 46 ter/2/b maddesinde sözü edilen ve miktarı riskin meydana geldiği tarih ile sonraki bir
tarih arasında geçtiği kabul edilen nazari bir süreye göre belirlenen yardımlar:
a) Miktarı 1 ekim 1984 tarihinden önce yürürlükte olan mevzuata göre belirlenen DANİMARKA erken
emekli aylığı;
b) Tahsis sırasında bir ek sürenin nazara alındığı ALMAN malüllük ve ölüm aylıkları ve evvelce hak
kazanılan bir ek sürenin nazara alındığı ALMAN yaşlılık aylıkları;
c) İTALYAN tam işgöremezlik aylıkları (anabilita);
d) İtabari süreye göre bağlanan Letonya malüllük ve ölüm aylıkları,
e) Litvanya sosyal sigorta malüllük ve ölüm aylıkları,
f) LÜKSEMBURG malüllük ve ölüm aylıkları;
g) Slovakya malüllük aylıkları ve malüllükten ileri gelen ölüm aylıkları.
h) İsveç hastalık ödeneği ve 2001/489 sayılı Kanunla değişik şekliyle 1962/381 sayılı kanuna göre
garanti edilen ödenek şeklinde İsveç Faaliyet Kaybı Ödeneği.
i) Bir nazari sigortalılık süresinin nazara alındığı İSVEÇ malüllük ve ölüm aylıkları ve kazanılmış bir
nazari sürenin nazara alındığı İSVEÇ yaşlılık aylıkları;
j) Ulusal yasa uyarınca gelecekteki sürelerin nazara alındığı FİNLANDİYA Çalışma süreleri.
Aynı nazari sürenin iki kez veya daha fazla nazara alınmasını önlemek üzere düzenlenen (Tüzüğün 46
ter/2/b/i maddesinde sözü edilen) anlaşmalar:
a) Sosyal güvenlik hakkında 18 Ağustos 2003 tarihli KUZEY SÖZLEŞMESİ;
b) FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ile FİNLANDİYA arasında düzenlenen 28 nisan 1997 tarihli
sosyal güvenlik sözleşmesi.
c) Finlandiya Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı arasında düzenlenen 10 Kasım 2000 tarihli
Sosyal Güvenlik Anlaşması.
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EK V
ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARI ARASINDA
MALÜLLÜK HALİNE İLİŞKİN KOŞULLARDA
MUTABAKAT (Tüzüğün 40/4. maddesi)

BELÇùKA

OSSOM

GEMø ADAMLARI
REJøMø

MESLEKø
MALÜLLÜK

MADENCøLERøN REJøMø
GENEL
MALÜLLÜK

MALÜLLÜK HALøNø TANIYAN
KARARI ALMIù OLAN ÜYE
DEVLETLERøN
KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

GENEL REJøM

ÜYE DEVLETLER

MUTABAKAT HALøNDE KARARA UYAN BELÇøKA KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

FRANSA

1.Genel Rejim:
-3.grup (3.kiúi)

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-2.grup

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-1.grup

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Genel tam malüllük

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-2/3 genel malüllük

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

3.Maden Rejimi :

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

2.TarÕm Rejimi:
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EK V (Devam)
ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARI ARASINDA
MALÜLLÜK HALİNE İLİŞKİN KOŞULLARDA
MUTABAKAT (Tüzüğün 40/4. maddesi)

BELÇùKA (DEVAM)

FRANSA

OSSOM

GEMø ADAMLARI
REJøMø

MESLEKø
MALÜLLÜK

MADENCøLERøN REJøMø
GENEL
MALÜLLÜK

MALÜLLÜK HALøNø TANIYAN
KARARI ALMIù OLAN ÜYE
DEVLETLERøN
KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

GENEL REJøM

ÜYE DEVLETLER

MUTABAKAT HALøNDE KARARA UYAN BELÇøKA KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

Genel KÕsmi Malüllük

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

4.Gemi AdamlarÕ Rejmi

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

- Genel malüllük

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-øúçilerin malüllü÷ü

Mut.yok

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Müstahdemlerin mal.

Mut.yok

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

(Sefere elveriúsizlik)

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

- øúçi malülü÷ü

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

LÜKSEMBURG

øTALYA

1.Genel Rejim :

2.Gemi AdamlarÕ Rej.

-Müstahdemlerin malüllü÷ü
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EK V (Devam)
ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARI ARASINDA
MALÜLLÜK HALİNE İLİŞKİN KOŞULLARDA
MUTABAKAT (Tüzüğün 40/4. maddesi)

FRANSA

BELÇøKA (1)

ÜYE DEVLETLER

MUTABAKAT HALøNDE KARARA UYAN FRANSIZ KURUMLARINCA UYGULANAN
REJøMLER
MALÜLLÜK HALøNø
TANIYAN KARARI
ALMIù OLAN ÜYE
DEVLETLERøN
KURUMLARINCA
UYGULANAN
REJøMLER

1.Genel rejim
2.Maden rejimi
-Genel kÕsmi mal
-Mesleki mal
-Gemi ad.rejimi

GENEL
REJøM

1. GRUP

2. GRUP

3. GRUP

Mut.var

Mut.var

Mut.var

Mut.var
Mut.yok
Mut.var(1)

Mut.var
Mut.yok
Mut.var(1)

Mut.var
Mut.yok
Mut.var(1)

øTALYA

1.GRUP

LÜKSEMBURG

TARIM
REJøMø

2.GRUP

1.
GRUP

2.
GRUP

MADEN REJøMø

3.
GRUP

1.
GRUP

2.
GRUP

3.GRUP
Mut.yok

Mut.yok

Mut.var
Mut.yok
Mut.yok

Mut.var
Mut.yok
Mut.yok

1.Genel rejim
-øúçi rejimi
-Müstah.rejimi
2.Gemi ad.rejimi

Mut.var
Mut.var
Mut.yok

Mut.var
Mut.var
Mut.yok

Mut.yok
Mut.yok
Mut.yok

-øúçi rejimi
-Müstahdemlerin rejimi

Mut.var
Mut.yok

Mut.yok
Mut.yok

Mut.yok
Mut.yok

(1) Belçika KurumlarÕnca tanÕnan malüllü÷ün genel malüllük olmasÕ koúulu ile
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EK V (Devam)
ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARI ARASINDA MALÜLLÜK HALİNE İLİŞKİN KOŞULLARDA
MUTABAKAT
(Tüzüğün 40/4. maddesi)

ÜYE DEVLETLER

ùTALYA
MALÜLLÜK HALøNø TANIYAN
KARARI ALMIù OLAN ÜYE
DEVLETLERøN
KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

GENEL REJøM
iúçiler

Müstahdemler

Gemi adam. (Sefere
elveriúli olmama)

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-Genel kÕsmi mal

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

3.Gemi ad.rejimi

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-3.grup (3.kiúi)

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-2.grup

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-1.grup

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Genel tam mal

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Genel kÕsmi mal

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Genel kÕsmi mal

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-3. kiúi

Mut.var

Mut.var

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-Genel kÕsmi mal.

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-3.kiúi

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

Mut.yok

1.Genel rejim
BELÇøKA

MUTABAKAT HALøNDE KARARA UYAN øTALYA KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

2.Maden rejimi

1.Genel rejim

FRANSA

2.TarÕm rejimi

3.Maden rejimi

4.Gemi adam.rejimi
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LÜKSEMBURG
MALÜLLÜK HALøNø TANIYAN
KARARI ALMIù OLAN ÜYE
DEVLETLERøN
KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

øùÇøLERøN

MÜSTAHDEMLERøN

MALÜLLÜöÜ

MALÜLLÜöÜ

Mut.var

Mut.var

-Genel kÕsmi mal

Mut.yok

Mut.yok

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

3.Gemi ad.rejimi

Mut.var (1)

Mut.var (1)

-3.grup (3.kiúi)

Mut.var

Mut.var

-2.grup

Mut.var

Mut.var

-1.grup

Mut.var

Mut.var

-Genel tam mal

Mut.var

Mut.var

-Genel kÕsmi mal

Mut.var

Mut.var

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

3.Maden Rejimi

Mut.var

Mut.var

-2/3 genel mal

Mut.var

Mut.var

-3. kiúi

Mut.var

Mut.var

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

-Genel kÕsmi mal.

Mut.var

Mut.var

-3.kiúi

Mut.var

Mut.var

-Mesleki mal

Mut.yok

Mut.yok

1.Genel rejim
BELÇøKA (1)

MUTABAKAT HALøNDE KARARA UYAN LÜKSENBURG KURUMLARINCA
UYGULANAN REJøMLER

2.Maden rejimi

1.Genel Rejim

FRANSA

2.TarÕm Rejimi

4.Gemi adam.Rejimi

(1) Belçika KurumlarÕnca tanÕnan malüllü÷ün genel olmasÕ koúulu ile
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EK VI
BAZI ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARININ UYGULANMASINDA ÖZEL HÜKÜMLER
(TÜZÜĞÜN 89. MADDESİ)
A. BELÇİKA
1) Hastalık sigortasından yararlanma hakları (sağlık yardımları) bağımsız çalışanlara uygulanan Belçika
zorunlu hastalık ve malüllük sigortası rejimi hükümlerinden ileri gelen kimseler, Tüzüğün Bölüm III,
Kısım 1 hükümlerinden (35/1 maddesi hükümleri dahil) aşağıda belirtilen koşullar dahilinde yararlanırlar:
a) Belçika dışında bir üye devlet ülkesinde bulunma halinde, ilgili kimseler:
i) yatarak tedavilerde sağlanan sağlık yardımları ile ilgili olarak, bulundukları ülkenin mevzuatında öngörülen sağlık yardımlarından;
ii) Belçika rejiminde öngörülen diğer sağlık yardımları ile ilgili olarak, bulundukları ülkenin mevzuatında öngörülen oran dahilinde bu yardımlar için Belçika yetkili kurumunca yapılan gider
iadesinden; yararlanırlar;
b) Belçika dışında bir üye devlet ülkesinde oturma halinde, ilgili kimseler, oturdukları devlet mevzuatında öngörülen sağlık yardımlarından Belçika yetkili kurumuna Belçika mevzuatında bu hususta
öngörülen ek primi ödemeleri koşulu ile yararlanırlar.
2) Belçika yetkili kurumunca Tüzüğün Bölüm III, Kısım 7 ve 8 hükümlerinin uygulanmasında, çocuk ülkesinde oturduğu üye devlette yetiştiriliyormuş gibi kabul edilir.
3) Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında, 1 ocak 1945 tarihinden önce Belçika mevzuatına göre
geçen yaşlılık sigortası süreleri malüllük genel rejimi ile gemi adamları rejiminde Belçika mevzuatının
uygulanmasında geçmiş sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
4) 40/3/a/ii maddesinin uygulanmasında, ücretli veya ücretsiz çalışanın ancak Belçika mevzuatı anlamında işgöremez durumda olduğu süreleri malüllük genel rejimi ile gemi adamları rejiminde Belçika
mevzuatının uygulanmasında geçiş sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
5) Bağımsız çalışanların işgöremezliğine ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesinden önce ücretsiz çalışanların yaşlılık sigortasında geçen süreleri Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında bu son mevzuata
göre geçmiş süreler olarak kabul edilir.
6) Belçika mevzuatına göre işsizlik yardımlarına hak kazanma koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesinde, sözü edilen mevzuat anlamında muadil süreler olarak kabul edilen süreler ancak
bu günlerden önceki günlerin ücretli çalışma süreleri olması ölçüsünde nazara alınır.
7) Tüzüğün 72ve 79/1/a maddelerinin uygulanmasında, diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen çalışma ve/veya sigortalılık süreleri, Belçika mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının (ücretli
çalışanlarla ilgili rejim çerçevesinde aile ödeneklerinden yararlanma koşullarının önceki belirli bir süre
zarfında yerine getirilmiş olması koşuluna) bağlı bulunması halinde, nazara alınır.
8) 1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün 14 bis maddesinin 2, 3 ve 4. paragraflarının, 14 quater/a maddesinin ve 14 quinquies maddesinin uygulanmasında, ücretsiz çalışanların sosyal statüsü uyarınca
ödenmesi gereken -faaliyetlerinden elde ettikleri- gelirlerin hesaplanmasında bu gelirlerin elde edilmiş olduğu yılın ortalama yıllık kuru nazara alınır. Çevirme oranı, 547/72 sayılı AET Konsey Tüzüğünün
107/5. maddesi uyarınca Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan çevirme oranının yıllık
ortalamasıdır.
9) Tüzüğün 46/2. maddesinde sözü edilen malüllük aylığı nazari miktarının hesaplanmasında Belçika
yetkili kurumu ilgilinin son defa icra ettiği mesleki faaliyette elde ettiği gelirleri esas alır.
10) Hastalık-malüllük sigortası konusunda yardımlardan yararlanma hakkını aynı zamanda riskin meydana geldiği tarihte sigortalı olma koşuluna da bağlayan Belçika mevzuatı uyarınca Belçika’da sigortalı
olmaktan ayrılan bir ücretli veya ücretsiz çalışan, eğer diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca aynı risk
için sigortalı ise, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında, riskin meydana geldiği
tarihte sigortalı sayılır.
11) Tüzüğün 45. maddesinin uygulanmasında ilgili kimse Belçika malüllük aylığına hak kazanırsa, bu yardım Tüzüğün 46/2. maddesinde öngörülen kurallara göre tasfiye edilir. Tasfiye işlemi:
a) Bir hastalık-malüllük sigortası rejimi tesis eden ve düzenleyen 9 ağustos 1963 tarihli Kanun hükümlerine göre ilgilinin işgöremezliğinin meydana geldiği tarihte Tüzüğün 1/a maddesi anlamında
ücretli çalışan olarak diğer bir üye devlet mevzuatına göre aynı risk için sigortalanmış olması koşulu ile,
b) Bağımsız çalışanlarla ilgili bir işgöremezlik sigortası rejimi tesis eden 20 temmuz 1971 tarihli Kraliyet Kararı hükümlerine göre ilgilinin riskin meydana geldiği tarihte Tüzüğün 1/a maddesi anlamında ücretsiz çalışan olması koşulu ile; yapılır.
12) Asker aylıkları konusunda bazı ayarlamalar yapan ve barış zamanında askeri malüllere sağlık yardımlarını ve ilaç yardımlarını parasız olarak sağlayan 9 mart 1953 tarihli kanunun 1. Maddesinde sözü
edilen tazmin olayı tüzüğün Bölüm III, Kısım 4 hükümleri anlamında iş kazası ve meslek hastalığı
sayılır.
B.

ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
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C.
1)
2)

3)

4)

5)

DANİMARKA
(1223/98 sayılı AT Konsey Tüzüğü ile kaldırıldı)
Tüzüğün Bölüm III Kısım 1 hükümleri uyarınca Danimarka’da bulunma veya oturma halinde sağlık
yardımlarından yararlanmaya hak kazanan kimse, bu yardımlardan kamu sağlığı hizmeti hakkında
yasa uyarınca 1. Gruba dahil kimseler arasında sigortalı olanlar için Danimarka mevzuatında öngörülen koşullar dahilinde yararlanır. Danimarka’da yerleşen kimseler Danimarka hastalık sigortalı rejimine tabi olmuşlarsa Danimarka sigortalıları ile aynı koşullar dahilinde 2. Gruba giren kimseler gibi
sigortası olmayı tercih edebilirler.
a) Sosyal aylıklar hakkında Danimarka mevzuatının aylıktan yararlanma hakkını talep sahibinin
Danimarka’da oturması koşuluna bağlayan hükümleri, Danimarka dışında bir üye devlet ülkesinde
oturan ücretli veya ücretiz çalışanlara veya bunların hak sahiplerine uygulanmaz;
b) Aylığın hesaplanmasında, bir sınır çalışanı veya mevsimlik işçinin Danimarka’da geçen ücretli veya
ücretsiz çalışma süreleri hak sahibi eşin Danimarka’da geçen oturma süreleri olarak kabul edilir;
şu kadar ki, bu süreler zarfında hak sahibi eşin sınır çalışanı veya mevsimlik işçi ile evlilik bağının
bulunması geçimsizlik nedeniyle fiili veya hukuki bir ayrılığın sözkonusu olmaması ve eşin bu süreler zarfında diğer bir üye devlet ülkesinde oturmuş olması gerekir;
c) Aylığın hesaplanmasında, sınır çalışanı veya mevsimlik işçi dışında kalan bir ücretli veya ücretsiz
çalışanın 1 ocak 1984 tarihinden önce Danimarka’da geçirdiği ücretli veya ücretsiz çalışma süreleri
hak sahibi eşin Danimarka’da geçen oturma süresi olarak kabul edilir; şu kadar ki, bu süreler
zarfında hak sahibi eşin ücretli veya ücretsiz çalışanla evlilik bulunması , geçimsizlik nedeniyle
fiili veya hukuki bir ayrılığın sözkonusu olmaması ve bu süreler zarfında eşin diğer bir üye devlet
ülkesinde oturmuş olması gerekir;
d) b) ve c) bentleri uyarınca nazara alınacak süreler, diğer bir üye devletin zorunlu sigorta mevzuatına
göre ödenmesi gereken aylığın hesabında nazara alınan sürelerle veya ilgilinin böyle bir mevzuat
uyarınca bir aylıktan yararlandığı sürelerle aynı zamana rastlaması halinde nazara alınmaz.
Bu süreler, yine de, söz konusu aylığın yıllık miktarının sosyal aylığa esas miktardan az olması
halinde nazara alınır.
Tüzük hükümleri talep tarihinden hemen önceki belirli bir süre zarfında Danimarka’da fiilen oturmuş
bulunan Danimarka vatandaşlarının aylık hakları ile ilgili 7 haziran 1972 tarihli Danimarka Kanunlarının geçici hükümlerini etkilemez. Ancak, aylık, talep tarihinden hemen önceki yıl içinde Danimarka‘da
fiilen oturmuş bulunan diğer üye devletler vatandaşlarına Danimarka vatandaşları için öngörülen
koşullarla bağlanır.

a) Danimarka dışında bir üye devlet ülkesinde oturan bir sınır çalışanının Danimarka’da bir mesleki
faaliyet icra ettiği süreler Danimarka mevzuatı anlamında oturma süreleri olarak kabul edilir. Bir
sınır çalışanının Danimarka dışında bir üye devlet ülkesinde geçici görevle bulunduğu veya bir hizmet yükümünü yerine getirdiği süreler için de durum aynıdır;
b) Oturma yeri Danimarka dışında bir üye devlet ülkesinde bulunan bir mevsimlik işçinin Danimarka’da
çalıştırıldığı süreler Danimarka mevzuatı anlamında oturma süreleri olarak kabul edilir. Bir mevsimlik işçinin Danimarka dışında bir üye devlet ülkesinde geçici görevle bulunduğu süreler için de
durum aynıdır.
6) Hastalık ve analık günlük ödenekleri hakkında 20 aralık 1989 tarihli Kanunda öngörülen hastalık veya
analık günlük ödeneklerinden yararlanmak için gerekli koşulların ilgilinin anılan Kanunda tespit edilen
bütün referans süreleri zarfında Danimarka mevzuatına tabi olmamış bulunması halinde yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesinde:
a) İlginin Danimarka mevzuatına tabi olmadığı söz konusu referans süreleri zarfında Danimarka dışında diğer bir üye devlet ülkesinde geçirdiği sigortalılık veya çalışma süreleri Danimarka mevzuatına göre geçmiş gibi nazara alınır,
7) Tüzüğün 46 bis/3/d ve 46 quater/1 ve 3 maddeleri ve uygulama Tüzüğünün 7/1 maddesi hükümleri
Danimarka mevzuatı çerçevesinde tasfiye edilen aylıklara uygulanmaz.
8) Tüzüğün 67. maddesinin uygulanmasında, Danimarka’da sigortalı olan ücretsiz çalışanların işsizlik
yardımları Danimarka mevzuatına göre hesaplanır.
9) Danimarka’dan bir emekli aylığı (muhtemel bir erken emekli aylığı) alan kimse aynı zamanda diğer bir
üye devlet mevzuatına göre ölüm aylığın da hak kazanırsa, bu aylıklar, Danimarka mevzuatının uygulanmasında, ölüm aylığının hesaplanmasında sigortalılık veya oturma süreleri esas alınan bu kimsenin
Danimarka’da oturma sürelerini geçirmiş olması koşulu ile, Tüzüğün 46 bis/1 maddesi anlamında aynı
mahiyette yardımlar olarak kabul edilir.
10) Memurlar ile ilgili bir özel rejim kapsamına giren ve Danimarka’da oturup;
a) Hakkında Bölüm III Kısım 1, Kesim 2 ila 7 hükümlerinin uygulanmadığı,ve
b) Danimarka aylığına hak kazanmamış olan kimse, Danimarka’da sağlanan sağlık yardımları giderlerinin iadesini (bu yardımlar ilgili özel rejim kapsamına girdikleri ve/veya kişisel ek sigorta çerçevesinde sağlandıkları ölçüde) yetkili mercilerden talep edebilir. Bu hüküm, bu durumda bulunan
eşe ve 18 yaşından küçük çocuklara da uygulanır.
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11) 10 haziran 1997 tarih, 455 sayılı Kanuna göre rejimden yaralanması kabul edilen kişilere ödenen “ard
yardımı” işsizlik yardımına ilişkin Bölüm III, Kısım b hükümlerine tabidir. Başka bir üye devlete giden
işsizlerle ilgili olarak bu Tüzüğün 69 ve 71. maddeleri ilgili üye devletin aynı kişi grupları için benzer
rejimlere sahip alınacak hakları uygulanır.
D. ALMANYA
1) Tüzüğün 10. maddesi hükümleri, Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında meydana gelen kazaların (ve meslek hastalıklarının) ve bu ülke dışında geçen sürelerin, ilgililerin Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında oturmaları halinde yardımların ödenmesine yer vermediği veya sadece bazı
koşullarla yer verdiği yolundaki hükümlere dokunmaz.
2)
a) Götürü mahsup süresi (pauschale Anrechnungzeit) münhasıran Alman sürelerine göre belirlenir;
b) Maden işçilerinin aylık sigortası ile ilgili olarak aylığa ilişkin Alman sürelerinin nazara alınmasında,
yalnız Alman mevzuatı uygulanır;
c) Alman ikame sürelerinin (Ersatzzeiten) nazara alınmasında, yalnız Alman mevzuatı uygulanır.
3) 647/2005 ile kaldırıldı.
4) Sosyal Kodun VI. Kitabının 7. maddesi, aşağıda belirtilen usuller dahilinde diğer üye ülkelerin va
tandaşlarına ve diğer üye ülkelerde oturan vatansızlara ve sığınmacılara uygulanır:
Eğer genel koşullar yerine getiriliyorsa, isteğe bağlı primler aşağıdaki koşullarla alman Aylık Sigortasına ödenebilir:
a) ilgilinin ikametgâhı veya mutat olarak oturduğu yer Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde ise,
b) ilgilinin ikametgâhı veya mutat olarak oturduğu yer diğer bir üye ülkede olmakla birlikte kendisi
evvelce herhangi bir zamanda zorunlu veya isteğe bağlı olarak Alman Aylık Sigortasına tabi olmuşsa,
c) diğer bir üye ülkenin vatandaşı olan ilgili kimse üçüncü bir ülkede ikamet ediyor veya mutat olarak
oturuyorsa, Alman Aylık Sigortasına en az 60 ay prim ödemiş ise veya Sosyal Kodun VI. Kitabının
232. maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortaya kabul ediliyorsa ve bunlarla birlikte diğer bir üye
ülkenin mevzuatına göre zorunlu veya isteğe bağlı olarak sigortalı değilse.
5) ...............................
6) ...............................
7) ...............................
8) ...............................
9) Eğer oturma yerindeki Alman kurumlarınca aylık sahiplerine veya bunların diğer üye devletlerin yetkili kurumları nezdinde sigortalı olan aile bireylerine sağlanan sağlık yardımlarına ilişkin giderlerin
aylık maktulara dayalı olarak iadesi gerekirse, bu yardımlar, aylık sahiplerinin hastalık sigortası için
Alman kurumları arasında yapılacak mali bölüştürmenin uygulanmasında, Alman aylık sahipleri hastalık sigortasının yükümünde yardımlar olarak kabul edilir. Diğer üye devletlerin kurumlarınca oturma
yerindeki Alman kurumlarına iade olunacak götürüler sözü edilen mali bölüştürmede nazara alınacak
gelirler olarak dikkate alınır.
10) Ücretsiz çalışanlarla ilgili olarak, işsizlik sosyal yardımlarından yararlanma, ilgili kimsenin işsizliğini
beyan etmesinden önce Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde en az 1 yıl süre ile esas faaliyet
olarak serbest çalışmış olması ve bu faaliyeti yanlızca geçici olarak terketmemiş bulunması koşuluna
bağlıdır.
11) ………………
12) Diğer bir üye devlet mevzuatı çerçevesinde zanaatkârlarla ilgili bir özel rejimde veya böyle bir rejim
yoksa ücretsiz çalışanlarla ilgili bir özel rejimde veya genel rejimde geçen zorunlu sigortalılık süreleri
ücretli zanaatkârların aylık sigortasına tabi olmaktan bağışık tutulmak için gerekli olan zorunlu sigortaya 18 yıl prim ödeme koşulunun yerine getirildiğinin kanıtlanmasında nazara alınır.
13) Sosyal Kanunun V. Kitap, 5. maddesinin 1. paragrafının 11. bendinde ve hastalık sigortası reform yasasının 56. maddesinde sözü edilen hastalık sigortası rejimine aylık sahiplerinin tabi olmasına ilişkin
Alman mevzuatının uygulanmasında, diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen ve ilgili kimsenin
hastalık sigortası sağlık yardımlarından yararlanmasına olanak veren oturma veya sigortalılık süreleri, Alman mevzuatına göre geçen sürelerle aynı zamana rastlamamak koşulu ile, bu mevzuata göre
geçmiş süreler gibi nazara alınır.
14) Sosyal Kodun V. Kitap, 47 maddesinin 1. paragrafında ve Alman Sosyal Sigortalar Kodunun 200/2 ve
561/1. maddelerinde sözü edilen para yardımlarının diğer bir üye devlet ülkesinde oturan sigortalılara sağlanmasında, Alman kurumları bu yardımların hesaplanmasında dayanılan net ücreti sanki bu
sigortalılar Almanya’da oturuyorlarmış gibi tayin ederler.
15) Memur statüsüne tabi olup Alman okullarında öğreticilik yapmış olmaları nedeniyle zorunlu Alman
aylık sigortasına tabi olan ve memurlarla ilgili Yunan özel rejimine prim ödemiş olup ve 31 aralık 1978
tarihinden sonra zorunlu Alman aylık sigortasından ayrılmış olan Yunan öğretim görevlileri, talepleri
halinde, Sosyal Kodun VI. Kitabının 210. maddesi uyarınca prim iadesinden yaralanabilirler. Prim iadesine ilişkin talepler bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yıl içinde yapılmalıdır. ilgili kimse aynı
zamanda zorunlu sigortaya tabi olmaktan ayrıldığı tarihi izleyen 6 takvim ayı zarfında da bu haktan
yararlanabilir.
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16) Sosyal Kodun VI. Kitabının 210. maddesinin ancak (Yunan özel memur rejiminde ödenen gelirlerden
aynı olarak zorunlu aylık sigortasına ilişkin primlerin ödendiği sürelerle ve bu süreleri hemen izleyen
mahsup süreleri ile ilgili olarak) uygulanır.
17) …………….
18) Alman mevzuatına göre bir gelir veya aylık alan ve başka bir üye devlet mevzuatına göre bir gelir
(Sosyal kodun kitap V, /1/4 maddesine göre hastalık sigortası yardımlarına hak kazanmış sayılır.
19) Alman mevzuatı uyarınca çocukların eğitimine ilişkin bir sigortalılık süresi, ilgili ücretli çalışanın çocuğunu diğer bir üye devlet ülkesinde eğittiği süre için de, bu kimsenin çalışmasını Mutterrschutzgesetz’in
6/1 maddesi nedeniyle icra edememesi veya Bundeserziehungsgeldeldegesetz’in 15. maddesi uyarınca ebeveyn izni alması veya Sosyal Kodun IV. Kitap 8. maddesi anlamında bir maden işi (geringfugig)
icra etmemiş olması koşulu ile, geçerlidir.
20) 31 aralık 1991 tarihinde yürürlükte olan Alman aylıklar hukuku hükümlerinin uygulanması halinde EK
VI hükümleri 31 aralık 1991 tarihinde yürürlükte olan metinler dahilinde uygulanır.
21) a) Bölüm III, Kısım 1, Kesim 2 ila 7 hükümleri, sağlık yardımları ilgilendirdikleri ölçüde memurlar
veya benzeri personel ile ilgili bir özel rejim uyarınca sağlık yardımlarına hak kazanan ve zorunlu
hastalık sigortası rejimi kapsamına girmeyen kimselere uygulanmaz.
b) Bununla birlikte, eğer bir memur rejimi kapsamına giren kimse,
Mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının sigortalılık veya çalışma süreleri koşulunun gerekmediği, ve
Aynı mevzuata göre herhangi bir aylığın ödenmesinin gerekmediği, bir üye devlet ülkesinde
oturuyorsa ilgili hastalık sandığı bu kimseye oturduğu üye devletin yetkili makamlarına o
ülke mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarından yararlanmak istemediğini bildirmesini
tavsiye eder. Bu bildirim gereğine göre tüzüğün 17 bis maddesine yollama yapılarak yerine
getirilebilir.
22) 21 paragraf hükümlerine aykırı olarak, sağlık yardımları konusunda, tüzüğün 27 maddesi hükümlerinin hem Beamtenversorgungsrecht uyarınca bir aylıktan hem de başka bir üye devlet mevzuatı
uyarınca bir aylıktan yararlanma hakkına sahip herkese uygulandığı kabul edilir.
23) Kısım 4 hükümleri memurlar ve benzeri kimseler ile ilgili bir rejim çerçevesinde bir kaza sigortasından
sağlanan yardımlardan yararlananlara uygulanmaz.
24) Bu Tüzüğün 46/2/a maddesinde sözü edilen azami miktarı serbest meslek sahiplerinin aylık ve gelirlerinde hesaplanmasında yetkili kurum, başka bir üye devlet mevzutına göre geçen sigortalılık yıllarının her biri için yetkili kuruma tabi olma şartı zarfında prim ödemek suretiyle hak kazanılan aylıktan
yararlanma hakları esas alınır.
25) Bu Tüzüğün 79 bis maddesi, serbest meslek sahiplerinin aylık resimlerinde ödenen ek çocuk zamları
veya aylıklar ve yetim aylıklarının hesaplanmasında kıyas yoluyla uygulanır.
E. ESTONYA
Ebeveyn Ödeneğinin hesaplanmasında, gereğine göre Estonya’dan gayrı bir üye devlette geçen istihdam süreleri Estonya’daki istihdam süreleri zarfında o sürelerle gruplandırılan ortalama sosyal
giderlre dayalı olarak geçmiş sayılır. Eğer referans yılı zarfında kişi yalnız diğer üye ilkelerde istihdam
edilmişse ödenek referans yılı ve analık izni arasında Estonya’da ödenen sosyal giderlere göre hesaplanır.
F. YUNANİSTAN
1) (3095/95 sayılı AT Tüzüğü ile kaldırıldı).
2) Yunan uyrukluları ve Yunan kökenli yabancı uyrukluları ilgilendiren aylık sigortası rejimine isteğe bağlı
olarak tabi olma hakkında 1469/84 sayılı Kanun, bir üye devlet ülkesinde oturan diğer üye devletler
vatandaşlarına, vatansızlara ve sığınmacılara ikinci bend hükmüne uygun olarak uygulanır.
Şu kadar ki, anılan kanunun diğer koşulları yerine getirilmek kaydıyla, primler:
a) ilgili kimse diğer bir üye devlet ülkesinde sürekli olarak oturuyor veya ikamet ediyorsa ve ayrıca
geçmişte Yunan aylık sigortasına zorunlu olarak tabi olmuşsa, veya
b) oturulan veya ikamet edilen yerle bağımlı olmayarak, ilgili kimse geçmişte Yunanistan’da kesintili
veya kesintisiz olarak 10 yıl süre ile oturmuş veya Yunan rejimine 1500 gün süre ile zorunlu veya
isteğe bağlı olarak tabi olmuşsa; ödenebilir.
3) OGA tarafından uygulanan uygun mevzuatta öngörülenin aksine olarak, bir devletin iş kazası veya
meslek hastalığı riskleri için özel bir çerçeveyi öngörün mevzuatı uyarınca bir iş kazası veya meslek
hastalığı nedeniyle aylık ödeme süreleri, Yunanistan’da tarım kesiminde çalışılan sürelerle birleştiği
takdirde, Tüzüğün 1/r maddesinde tanımlanan anlamda uygulanan mevzuat çerçevesinde geçen sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
4) Yunan mevzuatı çerçevesinde, Tüzüğün 49/2. maddesinin uygulanması anılan maddede sözü edilen
yeni hesaplamanın ilgilinin zararına yapılmaması koşuluna bağlıdır.
5) Yunan aylık sigortası yardım sandıklarınca uygulanan mevzuat hükümlerinin yasal baz sigorta ile ilgili
Yunan kurumları nezdinde geçen zorunlu yaşlılık sigortası sürelerinin tanınması olanağını öngörmesi
halinde, bu hükümler, her üye ülkenin Tüzüğün maddi uygulama alanına giren aylıklarla ilgili Zorunlu
Yaşlılık Sigortası sürelerine de uygulanır.
6) 31 aralık 1992 tarihine kadar diğer bir üye devletin zorunlu sigortasına tabi olan ve 1 ocak 1935 tari79
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hinden sonra ilk kez Yunan Zorunlu Sigortasına (Yasal Baz Rejim) tabi olmuş bulunan ücretli çalışan,
2084/92 sayılı Kanun hükümleri anlamında “eski sigortalı” sayılır.
7) 31 aralık 1982 tarihine kadar hizmete alınan memurlar ve benzeri personel ilgili olarak, Tüzüğün Bölüm III Kısım 2 ve 3 hükümleri, ilgilinin başka bir üye devlet ülkesinde memurlar ve benzeri personel
ile ilgili bir özel aylık rejimi çerçevesinde geçmiş sigortalılık sürelerinin bulunması halinde Yunan mevzuatına göre memur veya benzeri personel olarak çalışmış olması koşulu ile, kıyas yoluyla uygulanır.
8) Memurlar veya bezeri personel ile ilgili bir özel rejimde hiçbir aylık hakkının kazanılmamış olması
halinde, 43 bis maddesinin 2 paragrafı ve 51 bis maddesinin 2 paragrafı Yunan sivil ve askeri aylıklar
mevzuatına dokunulmaksızın bir memur özel rejiminde geçen sürelerin ücretliler ile ilgili genel sigorta
rejimine aktarılması konusunda gerekli primlerin ödenmesi koşuluyla uygulanır.
9) Aktf veya emekli dışındaki kamu memurları ile benzeri personnel ve bunların aile bireyleri sağlık sigortası konusunda özel bir rejime tabi iseler başka bir üye devlet ülkesinde bulundukları sırada acil
hallerde hastalık ve analık sağlık yardımlarından yararlanabilirler
Bu kimseler başka bir üye devlet ülkesine yetkili Yunan Kurumunun ön muvafak ile gittiklerinde de bu
Tüzüğün 22/1/a/c maddesinde öngörülen usullere göre Yunan sosyal güvenlik mevzuatı kapsamına
giren ücretli ve ücretsiz çalışanlarla aynı şartlar dahilinde yararlanırlar.
10) 22ter maddesi bütün kamu memurlarına benzeri kimselere ve bunların aile bireylerine uygulanır.
G.
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

İSPANYA
Bu tüzüğün 1/a/işveren maddesinde öngörüldüğü şekilde aynı devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz
bir faaliyet icra etme veya ücretsiz çalışanlar yararına tesis edilmiş bir rejim çerçevesinde daha önce
sigortalanmış olma mecburiyeti, 6 şubat 1985 tarih 317/1985 sayılı Krallık Kararnamesi hükümlerine
uygun olarak uluslararası düzeyde bir hükümetler arası kuruluşun hizmetinde memur veya müstahdem sıfatıyla sosyal güvenlik genel rejimine tabi olan kimseler hakkında ileri sürülmez.
Sosyal güvenlik genel rejimine isteğe bağlı sigortalı olarak tabi olmak hakkında 7 aralık 1969 tarih,
2805/79 sayılı Krallık Kararnamesi ile getirilen avantajlar Toplulukta oturan ve bir uluslararası kuruluşun hizmetine girmeleri nedeniyle İspanya sosyal güvenlik sistemine zorunlu sigortalı olarak tabi olmaları sona ermiş olan diğer üye devletler vatandaşlarına, sığınmacılara ve vatansızlara işlem eşitliği
ilkesi çerçevesinde yaygınlaştırılacaktır.
a) Memurlarla ilgili bir özel rejim ile silahlı kuvvetler ve adli idareye ilişkin özel hükümler hariç, bütün
İspanya sosyal güvenlik rejimlerinde İspanya yasalarına göre sigortalılıkları sona ermiş olan her
ücretli veya ücretsiz çalışan, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında riskin
meydana geldiği tarihte yine de sigortalı sayılır; ŞU kadar ki, kendisinin riskin meydana geldiği
tarihte başka bir üye devlet mevzuatına göre sigortalı olması veya aksi halde aynı risk için başka
bir üye devlet mevzuatına göre bir yardımın ödenmesinin gerekmesi koşuldur. Ancak, bu sonuncu
koşul, 48 maddenin 1 paragrafında sözü edilen durumda yerine getirilmiş sayılır.
b) Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında Devlet Emeklileri ve Aylık Sahipleri
hakkındaki kanunun değişik 31 maddesinin 4 paragrafında zorunlu veya isteğe bağlı olarak emeklilik için gerekli yaşın altında olan yıllar, ancak malüllük veya ölüm aylığına hak kazandıran riskin
meydana geldiği tarihte ilgili kimsenin İspanya’da memur özel rejimine tabi olması veya bu rejim
çerçevesinde kendisine eşdeğer bir aylık sağlayan bir mesleki faaliyet icra etmesi halinde fiilen
yardım sağlanan süreler olarak nazara alınacaktır.
a) Tüzüğün 47. maddesinin uygulanmasında, İspanya nazari yardım miktarının hesaplanması , İspanya sosyal güvenliğine en son prim ödenen tarihten hemen önceki yıllar zarfında sigortalının
ödediği reel primlere dayanılarak yapılır;
b) Elde edilen aylık miktarı, riskin meydana gelmesinden önceki yıl dahil sonraki her yıl için hesaplanan zamlar ve yeniden değerlendirilen miktarlar kadar arttırılacaktır.
Diğer üye devletlerin ülkelerinde geçen ve memurlar, silahlı kuvvetler ve adli idareye ilişkin özel rejimlerde nazara alınan süreler, Tüzüğün 47 maddesinin uygulanmasında ilgililerin İspanya’da zaman
içinde memur sıfatı ile geçirdikleri en yakın sürelere eşdeğer süreler olarak kabul edilir.
Anılan özel rejimlerin birinde geçen ACTO DE SERVİCİO deyimi Tüzüğün Bölüm III, Kısım 4 ükümleri
anlamında ve tüzüğü n uygulanmasında iş kazaları ve meslek hastalılarını ilgilendiren bir “hizmet akdini “ ifade eder.
a) Tüzüğün Bölüm III, Kısım 2 ila 7 hükümleri İspanya “Mutualismo Administrativo” kapsamına giren
memur, silahlı kuvvetler ve adli idare özel rejimlerinden yararlanan kimseler hakkında uygulanmaz.
b) Bununla birlikte, eğer bu rejimlerden birinin kapsamına giren kimse, mevzuatına göre;
sağlık yardımlarından yararlanma hakkının sigortalılık veya çalışma sürelerine bağlı olmadığı,
ve
hiçbir aylık hakkının doğmadığı,
bir üye devlet ülkesinde oturuyorsa, ilgili hastalık sandığı kendisine oturduğu,
yerin yetkili makamlarına o ülke mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarından yararlanmak istemediğini bildirmesini tavsiye eder. Gereğine göre, bu bildirim Tüzüğün 17 bis maddesine yollama yapılarak yerine getirilebilir.
7. madde hükümlerine bakılmaksızın, sağlık yardımları ile ilgili olarak tüzüğün 27 maddesi hükümleri80
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9)

nin hem memurlar, silahlı kuvvetler ve adli idareye ilişkin bir özel rejim aylığından hem başka bir üye
devletin mevzuatına göre bir aylıktan yararlanma hakkına sahip herkse uygulandığı kabul edilir.
İspanya öğrencileri özel rejimi, yardımların tanınmasında, tüzüğün 1 maddesinin r), s), s bis paragraflarında belirtildiği şekilde sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin geçmiş olması koşuluna
dayandırılmaz. Bu nedenle, İspanya kurumları, sürelerin birleştirilmesi için mütekabil belgeler düzenleyemezler.
Bununla birlikte, İspanya öğrenciler özel rejimi diğer üye devletlerin vatandaşı olupİspanya’da bu ülke
vatandaşyı olan öğrencilerede aynı şartlar dahilinde öğrenim yapan öğrencilere uygulanır.

H. FRANSA
1) a) Yaşlı ücretli çalışanlarla ilgili ödenekle yaşlı ücretsiz çalışanlara ilişkin ödenek ve tarım kesimini
ilgilendiren yaşlılık ödeneği, Fransız mevzuatı çerçevesinde, Fransız ücretli çalışanları için öngörülen koşullarla, taleplerini yaptıkları sırada Fransa’da oturan diğer üye devletlerin vatandaşı olan
ücretli ve ücretsiz çalışanlara sağlanır.
b) Vatansızlar ve sığınmacılar için de durum aynıdır.
c) Tüzük hükümleri, Fransız mevzuatının, yaşlı ücretli çalışan ödeneği ile yaşlı ücretsiz çalışanlarla
ilgili ödeneğe hak kazanmada yalnız ücretli faaliyet süreleri veya muadil süreler ile gereğine göre
Fransa Cumhuriyetinin Avrupa ve deniz aşırı departmanlarında (Guadeloupe, Guyanne, Martinique ve Réunion) geçen ücretsiz faaliyet sürelerinin nazara alınmasını öngören hükümlerine dokunmaz.
2) Özel ödenek ve maden işyerlerinde çalışanların sosyal güvenliği ile ilgili özel mevzuatın öngördüğü “
birleştirilebilir “ ödenek, yalnız Fransız maden işyerlerinde çalışanlara ödenir.
3) Yurt dışında bir mesleki faaliyet icra eden veya etmiş olan Fransızlara isteğe bağlı yaşlılık sigortası
rejimine girme hakkı tanıyan 10 temmuz 1965 tarih, 65/555 sayılı Kanun, diğer üye devletlerin vatandaşlarına, aşağıdaki koşullarla uygulanır:
- Fransız rejimine göre isteğe bağlı sigortalılığa yer veren mesleki faaliyet ya Fransa
- ülkesinde ya da ücretli veya ücretsiz çalışanın vatandaşı olduğu üye devlet ülkesinde icra edilmelidir;
ücretli veya ücretsiz çalışan, kanundan yararlanma talebinde bulunduğu tarihte ya en az birbirini
izleyen veya izlemeyen 10 yıl süre ile Fransız mevzuatına zorunlu sigortalı olarak veya isteğe bağlı
sigortalı olarak tabi olmuş bulunmalıdır.
Yukarıdaki koşullar, aynı zamanda, Fransa dışında çalışan bir Fransız ücretliye bir Fransız ek emeklilik
rejimine doğrudan veya işvereni aracılığı ile tabi olma imkanını veren diğer üye devletlerin vatandaşları içinde geçerlidir.
4) Tüzüğün 14/1 veya 14 bis/1 maddesinin uygulamasında, Fransız mevzuatına tabi olan kimse bir iş
yaptığı üye devlet ülkesinde yanında bulunan aile bireyleri için aşağıdaki aile yardımlarına hak kazanır:
a) Üç aylık oluncaya kadar genç çocuk ödeneği;
b) Tüzüğün 73. maddesinin uygulanmasında ödenen aile yardımları.
5) Yaşlılık aylıklarının emeklilik puanları esas alınarak hesaplandığı rejimlerde Tüzüğün 46/2/a maddesinde sözü edilen nazari miktarın hesaplanmasında, yetkili kurum, diğer her üye devlet mevzuatına
göre geçen sigortalılık yıllarının her biri için, uyguladığı mevzuata göre kazanılan emeklik puanları
sayısının bu puanlara tekabül eden yıl sayısına bölünmesinden elde edilen sonuca eşit emeklilik puan
sayısını nazara alır.
6) a) Fransa dışında bir üye devlet ülkesinde ücretli faaliyet icra eden ve Haut-Rhin, Bas-Rhin ve Moselle
departmanlarında oturan sınır çalışanları, bu departmanlarda, Tüzüğün 19. maddesinin uygulanmasında, 12 haziran 1946 tarih, 46/1428 sayılı ve 25 eylül 1967 tarih, 657/814 sayılı Kararnamelerle
tesis edilen Alsace -Lorrain rejiminde öngörülen sağlık yardımlarından yararlanırlar;
b) Bu hükümler Tüzüğün 25/2 ve 3. maddesi ile 28 ve 29. maddeleri hükümlerinden yararlanan kimselere kıyas yoluyla uygulanır.
7) Tüzüğün 73 ve 74. maddelerine bakılmaksızın, lojman ödenekleri, ikametgâhta çocuk bakım ödeneği,
analık yardımcısı istihdamına ilişkin giderleri karşılamak üzere aile sosyal yardımı ve ebeveyn eğitim
ödeneği ancak ilgili kimselere ve bunların Fransa’da oturan aile bireylerine ödenir.
8) Fransız sosyal güvenlik genel rejiminin veya tarım ücretliler rejiminin dulluk sigortasına ilişkin Fransız
mevzuatına tabi olması sona ermiş olan her ücretli çalışan, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin
uygulanmasında, riskin meydana geldiği tarihte diğer bir üye devlet mevzuatına göre ücretli çalışan
sıfatıyla sigortalı ise veya böyle bir durum olmayıp diğer bir üye devletin ücretlileriyle ilgili mevzuatı
uyarınca bir ölüm yardımının ödenmesi gerekiyorsa, riskin meydana geldiği tarihte anılan Fransız
mevzuatı uyarınca sigortalılık niteliğini taşıyor sayılır. Ancak, bu koşul, 48/1. maddede sözü edilen
durumda yerine getirilmiş sayılır.
9) Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümleri uygulanmasında, bir ücretli çalışana veya eski bir ücretli çalışana uygulanan Fransız mevzuatı gelirinin tabi olduğu yaşlılık sigortası temel rejimi veya rejimleri için
ve ek emeklilik rejimi veya rejimleri için birlikte değerlendirilir.
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I.
1)

İRLANDA
İrlanda’da oturma veya bulunma halinde ücretliler, ücretsiz çalışanlar, işsizler, aylık ve gelir talep
edenler ile aylık ve gelir alanlar ve bunların Tüzüğün 19/1, 22/1 ve 3, 25/1 ve 3, 26/1, 28 bis, 29
ve 31. maddelerinde sözü edilen aile bireyleri İrlanda mevzuatında öngörülen bütün sağlık yardımlarından, bu yardımlarla ilgili giderlerin İrlanda’dan gayri bir üye devlet ülkesinin yükümünde olması
halinde yararlanırlar.
2) İrlanda’dan gayri bir üye devlet mevzuatına tabi olan ve duruma göre Tüzüğün 18. maddesi hükmü
nazara alınarak yardımlardan yararlanma koşullarını taşıyan bir ücretli veya ücretsiz çalışanın aile
bireyleri İrlanda’da oturmaları halinde İrlanda mevzuatında öngörülen tüm sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu yardımlara ilişkin giderler ücretli veya ücretsiz çalışanın bağlı olduğu Kurumun yükümündedir.
Ancak, ücretli veya ücretsiz çalışanın eşi veya çocuklarına bakan kimse bir mesleki faaliyet icra ediyorsa, yardım hakkının yalnız İrlanda mevzuatına göre doğması ölçüsünde aile bireylerine sağlanan
yardımlara ilişkin giderler İrlanda Kurumunun yükümünde kalır.
3) İrlanda mevzuatına tabi bir ücretli çalışan bir üye devlet ülkesinde çalışması sırasında diğer bir üye
devlet ülkesine gitmek üzere birinci ülkeden ayrıldıktan sonra, fakat bu ikinci ülkeye varmadan önce
bir kazaya uğrarsa kendisinin bu kaza nedeniyle doğan yardım hakkı:
a) Sanki anılan kaza İrlanda’da meydana gelmiş gibi,
b) Çalışması nedeniyle İrlanda mevzuatına tabi sigortalı olup olmadığının belirlenmesinde İrlanda’da
bulunmadığına bakılmaksızın, belirlenir.
4) ......
5) İrlanda mevzuatında hastalık ve işsizlik için öngörülen yardımların tahsisinde ücretin hesaplanmasında, Tüzüğün 23/1 ve 68/1 maddelerine aykırı olarak, ücretli hesabına, referans süresi zarfında başka
bir üye devlet mevzuatı çerçevesinde ücretli çalışan sıfatıyla geçirdiği her çalışma haftası için, ilgisine
göre, kadın veya erkek çalışanlarla ilgili ortalama haftalık ücrete eşdeğer bir miktar kredi olarak kaydedilir.
6) 40/3/a/ii maddesinin uygulanmasında işsiz kimsenin veya ücretsiz çalışanın İrlanda Mevzuatı anlamında işgöremez durumda olduğu süreler nazara alınır.
7) 44/2. maddenin uygulanmasında, ücretli çalışan, İrlanda mevzuatına göre hak kazanması gereken
yaşlılık aylığının tasfiyesinin ertelenmesini kesinlikle talep etmiş sayılır; şu kadar ki, kendisinin yaşlılık
aylığını almak için bu koşulun gerekli olduğu sırada fiilen emekli olmamış bulunması gerekir.
8) ………..
9) Tüzüğün 69/1. maddesinin uygulanmasında, İrlanda mevzuatı uyarınca yardımlardan yararlanmaya
devam ettiği üç aylık sürenin sona ermesinden sonra İrlanda’ya dönen bir işsiz kimse anılan mevzuatta öngörülen koşulları yerine getiriyorsa, Tüzüğün 69/2 maddesine karşın işsizlik yardımlarından
yararlanma talebinde bulunabilir.
10) Tüzüğün 13/2/f maddesi uyarınca İrlanda mevzuatına tabi olmaya ilişkin bir süre:
i) Bu hüküm uyarınca Tüzüğün Bölüm III hükümleri çerçevesinde İrlanda mevzuatına tabi bir süre
olarak nazara alınamaz;
ii) Tüzüğün 18 veya 38 veya 39. maddesinde öngörülen yardımların sağlanmasında İrlanda’yı yetkili
devlet yapamaz.
İ.

İTALYA
Bilgi yok.

J.

KIBRIS
Bu Tüzüğün 18 veya 38. maddesinde veya 39. maddesinin 1/1,2 fıkralarında ve 72. maddesinde öngörülen hükümlerin uygulanmasında 6.10.1980 tarihinde ve bu tarihten sonra başlayan her sigortalılık süresi Kıbrıs mevzuatına göre geçen 1 haftalık sigorta süresi ilgili süre için sigortaya tabi kazançlar
toplamının anılan kazancın haftalık tutarına bölünmesi süretiyle belirlenir. Böylece belirlenen hafta
sayısı sözü edilen süre zarfında takvim haftaları sayısını aşamaz.

K.

LETONYA
Bilgi yok.
L. LİTVANYA
Bilgi yok.

M.
1)

LÜKSEMBURG
Tüzüğün 94/2. maddesinin istisnası olarak, Lüksemburg malüllük, yaşlılık veya ölüm sigortası mevzuatına göre 1 ocak 1946 tarihinden önce geçen sigortalılık süreleri veya muadil süreler, bu mevzuatın
uygulanmasında, ancak kazanılmakta olan hakların 1 ocak 1959 tarihinde korunmakta olması veya
yalnız bu mevzuata göre ya da yürürlükte olan veya düzenlenecek iki yanlı sözleşmelere göre yeniden
kazanılması ölçüsünde nazara alınır. Birden çok ikili sözleşmenin sözkonusu olması halinde sigortalılık
süreleri veya muadil süreler en eski tarihten itibaren nazara alınır.
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2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Lüksemburg aylıklarının sabit payının tahsisinde, Lüksemburg’ta oturmayan ücretli veya ücretsiz çalışanların Lüksemburg mevzuatına gör geçirdikleri sigortalılık süreleri 1 ekim 1977 tarihinden geçerli
olarak oturma sürelerine muadil sayılır.
Tüzüğün 22/b/2 maddesinin ikinci bendi, Lüksemburg mevzuatının -Lüksemburg Büyük Dükalığında
tedavisi mümkün olmayan hastalığın ilgili hastalık sandığının izniyle yurt dışında tedavisinin sağlanması - yolundaki hükümlerine dokunmaz.
Sosyal Sigortalar Kodunun 171/7 maddesinde öngörülen sigortalılık süresinin hesaplanması da, Lüksemburg kurumu ilgilinin diğer üye devletler mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş süreler sözkonusu imiş gibi nazara alır. Yukarıdaki hükmün uygulanması ilgilinin
sigortalılık sürelerini son kez Lüksemburg mevzuatına göre geçirmiş olması koşuluna bağlıdır.
Görevden ayrıldığı tarihte Lüksemburg mevzuatına tabi olmayan memurla ilgili olarak, aylığın tasfiyesinde kendisinin Lüksemburg mevzuatından ayrıldığı tarihte aldığı son maaşı nazara alınır ve bu maaş
sosyal güvenlik aylığının başladığı tarihte yürürlükte olan Lüksemburg mevzuatına göre tespit edilir.
Statülü bir İspanya rejiminden başka bir üye devletin memur özel rejimine geçiş halinde, geçmişe
yaygın İspanya sigorta mevzuatı hükümleri askıya alınır.
Lüksemburg rejimine göre sürelerin geçerliliği bu sürelerin yalnız Lüksemburg’da geçmesine bağlıdır.
Lüksemburg Büyük Dükalığında hastalık sigortası konusunda bir korumadan yararlanan ve diğer bir
üye devlette yüksek öğrenim yapan kimseler öğrenim yaptıkları ülke mevzuatına göre öğrenci olarak
sigortalı olmaktan bağışıktır.

N.

MACARİSTAN
Bilgi yok.

O.

MALTA
Bilgi yok.

P.
1)

HOLLANDA
Sağlık Yardımları Sigortası
a) Hollanda mevzuatı uyarınca sağlık yardımlarından yararlanma hakkı ile ilgili olarak, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 ve 4 hükümlerinin uygulanmasında, “Sağlık yardımlarından yararlanan kimse”
deyiminden,
i) Hollanda sağlık yardımları yasasının 2. maddesi uyarınca bir sağlık yardımları yardımları sigorta kuruluşuna sigortlı olarak kaydolmak zorunda olan,ve
ii) (i) paragrafı kapsamına girmeyen, başka bir üye devlet ülkesinde oturan ve Tüzük uyarınca
oturduğu ülkede Hollanda’nın yükümlülüğünde sağlık yardımlarından yararlanabilen kimse
anlaşılır.
b) (a-i) paragrafında belirtilen kimseler Sağlık Yardımları Sigortası Kanunu uyarınca bir yetkili sigorta kuluşuna sigortalı olarak ve (a-ii) paragrafında belirtilen Sağlık Yardımları Sigortası Konseyine
kaydolmak zorundadırlar.
c) Sağlık Yardımları Sigortası Kanunu ve Özel Tıbbi Giderler Genel Kanunu hükümleri, prim ödeme
mecburiyeti ile ilgili olarak (a) paragrafında sözü edilen kimselere ve bunların aile bireylerine uygulanır.
d) Sigortalılık kaydının gecikmesi ile ilgili olarak, Sağlık Yardımları Sigortası Kanunu hükümleri Sağlık
yardımları Sigortası Konseyine kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır.
e) Hollanda’dan başka bir üye devletten sağlık yardımı alma hakkına sahip olan ve Hollanda da oturan veya geçici olarak bulunan kimseler bulundukları yerdeki kurumdan sağlık yardımlarından ve
özel tıbbi giderler mevzuatından yararlanırlar.
f) Tüzüğün 27 ila 34. maddelerinin uygulanmasında, Tüzüğün 5. maddesi çerçevesinde Hollanda
bildirisinin b) bendinde (malüllük) ve c) bendinde (yaşlılık) belirtilen yasal hükümler uyarınca
ödenmesi gereken aylıklara aşağıda gösterilen aylıklar muadil sayılır:
Sivil memurlar ve bunların yakın ebeveynlerine ödenecek aylıkların yeniden düzenlenmesin
amaçlayan 6 ocak 1966 tarihli sivil personelin ve bunların yakın ebeveynlerinin Aylıkları Hakkında Genel Kanun çerçevesinde ödenen aylıklar;
Askerlerin ve bunların yakın ebeveynlerinin aylıklarının yeniden düzenlenmesini amaçlayan 6
ekim 1966 tarihli Kanun çerçevesinde ödenen aylıklar;
Hollanda demiryolları personelinin ve bunların yakın ebevenylerinin aylıklarının yeniden düzenlenmesini amaçlayan 15 şubat 1967 tarihli kanun uyarınca ödenen aylıklar;
Hollanda demiryolları hizmet koşullarına ilişkin Tüzük çerçevesindeki aylıklar (RDV 1964
NS);
Çalışanlara ve eski çalışanlara yaşlılık yardımı sağlanmasını amaçlayan bir aylık rejimi uyarınca 65 yaşından önce aylık şeklinde ödenen yardımlar veya devletçe yapılan bir düzenlemeye uygun olarak ya da erken emeklilik konusunda bir toplu iş sözleşmesi ile veya böyle bir
sözleşme uyarınca getirilecek bir düzenlemeye uygun olarak 55 veya daha yukarı yaştakiler
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için erken emekli aylığı biçiminde sağlanan yardımlar.
Personnel mevcudunun fazla olması, emeklilik veya erken emeklilik halinde uygulanan bir
rejim uyarınca askerlere ve sivil memurlara sağlanan yardımlar.
g) Bu Tüzüğün Bölüm III, KIsım 1 ve 4 hükümlerinin uygulanmasında Hollanda sisteminde miktarca
az sağlık yardımı talebinde bulunan kimseler için yardım talebi yokluğuna ilişkin gider iadesi sağlık
yardımı talebi gibi değerlendirlir.
Genelleştirilmiş Yaşlılık Sigortası Hakkında Hollanda mevzuatının uygulanması (AOW):
a) AOW’un 13/1. maddesinde sözü edilen indirim, 1 ocak 1957 tarihinden önceki takvim yıllarının
sigortalılık sürelerine muadil sayılması olanağını veren koşulları yerine getirmeyen aylık sahibinin
anılan tarihten önce Hollanda’da 15-65 yaş arasında oturduğu veya diğer bir üye devlet ülkesinde
oturmakla birlikte Hollanda’da yerleşmiş bir işveren için bu ülkede bir ücretli faaliyet icra etmiş
olduğu takvim yıllarına veya takvim yılları kısımlarına uygulanmaz.
AOW’un 7. maddesi hükmüne aykırı olarak, Hollanda’da ancak 1 ocak 1957 tarihinden önce oturmuş veya çalışmış olan aylık sahibi de yukarıdaki koşullara göre muadeleti sağlayabilir.
b) AOW’un 13/1. maddesinde sözü edilen indirim, evli olan veya evlenmiş olan kimsenin 2 ağustos
1989 tarihinden önce 15-65 yaş arasında Hollanda’dan gayribir üye devlet ülkesinde oturmakla
birlikte anılan mevzuata göre sigortalı olmadığı takvim yıllarına veya takvim yılları kısımlarına, bu
takvim yılları veya kısımlarının bu kimsenin eşinin anılan mevzuat uyarınca geçirdiği ve birlikte evli
oldukları sigortalılık süreleri ile ve a) bendi uyarınca nazara alınacak takvim yılları ve kısımları ile
aynı zamana rastlaması halinde, uygulanmaz. AOW’un 7. maddesine aykırı olarak bu kadın aylık
sahibi sayılır.
c) AOW’un 13/2. maddesinde sözü edilen indirim, aylık sahibinin 1 ocak 1957 tarihinden önceki takvim yıllarının sigortalılık sürelerine muadil sayılması olanağını veren koşullar yerine getirmeyen
eşinin anılan tarihten önce 15-65 yaş arasında Hollanda’da oturduğu veya diğer bir üye devlet
ülkesinde oturmakla birlikte Hollanda’da yerleşmiş bir işveren için bu ülkede bir ücretli faaliyet icra
etmiş olduğu takvim yıllarına ve bu yılların kısımlarına uygulanmaz.
d) AOW’un 13/2. maddesinde sözü edilen indirim, aylık sahibinin eşinin 2 ağustos 1979 tarihinden
Hollanda’dan gayribir üye devlet ülkesinde oturduğu ve anılan mevzuat uyarınca sigortalı olmadığı takvim yıllarına ve Kısımlarına, bu takvim yılları veya kısımlarının sözkonusu kimsenin bu
mevzuata göre geçirdiği ve birlikte evli oldukları sigortalılık süreleri ile ve a) bendi uyarınca nazara
alınacak takvim yılları veya bunların kısımları ile aynı zamana rastlaması halinde, uygulanmaz.
e) a), b), c) ve d) paragrafları ancak aylık sahibinin bir veya birden fazla üye devlet
ülkesinde 59
yaşından sonra oturmuş olması halinde ve bu üye devletlerden birinin ülkesinde oturması koşulu
ile uygulanır.
f) AOW’un 45/1. maddesine ve genelleştirilmiş AWW (dul ve yetimler sigortası) hakkında kanunun
63/1 maddesine aykırı olarak, zorunlu sigorta rejimine tabi bir ücretli veya ücretsiz çalışanın
Hollanda’dan gayrı bir üye devlet ülkesinde oturan eşi, ücretli veya ücretsiz çalışanın yalnız 2
ağustos 1989 tarihinden sonra bu mevzuatlar uyarınca sigortalı olduğu veya olmuş bulunduğu
süreler için bu mevzuatlara göre serbestçe sigortalanma hakkına sahiptir. Bu hak ücretli veya ücretsiz çalışanın zorunlu sigortalılık süresinin sona ermesiyle son bulur.
Ancak, bu hak ücretli veya ücretsiz çalışanın zorunlu sigortalılığının çalışanın ölümü nedeniyle
esintiye uğramamış olması ve dul karısının genelleştirilmiş ANW dul ve yetimler sigortası çerçevesinde bir gelir alması halinde son bulmaz.
Her hal ve kârda, isteğe bağlı sigortaya tabi olma hakkı, isteğe bağlı sigortalının 65 yaşını doldurmasından sonra sona erer.
Bir ücretli veya ücretsiz çalışanın genelleştirilmiş zorunlu yaşlılık sigortası rejimine ve genelleştirilmiş dul ve yetimler zorunlu sigorta rejimine tabi eşi tarafından ödenecek prim, zorunlu sigorta
primlerinin tespitine ilişkin hükümlere göre (eşin gelirlerinin bu takdirde Hollanda’da elde edildiği
varsayıldığından) tespit edilir.
Bir ücretli veya ücretsiz çalışanın 2 ağustos 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra zorunlu sigortalı olan eşi için prim, genelleştirilmiş yaşlılık sigortası ve genelleştirilmiş dul ve yetimler sigortası
hakkında kanun uyarınca isteğe bağlı sigorta priminin tespitine ilişkin hükümlere göre belirlenir.
g) f) bendinde sözü edilen hak ancak ücretli veya ücretsiz çalışanın eşinin Sociale Verzekeringsbank’a
bu ücretli veya ücretsiz çalışanın zorunlu sigortalılığının
başlamasından itibaren 1 yıllık bir süre
içinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemek istediğini bildirmesi koşulu ile sağlanır.
2 ağustos 1989 tarihinde veya bu tarihten hemen önceki dönem boyunca zorunlu sigortalı olan
ücretli veya ücretsiz çalışanların eşleri için bu 1 yıllık süre 2 ağustos 1989 tarihinden işlemeye
başlar.
Tüzüğün 14/1, 14 bis/1 ve 17. maddeleri hükümlerinin uygulandığı ücretli veya ücretsiz çalışanın Hollanda’da oturmayan eşi, yalnız Hollanda mevzuatına göre serbestçe sigortalı değilse veya
evvelce serbestçe sigortalı olmamışsa, f) paragrafının dördüncü bendinde öngörülen olanaktan
yararlanamaz.
h) a, b, c, d ve f paragrafları, Hollanda’dan gayrı bir üye devletin yaşlılık sigortası uyarınca aylıktan
yararlanma haklarının hesabında nazara alınabilen sürelerle aynı zamana rastlamayan sürelere
ve ilgilinin böyle bir mevzuata göre yaşlılık aylığı aldığı sürelere uygulanmaz.
i) Yalnız genelleştirilmiş yaşlılık sigortası uyarınca 15 yaşını doldurduktan sonra geçen sigortalılık sü-

2)
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3)

4)

5)

6)

releri, Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında geçen sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
Genelleştirilmiş Hollanda Dul ve Yetimler Sigortası Mevzuatının Uygulanması :
a) Genelleştirilmiş dul ve yetimler sigortası hakkında Hollanda mevzuatına tabi olmaları sona ermiş
olan her ücretli veya ücretsiz çalışan, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında,
riskin meydana geldiği tarihte diğer bir üye devlet mevzuatına göre aynı risk için sigortalı ise veya
böyle olmayıp diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca bir ölüm aylığı ödenmesi gerekiyorsa, riskin meydana geldiği tarihte Hollanda mevzuatına göre sigortalı sayılır. Ancak, bu sonuncu koşul,
48/1. maddede sözü edilen durumda yerine getirilmiş sayılır.
b) Eğer, a) bendinin uygulanmasında, bir dul kadın genelleştirilmiş dul ve yetimler sigortası hakkında
Hollanda mevzuatı uyarınca dul kadın aylığına hak kazanırsa, bu aylık Tüzüğün 46/2. maddesine
göre hesaplanır.
Bu hükümlerin uygulanmasında, ücretli veya ücretsiz çalışanın 1 ekim 1959 tarihinden önce Hollanda ülkesinde oturduğu süreler veya diğer bir üye devlet ülkesinde oturmakla birlikte Hollanda’da
yerleşmiş bir işveren için bir faaliyet icra etmiş olduğu süreler de anılan Hollanda mevzuatı uyarınca geçmiş sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
c) b) bendi uyarınca nazara alınan ve hak sahipleri ile ilgili aylıklar veya gelirler konusunda diğer
bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri ile aynı zamana rastlamayan süreler
nazara alınmaz.
d) Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında, yalnız genelleştirilmiş dul ve yetimler sigortası uyarınca 15 yaşını doldurduktan sonra geçen sigortalılık süreleri Tüzüğün anılan maddesi hükümlerine
göre Hollanda’da geçen sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
İşgöremezlikle ilgili Hollanda Mevzuatının Uygulanması
a) İşgöremezlik sigortası hakkında 18 şubat 1966 tarihli Kanun (WAO) uyarınca ve/veya işgöremezlik
sigortası hakkında 11 aralık 1975 tarihli Kanun (AAW) ve Bağımsız Çalışanların İşgöremezlik Sigortası Hakkında 24 nisan 1997 tarihli kanun uyarınca sigortalılığı sona ermiş olan her ücretli veya
ücretsiz çalışan, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında, diğer bir üye devlet
ülkesinde aynı risk için sigortalı ise veya böyle olmayıp kendisine diğer bir üye devlet mevzuatına
göre aynı risk için bir yardımın ödenmesi gerekiyorsa, yine de riskin meydana geldiği tarihte anılan
mevzuatlar uyarınca sigortalılık niteliğini taşıyor sayılır. Ancak, bu sonuncu koşul, 48/1. maddede
sözü edilen durumda yerine getirilmiş sayılır.
b) Eğer ilgili kimse, (a) bendinin uygulanmasında Hollanda mevzuatına göre malüllük aylığına hak
kazanırsa, bu aylık Tüzüğün 46/2. maddesinde öngörülen kurallara göre:
i) Ilgilinin işgöremezlikten önce icra ettiği son faaliyet Tüzüğün 1/a maddesi anlamında ücretli
çalışan sıfatiyle icra edenilmişçe WAO Konumunda öngörülen hükümlere uygun olarak,
ii) İlgilinin işgöremezlikten önce icra ettiği son faaliyet Tüzüğün 1/a maddesi anlamında ücretli
çalışan olarak icra edenilmişçe bağımsız çalışanların işgöremezlik sigortasını (WAZ) kuran
kanunda öngörülen hükümlere uygun olarak,
tasfiye edilir.
c) Anılan 18 şubat 1996 tarihli Kanuna (WAO) veya bağımsız çalışanların işgöremezlik sigortası hakkında 24 nisan 1997 tarihli kanuna göre tasfiye edilen yardımların hesabında, Hollanda kurumları:
1 temmuz 1967 tarihinden önce Hollanda’da geçen ücretli çalışma sürelerini ve muadil süreleri;
Anılan 18 şubat 1966 tarihli Kanun (WAO) uyarınca geçen sigortalılık sürelerini;
İlgilinin anılan 11 aralık 1975 tarihli Kanun uyarınca 15 yaşından sonra geçirdiği sigortalılık
sürelerini (bu süreler 18 şubat 1966 tarihli Kanuna göre geçen sigortalılık süreleri ile aynı
zamana rastlamadığı ölçüde);
bağımsız çalışanların işgöremezlik sigortası hakkında 24 nisan 1997 tarihli kanunu uygulanmasında geçen sigortalılık sürelerini nazara alırlar.
d) Tüzüğün 40/1. maddesinin uygulanmasında, Hollanda malüllük yardımının hesaplanması sırasında, ek yardımlara ilişkin yasa uyarınca yardım sahibine duruma göre sağlanan ek yardım Hollanda
organlarınca nazara alınmaz. Bu yardımdan yararlanma hakkı ve yardımın miktarı yalnız ek yardımlara ilişkin yasa hükümlerine göre hesaplanır.
Aile Ödenekleri Hakkında Hollanda Mevzuatının Uygulanması
a) Üç aylık bir takvim dönemi zarfında hakkında Hollanda aile ödenekleri mevzuatına göre işlem yapılması gereken ve anılan dönemin ilk gününde diğer bir üye devletin bu mevzuata tekabül eden
mevzuatına tabi olan bir ücretli veya ücretsiz çalışan, bu ilk günden itibaren Hollanda mevzuatına
göre sigortalı sayılır.
b) (a) bendi uyarınca Hollanda aile ödenekleri mevzuatı çerçevesinde sigortalı sayılan bir ücretli veya
ücretsiz çalışanın talep edebileceği aile ödeneklerinin miktarı, Tüzüğün 98. maddesinde sözü edilen uygulama tüzüğünde öngörülen usuller dahilinde belirlenir.
Bazı Geçici Hükümlerin Uygulanması:
45/1. madde hükümleri; genelleştirilmiş yaşlılık sigortası mevzuatı (madde 46), genelleştirilmiş dul
kadınlar ve yetimler sigortası mevzuatı ve genelleştirilmiş işgöremezlik sigortası mevzuatının geçici
hükümleri uyarınca, yardımlardan yararlanma hakkının değerlendirilmesinde uygulanmaz.
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7)

Tüzüğün 2 Bölümünün uygulanmasında 1964 tarihli ücret vergisi anlamında sigortalı çalışan olarak
tanımlanan ve bu esasa göre sosyal sigortalar için sigortalı olan kimse ücretli bir faaliyeti icra etmiş
sayılır.

R.
1)

AVUSTURYA
Tüzüğün uygulanması, bir genel rejimden bir memur özel rejimine veya bir memur özel rejiminden
genel rejime geçişte, mütekabil bir miktar ödenmesi suretiyle, sigortalılık sürelerinin aktarılmasına
ilişkin Avusturya mevzuatına dokunmaz.
Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında, Avusturya mevzuatında öngörülen bir ek sigortadan
veya maden rejimi ek yardımlardan yararlanmada ödenen aidat artışları nazara alınmaz. Bu kabil
durumlarda, bu artışlar Tüzüğün 46/2 maddesine göre hesaplanan miktara ilave edilir.
Avusturya mevzuatının uygulanması sırasında Tüzüğün 46/2. maddesinin uygulanmasında aylıktan
yararlanma hakkının doğduğu gün riskin gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.
Tüzük hükümlerinin uygulanması , sosyal güvenlik konusunda durumları politik, dinsel veya ailelerine
isnat olunabilir nedenlerden etkilenen kimselerin Avusturya mevzuatına göre yardımlardan yararlanma haklarını sınırlandırmaz.
Tüzüğün 22 maddesinin 1/a hükümleri zarara gören kimi kişi gruplarının korunması hakkında bir
Avusturya yasasına göre hastalık sigortasına tabi olmuş kimselere de uygulanır.
Tüzüğün uygulanmasında silahlı kuvvetlerin korunması hakkındaki kanun çerçevesinde sağlanan yardımlar iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası çerçevesinde sağlanan yardımlar olarak kabul edilir.
30.11.1973 tarihli Özel Ödenek Kanununa Özel Ödenek Tüzüğünün uygulanmasında yaşlılık aylığı
olarak kabul edilir.
Bu Tüzüğün 46/2 maddesinde sözü edilen nazari miktarın hesaplanmasında münhasıran kapitilazisyon sistemine göre finanse edilen ve emeklilik hesapları rejimine dayanan serbest meslek sahiplerinin
aylık rejiminde tam veya kısmı yardımlarla ilgili olarak yetkili kurum başka başka üye devlet mevzuatına göre geçen her sigortalılık ayı için fiilen birleştirilen meblağlar veya böyle bir rejimde birleştirildiğikabul edilen meblağla ve ilgili aylık rejiminde geçen sigortalılık ayları sayısı ile orantılı meblağı
nazara alır.
Bu Tüzüğün 79bis maddesi serbest meslek sahpleri aylık rejiminde ödenen çocuk ek aylıkları zamlarının ve yetim aylıklarının hesaplanmasında uygulanır.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
S.

POLONYA
26 ocak 1982 tarihli öğreticiler şartının 88. maddesinin uygulanmasında bu kimselerin erken emekli
aylıklarının hesaplanmasında bu kimselerin başka bir üye devlet ülkesinde üye sıfatiyla geçen istihdam süreleri ve başka bir üye devletin mevzuatına göre istihdamdan ayırmada Polonya mevzuatına
göre geçmiş / oluşmuş sayılır.
26 ocak 1982 tarihli öğreticiler şartının 88. maddesinin uygulanmasında öğreticilerin erken emekli
aylığından yararlanmalarında, başka bir üye devlet mevzuatına göre öğretici olarak geçen süreler
Polanya mevzuatına göre öğretci olarak geçmiş, istihdam süreleri olarak kabul edilir, ve başka bir üye
devlet mevzuatına göre geçen öğretici istihdam ilişkisinden vazgeçilmesi Polonya mevzuatına göre
öğretici istihdam ilişkisinden vazgeçilmiş gibi nazara alınır.

Ş.

PORTEKİZ
Memurlar ve benzeri personel ile ilgili bir özel rejim kapsamına giren ve emekliye ayrıldıkları sırada
veya aylık tahsisi tarihinde artık Portekiz idaresinde çalışmayan kimselerle ilgili olarak aylığın hesaplanmasında bu idarenin ödediği son ücret nazara alınır.

T.

SLOVENYA
Bilgi yok.

U.

SLOVAKYA
Bilgi yok.

Ü.
1)

FİNLANDİYA
46/2/a maddesinin uygulanmasında, bir kimse Finlandiya mevzuatında öngörülen referans süresinin
bir kısmı için başka bir üye devlette icra ettiği bir istihdamla ilgili aylıklar sigorta sürelerine sahipse,
gelire dayalı aylıklara ilişkin Finlandiya mevzuatı uyarınca itibari süreye tekabül eden gelirlerin hesabında bu gelirler Finlandiya’da geçen sigortalılık süresi kapsamındaki ay sayısına bölünen referans
süresi zarfında elde edilen gelirler toplamına eş değer sayılır.
Finlandiya mevzuatına göre bir Finlandiya kurumunun -bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasında
yardım talebinin incelenmesinde meydana gelen gecikme halinde bir ek miktar ödenmesi gerektiğinde, bu Tüzüğün uygulandığı diğer bir üye devlet kurumuna gönderilen talepler, bu talep ve eklerinin
Finlandiya kurumuna ulaştığı tarihte yapılmış olarak kabul edilir.
Tüzüğün Bölüm III Kısım 3 hükümlerinin uygulanması sırasında aylıklar Ulusal Rejimi çerçevesinde

2)

3)
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4)

V.
1)
2)
3)

4)

5)

Y.
1)

2)

sigortalı olmayan ücretli veya ücretsiz çalışan, riskin somut olarak tespit edildiği tarihte başka bir üye
devlet mevzuatına göre sigortalı ise veya böyle olmayıp başka üye devlet mevzuatına göre aynı riskle ilgili mütekabil bir aylığa hak kazanıyorsa sigortalılığı devam etmiş sayılır. Bu sonuncu koşul 48/1
maddesinde sözü edilen durumda yine de yerine getirilmiş kabul edilir.
Memur özel rejimine tabi kimse Finlandiya’da oturuyor ve :
a) Bölüm III, Kısım 1 Kesim 2 ila 7 hükümleri uygulanmıyorsa, ve
b) Bu kimse Finlandiya mevzuatına göre bir aylığıa hak kazanmıyorsa
Finlandiya’da kendisine yapılan sağlık yardımları giderlerini ve aile bireylerine sağlanan sağlık
yardımları giderlerini- bu yardımların memur özel rejim kapsamına veya şahsi ek sigorta rejimi
kapsamına girmesi ölçüsünde-öder.
İSVEÇ
18.12.2006 tarih, 1992/2006 sayılı Tüzükle kaldırıldı.
i) Tüzüğün sigortalılık veya oturma sürelerinin birleştirilmesine ilişkin hükümleri 1937 de veya daha
önce doğan ve aylık talep tarihinden önce belirli bir sürede İsveç’te oturan kimseler için garanti edilena aylıktan yararlanmaya ilişkin İsveç mevzuatının geçici hükümlerine uygulanmaz.
Genel sigorta hakkında 1962: 381 sayılı Kanunun Kısım 8 hükümlerine uygun olarak, hastalık ödeneğinin ve gelire dayalı faaliyet kaybı ödeneğinin belirlenmesinde itibari gelirirn hesabında aşağıdaki
hükümler uygulanır:
a) Referans süresi zarfında sigortalı ücretli veya ücretsiz çalışan olarak evvelce tabi olduğu başka bir
veya birden fazla üye devlet mevzuatı uyarınca da geçen referans süreleri boyunca İsveç’te aldığı
bürüt gelirin ortalamasına eşdeğer sayılır, ortalama İsveçte aldığı gelirlerin alındığı yıl sayısına
bölünmesi süretiyle hesaplanır.
b) Yardımlar Tüzüğün 40. maddesine göre hesaplandığında ve ilgilinin İsveçte sigortalı olmaması
halinde referans süresi yukarıda belirtilen Kanunun Kısım VIII madde 2 ve 8 hükümlerine uygun
olarak sanki ilgili kimse İsveç’te sigortalı imiş gibi belirlenir. Eğer bu süre zarfında kişi gelire dayalı
yaşlılık aylığı hakkında 1998/674sayılı Kanuna göre aylığa hak kazandıran gelirlere sahip değilse
refenas süresi sigortalının İsveç’te kazanç getirici bir işten elde ettiği gelirleri aldığı en eski tarihten geçeli olarak hesaplanır.
a)

2000/46 sayılı Kanun uyarınca gelire dayalı ölüm aylığı için itibasi aylık miktarının
hesaplanmasında,sigortalının ölümünden hemen önceki 5 takvim yılı zarfında aylığa hak kazandıran en az 3 yıllık bir süre (referans süresi ) İsveç mevzuatına göre geçmemeiş ise diğer üye
devleterde geçemn sigortalıklık süreleri sanki İsveçte geçmiş gibi nazara alınır. Eğer ilgili kimse
İsveç’te yardıma hak kazandıran yanlız bir yıla sahipse başka bişr üye devlette geçen her sişgortalılık süresi aynı miktara eş değer sayılır.
b) Ölümün 1 Ocak 2003 ten sonra meydana gelmesi halinde dul kadın aylığına hak kazandıran itibari
aylıkla ilgili kredilerin hesaplanmasında, eğer sigortalının ölüm tarihinden hemöen önceki en az
4 yıl zarfında İsveç mevzuatına göre aldığı krediler yeterli değilse ve referans sigortalılık süreleri
başka bir üye devlette geçmişse, bu yıllar İsveç yılına eş değer kredilere dayalı kabul edilir.
Memur özel rejimine tabi olan ve İsveç’te oturan kimse:
a) Hakkında Bölüm III, Kısım 1, Kısım 2 ila 7 hükümleri uygulanmıyorsa, ve
b) Bir İsveç aylığına hak kazanmıyorsa,
İsveç’te sağlanan sağlık yardımları giderlerini İsveç’te oturmayan kimselere uygulanan İsveç baremlerine göre, bu yardımlar ilgili özel rejim ve/veya şahsi ek sigorta kapsamına girmedikleri ölçüde öder. Bu hüküm aynı zamanda bu durumda bulunan bir kimsenin eşine ve 18 yaşından küçük
çocuklarına da uygulanır.
BİRLEŞİK KRALLIK
Bir kimsenin mutat olarak Cebelitarık’ta oturması veya bu ülkeye en son gelişinden sonra ücretli çalışan sıfatıyla Cebelitarık mevzuatına göre prim ödemeye mecbur olması ve işgöremezlik, analık veya
işsizlik nedeniyle belirli bir süre için prim ödemekten bağışık tutulmasını ve primlerin anılan süre için
hesabına geçirilmesini talep etmesi halinde, kendisinin Birleşik Krallık dışında bir üye devlet ülkesinde
çalıştığı süreler, bu talebin yerine getirilmesinde, Cebelitarık’ta çalışarak geçirdiği ve Cebelitarık mevzuatına göre ücretli çalışan sıfatıyla prim ödediği süreler olarak kabul edilir.
Birleşik Krallık mevzuatına göre bir kimse:
a) eski eşinin primleri şahsi primler olarak nazara alındığı, veya
b) eşi veya eski eşi tarafından prim ödeme koşulları yerine getirildiği ve her hal ve kârda eşi veya
eski eşi ücretli veya ücretsiz çalışan olarak iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi olduğu
veya evvelce tabi olmuş bulunduğu takdirde, emekli aylığından yararlanma talebinde bulunabiliyorsa, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümleri kendisinin Birleşik Krallık mevzuatına göre aylık haklarının belirlenmesinde uygulanır. Bu durumda, Kısım 3 te “sigortalılık süresi” olarak başvurulan
her süre:
i) eğer talep bir evli kadından, dul bir kimseden veya eşinin ölümü dışında bir nedenle evliliği
sona ermiş bir kimseden geliyorsa, eş veya eski eş tarafından, veya
ii) eğer talep emeklilik yaşından hemen önce bir ölüm aylığından yararlanmayan veya Tüzüğün
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3)

46/2. maddesinin uygulanmasında hesaplanan ve yalnız yaşa bağlı bir dul aylığından yararlanan bir dul kadından geliyorsa, eski eş tarafından, geçirilmiş sigortalılık süresi olarak kabul
edilir.

a) Eğer Birleşik Krallık mevzuatında öngörülen işsizlik yardımları bir kimseye 71. maddenin 1. paragrafının a/ii veya b/ii bendine göre sağlanıyorsa, bu kimsenin diğer bir üye devlet mevzuatına
göre geçirdiği sigortalılık, çalışma ve ücretsiz faaliyet süreleri, çocuk yardımlarından yararlanma
hakkının doğmasında (ki böyle bir hak için Birleşik Krallık mevzuatına göre Büyük Britanya’da veya
duruma göre Kuzey İrlanda’da belirli bir süre bulunması gerekir) Büyük Britanya’da veya duruma
göre Kuzey İrlanda’da bulunma süreleri olarak kabul edilir;
b) Eğer Tüzüğün Bölüm II hükümleri uyarınca (13/2/f maddesi hükümleri hariç) Birleşik Krallık mevzuatı bu mevzuatın çocuk yardımlarından yararlanmaya ilişkin koşullarını yerine getirmeyen bir
ücretli veya ücretsiz çalışana uygulanıyorsa:
i) bu koşulun Büyük Britanya’da veya duruma göre Kuzey İrlanda’da bulunmayı öngörmesi halinde, anılan ücretli veya ücretsiz çalışan bu koşulun yerine getirilmesinde orada bulunmuş
sayılır;
ii) bu koşulun Büyük Britanya’da veya duruma göre Kuzey İrlanda’da bir bulunma süresini öngörmesi halinde, anılan kimsenin diğer bir üye devlet ülkesinde geçirdiği sigortalılık, çalışma
veya ücretsiz faaliyet süreleri bu koşulun yerine getirilmesinde, Büyük Britanya veya duruma
göre Kuzey İrlanda’da bulunma süreleri olarak kabul edilir;
c) Cebelitarık mevzuatı uyarınca aile ödenekleri talepleri ile ilgili olarak, a) ve b) bentleri kıyas yoluyla
uygulanır.
4) Dul kadınlar yararına sağlanan yardımlar Tüzüğün Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında Birleşik
Krallık mevzuatı uyarınca ölüm aylığı olarak kabul edilir.
5) Tüzüğün 10 bis/2 maddesinin yardım ödeneğinden, malüllük bakım ödeneğinden ve işgöremezlik
halinde geçim ödeneğinden yararlanma hakkını yöneten hükümlere uygulanmasında, Birleşik Krallık
ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde geçen bir çalışma, ücretsiz faaliyet veya oturma süresi, ödenekten yararlanma hakkının doğmasından önce Birleşik Krallık’ta bulunmaya ilişkin koşulların yerine
getirilmesinde, gerekli olduğu ölçüde, nazara alınır.
6) Eğer Birleşik Krallık mevzuatına tabi bir ücretli çalışan çalışması sırasında bir üye devlet ülkesinden
diğer bir üye devlet ülkesine gitmek üzere ayrıldıktan sonra, bu ikinci ülkeye varmadan önce bir kazaya uğrarsa, kendisinin bu kazadan ileri gelen yardım hakkı:
a) sanki anılan kaza Birleşik Krallıkta meydana gelmiş gibi, ve
b) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda mevzuatı uyarınca ücretli çalışan olup olmadığının belirlenmesinde veya Cebelitarık mevzuatına göre ücretli çalışan sayılıp sayılmamasında, bu ülkede bulunmuş
olmasına bakılmaksızın, belirlenir.
7) Tüzük, Birleşik Krallık mevzuatının Birleşik Krallık ile bir üçüncü ülke arasında düzenlenen bir sosyal
güvenlik anlaşmasının yürürlüğe konulmasına yönelik hükümlerine uygulanmaz.
8) Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında, sigortalının Birleşik Krallık mevzuatına
göre ödediği oranlı primler ile aynı mevzuat uyarınca ödenmesi gereken oranlı yaşlılık yardımları nazara alınmaz. Oranlı yardımların miktarı anılan Bölüme göre Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca belirlenen yardım miktarına -iki miktarın tutarı ilgiliye fiilen ödenmesi gereken yardım miktarını oluşturmak
üzere- ilave olunur.
9) .....
10) Cebelitarık sosyal sigorta primsiz yardımlarına ve işsizlik sigortasına ilişkin Tüzüğün uygulanmasın
da, bu Tüzüğün uygulandığı tüm kişiler, diğer bir üye devlet ülkesinde oturmakta iseler Cebelitarık’ta
oturmuş sayılırlar.
11) Bu Tüzüğün 27, 28, 28 bis, 29, 30 ve 31 maddelerinin uygulanmasında bu tüzüğün yalnız 95 ter/8
maddesine dayanılarak Birleşik Krallık dışına ödenmesi gereken yardımlara olarak kabul edilir.
12) Tüzüğün 10/1. maddesinin uygulanmasında, Birleşik Krallık mevzuatına göre ödenmesi gereken bir
yardımdan yararlanmakta olup diğer bir üye devlet ülkesinde geçici olarak bulunan kimsenin, bu bulunması sırasında anılan diğer devlet ülkesinde oturduğu kabul edilir.
13)
1) Birleşik Krallık mevzuatında öngörülen yardım hakkını belirlemek üzere, 15. paragraf hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, “kazanç” unsurunun hesaplanmasında, ücretli veya ücretsiz çalışanın diğer bir üye
devlet ülkesi mevzuatına tabi olduğu ve Birleşik Krallık mevzuatı anlamında ilgili gelir vergisi yılında
başlamış olan her hafta, aşağıdaki esaslar dahilinde nazara alınacaktır:
a) 6 nisan 1975 - 5 nisan 1987 dönemi:
i) ücretli çalışan olarak sigortalı olduğu, çalıştığı veya oturduğu her hafta için, ilgili kimse, anılan vergi yılında ücretin üst sınırının 2/3 üne tekabül eden bir ücret üzerinden ücretli çalışan
sıfatıyla prim ödemiş sayılır;
ii) Ücretsiz çalışan olarak sigortalı olduğu, ücretsiz çalıştığı veya oturduğu her hafta için, ilgili
kimse, ücretsiz çalışan olarak grup 2 ye göre prim ödemiş sayılır;
b) 6 nisan 1987’den sonraki dönem:
i) ücretli çalışan olarak sigortalı olduğu, çalıştığı veya oturduğu her hafta için, ilgili kimse o hafta
ile ilgili olarak ücretli çalışan sıfatıyla ücret üst sınırının 2/3 ü üzerinden prim ödemesi gerek88
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tiği haftalık bir ücreti almış sayılır;
ii) ücretsiz çalışan olarak sigortalı olduğu, çalıştığı veya oturduğu her hafta için, ücretsiz çalışan
sıfatıyla grup 2 ye göre prim ödemiş sayılır.
c) Bir sigortalılık, çalışma, ücretsiz faaliyet veya oturma süresine muadil bir süreyi içeren her hafta için, ilgili kimse anılan vergi yılını-prim veya ücret kredisi verilmesi hakkında Birleşik Krallık
mevzuatı anlamında nazara alınacak- bir yıl olarak değerlendirmek üzere bu yılın toplam “kazanç
unsuru”nu gerekli düzeye çıkarmada lüzumlu olan sınır dahilinde, duruma göre prim veya ücret
kredisinden yararlanmış sayılır.
2) Tüzüğün 46/2/b maddesinin uygulanmasında:
a) Bir ücretli çalışanın 6 nisan 1975 tarihinden önce veya sonra başlayan herhangi bir gelir vergisi yılı
için yalnız Birleşik Krallık dışında bir üye devlet ülkesinde sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin bulunması ve yukarıdaki 1/b/i veya 4/b/i paragraflarının uygulanmasının anılan yılın Tüzüğün
46/2/a maddesinin uygulanması da Birleşik Krallık mevzuatı anlamında hesaba dahil edilmesine
yer vermesi halinde, ilgili kimse, o yıl için diğer üye devlet ülkesinde 52 hafta süre ile sigortalanmış
sayılır;
b) Eğer 6 nisan 1975 tarihinden önce veya sonra başlayan bir gelir vergisi yılı Tüzüğün 46/2/a maddesinin uygulanmasında Birleşik Krallık mevzuatı anlamında hesaba dahil edilmiyorsa, o yıla ait bir
sigortalılık, çalışma veya oturma süresi nazara alınmaz.
3) “Kazanç” unsurunun sigortalılık sürelerine çevrilmesinde gelir için esas alınacak referans yılı zarfında
elde edilen kazanç unsuru bu vergi yılı için belirlenen ücret alt sınır miktarına bölünür. Elde edilen
sonuç kesirler atılarak tam sayı ile ifade olunur. Bu şekilde hesaplanan sayının bu sayı anılan vergi yılında Birleşik Krallık mevzuatına tabi olunan haftalar sayısını aşamayacağından- bu mevzuat uyarınca
anılan yıl zarfında geçen haftalar sayısını oluşturduğu kabul edilir.
14) 14. 40/3/a maddesinin uygulanmasında ücretli veya ücretsiz çalışanın yalnız Birleşik Krallık mevzuatı
anlamında işgöremez durumda olduğu süreler nazara alınır.
15)
1) Tüzüğün 46/2/a maddesi uyarınca Birleşik Krallık mevzuatı anlamında bir ek unsurdan ibaret olan
aylık payının nazari tutarının hesaplanmasında:
a) Tüzüğün 47/1/b maddesinde sözü edilen “kazançlar”, “primler” ve “zamlar” deyimleri, sosyal güvenlik aylıkları hakkında 1975 tarihli Kanun veya duruma göre Kuzey İrlanda
Sosyal Güvenlik Aylıkları Hakkında 1975 Tarihli Tüzük anlamında “kazanç unsurları fazlalıkları”
anlamına gelir;
b) Kazanç unsuru sınırları fazlalıklarının ortalaması Tüzüğün yukarıda a) bendinde belirtildiği şekilde
yorumlanan 47/1/b maddesine uygun olarak Birleşik Krallık mevzuatına göre kayda geçmiş olan
fazlalıklar toplamının Birleşik Krallık mevzuatı anlamında -bu mevzuata göre 6 nisan 1978 tarihinden itibaren sigortalılık dönemi boyunca geçmiş- gelir vergisine esas yıl sayısına (yıl kesirleri dahil)
bölünmesi suretiyle hesaplanır.
2) Birleşik Krallık mevzuatına göre aylık miktarının hesaplanmasında, Tüzüğün 46/2 maddesinde sözü
edilen “sigortalılık ve oturma süreleri” deyimleri, 6 nisan 1978 tarihinden itibaren geçmiş sigortalılık
ve oturma süreleri anlamına gelir.
16) 16. Tüzüğün 69/1. maddesinin uygulanmasında Birleşik Krallık mevzuatına göre yardımlardan yararlanmaya devam etmiş olduğu 3 aylık sürenin sona ermesinden sonra Birleşik Krallığa dönen bir işsiz
kimse, anılan mevzuatta öngörülen koşulları yerine getiriyorsa, Tüzüğün 69/2. paragrafına bakılmaksızın, işsizlik yardımlarından yararlanmayı talep edebilir.
17) Ağır işgöremezlikle ilgili ödenekten yararlanma hakkının doğmasında, Tüzüğün Bölüm II hükümlerine
uygun olarak (13/2/f maddesi hükümleri hariç olmak üzere) Birleşik Krallık mevzuatına tabi olan veya
olmuş bulunan ücretli veya ücretsiz çalışan:
a) diğer bir üye devlet ülkesinde bulunmak veya oturmakla birlikte ücretli veya ücretsiz bir faaliyet
icra etmiş olduğu ve Birleşik Krallık mevzuatına tabi olmuş bulunduğu her süre zarfında Birleşik
Krallık’ta bulunmuş veya oturmuş sayılır;
b) diğer bir üye devlet ülkesinde veya o ülke mevzuatına göre ücretli veya ücretsiz çalışan olarak geçirdiği sigortalılık sürelerinin Birleşik Krallık’ta bulunma veya oturma sürelerine muadil sayılması
hakkından yararlanır.
18) Tüzüğün 13/2/f maddesi uyarınca Birleşik Krallık mevzuatına tabi olmaya ilişkin bir süre:
i) Tüzüğün Bölüm III hükümlerinin etkisiyle anılan madde uyarınca Birleşik Krallık mevzuatına tabi
olma süresi olarak kabul edilemez.
ii) Tüzüğün 18, 38 veya 39. maddelerinde öngörülen yardımların sağlanmasında Birleşik Krallığı yetkili devlet yapamaz.
19) Tüzüğün 13/2/f maddesi ve Uygulama Tüzüğünün 10 ter maddesi ile ilgili olarak, üye devletlerce düzenlenen herhangi bir sözleşme saklı kalmak kaydıyla, Birleşik Krallık mevzuatı ücretli veya ücretsiz
çalışan sıfatıyla evvelce Birleşik Krallık mevzuatına tabi olmuş kimseler hakkında aşağıda sözü edilen
3 günden eskilik bakımından en sonda olan günün sona ermesinden sonra uygulamadan kaldırılır:
a) oturmanın 13/2/f maddesinde sözü edilen diğer devlete nakledildiği gün;
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b) bu kimsenin Birleşik Krallık mevzuatına tabi olduğu sürekli veya geçici ücretli veya ücretsiz faaliyetin sona erdiği gün;
c) (Birleşik Krallığın yetkili olduğu yardımlar dahil) Hastalık ve analıkla ilgili Britanya yardımlarının
veya:
i) oturmanın 13/2/f maddesinde sözü edilen diğer üye devlete nakledilmesinden önce başlayan
veya sonraki bir tarihte yapılmışsa o tarihten başlayan;
ii) anılan kimsenin Birleşik Krallık mevzuatına tabi olduğu halde diğer bir üye devlet ülkesinde
ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra ettiği tarihi hemen izleyen; işsizlik yardımının ödendiği
son gün.
20) Tüzüğün 13/2/f maddesine, Uygulama Tüzüğünün 10 ter maddesine ve yukarıdaki 19. bende uygun
olarak bir kimsenin diğer bir üye devletin mevzuatına tabi kimse sıfatını kazanması olgusu:
a) bu kimseye Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 ve 2, Kesim 1 ile 40/2. maddesinin ücretli çalışanlara ve
ücretsiz çalışanlara ilişkin hükümlerinin, bu kimsenin bu maksatla son defa Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca ücretli veya ücretsiz çalışan sıfatını koruması ve sigortalı olması koşulu ile, yetkili
devlet sıfatıyla Birleşik Krallık tarafından uygulanmasına;
b) Bu kimsenin, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 7 ve 8 hükümleri ile 10 veya 10 bis maddesinin uygulanmasında -Britanya yardımı kendisine Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1 hükümleri çerçevesinde yukarıdaki a) bendine uygun olarak sağlanabilmek koşulu ile - ücretli veya ücretsiz çalışan sıfatıyla işlem
görmesine; zarar vermez.
21) Öğrenciler veya bir öğrencinin aile bireyleri veya bir hak sahibi ile ilgili olarak, Tüzüğün 10 bis/2
maddesi sadece sakat kimselerin özel korunmasından ibaret olan hükümlere uygulanmaz.
EK VII
BİR KİMSENİN AYNI ZAMANDA İKİ ÜYE DEVLET MEVZUATINA TABİ OLDUĞU HALLER
(Tüzüğün 17 quater/b maddesi)
1)
2)

Belçika’da ücretli bir faaliyetin ve diğer bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyetin icrası.
Çek Cumhuriyetinde ücretli bir faaliyetin ve diğer bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyetin icrası.
3) Danimarka’da oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz olarak ve diğer bir üye ülkede ücretsiz olarak
çalışması.
4) Tarımla ilgili kaza sigortası rejimleri için Almanya’da tarım alanında ücretsiz bir faaliyetin ve diğer bir
üye devlet ülkesinde ücretli bir faaliyetin icrası.
5) Estonya’da ücretli bir faaliyetin ve diğer bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyetin icrası.
6) Ücretsizleri ilgilendiren sigorta rejimi ile ilgili olarak: Yunanistan da ücretsiz bir faaliyetin ve diğer bir
üye ülkede ücretli bir faaliyetin icrası
7) İspanya ‘da oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye devlette ücretli bir
faaliyet icra etmesi.
8) Fransa’da ücretsiz olarak ve Lüksemburg hariç diğer bir üye devlet ülkesinde ücretli olarak bir faaliyetin icrası.
9) Fransa’da tarım alanında ücretsiz bir faaliyet ve Lüksemburg’da ücretli bir faaliyetin icrası.
10) İtalya’da ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülke de ücretli bir faaliyet icrası.
11) Kıbrıs’ta oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir faaliyet
icra etmesi.
12) Malta’da ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir faaliyet icrası.
13) Portekiz’de ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir faaliyet icrası.
14) Finlandiya’da oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir
faaliyet icrası.
15)Slovakya’da oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir faaliyet icrası.
16)İsveç’te oturan bir kimsenin bu ülkede ücretsiz bir faaliyet ve diğer bir üye ülkede ücretli bir faaliyet
icrası.
EK VIII
(Tüzüğün 78 bis Maddesi)
YETİMLER İÇİN YALNIZ AİLE ÖDENEKLERİNİ VEYA EK VEYA ÖZEL ÖDENEKLERİ
ÖNGÖREN REJİMLER
A.

BELÇİKA
a) Ücretli çalışanlarla ilgili aile ödenekleri konusunda düzenlenen yasalarda öngörülen aile ödenekleri.
b) Bağımsız çalışanlarla ilgili aile yardımları konusunda mevzuatta öngörülen aile yardımları.
c) Belçika Kongosu ve Ruanda-Urundi eski müstahdemleri rejiminde öngörülen aile yardımları.
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B.

ÇEK CUMHURİYETİ
Bilgi yok.
C. DANİMARKA
Geçindirilen çocuklar için aile ödenekleri veya velayet yetkisine sahip olan kişi ailenin tek desteği ise
normal veya ek aile ödenekleri.
Ayrıca, çocuklar Danimarka’da oturuyor ve velayet yetkisine sahip kişi Danimarka tercihli vergiye tam
olarak tabi ise 18 yaşından küçük bütün çocuklara sağlanan aile yardımları.
D. ALMANYA
Bilgi yok.
E. ESTONYA
Bilgi yok.
F. YUNANİSTAN
Bilgi yok
G. İSPANYA
Bilgi yok
H. FRANSA
Maden işçileri rejimi dışında ücretli çalışanları ilgilendiren özel rejimler (memurlar, devlet işçileri, gemiciler, din adamları, EDF, GDF, SNCF, RATP mensupları ile opera ve Komedi Fransız personeli) hariç,
temel sosyal güvenlik rejimlerinin tamamı.
İ. İRLANDA
Sosyal güvenlik ve sosyal hizmetlere ilişkin 1993 tarihli kanun ve değişiklikleri uyarınca gerekli koşulları taşıyan çocuklar için ödenen primli dul kadın ve dul erkek aylıkları ile primli yetim ödenekleri,
çocuk yardımları.
J. İTALYA
Bilgi yok.
K. KIBRIS
Bilgi yok.
L. LETONYA
Bilgi yok.
M. LİTVANYA
Bilgi yok.
N. LÜKSEMBURG
Bilgi yok.
O. MACARİSTAN
Bilgi yok.
P. MALTA
Bilgi yok.
Q. HOLLANDA
Bilgi yok.
R. AVUSTURYA
Bilgi yok.
S. POLONYA
Bilgi yok.
T. SLOVENYA
Bilgi yok.
U. SLOVAKYA
Bilgi yok.
V. FİNLANDİYA
Bilgi yok
W. İSVEÇ
Bilgi yok.
X. BİRLEŞİK KRALLIK
1. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
1992 tarihli sosyal güvenlik primleri ve yardımları hakkında kanun ve (yalnız yaşayan ebeveynler
için daha yüksek düzeyde yardımlar dahil) çocuk yardımları hakkında 1992 tarihli Kuzey İrlanda
SOSYAL GÜVENLİK Primleri ve Yardımları Hakkında Kanun/ Geçindirilen çocuklar için aylık sahiplerine ödenen çocuk ödenekleri ve vasi ödenekleri.
2. Cebelitarık
1997 tarihli (açık uzun süreli yardımlar hakkında) Sosyal Güvenlik Tüzüğü ve geçindirilen çocuklar
için aylık sahiplerine ödenen ek ödenekler ile vasi ödeneklerini ilgilendiren uzun süreli kapalı yardımlar rejimine ilişkin Sosyal Güvenlik Tüzüğü hükümleri.
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BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1- Tanımlar
Bu Tüzüğün uygulanmasında:
a) “TÜZÜK” deyimi, 1408/71 sayılı AET Tüzüğü
b) “UYGULAMA TÜZÜĞÜ” deyimi, bu Tüzük, anlamına gelir.
c) Tüzüğün 1. maddesindeki tanımlar o maddede kendilerine verilen anlamları taşır.
Madde 2- Basılı Belge Örnekleri - Mevzuatlara İlişkin Bilgiler - Kılavuzlar
1) Tüzüğün ve Uygulama Tüzğünün uygulanmasında gerekli olan belgelerin örnekleri İdari Komisyonca
düzenlenir. Bu belgeler kurumlarca kâğıt formüller veya diğer formlar vasıtasıyla veya Bölüm VIbis’e
uygun olarak telematik servisleri yoluyla standartlaştırılmış elektronik mesajlar halinde gönderilir. Bu
sonuncular aracılığı ile bilgi iletişimi yetkili makamlar arasında veya gönderen üye devletlerin alıcı
veya yetkili makamlarınca belirlenen organlar arasında varılacak mutabakata bağlıdır.
2) İdari Komisyon, üye devletlerin yetkili makamları yararına, Tüzüğün uygulama alanına giren ulusal
mevzuatlar hakkında bilgi toplayabilir.
3) İdari Komisyon, ilgililere, haklarını ve haklarından yararlanmak üzere yerine getirilecek idari işlemleri
bildirmeye yönelik kılavuzlar hazırlar.
Bu kılavuzların düzenlenmesinden önce Danışma Kuruluna danışılır.
Madde 3- İrtibat Kurumları/Kurumların Kendi Aralarında ve Kurumlarla Yardımlardan
Yararlanacak Kimseler Arasında Haberleşme
1) Yetkili makamlar aralarında doğrudan haberleşmeye yetkili irtibat kurumları tayin edebilirler.
2) Bir üye devletin her kurumu ve bir üye devlette oturan veya geçici olarak bulunan her kimse diğer bir
üye devletin kurumuna doğrudan ya da irtibat kurumu aracılığı ile başvuruda bulunabilir.
3) Bir üye devletin kurumundan diğer bir üye devlet ülkesinde oturan veya geçici olarak bulunan kimse
için gelen kararlar ve diğer belgeler o kimseye doğrudan iadeli taahhütlü gönderi olarak iletilir.
Madde 4
Ekler
1) EK 1, her üye devletin yetkili makamını veya yetkili makamlarını gösterir,
2) EK 2, her üye devletin yetkili kurumlarını gösterir;
3) EK 3, her üye devletin oturma ve geçici bulunma yeri kurumlarını gösterir;
4) EK 4, Uygulama Tüzüğünün 3/1 maddesi uyarınca tayin olunan irtibat kurumlarını gösterir;
5) EK 5, Uygulama Tüzüğünün 5. maddesinde, 53/3 maddesinde; 104. maddesinde 105/2 maddesinde,
116.maddesinde ve 121. maddesinde sözü edilen hükümleri gösterir;
6) EK 6, Uygulama Tüzüğünün 53/1 maddesi hükümleri uyarınca, her üye devletin ödemeyi yapmakla
yükümlü kurumlarınca yardımların ödenmesi konusunda uygulanan usulleri
gösterir;
7) EK 7, Uygulama Tüzüğünün 55/1 maddesinde sözü edilen bankaların adlarını ve işyeri merkezlerini
gösterir;
8) EK 8, Karşılıklı ilişkilerinde Uygulama Tüzüğünün 10 bis maddesinin b) paragrafı hükümlerinin uygulanacağı üye devletleri gösterir;
9) EK 9, Uygulama Tüzüğünün 94/3/a ve 95/3/a maddeleri hükümleri uyarınca sağlık yardımlarının yıllık
ortalama maliyetlerinin hesabında nazara alınacak rejimleri gösterir;
10) EK 10, özellikle aşağıdaki hükümler uyarınca yetkili makamlarca tayin edilen kurumları veya kuruluşları gösterir:
a) Tüzük: 14 quater maddesi, 14 quinquies maddesinin 3. paragrafı, 17. madde,
b) Uygulama Tüzüğü: 6/1 maddesi, 8. madde, 10 ter maddesi, 11/1 maddesi, 11 bis/1 maddesi, 12
bis maddesi, 13/2 ve 3 maddesi, 14/1,2 ve 3 maddesi, 38/1 maddesi, 70/1 maddesi, 80/2 maddesi, 81. madde, 82/2 maddesi, 85/2 maddesi, 86/2 maddesi, 89/1 maddesi, 91/2 maddesi, 102/2
maddesi, 109. madde, 110. madde, 113/2 maddesi,
11) 647/2005 sayılı Tüzükle kaldırıldı.
BÖLÜM II
TÜZÜĞÜN GENEL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
TÜZÜĞÜN 6 VE 7. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 5- Uygulama Tüzüğünün, Sözleşmelerin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmaların Yerine
Geçmesi
Uygulama Tüzüğü hükümleri, Tüzüğün 6. maddesinde sözü edilen sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin anlaşmalar yerine geçer; Uygulama Tüzüğü hükümleri aynı zamanda Tüzüğün 7/2/c maddesinde
sözü edilen sözleşmeler hükümlerinin (bu hükümler EK 5’te belirtilmemiş olmak kaydıyla) uygulanmasına ilişkin hükümlerin de yerine geçer.
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TÜZÜĞÜN 9. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 6- İsteğe Bağlı Sigortaya Veya Sürekli İhtiyari Sigortaya Kabul
1) İlgili kimse, Tüzüğün 9. maddesi ve 15. maddesinin 3. paragrafı hükümleri nazara alınacak bir üye
devletin mevzuatına göre birden fazla rejimde malüllük, yaşlılık ve ölüm (aylıklar) ile ilgili isteğe bağlı
veya sürekli ihtiyari sigortaya kabul için gerekli koşulları taşıyorsa ve bu rejimlerin birinde son defa
icra ettiği ücretli veya ücretsiz faaliyeti nedeniyle zorunlu sigortaya tabi olmamışsa, bu üye devletin
mevzuatı ile tayin olunan rejimde sürekli veya aksi halde seçtiği şekilde isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortaya ilişkin sözkonusu hükümlerden yararlanabilir.
2) Tüzüğün 9/2 maddesinden yararlanmada, ilgili kimse, sözkonusu üye devletin ilgili kurumuna diğer
her üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerini gösterir bir belge ibraz etmeye mecburdur. Bu belge ilgilinin talebi üzerine kendisinin bu süreleri geçirdiği mevzuatı uygulayan
kurum veya kurumlarca verilir.
TÜZÜĞÜN 12. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 7- Birleşmeme Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Kurallar
1) İki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımların karşılıklı olarak indirmeye, durdurmaya ve kaldırmaya elverişli olması halinde, ilgili üye devletlerin mevzuatlarında öngörülen indirme, durdurma veya kaldırma hükümlerinin aynen uygulanması durumunda ödenmeyecek
olan miktarlar indirme, durdurma veya kaldırmaya konu teşkil eden yardımlar sayısına bölünür.
2) Tüzüğün 12/2, 3 ve 4. maddesi, 46 bis maddesi, 46 ter maddesi ve 46 quater maddesi hükümlerinin
uygulanmasında, sözkonusu yetkili kurumlar, talepleri halinde, her türlü uygun bilgiyi birbirlerine verirler.
Madde 8- Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Göre Hastalık Veya Analık Yardımları
Haklarının Birleşmesi Halinde Uygulanacak Kurallar
1) Şayet bir ücretli veya ücretsiz çalışan veya bunların bir aile bireyi iki veya daha fazla üye devlet
mevzuatına göre analık yardımlarından yararlanma talebinde bulunabiliyorsa, bu yardımlar, bu üye
devletlerden yalnız doğumun meydana geldiği üye devlet mevzuatına göre veya doğum bu üye devletlerden birinde meydana gelmemişse ücretli veya ücretsiz çalışanın son defa tabi olduğu üye devlet
mevzuatına göre sağlanır.
2) Şayet bir ücretli veya ücretsiz çalışan aynı işgöremezlik süresi için İrlanda ve Birleşik Krallık mevzuatlarına göre hastalık yardımlarından yararlanma talebinde bulunabiliyorsa, bu yardımlar, yalnız ilgilinin
son defa tabi olduğu üye devlet mevzuatına göre sağlanır.
3) Tüzüğün 14 quater maddesinin “b” bendinde ve 14 septies maddesinde sözü edilen hallerde, şayet
ilgili kimse veya onun aile bireyi sözkonusu iki mevzuata göre hastalık veya analık sağlık yardımlarından yararlanma talebinde bulunabiliyorsa, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) şayet bu mevzuatlardan en az biri yardımların ilgiliye gider iadesi şeklinde ödenmesini öngörüyorsa, yardım giderleri münhasıran ülkesinde yardımların sağlanmış olduğu kurumca üstlenilir;
b) şayet yardımlar sözkonusu iki üye devletten gayrı bir üye devlet mevzuatına göre sağlanmışsa,
yardım giderleri iligilinin ücretli faaliyeti nedeniyle mevzuatına tabi olduğu üye devletin kurumunca üstlenilir.
Madde 8 bis -Yunan mevzuatına ve diğer üye devletlerden biri veya birkaçının mevzuatına
göre hastalık, iş kazası veya meslek hastalığı yardımları haklarının birleşmesi halinde
uygulanacak kurallar
Eğer bir ücretli veya ücretsiz çalışan veya bunların aile bireylerinden biri aynı süre zarfında Yunan
mevzuatına ve diğer üye devletlerden biri veya birkaçının mevzuatına göre hastalık, iş kazası veya
meslek hastalığı yardımlarından yararlanma talebinde bulunabiliyorsa, bu yardımlar, yalnız ilgilinin
son defa tabi olduğu mevzuata göre sağlanır.
Madde 9- Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Göre Ölüm Ödenekleri Hakkının Birleşmesi
Halinde Uygulanacak Kurallar
1) Ölüm bir üye devlet ülkesinde meydana gelmişse, ölüm ödeneğinden yararlanma hakkı, yalnız bu
devlet mevzuatına göre doğar ve diğer herhangi bir üye devlet mevzuatına göre kazanılan hak sona
erer.
2) Ölüm bir üye devlet ülkesinde meydana geldiği, fakat ölüm ödeneği hakkı iki veya daha fazla üye
devlet mevzuatına göre kazanıldığı yahut ölüm üye devletlerin ülkesi dışında meydana geldiği, fakat
ölüm ödeneği hakkı iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre kazanıldığı takdirde; hak, diğer
tüm üye devletlerde kazanılmış haklar sona ermiş olarak, ölen kimsenin son defa tabi olduğu üye
devlet mevzuatına göre doğar.
3) 1 ve 2. paragraflar hükümlerine aykırı olarak, Tüzüğün 14 quater maddesinin “b” bendinde veya 14
septies maddesinde belirtilen hallerde, üye devletlerin mevzuatlarına göre kazanılan ölüm ödeneği
hakları devam eder.
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Madde 9 bis- İşsizlik Yardımları Haklarının Birleşmesi Halinde Uygulanacak Kurallar
Tüzüğün 69. maddesinin uygulanmasında bir ücretli veya ücretsiz faaliyeti son defa icra ettiği sırada
tabi olduğu bir üye devlet mevzuatına göre işsizlik yardımlarına hak kazanan bir ücretli veya ücretsiz
çalışanın evvelce Yunan mevzuatına göre de geçen sigortalılık, çalışma veya ücretsiz faaliyeti nedeniyle işsizlik yardımlarına hak kazandığı Yunanistan’a gitmesi halinde, Yunan mevzuatına göre doğan
yardım hakkı, Tüzüğün 69/1/c maddesinde öngörülen süre zarfında durdurulur.
Madde 10- Aile Yardımları Veya Ödeneklerinden Yararlanma Haklarının Birleşmesi Halinde
Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlara Uygulanacak Kurallar
1)
a) Aile yardımlarına veya ödeneklerine hak kazanmanın sigortalılık, çalışma veya ücretsiz faaliyette bulunma koşullarına bağlı olmadığı bir üye devlet mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken aile
yardımları veya ödeneklerinden yararlanma hakkı, yardımların gerek yalnız diğer bir üye devlet
mevzuatı uyarınca gerekse Tüzüğün 73, 74, 77 veya 78. maddelerinin uygulanmasında aynı süre
zarfında ve aynı aile bireyi için ödenmesi gerekiyorsa, yardımların miktarı tutarında durdurulur.
b) Ancak, birinci üye devletin ülkesinde bir mesleki faaliyet icra ediliyorsa:
i) Mesleki faaliyetin, yardımların yalnız diğer bir üye devletin mevzuatı uyarınca veya Tüzüğün
73 veya 74. maddesi uyarınca ödenmesi gereken hallerde, aile yardımlarına hak kazanan
kimse veya yardımların kendisine ödendiği kimse tarafından icra edilmesi halinde, gerek yalnız diğer üye devlet mevzuatı uyarınca gerekse bu maddeler uyarınca ödenmesi gereken aile
yardımlarından yararlanma hakkı ülkesinde aile bireyinin oturduğu üye devlet mevzuatında
öngörülen miktar tutarında durdurulur. Ülkesinde aile bireyinin oturduğu üye devletçe ödenen
yardımlar o devletin yükümündedir;
ii) Mesleki faaliyetin, yardımların yalnız diğer bir üye devletin ulusal yasası uyarınca veya
Tüzüğün 77 veya 78. maddesi uyarınca ödenmesi gereken hallerde, bu yardımlara hak kazanan veya bu yardımların ödendiği kimse tarafından icra edilmesi halinde, gerek yalnız diğer
üye devlet mevzuatı uyarınca gerekse anılan maddeler uyarınca ödenmesi gereken bu aile
yardımları veya ödeneklerinden yararlanma hakkı durdurulur; bu durumda, ilgili kimse,
ülkesinde çocukların oturduğu üye devletin aile yardımları veya ödeneklerinden bu devletin
yükümünde olmak üzere ve duruma göre, Tüzüğün 77 veya 78. maddesinde sözü edilen aile
ödeneklerinden gayrı yardımlardan bu maddeler anlamında yetkili kurumun yükümünde olmak üzere, yararlanır.
2) Şayet bir üye devletin mevzuatına tabi olan bir işçi evvelce Yunan mevzuatına göre geçen sigortalılık
veya çalışma süreleri nedeniyle aile yardımlarına hak kazanıyorsa, bu hak, aile yardımlarının Tüzüğün
73 ve 74. maddesinin uygulanmasında aynı süre zarfında ve aynı aile bireyi için birinci üye devletin
mevzuatına göre ödenmesi gerekiyorsa, durdurulur.
3) Tüzüğün 73 ve/ veya 74. maddelerinin uygulanmasında iki üye devletçe aynı dönem zarfında ailenin
aynı bireyi için aile yardımı ödenmesi gerektiği takdirde, mevzuatı en yüksek miktarda aile ödeneği
ödenmesini öngören üye devletin yetkili kurumu bu miktarın tamamını, diğer üye devletin yetkili kurumu için bu sonuncu devlet mevzuatında öngörülen sınır dahilinde bu kurumca anılan miktarın yarısı
kendisine iade edilmek üzere tahsis eder.
Madde 10 bis- Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanın Aynı Süre Zarfında Veya Sürenin Bir Kısmında
Birden Fazla Üye Devlet Mevzuatına Art Arda Tabi Olması Halinde Uygulanacak Kurallar
Şayet bir ücretli veya ücretsiz çalışan, aile yardımlarından yararlanmada, iki üye devlet mevzuatına
bu devletlerden biri veya her ikisinin mevzuatında öngörüldüğü şekilde iki vadeyi ayıran dönemde art
arda tabi olmuşsa, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İlgilinin bu devletlerden her birinin mevzuatına tabi olması nedeniyle talep edebileceği aile yardımları, sözkonusu mevzuatın uygulanmasında ödenmesi gereken günlük yardımlar sayısına tekabül
eder. Şayet bu mevzuatlar günlük yardımları öngörmüyorsa, aile yardımları ilgilinin üye devletlerden her birinin mevzuatına tabi olduğu sürenin sözkonusu mevzuatta tespit edilen süreye oranı
ölçüsünde sağlanır;
b) Şayet aile yardımları bir kurumca diğer bir kurum tarafından sağlanması gereken bir süre zarfında
sağlanmışsa, bu kurumlar arasında dekontlaşılır;
c) “a ve b” bentleri hükümlerinin uygulanmasında, bir üye devlet mevzuatına göre geçen çalışma
veya ücretsiz faaliyet süreleri ilgilinin aynı zamanda aynı süre için tabi olduğu diğer bir üye devlet
mevzuatı uyarınca da sağlanan aile yardımlarının hesabına esas birimlerden farklı birimlerle ifade
ediliyorsa, birimlerin birbirine çevrilmesi Uygulama Tüzüğünün 15/3 maddesi hükümlerine göre
belirlenir;
d) “a” paragrafı hükümlerine aykırı olarak, Uygulama Tüzüğünün 8 no.lu Ekinde belirtilen üye devletler arasındaki ilişkiler çerçevesinde, ilgili süre zarfında ilk iş veya ücretsiz faaliyet nedeniyle aile
yardımlarını üstlenen kurum bu yükümlülüğü cereyan eden tüm süre boyunca üstlenir.
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BÖLÜM III
TÜZÜĞÜN UYGULANACAK MEVZUATIN
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASI
TÜZÜĞÜN 13 İLA 17. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 10 ter- Tüzüğün 13/2/f Maddesinin Uygulanmasında Öngörülen İşlemler
Tüzüğün 13/2/f maddesinde sözü edilen kimseye bir üye devlet mevzuatının uygulanmasının sona
erdiği tarih ve koşullar bu mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir. Bu kimseye mevzuatı uygulanacak üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum, bu tarihi bilmek üzere, birinci üye devletin
yetkili makamınca tayin edilen kuruma başvurur.
Madde 10 quater - Tüzüğün Memurlar Ve Benzeri Kimselerle İlgili 13/2/D Maddesinin
Uygulanmasında Öngörülen İşlemler
13/2/d maddesinin uygulanmasında, mevzuatı uygulanan üye devletin yetkili makamı tarafından belirtilen kurum memurun veya benzeri kimsenin anılan mevzuata tabi olduğunu tasdik eden bir belge
düzenler.
Madde 11 - Tüzüğün 14/1 Ve 14 Ter/1 Maddelerinin Uygulanmasında Bir Ücretli Çalışanın
Geçici Görevle Ayrılması Ve Tüzüğün17. Maddesinin Uygulanmasında Karşılıklı Mutabık
Kalınması Halinde Yapılacak İşlemler
1) Mevzuatı uygulanmaya devam edecek olan üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum:
a) Tüzüğün 14/1 ve 14/ ter/1 maddelerinde sözü edilen hallerde, ücretli çalışanın veya onun işvereninin talebi üzerine,
b) Tüzüğün 17. maddesinin uygulanması halinde, ücretli çalışanın bu mevzuata tabi olmaya devam
edeceğini ve hangi tarihe kadar tabi olacağını gösteren bir belge düzenler.
2) Tüzüğün 14/1/b ve 14 ter/1 maddelerinde sözü edilen hallerde öngörülen mutabakat işverence talep
olunacaktır.
Madde 11 bis- Tüzüğün 14 bis/1 Ve 14 ter/2 Maddelerinin Uygulamasında Ve İlgilinin Normal
Olarak Bir Ücretsiz Faaliyet İcra Ettiği Üye Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde
Çalışması Halinde Tüzüğün 17. Maddesinin Uygulanmasında Karşılıklı Mutabık Kalınan
Durumlarda Ön Görülen İşlemler
1) Mevzuatı uygulanmaya devam edecek üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum:
a) Tüzüğün 14 bis /1 ve 14 ter/2 maddelerinde sözü edilen hallerde, ücretsiz çalışanın talebi üzerine,
b) Tüzüğün 17. maddesinin uygulanması halinde, ücretsiz çalışanın bu mevzuata tabi olmaya devam
edeceğini ve hangi tarihe kadar tabi olacağını gösteren bir belge düzenler.
2) Tüzüğün 14/ bis/1/b ve 14 ter /2 maddelerinde sözü edilen mutabakat ücretsiz çalışan tarafından
talep olunacaktır.
Madde 12 - Ücretsiz Çalışanların Alman Sosyal Güvenlik Rejimine Tabi Olmalarına İlişkin Özel
Hükümler
Eğer Tüzüğün 13/2/a, 14/1 ve 2 veya 14 ter/1 maddesi uyarınca yahut Tüzüğün 17. maddesinin
uygulanmasında karşılıklı olarak varılan mutabakata göre Alman mevzuatı Almanya’da işyeri merkezi
veya ikametgâhı bulunmayan bir müessese veya işveren tarafından bir ücretli çalışana uygulanırsa ve
ücretli çalışanın Almanya’da sabit bir işi bulunmuyorsa, bu mevzuat sanki ücretli çalışan Almanya’daki
oturma yerinde çalışıyormuş gibi uygulanır. Eğer ücretli çalışan Almanya’da oturmuyorsa, Alman
mevzuatı, sanki ücretli çalışan “Bonn yerel Hastalık Sigortası Genel Sandığının” yetkili olduğu bir
yerde çalışıyormuş gibi uygulanır.
Madde 12 bis - Tüzüğün 14/2/ ve 3, 14 bis/2-4 ve 14 Quater maddelerinde sözü edilen ve
normal olarak iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet
icra eden kimselerle ilgili kurallar.
Tüzüğün 14/2/ ve 3,14 bis/2-4 ve 14 quater maddeleri hükümlerinin uygulanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır.
1)
a) Normal olarak iki veya daha fazla üye devlet ülkesinde veya işyeri merkezi bir üye devlette olup bu
işyeri merkezine iki üye devletin ortak sınırından gidilen bir müessesede faaliyet icra eden yahut
bir üye devlet ülkesinde bir ücretli faaliyet ve aynı zamanda diğer bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse, ülkesinde oturduğu üye devletin yetkili makamınca tayin edilen
kurumu bu durumdan haberdar eder.
b) Şayet ilgili kimseye ülkesinde oturduğu üye devletin mevzuatı uygulanmıyorsa, bu üye devletin
yetki makamınca tayin edilen kurum bu durumu kendi açısından mevzuatı uygulanacak üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruma bildirir.
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1 bis. Tüzüğünün 14/2a maddesine uygun olarak, uluslar arası taşımacılık yapan bir işletmenin kara ve
deniz taşımacılık işlerinde çalışan personelinden olan kimse, duruma göre, işletmenin işyeri merkezinin veya ikametgahının veya kendisini sürekli olarak çalıştıran Şube veya temsilciliğin bulunduğu üye
devletin mevzuatına yahut ağırlıklı olarak çalıştırıldığı ve oturduğu yerin bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi olur, ilgili üye devletin yetkili makamınca belirtilen kurum ilgiliye bu kurum mevzuatına
tabi olduğunu tasdik eden bir belge verir.
2)
a) Eğer Tüzüğün 14/2/b/i veya 14 bis /2 (birinci ibare) maddesi uyarınca normal olarak iki veya
daha fazla üye devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra eden ve faaliyetinin bir kısmı
oturduğu üye devlet ülkesinde geçen kimse o üye devletin mevzuatına tabi ise, o devletin yetkili
makamınca tayin edilen kurum bu kimsenin kendi mevzuatına tabi olduğunu gösteren bir belgeyi
ona verir ve belgenin bir suretini:
i) Anılan kimsenin faaliyetinin bir kısmını icra ettiği, ve/veya
ii) Şayet ücretli bir faaliyet icra ediyorsa, bu kimsenin bağlı olduğu müessese veya işverenin
işyeri merkezinin veya ikametgâhının bulunduğu, üye devletin yetkili makamınca tayin edilen
kuruma bildirir.
b) Bu sonuncu kurum, ihtiyaç oldukça, mevzuatı uygulanacak üye devletin yetkili makamınca tayin
edilen kuruma, işverenin veya işverenlerin ve/veya anılan kimsenin bu mevzuat uyarınca borçlu
oldukları primlerin tespitinde gerekli bilgileri verir.
3)
a) Şayet Tüzüğün 14/3 veya 14 bis/3 maddesi uyarınca bir üye devlet ülkesinde-işyeri merkezi diğer
bir üye devlet ülkesinde bulunan ve bu işyeri merkezine bu devletlerin ortak sınırından gidilen bir
müessese tarafından-çalıştırılan bir kimse bu işyeri merkezinin bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi ise veya böyle bir müessesede ücretsiz bir faaliyet icra ediyorsa, o devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum anılan kimseye kendi mevzuatına tabi olduğunu gösteren bir belge verir
ve belgenin bir suretini:
i) Anılan kimsenin çalıştığı veya ücretsiz faaliyet icra ettiği,
ii) Ülkesinde anılan kimsenin oturduğu, üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruma gönderir.
b) “2/b” fıkrası hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
4)
a) Şayet Tüzüğün 14/2/b/ii maddesi uyarınca ücretli faaliyet icra ettiği üye devletlerden hiç birinin ülkesinde oturmayan kimse bağlı olduğu işyeri veya işverenin işyeri merkezinin veya ikametgâhının
bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi ise, o devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum bu
kimseye kendi mevzuatına tabi olduğunu gösteren bir belge verir ve belgenin bir suretini:
i) Anılan kimsenin faaliyetinin bir kısmını icra ettiği,
ii) Anılan kimsenin oturduğu üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruma gönderir.
b) “2/b” paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
5)
a) Şayet 14 bis/2 (ikinci ibare) maddesi uyarınca normal olarak iki veya daha fazla üye devlet
ülkesinde ücretsiz faaliyet eden, fakat bu ücretsiz faaliyetinin hiç bir kısmı oturduğu üye devlet
ülkesinde geçmeyen kimse faaliyetini esas olarak icra ettiği üye devletin mevzuatına tabi ise, oturduğu üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum bu durumu ilgili tüm diğer üye devletlerin
yetkili makamlarınca tayin edilen kurumlara derhal bildirir.
b) İlgili üye devletlerin yetkili makamları veya bu makamlarca tayin edilen kurumlar, aralarında anlaşarak ve aşağıdaki “d” paragrafı ile Tüzüğün 14 bis/4 maddesi hükümlerini nazara alarak, ilgilinin
durumunun ilgili üye devletlerden birine bildirilmesinden sonra en çok 6 ay zarfında, ilgiliye uygulanacak mevzuatı tayin ederler.
c) İlgiliye uygulanmak üzere mevzuatı belirlenen kurum ilgiliye bu mevzuata tabi olduğunu gösteren
bir belge verir ve belgenin bir suretini ilgili diğer kurumlara gönderir.
d) Tüzüğün 14 bis /2 (üçüncü ibare) maddesinin uygulanmasında ilgilinin esas faaliyetini belirlemede,
öncelikle ilgilinin faaliyetlerinin sabit ve sürekli olarak icra edildiği merkezin bulunduğu yer nazara
alınır. Aksi halde, icra edilen faaliyetlerin mutat niteliği veya süresi, yapılan yardımların sayısı ve
bu faaliyetlerden elde edilen gelirler gibi ölçüler göz önünde tutulur.
e) İlgili kurumlar, gerek ilgilinin esas faaliyetinin belirlenmesinde, gerekse uygulanmak üzere belirlenmiş olan mevzuata göre ödenecek primlerin tespitinde gerekli bütün bilgileri birbirlerine verirler.
6)
a) 5. paragraf hükümleri ve özellikle aşağıdaki “b” fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şayet Tüzüğün 14 bis maddesinin 2 veya 3. paragrafı uyarınca mevzuatı uygulanacak üye devletin yetkili
makamınca tayin edilen kurum anılan maddenin 4. paragrafı hükümlerinin uygulanacağını tespit
ederse, durumu ilgili diğer üye devletlerin yetkili makamlarına veya bu makamlarca tayin edilen
kurumlara bildirir; şayet gerekiyorsa, ilgiliye uygulanacak mevzuat karşılıklı mutabakatla belirlenir.
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7)

8)

b) “2/b” fıkrasında sözü edilen bilgiler ilgili üye devletlerin kurumlarınca mevzuatı kesinlikle uygulanacak (yetkili makamca tayin edilen) kuruma yollanır.
a) Eğer Tüzüğün 14 quater/a maddesi hükümleri uyarınca bir üye devletin ülkesinde ücretli bir faaliyet ve aynı zamanda diğer bir üye devlet ülkesinde ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse ücretli
olarak çalıştığı üye devletin mevzuatına tabi ise, o devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum
bu kimseye kendi mevzuatına tabi olduğunu gösteren bir belge verir ve belgenin bir suretini:
i) Anılan kimsenin ücretsiz faaliyet icra ettiği,
ii) Anılan kimsenin oturduğu, üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruma gönderir.
b) 2/b fıkrası hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Eğer Tüzüğün 14 quater/b maddesi (birinci ibare) uyarınca çeşitli üye devletlerin ülkesinde ücretli ve
ücretsiz faaliyeti aynı zamanda icra eden kimse iki üye devlet mevzuatına tabi ise, ücretli faaliyetle
ilgili olarak 1,2,3, ve 4. maddeler ve ücretsiz faaliyetle ilgili olarak 1,2,3,5 ve 6. maddeler hükümleri
kıyas yoluyla uygulanır.
Mevzuatları kesinlikle uygulanacak iki üye devletin yetkili makamlarınca tayin edilen kurumlar bu
mevzuatlarını karşılıklı olarak birbirlerine bildirirler.

Madde 12 ter - Tüzüğün 14 Sexies ve 14 Septies Maddelerinde Sözü Edilen Kimselere
Uygulanacak Kurallar
12 bis maddesinin 1, 2, 3 ve 4. Paragrafları Tüzüğün 14 Sexies ve 14 Septies maddelerinde sözü edilen
kimselere kıyas yoluyla uygulanır. Tüzüğün 14 septies maddesinde sözü edilen hallerde mevzuatı
uygulanacak üye devletlerin yetkili makamlarınca tayin edilen kurumlar birbirlerine karşılıklı bilgi
verirler.
Madde 13 - Elçilik Ve Konsolosluk Görevlilerinin Hizmetinde Çalışan Personelce Tercih
Hakkının Kullanılması
1) Tüzüğün 16/2 maddesinde öngörülen tercih hakkı, ilk kez ücretli çalışanın sözkonusu elçilik veya
konsolosluklarda hizmete alındığı veya bu misyon mensuplarının şahsi hizmetine girdiği tarihi izleyen
3 ay içinde kullanılır. Tercih hakkı hizmete giriş tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Şayet ilgili kimse
tercih hakkını bir takvim yılı sonunda yeniden kullanırsa; tercih, izleyen takvim yılının ilk gününden
itibaren hüküm ifade eder.
2) Tercih hakkını kullanan ilgili kimse durumdan mevzuatını seçtiği üye devletin yetkili makamınca tayin
edilen kurumu ve aynı zamanda işverenini haberdar eder. Bu kurum, durumu, ihtiyaç halinde, aynı
devletin yetkili makamınca yayımlanan emirlere uygun olarak, o üye devletin diğer tüm kurumlarına
bildirir.
3) İlgilinin mevzuatını seçtiği üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum,ona, sözkonusu elçilik
veya konsolosluk nezdinde veya bu misyon mensuplarının şahsi hizmetinde çalıştığı süre zarfında bu
devletin mevzuatına tabi olduğunu gösteren bir belge verir.
4) Eğer ücretli çalışan Alman mevzuatının uygulanmasını istemişse, bu mevzuat hükümleri sanki ilgili
Alman hükümetinin çalışma merkezinin bulunduğu yerde çalışıyormuş gibi uygulanır. Yetkili makam
hastalık sigortası konusunda yetkili olan kurumu tayin eder.
Madde 14 - Avrupa Toplulukları Yardımcı Personelince Tercih Hakkının Kullanılması
1) Tüzüğün 16/3 maddesinde öngörülen tercih hakkı, hizmet yükümü sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında kullanılır. Bu sözleşmeyi düzenlemeye yetkili olan makam durumu yardımcı personelin mevzuatını seçtiği üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruma bildirir. Anılan kurum ihtiyaç halinde
durumdan aynı üye devletin tüm diğer kurumlarını haberdar eder.
2) Yardımcı personelin mevzuatını seçtiği üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurum bu kimseye
yardımcı personel sıfatıyla Avrupa Toplulukları hizmetinde çalıştığı sürece o devletin mevzuatına tabi
olduğunu gösteren bir belge verir.
3) Üye devletlerin yetkili makamları ihtiyaç oldukça Avrupa Toplulukları yardımcı personeli için yetkili
olan kurumları tayin ederler.
4) Eğer Almanya’dan gayri bir üye devlet ülkesinde çalışan bir yardımcı personel kendisi hakkında Alman mevzuatının uygulanmasını istemişse, bu mevzuat hükümleri sanki ilgili kimse Alman hükümetinin çalışma merkezinin bulunduğu yerde çalışıyormuş gibi uygulanır. Yetkili makam hastalık sigortası
konusunda yetkili olan kurumu tayin eder.
BÖLÜM IV
TÜZÜĞÜN ÇEŞİTLİ YARDIM GRUPLARINA
İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
KISIM 1
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR

Madde 15
1) Tüzüğün 18/1, 38, 45/1-3, 64, 67/1 ve 2 maddelerinde sözü edilen hallerde, sürelerin birleştirilmesi
aşağıdaki kurallara göre yapılır:
a) Bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerine, bu mevzuat uyarınca
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2)

3)

yardımların kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması için bu süreleri tamamlamak üzere gerekli olduğu ölçüde ve aynı zamana rastlamamak koşulu ile, diğer her üye devlette geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri eklenir. Şayet Tüzüğün 46/2 maddesi hükümleri uyarınca iki veya daha
fazla üye devletin kurumlarınca malüllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımlarının tasfiyesi sözkonusu ise, ilgili kurumların her biri, bu birleştirmeyi, gereğine göre 45/2 ve 3. maddesi ve 47/1/a
maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, ücretli veya ücretsiz çalışanın tabi olduğu diğer tüm üye
devletlerde geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerinin tamamını nazara alarak yapar. Ancak, Tüzüğün 14 quater/b maddesinde ve 14 septies maddesinde sözü edilen hallerde anılan kurumlar
yardımların tasfiyesinde aynı zamanda ilgili iki üye devlet mevzuatına göre zorunlu sigortada geçmiş olan ve aynı zamana rastlayan sigortalılık veya oturma sürelerini de nazara alırlar.
b) Bir üye devlet mevzuatına göre zorunlu sigortada geçmiş bir sigortalılık veya oturma süresinin
diğer bir üye devlet mevzuatına göre isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortada geçmiş bir sigortalılık süresi ile aynı zamana rastlaması halinde, yalnız zorunlu sigortada geçmiş süre nazara alınır.
c) Bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş muadil bir süreden gayrı bir sigortalılık veya oturma süresinin diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca muadil bir süre ile aynı zamana rastlaması halinde,
yalnız muadil süreden gayrı süre nazara alınır.
d) İki veya daha fazla üye devlet mevzuatı uyarınca muadil sayılan her süre ancak sigortalının bu
süreden önce mevzuatına zorunlu olarak tabi olduğu üye devletin kurumunca nazara alınır; şayet
sigortalı anılan süreden önce bir üye devletin mevzuatına zorunlu olarak tabi olmamışsa, bu süre,
sigortalının bu süreden sonra mevzuatına ilk kez zorunlu olarak tabi olduğu üye devletin kurumunca nazara alınır.
e) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre bazı sigortalılık veya oturma sürelerinin geçtiği dönem açıkça
belirlenemiyorsa, bu sürelerin diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri ile aynı zamana rastlamadığı kabul edilir ve söz konusu süreler yararlı olabilecekleri
ölçüde nazara alınır.
f) Eğer bir üye devlet mevzuatına göre bazı sigortalılık veya oturma süreleri bunların belirli bir müddet içinde geçmiş olması koşulu ile nazara alınıyorsa, bu mevzuatı uygulayan kurum:
i) Diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini ancak bu süreler anılan müddet içinde geçmişse nazara alır, veya
ii) Bu müddeti, şayet diğer bir üye devlet mevzuatına göre münhasıran sigortalılık veya oturma
sürelerinin geçmesi gerektiği müddetin askıya alınmasını gerektiren süreler sözkonusu ise, bu
ikinci üye devlet mevzuatına göre anılan müddet içinde tamamen veya kısmen geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri kadar uzatır.
Bir üye devletin Tüzüğün uygulama alanına girmeyen bir mevzuatına göre geçmiş olan, fakat bu devletin Tüzüğün uygulama alanına giren bir mevzuatı uyarınca nazara alınan sigortalılık veya oturma
süreleri, Tüzüğün uygulanmasında birleştirmede hesaba dahil edilecek sigortalılık veya oturma süreleri olarak kabul edilir.
Eğer bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri diğer bir üye devlet mevzuatında
kullanılan birimlerden farklı birimlerle ifade olunuyorsa, sürelerin birleştirilmesinde gerekli çevirme
aşağıdaki kurallara göre yapılır:
a) Eğer bir ücretsiz çalışan veya 6 günlük hafta rejimine tabi bir ücretli çalışan sözkonusu ise:
i) Bir gün 8 saate ve 8 saat bir güne eşdeğerdir;
ii) 6 gün bir haftaya ve bir hafta 6 güne eşdeğerdir;
iii) 26 gün bir aya ve bir ay 26 güne eşdeğerdir;
iv) 3 ay veya 13 hafta yahut 78 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem belirtilen sürelere
eşdeğerdir;
v) Haftaların aya ve ayın haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere çevrilir;
vi) Yukarıdaki kuralların uygulanması, bir takvim yılı içinde geçen sigortalılık sürelerinin tamamı
için, 312 gün veya 52 hafta veya 12 ay veya 4x3 aylık dönemden fazla bir toplam sürenin
nazara alınması sonucunu doğurmaz;
b) Eğer 5 günlük hafta rejimine tabi olmuş bir işçi sözkonusu ise:
i) Bir gün 9 saate ve 9 saat bir güne eşdeğerdir;
ii) 5 gün bir haftaya ve bir hafta 5 güne eşdeğerdir;
iii) 22 gün bir aya ve bir ay 22 güne eşdeğerdir;
iv) 3 ay veya 13 hafta veya 6 gün 3 aylık döneme ve 3 aylık bir dönem belirtilen sürelere eşdeğerdir;
v) Haftaların aya ve ayın haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere çevrilir;
vi) Yukarıdaki kuralların uygulanması, bir takvim yılı zarfında geçen sigortalılık sürelerinin tamamı için, 264 gün veya 52 hafta veya 12 ay yahut 4x3 aylık bir dönemden fazla bir toplam
sürenin nazara alınması sonucu doğurmaz;
c) 7 günlük bir hafta rejimine tabi olmuş bir ücretli çalışan sözkonusu ise:
i) Bir gün 6 saate ve 6 saat bir güne eşdeğerdir;
ii) 7 gün bir haftaya ve bir hafta 7 güne eşdeğerdir;
iii) 30 gün bir aya ve bir ay 30 güne eşdeğerdir;
iv) 3 ay veya 13 hafta veya 90 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem belirtilen sürelere
eşdeğerdir;
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v) Haftaların aylara ve ayların haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere çevrilir;
vi) Yukarıdaki kuralların uygulanması, bir takvim yılı zarfında geçmiş sigortalılık sürelerinin tamamı için, 360 gün veya 52 hafta veya 12 ay veya 4x3 aylık bir dönemden fazla bir toplam
sürenin nazara alınması sonucunu doğuramaz.
Eğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri ay olarak ifade ediliyorsa,
aydan artan sürelere tekabül eden günler, bu paragrafta belirtilen çevirme kurallarına uygun
olarak, tam ay olarak kabul edilir.
KISIM 2
HASTALIK VE ANALIK
TÜZÜĞÜN 18. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 16- Sigortalılık Sürelerinin Belgelenmesi
1) Tüzüğün 18. maddesi hükümlerinden yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan, yetkili kuruma evvelce son defa tabi olduğu mevzuata göre geçen sigortalılık sürelerini gösteren bir belge ibraz etmeye
mecburdur.
2) Bu belge ilgilinin talebi üzerine onun evvelce son defa mevzuatına tabi olduğu kurum veya kurumlar
tarafından verilir. İlgili kimse, bu belgeyi ibraz etmezse, yetkili kurum onu temin için anılan kuruma
veya kurumlara başvurur.
3) Yetkili devlet mevzuatında öngörülen kuralların yerine getirilmesinde evvelce diğer her üye devlet
mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, 1 ve 2. paragraflar hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 19. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 17 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturma Halinde Sağlık Yardımlarının
Sağlanması
1) Ücretli veya ücretsiz çalışan, Tüzüğün 19. maddesinde öngörüldüğü biçimde yardımlardan yararlanmada, oturduğu yerin kurumuna, kendisi ve aile bireyleri için bu yardımlardan yararlanma hakkı
bulunduğu gösteren bir belge ibraz ederek kendisini ve aile bireylerini kaydettirmeye mecburdur. Bu
belge, yetkili kurumca, gereğine göre işverence verilmiş bilgilerin tetkikinden sonra verilir. Şayet işçi
veya ücretsiz çalışan bu belgeyi ibraz etmezse, oturma yeri kurumu onu temin için yetkili kuruma
başvurur.
2) Bu belge, oturma yeri kurumuna iptali yolunda bir bildirimde bulunulmadıkça, geçerlidir. Bununla
birlikte, anılan belge bir Alman, Fransız, İtalyan veya Portekiz kurumu tarafından düzenlenirse, yalnız
düzenleme tarihini izleyen 1 yıl zarfında geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir.
3) Eğer ücretli çalışan bir mevsimlik işçi ise, 1. paragrafta sözü edilen belge, yetkili kurum belgenin iptali yolunda oturma yeri kurumuna bir bildiride bulunmadığı sürece, mevsimlik iş için öngörülen süre
zarfında geçerlidir.
4) Oturma yeri kurumu 1. paragraf hükümlerine göre yaptığı her kayıt hakkında yetkili kuruma bilgi
verir.
5) İlgili kimse, sağlık yardımı talebinde bulunduğu her defasında, bu yardımlardan yararlanmak için,
ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatında öngörülen kanıtlayıcı belgeleri ibraz eder.
6) (631/2004 sayılı Tüzükle kaldırıldı)
7) (631/2004 sayılı Tüzükle kaldırıldı)
8) Ücretli veya ücretsiz çalışan veya bunların aile bireyleri, özellikle ilgilinin ücretli veya ücretsiz faaliyetlerini bırakması ve değiştirmesi veya ilgilinin ya da aile bireylerinin oturma yerlerini değiştirmeleri
gibi sağlık yardımlarından yararlanma hakkını etkileyebilecek her türlü durum değişikliklerini oturdukları yerin kurumuna bildirmeye mecburdurlar. Yetkili kurum oturma yeri kurumuna aynı zamanda
ücretli veya ücretsiz çalışanın kendisine tabi olma durumunun veya sağlık yardımlarından yararlanma
hakkının sona erdiğini de bildirir. Oturma yeri kurumu yetkili kurumdan ücretli veya ücretsiz çalışanın
bu sonuncu kuruma tabi olma durumu veya yardımlardan yararlanma hakkının sona erip ermediği
hakkında bilgi vermesini her zaman talep edebilir.
9) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları, İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra, başka uygulama usulleri üzerinde anlaşabilirler.
Madde18 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturma Halinde Para Yardımlarının
Sağlanması
1) Tüzüğün 19/1/b maddesi hükümleri uyarınca para yardımlarından yararlanmada, ücretli veya ücretsiz
çalışan, işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içinde, oturma yeri kurumuna, işten ayrıldığını gösterir bir belge veya yetkili kurum ya da oturma yeri kurumunun mevzuatı gerektiriyorsa müdavi
hekimce düzenlenmiş bir işgöremezlik belgesi ibraz ederek başvuruda bulunur.
2) Eğer oturma yeri kurumu ülkesinin müdavi hekimleri işgöremezlik belgesi düzenlemiyorlarsa, ilgili
kimse, doğrudan oturma yeri kurumuna bu kurum mevzuatında öngörülen süre içinde başvurur. Bu
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

kurum işgöremezlik durumunu hemen tıbben tespit eder ve 1. paragrafta sözü edilen belgeyi düzenler. İşgöremezliğin muhtemel süresini belirtecek olan bu belge vakit geçirilmeden yetkili kuruma
gönderilir.
2. paragrafın uygulanmadığı hallerde oturma yeri kurumu imkan olur olmaz ve her hal ve kârda ilgilinin kendisine başvurduğu tarihi izleyen 3 gün içinde sanki kendi sigortalısı sözkonusu imiş gibi ilgilinin
tıbbi kontrolünü yapar. Özellikle işgöremezliğin muhtemel süresini belirten kontrol hekiminin raporu
oturma yeri kurumunca kontrol tarihini izleyen 3 gün içinde yetkili kuruma gönderilir.
Oturma yeri kurumu daha sonra ihtiyaç oldukça sanki kendi sigortalısı sözkonusu imiş gibi ilgilinin
gereğine göre tıbbi veya idari kontrolünü yapar. Anılan kurum ilgilinin işine yeniden başlamaya elverişli olduğunu tespit ettiğinde durumu ilgiliye ve yetkili kuruma- işgöremezliğin sona erdiği tarihi
belirterek- hemen bildirir. 6. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgiliye yapılan bildiri yetkili
kurum hesabına alınmış karar olarak geçerli sayılır.
Yetkili kurumun her hal ve kârda ilgiliyi dilediği hekime kontrol ettirme yetkisi saklıdır.
Şayet yetkili kurum ilgilinin oturma yeri kurumunun mevzuatında öngörülen formalitelere uymadığı
gerekçesi ile veya ilgilinin çalışabilir durumda olduğunu tespit etmesi sonucu para yardımlarının yapılmasında ret kararı alırsa, bu kararını ilgiliye bildirir ve aynı zamanda kararın bir suretini oturma yeri
kurumuna gönderir.
İlgili kimse yeniden işe başladığında durumu yetkili kurumun mevzuatı gerekiyorsa bu kuruma bildirir.
Yetkili kurum para yardımlarını uygun vasıtalarla, özellikle uluslararası posta havalesi ile öder ve durumdan ilgiliyi ve oturma yeri kurumunu haberdar eder. Şayet para yardımları yetkili kurum hesabına
oturma yeri kurumunca ödeniyorsa yetkili kurum ilgiliye hakları üzerinde bilgi verir ve oturma yeri
kurumuna para yardımlarının miktarını, ödemenin yapılacağı tarihleri ve yetkili devlet mevzuatında
öngörülen azami ödeme süresini bildirir.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra başka uygulama usulleri üzerinde anlaşabilirler.

TÜZÜĞÜN 20. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 19- Sınır Çalışanlarına Ve Bunların Aile Bireylerine İlişkin Özel Hükümler
Sınır çalışanları ile bunların aile bireylerinin sözkonusu olduğu hallerde, ilaçlar, sargı bezleri, gözlükler,
küçük cihazlar, laboratuvar muayene ve tahlilleri, yetkili kurumca uygulanan mevzuatta veya ilgili üye
devletler ya da bunların yetkili makamları arasında düzenlenen anlaşmada daha elverişli hükümler
hariç, ancak bunların hekimce tavsiye olunduğu üye devlet ülkesinde bu ülke mevzuatına göre verilebilir/sağlanabilir.
TÜZÜĞÜN 21. MADDESİNİN 2. PARAGRAFI İKİNCİ BENDİNİN UYGULANMASI
Madde 19 bis - Yetkili Devlette Geçici Bulunma Halinde Sağlık Yardımları –Ücretli Veya
Ücretsiz Çalışanların Oturduğu Üye Devlet Dışında Bir Üye Devlette Oturan Aile Bireyleri
1) Tüzüğün 21. maddesi uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, aile bireyleri geçici olarak bulundukları yerdeki kuruma anılan yardımlardan yararlanma haklarının bulunduğu tasdik eden bir belge
ibraz ederler. Aile bireylerinin mümkün olduğu ölçüde oturdukları üye devlet ülkesini terketmelerinden önce o yerin kurumunca verilen bu belgede özellikle gereğine göre o üye devlet mevzuatında
öngörüldüğü şekilde sağlık yardımlarından yararlanılacak azami süre belirtilir. Eğer aile bireyleri bu
belgeyi ibraz etmezlerse, geçici bulunma yeri kurumu onu temin için oturma yeri kurumuna başvurur.
2) Uygulama Tüzüğünün 17. maddesinin 9. fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 22 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 20 (631/2004 sayılı Tüzükle kaldırıldı)
Madde 21 -Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlette Bulunma Halinde Sağlık Yardımları
1) Tüzüğün 22/1/a/i maddesi uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmak için ücretli veya ücretsiz çalışan kimse yardımları sağlayacak kuruma yetkili Kurumca kendisinin sağlık yardımlarından yararlanma
hakkının bulunduğunu tasdik eden bir belge verir. Bu belge 2.maddeye uygun olarak düzenlenir. Anılan kimse bu belgeyi verecek durumda değilse bulunma yeri kurumuna kendisinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden belgeyi yetkili kurumdan istemesi için başvuruda
bulunur.
Tüzüğün 22/1/a/i maddesi uyarınca yetkili kurumca düzenlenen ve ilgili kimsenin yardımlardan yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden belge, ilgili her bireysel durumda, yardımları sağlayacak
kuruma karşı bulunma yeri kurumu nezdinde sigortalı kimselerin haklarını tasdik eden ulusal belge ile
aynı ekiye sahiptir.
2) Uygulama Tüzüğünün 17.maddesinin 9. fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.
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Madde 22 - İkametgâhlarını Oturma Yeri Ülkesine Nakleden Veya Oturma Yeri Ülkesine Dönen
Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlar İle Tedavi Edilmek Üzere Diğer Bir Üye Devlet Ülkesine
Gitmelerine İzin Verilen Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlara Sağlık Yardımlarının Sağlanması
1) Tüzüğün 22/1/b/i maddesi hükümleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada ücretli veya ücretsiz çalışan oturma yeri kurumuna anılan yardımlardan yararlanma hakkını koruduğunu gösterir
bir belge ibraz eder. Yetkili kurumca düzenlenen bu belgede gereğine göre özellikle yetkili devlet
mevzuatı uyarınca ilgilinin sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edeceği azami süre belirtilir.
Şayet belge zorunlu nedenlerle önceden düzenlenmemişse, ilgilinin talebi üzerine hareketinden sonra
düzenlenebilir.
2) 17. maddenin 9. fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.
3) 1 ve 2. fıkrası hükümleri, Tüzüğün 22/1/c/i maddesinde sözü edilen durumda, sağlık yardımlarının
sağlanmasında, kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 23 - Aile Bireylerine Sağlanacak Sağlık Yardımları
Uygulama Tüzüğünün 21 ve 22. maddesi hükümleri, duruma göre, Tüzüğün 22/3 maddesinde sözü
edilen aile bireylerine sağlık yardımlarının sağlanmasında kıyas yoluyla uygulanır.
Ancak, Tüzüğün 2. maddesinin 3. fıkrası ikinci bendinde sözü edilen hallerde oturma yeri kurumu ve
aile bireylerinin oturdukları üye devletin mevzuatı Uygulama Tüzüğünün 17/9. maddesinin ve 21 ve
22. maddelerin uygulamasında ilgilisine göre yetkili kurum veya yetkili devlet mevzuatı olarak kabul
edilir.
Madde 24 - Yetkili Devlet Ülkesi Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Geçici Olarak Bulunan
Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlara Para Yardımlarının Sağlanması
Tüzüğün 22/1/a/ii maddesi uyarınca para yardımlarından yararlanmada, Uygulama Tüzüğünün 18.
maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Ancak, bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra
etmeksizin geçici olarak bulunan ücretli veya ücretsiz çalışan, işgöremezlik belgesi ibraz etme yükümü saklı kalmak üzere, Uygulama Tüzüğünün 18/1 maddesinde sözü edilen işten ayrılma belgesini
ibraz etmek zorunda değildir.
TÜZÜĞÜN 23/3 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 25- Para Yardımlarının Hesaplanmasında Nazara Alınacak Aile Bireylerine İlişkin Belge
1) Tüzüğün 23/3 maddesi hükümlerinden yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan, yetkili kuruma,
bu kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için bir belge
ibraz etmeye mecburdur.
1 bis) Bu belge aile bireylerinin oturdukları yerin kurumunca düzenlenir.
Belge, düzenlendiği tarihi izleyen 12 ay için geçerli olup yenilenebilir ve bu takdirde geçerlilik süresi
yenilenme tarihinden başlar.
İlgili kimse anılan belgede değişikliği gerektiren her türlü durumu yetkili kuruma derhal bildirmek
zorundadır. Böyle bir değişiklik meydana geldiği tarihten başlayarak hüküm ifade eder.
2) 1. fıkrada sözü edilen belge yerine yetkili kurum, ilgiliden, bu kurumun bulunduğu ülke dışında bir üye
devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için yeni medeni hal belgeleri isteyebilir.
TÜZÜĞÜN 25/1 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 26 - İş Aramak İçin Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesine Giden İşsizlere
Sağlanacak Yardımlar
1)

Tüzüğün 25/1 ve 25/1 bis maddeleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, işsiz kimse veya
onun yanındaki aile bireyi, yardımları sağlayacak kuruma yetkili kurumca düzenlenmiş olan ve ilgilinin yardımlardan yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden bir belge verir. Bu belge 2.maddeye
uygun olarak düzenlenir. Anılan kimse bu belgeyi verecek durumda değilse kendisinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden belgeyi yetkili kurumdan istemesi için bulunma
yeri kurumuna başvurur.
25/1/a maddesi uyarınca yetkili kurumca düzenlenen ve ilgilinin yardımlardan yararlanma hakkı
nın bulunduğunu tasdik eden belge, ilgili her bireysel durumda, yardımları sağlayacak kuruma karşı
işsizin iş aramak üzere gittiği yerin kurumu nezdinde sigortalı kimselerin haklarını tasdik eden bir
ulusal belge ile aynı etkiye sahiptir.
1 bis) İşsiz kimse, Tüzüğün 25/1/i/b maddesi uyarınca kendisi ve aile bireyleri için para yardımlarından
yararlanmada, gittiği ülkenin sigorta kurumuna, hareketinden önce yetkili sigorta kurumundan talep
edeceği bir tasdikli belge verir. Anılan kimse bu belgeyi verecek durumda değilse gittiği yerin kurumu
belgeyi temin için yetkili kuruma başvurur .Bu belgede, kendisinin 69/1/a maddesinde öngörülen
koşullar dahilinde sözkonusu yardımlardan yararlanma hakkının bulunduğu tasdik edilir. Tüzüğün
69/1/c maddesi nazara alınarak bu hakkın süresi belirtilir ve iş göremezlik veya yatarak tedavi halinde
söz konusu süre zarfında gereğine göre hastalık sigortasından sağlanacak para yardımlarının miktarı
yazılır.
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2)

3)
4)

5)
6)

7)

İşsiz kimsenin gittiği yerin işsizlik sigortası kurumu, Tüzüğün 83. maddesinde sözü edilen ve aynı
yerin hastalık sigortası kurumuna ibraz edilecek olan belgenin bir suretinde, Tüzüğün 69/1/b maddesinde belirtilen koşulların varlığını tasdik eder ve işsiz kimsenin işsizlik sigortası yardımlarından yetkili
kurum hesabına yararlanmaya başladığı tarihi belirtir.
Bu belge koşullar yerine geldiği sürece Tüzüğün 69/1/c maddesinde öngörülen müddet içinde geçerlidir. İşsiz kimsenin gittiği yerin işsizlik sigortası kurumu koşulların artık yerine getirilmemesi halinde
durumu sözü edilen hastalık sigortası kurumuna 3 gün içinde bildirir.
Uygulama Tüzüğünün 17. maddesinin 9. fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.
Yetkili devlet mevzuatında öngörülen para yardımlarından yararlanmada, işsiz kimse, gittiği yerin
hastalık sigortası kurumuna, 3 gün içinde, müdavi hekimce düzenlenmiş bir işgöremezlik belgesi ibraz eder. Anılan kimse aynı zamanda işsizlik sigortası yardımlarından hangi tarihe kadar yararlanmış
olduğunu ve bulunduğu ülkedeki adresini de bildirmeye mecburdur.
İşsiz kimsenin gittiği yerin hastalık sigortası kurumu, 3 gün içinde, hastalık sigortası yetkili kurumuna, işsizlik sigortası yetkili kurumuna ve işsiz kimsenin iş arayan kimse olarak kaydını yaptırdığı
kuruma işgöremezliğin başlangıcını ve bitişini bildirir.
Tüzüğün 25/4 maddesinde sözü edilen hallerde, işsiz kimsenin gittiği yerin hastalık sigortası kurumu,
yetkili hastalık sigortası kurumuna ve yetkili işsizlik sigortası kurumuna, sağlık ve para yardımlarından yararlanma süresinin uzatılmasını haklı gösteren koşulların yerine getirildiği görüşünde olduğunu
bildirir; bu görüşün gerekçesini belirtir ve yetkili hastalık sigortası kurumuna gönderilen yazıya - hastanın durumuyla ilgili olarak Tüzüğün 25/4 maddesinin uygulanmasında gerekli koşulların yerine getirileceği muhtemel süreyi belirten-bir adet ayrıntılı kontrol hekimi raporunu iliştirir. Hastalık sigortası
yetkili kurumu hasta işsize sağlanan yardımların uzatılması konusunda karar verir.
Uygulama Tüzüğünün 18. maddesinin 2-6, 8 ve 9. fıkraları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

TÜZÜĞÜN 25/3 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 27 - İşsizlerin Aile Bireylerine Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde
Oturmaları Halinde Sağlanacak Sağlık Yardımları
İşsiz kimsenin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerine sağlık yardımlarının sağlanmasında, Uygulama Tüzüğünün 17. maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Tüzüğün
69/1 maddesi hükümlerine göre yardımlardan yararlanan işsizlerin kaydolmaları sırasında, Uygulama
Tüzüğünün 26/1 maddesinde sözü edilen belgenin ibrazı gerekir.
Bu belge Tüzüğün 69/1 maddesinde öngörülen yardımların sağlandığı süre için geçerlidir.
TÜZÜĞÜN 26. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 28 - Aylık Ve Gelir Talebinde Bulunanlara Ve Bunların Aile Bireylerine Sağlık
Yardımlarının Sağlanması
1) Talep sahibi, oturduğu üye devlet ülkesinde Tüzüğün 26/1 maddesi hükümleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, oturduğu yerin kurumuna, kendisini ve aile bireylerini, diğer bir üye devlet
mevzuatı uyarınca kendisi ve aile bireyleri için sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunu
gösteren bir belge ibraz ederek kaydettirmek zorundadır. Bu belge, anılan diğer üye devletin sağlık
yardımları konusunda yetkili olan kurumunca düzenlenir.
2) Oturma yeri kurumu anılan belgeyi düzenlemiş olan kuruma, 1. paragraf hükümleri uyarınca yaptığı
her kayıt hakkında bilgi verir.
TÜZÜĞÜN 28 VE 28 bis MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 29 - Aylık Veya Gelir Aldıkları Ve Yardımlara Hak Kazandıkları Üye Devlet Ülkesinde
Oturmayan Aylık Veya Gelir Sahiplerine Ve Bunların Aile Bireylerine Sağlanacak Sağlık
Yardımları
1) Aylık veya gelir sahibi kimse, oturduğu üye devlet ülkesinde Tüzüğün 28/1 ve 28 bis maddeleri hükümleri uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, oturduğu yerin kurumuna, kendisini ve aynı
üye devlette oturan aile bireylerini-aylık veya gelir aldığı mevzuat veya mevzuatlardan biri uyarınca
kendisi ve aynı üye devlette oturan aile bireyleri için sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğunu
gösteren bir belge ibraz ederek-kaydettirir.
2) Bu belge, aylık veya gelir sahibinin talebi üzerine, aylık veya geliri ödeyen kurum veya kurumlardan
biri tarafından yahut duruma göre sağlık yardımları üzerinde karar vermeye yetkili kurum tarafından
ilgilinin bu yardımlardan yararlanma koşullarını yerine getirmesinden itibaren düzenlenir. Eğer aylık
veya gelir sahibi bu belgeyi ibraz etmezse, oturma yeri kurumu belgeyi aylık veya geliri ödeyen kurum
veya kurumlardan yahut bu hususta yetkili olan kurumdan ister. Oturma yeri kurumu belgenin gelmesine kadarki sürede ilgilinin ve aynı üye devlette oturan aile bireylerinin kayıtlarını-kendisi tarafından
kabul edilen kanıtlayıcı belgeleri gördükten sonra-geçici olarak yapabilir. Bu kayıt sağlık yardımlarını
ödemekle yükümlü kuruma ancak bu kurumun 1. paragrafta sözü edilen belgeyi düzenlemiş olması
halinde ileri sürülebilir.
3) Oturma yeri kurumu 1. paragrafta sözü edilen belgeyi düzenlemiş olan kuruma anılan paragrafta
belirtildiği şekilde yaptığı her kayıt için bilgi verir.
105

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

4)
5)

6)

Sağlık yardımı talebinde bulunulan her seferinde, oturma yeri kurumuna, aylık veya gelir sahibi tarafından, bir aylık veya gelire müstahak olmaya devam edildiğinin-ödenen son miktarı gösterir bir
makbuz veya havale dipkoçanı vasıtasıyla-kanıtlanması gerekir.
Aylık veya gelir sahibi veya aynı üye devlette oturan aile bireyleri, özellikle aylık veya gelirin durdurulması kaldırılması veya oturma yeri nakli gibi yardımlardan yararlanmayı etkileyebilecek her türlü
durum değişikliğini oturma yeri kurumuna bildirmek zorundadır. Aylık veya geliri ödeyen kurumlar da
oturma yeri kurumuna bu kabil bir değişikliği bildirirler.
İdari Komisyon, ihtiyaç oldukça, Tüzüğün 28/2/b maddesinde sözü edilen durumda sağlık yardımlarını
ödemekle yükümlü olan kurumu belirlemeye olanak varsa usulleri tespit eder.

TÜZÜĞÜN 29. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 30 - Aylık Veya Gelir Sahibinin Oturduğu Üye Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde
Oturan Aile Bireylerine Sağlık Yardımı Sağlanması
1) Aile bireyleri, Tüzüğün 29/1 maddesi uyarınca, oturdukları üye devlet ülkesinde sağlık yardımlarından yararlanmada, oturdukları yerin kurumuna, aylık veya gelir sahibi bir kimsenin aile bireylerine
bu kabil yardımların sağlanmasında bu kurum mevzuatına göre gerekli olan kanıtlayıcı belgeleri ve
aylık veya gelir sahibinin kendisi ve aile bireyleri için sağlık yardımlarına müstahak olduğunu gösteren
bir belgeyi ibraz ederek, kendilerini kaydettirirler. Aylık veya geliri ödemekle yükümlü kurum veya
kurumlardan biri tarafından veya gereğine göre sağlık yardımlarından yararlanma konusunda karar
vermeye yetkili olan kurum tarafından düzenlenen bu belge, iptali yolunda aile bireyinin oturma yeri
kurumunca bir bildiri alınmadığı sürece geçerlidir. Eğer, aile bireyleri belgeyi ibraz etmezse bunların
oturma yeri kurumu belgeyi temin için aylık veya geliri ödeyen kuruma veya kurumlara veya gereğine
göre bu hususta yetkili olan kuruma başvurur. Bununla birlikte, anılan belge bir Alman, Fransız, İtalyan veya Portekiz kurumu tarafından düzenlenirse, yalnız düzenlenme tarihini izleyen 1 yıl zarfında
geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir.
2) Aile bireyleri, sağlık yardımı talebinde bulundukları her seferinde, oturdukları yerin kurumuna, bu kurumca uygulanan mevzuata göre böyle bir talebin aylık veya gelir belgesi eklenmiş olarak yapılması
öngörülüyorsa, 1. paragrafta sözü edilen belgeyi sözkonusu belge ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar.
3) 1. paragrafta öngörülen belgeyi düzenlemiş olan kurum, aile bireylerinin oturdukları yerin kurumuna,
aylık veya gelir sahibinin almakta olduğu yardımın kesilmesi, kaldırılması veya bu kimsenin oturma
yerini değiştirmesi gibi meydana gelen her türlü durum değişikliğini bildirir. Aile bireylerinin oturma
yeri kurumu, aylık veya gelir sahibinin oturma yeri kurumundan, sağlık yardımlarından yararlanma
hakkına ilişkin her nevi bilgiyi kendisine göndermesini her zaman talep edilebilir.
4) Aile bireyleri, oturdukları yerin kurumuna, özellikle oturma yerlerini değiştirmeleri gibi sağlık yardımlarından yararlanmalarını etkileyebilecek her nevi değişiklik hakkında bilgi vermeye mecburdurlar.
5) Oturma yeri kurumu 1. paragrafta öngörülen belgeyi düzenlemiş olan kuruma anılan paragrafa uygun
olarak yaptığı her kayıt hakkında bilgi verir.
TÜZÜĞÜN 31. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 31 -Aylık Veya Gelır Sahıplerıne Ve Bunların Aıle Bıreylerıne Oturdukları Üye Devlet
Dışında Bır Üye Devlette Bulundukları Sırada Sağlık Yardımları
1) Tüzüğün 31. maddesi uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, aylık veya gelir sahibi olan kimse yardımları sağlayacak kuruma oturma yeri kurumunca düzenlenen ve kendisinin yardımlardan
yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden bir belge verir. Bu belge 2. maddeye göre düzenlenir.
Anılan kimse bu belgeyi verecek durumda değilse kendisinin bu hakkını tasdik edecek olan oturma
yeri kurumundan bu belgeyi istemesi için bulunma yeri kurumuna başvurur.
Yetkili kurumca düzenlenen ve Tüzüğün 31.maddesi uyarınca anılan kimsenin sağlık yardımlarından
yararlanma hakkının bulunduğunu tasdik eden belge, ilgili her bireysel durumda, yardımları sağlayacak kuruma karşı, bulunma yeri kurumu nezdinde sigortalı kimselerin haklarını tasdik eden ulusal
belge ile aynı etkiye sahiptir.
2) Uygulama Tüzüğünün 17/9 maddesi kıyas yoluyla uygulanır.
3) 1 ve 2. fıkralar Tüzüğün 31. maddesinde sözü edilen aile bireylerine sağlık yardımlarının sağlanmasında kıyas yoluyla uygulanır. Eğer aile bireyleri aylık veya gelir sahibinin oturma yeri üye devleti dışında
bir üye devlette oturuyorlarsa 1.fıkrada sözü edilen belge oturma yeri kurumunca düzenlenir.
TÜZÜĞÜN 35/1 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 32 - Maden İşyerlerinde Ve Benzeri Yerlerde Çalışan İşçilerin Ve Bunların Aile Bireylerinin Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Geçici Olarak Bulunmaları Veya Oturmaları
Halinde Başvurabilecekleri Kurumlar
1) Tüzüğün 35/1 maddesinde sözü edilen hallerde ve oturulan veya geçici olarak bulunulan ülkede çelik
sanayii beden işçilerinin tabi oldukları hastalık veya analık sigortası rejiminde öngörülen yardımların
maden işçileri ve benzeri işçilerin tabi oldukları özel rejimde öngörülen yardımlara eşdeğer olması halinde, bu gruba giren işçiler ve bunların aile bireyleri, oturdukları veya geçici olarak bulundukları yerde
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2)

kendilerine en yakın olan ve Uygulama Tüzüğünün 3 no.lu Ekinde gösterilen kuruma, bu kurum o
tarihte bu yardımları sağlamakla yükümlü bulunan “çelik sanayii beden işçilerinin tabi olduğu rejimle
ilgili” bir kurum olsa dahi, başvurabilirler.
Eğer maden işçileri ile benzeri işçilerin tabi oldukları özel rejimde sağlanan yardımlar daha istifadeli ise, bu işçiler veya bunların aile bireyleri, ya bu rejimi uygulamakla yükümlü olan kuruma ya da
oturdukları veya geçici olarak bulundukları ülkede çelik sanayii beden işçileri rejimini uygulamakla
yükümlü en yakın kuruma başvurma hakkına sahiptirler. Bu son durumda, sözkonusu kurum, ilgilinin dikkatini, anılan özel rejimi uygulamakla yükümlü kuruma başvurmakla yardımlardan daha ileri
düzeyde yararlanacağı hususuna çekmeye mecburdur; ayrıca, ilgiliye bu kurumun ünvan ve adresini
bildirmek zorundadır.

TÜZÜĞÜN 35/2 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 32 bis ( 647/2005 Sayılı Tüzükle kaldırıldı)
TÜZÜĞÜN 35/4 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 33 - Yardımların Daha Önce Diğer Bir Üye Devlet Kurumunca Sağlandığı Sürenin
Nazara Alınması
Tüzüğün 35/4 maddesinin uygulanmasında, bir üye devletin kendisinden yardım talebinde bulunulan
kurumu, diğer bir üye devletin kurumundan ilgiliye daha önce aynı hastalık veya analık olayı için yardım sağladığı süreye ilişkin bilgi vermesini talep edebilir.
BİR ÜYE DEVLETİN YETKİLİ KURUMUNCA DİĞER BİR ÜYE DEVLETTE GEÇİCİ BULUNMA
HALİNDE YAPILAN GİDERLERİN İADESİ
Madde 34
1) Eğer Uygulama Tüzüğünün 20. maddesinin 1 ve 4. paragraflarında ve 21, 23 ve 31. maddelerinde
öngörülen işlemler yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde geçici olarak bulunma sırasında yerine getirilmemişse, yapılan giderler ücretli veya ücretsiz çalışanın talebi üzerine geçici bulunma yeri
kurumunca uygulanan gider iadesi tarifesi dahilinde yetkili kurumca iade olunur.
2) Geçici bulunma yeri kurumu, talepte bulunan yetkili kuruma, bu tarifeler üzerinde gerekli bilgileri
verir. Eğer geçici bulunma yeri kurumu ve yetkili kurum aralarında gider iadesinin yapılmaması veya
Tüzüğün 22/1/a/i ve 31. maddeleri çerçevesinde götürü olarak yapılması hususunda anlaşmışlarsa,
geçici bulunma yeri kurumu, ayrıca, yetkili kuruma, 1. paragrafın uygulanmasında ilgiliye iade olunacak miktarı transfer eder.
3) Eğer giderler önemli tutarlarda ise, yetkili kurum ilgiliye gider iadesi talebinde bulunmasından sonra
uygun miktarda bir avans ödeyebilir.
4) 1,2 ve 3. paragraflara aykırı olarak, yetkili kurum, uyguladığı gider iadesi tarifeleri dahilinde, bu tarifelerin gider iadesine olanak vermesi, tarife miktarlarının İdari Komisyonca belirlenen bir miktarı
aşmaması ve işçi veya ücretsiz çalışanın ya da aylık veya gelir sahibinin muvafakatını vermiş olması
koşulu ile, yapılan giderlerin iadesine tevessül edebilir. Hiç bir suretle, iade konusu miktar yapılan
giderlerin tutarını aşamaz.
5) Eğer ülkesinde geçici olarak bulunulan üye devlet mevzuatı gider iadesi tarifelerini öngörmüyorsa,
yetkili kurum, ilgilinin muvafakatını almaya gerek kalmadan, gider iadesini 4. paragrafta öngörüldüğü
biçimde yapabilir. Hiçbir durumda, iade edilecek mktar yapılan masraflar tutarını aşamaz.
KISIM 3
MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)
YARDIM TALEPLERİNİN YAPILMASI VE İŞLEME KONULMASI
Madde 35 -İşçinin Veya Ücretsiz Çalışanın Münhasıran Tüzüğün IV No. lu Ekinin “A”
Bölümünde Belirtilen Mevzuatlar Uyarınca Sigortalı Olması Halinde Ve Tüzüğün 40/2
Maddesinde Sözü Edilen Durumda Malüllük Yardımları Talepleri
1) Tüzüğün 40/2, 41/1 ve 42/2. maddelerinde sözü edilen haller dahil Tüzüğün 37. 38 ve 39. maddeleri
hükümleri uyarınca yardımlardan yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan, malüllükle sonuçlanan
işgöremezliğin meydana geldiği veya malüllük derecesinin arttığı tarihte mevzuatına tabi olduğu kuruma veya oturduğu yerin kurumuna talepte bulunur; bu sonuncu durumda, ilgili kurum, talebi bu
talebin kendisine yapıldığı tarihi belirterek birinci kuruma aktarır ve sözkonusu tarih talebin birinci
kuruma yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Ancak, hastalık sigortasından para yardımları sağlanmışsa,
bu para yardımlarının sağlanma süresinin sona erdiği tarih duruma göre aylık talebinin yapıldığı tarih
olarak kabul edilmelidir.
2) Tüzüğün 41/1/b maddesinde sözü edilen halde, ücretli veya ücretsiz çalışanın son defa bağlı olduğu
kurum uyguladığı mevzuata göre ödeyeceği yardımların miktarını ve geçerlilik tarihini yardımları ilk
kez borçlanan kuruma bildirir. Bu tarihten itibaren, malüllük derecesinin artmasından önce ödenmesi
gereken yardımlar Tüzüğün 41/1/c maddesinde sözü edilen ek yardım miktarına kadar kaldırılır veya
indirilir.
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3)

Tüzüğün 41/1/d maddesinde sözü edilen halde, 2. paragraf hükümleri uygulanmaz. Bu durumda,
ücretli veya ücretsiz çalışanın son defa bağlı olduğu kurum Hollanda kurumuna bu kurumca ödenmesi
gereken miktarı öğrenmek üzere başvurur.

Madde 36 - Uygulama Tüzüğünün 35. Maddesinde Sözü Edilmeyen Hallerde Yaşlılık, Ölüm
(Yetim Aylıkları Hariç) Ve Malüllük Yardımları Talepleri
1) Uygulama Tüzüğünün 40 ila 51. maddeleri uyarınca yardımlardan yararlanmada, Uygulama Tüzüğünün 35. maddesinde sözü edilen durumlar hariç talep sahibi, oturduğu yerin kurumuna bu kurumca
uygulanan usuller dahilinde talepte bulunur. Şayet ücretli veya ücretsiz çalışan bu mevzuata tabi olmamışsa oturma yeri kurumu talebi-bu talebin yapıldığı tarihi belirterek-ilgilinin son defa mevzuatına
tabi olduğu üye devletin kurumuna aktarır. Bu tarih talebin bu sonuncu kuruma yapıldığı tarih olarak
kabul edilir.
2) Talep sahibi, ücretli veya ücretsiz çalışan olarak mevzuatına tabi olmadığı bir üye devletin ülkesinde
oturuyorsa, talebini, son defa mevzuatına tabi olduğu üye devletin kurumuna gönderebilir.
3) Eğer talep sahibi üye olmayan bir devletin ülkesinde oturuyorsa, talebini, üye devletlerden ücretli
veya ücretsiz çalışanın son defa mevzuatına tabi olduğu devletin yetkili kurumuna göndermek zorundadır.
Eğer talep sahibi, talebini vatandaşı olduğu üye devletin kurumuna yapmışsa bu sonuncu kurum
talebi yetkili kuruma aktarır.
4) Bir üye devletin kurumuna gönderilen bir yardım talebi, Tüzüğün 44/2 maddesine göre talep sahibinin
bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre hak kazandığı yaşlılık yardımlarının tasfiyesinin ertelenmesi talebi hariç, yardımların-talep sahibinin koşullarını yerine getirdiği tüm ilgili üye devletlerin
mevzuatlarına göre-birlikte otomatik olarak tasfiyesini gerektirir.
Madde 37 - Uygulama Tüzüğünün 36. Maddesinde Sözü Edilen Yardım Taleplerine İliştirilecek
Belgeler Ve Bilgiler
Uygulama Tüzüğünün 36. maddesinde sözü edilen taleplerin yapılmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Talep, gerekli kanıtlayıcı belgeler eklenmiş olarak:
i) 36/1. maddesinde belirtilen halde talep sahibinin, ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatında,
ii) 36/2 ve 3. maddesinde öngörülen hallerde ücretli veya ücretsiz çalışan olarak son defa tabi olduğu
üye devlet mevzuatında, öngörülen formüler üzerinde düzenlenir.
b) Talep sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğu talep formülerine ekli resmi evrakla tespit veya
talep sahibinin oturduğu üye devletin yetkili organlarınca doğrulanarak belirlenir.
c) Talep sahibi, imkan nispetinde, hem ücretli veya ücretsiz çalışanın bağlı olduğu her üye devletin malüllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) sigortası kurumunu veya kurumlarını hem de ücretli çalışan olarak
çalıştığı her üye devlet ülkesinde emrinde çalıştığı işvereni veya işverenlerine ilişkin çalışma belgelerini ibraz ederek belirtir.
d) Eğer Tüzüğün 44/2. maddesine uygun olarak talep sahibi bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına
göre hak kazanacağı yaşlılık yardımlarının tasfiyesini erteletmek isterse, yardımları hangi mevzuata
göre talep ettiğini bildirmek zorundadır.
Madde 38 - Yardım Miktarının Tespitinde Nazara Alınacak Aile Bireylerine İlişkin Belge
1) Tüzüğün 39/4 veya 47/3. maddesi hükümlerinden yararlanmada, talep sahibi, çocukları hariç, yardımları tasfiye ile ilgili kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile
bireyleri için bir belge ibraz etmeye mecburdur.
Bu belge, aile bireylerinin oturdukları yerin hastalık sigortası kurumunca veya ülkesinde oturdukları
üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurumca düzenlenir. Uygulama Tüzüğünün 25/2. maddesinin ikinci ve üçüncü bentleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Yardımları tasfiye ile görevli kurum birinci bentte öngörülen belge yerine talep sahibinden-çocukları
hariç-bu kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için yeni
Medeni Hal Belgeleri iİbrazını isteyebilir.
2) 1. paragrafta sözü edilen halde ilgili kurumun uyguladığı mevzuata göre aile bireylerinin aylık veya
gelir sahibi ile aynı çatı altında oturmaları gerekiyorsa, bu aile bireylerinin bu koşulu yerine getirmemeleri halinde yine de talep sahibinin esas itibariyle geçindirmekle yükümlü kimseler oldukları
hususunun -kendilerine kazançlarından bir kısmının muntazaman gönderildiğini gösteren belgelerlekanıtlanması gerekir.
Madde 39 - Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanın Münhasıran Tüzüğün IV No.lu Ekinin “A”
Bölümünde Belirtilen Mevzuatlara Tabi Olmuş Bulunması Halinde Malüllük Aylığı
Taleplerinin İşleme Konulması
1) Eğer ücretli veya ücretsiz çalışan malüllük yardımları talebinde bulunmuş ve kurum Tüzüğün 37/1.
maddesinin uygulanacağını belirlemişse, bu kurum, ihtiyaç oldukça, ilgilinin son defa bağlı olduğu kurumdan bu kurum mevzuatına göre geçmiş hizmet sürelerini gösterir bir belge göndermesini ister.
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2)
3)
4)

Eğer yetkili devlet mevzuatında öngörülen koşulların yerine getirilmesi için daha önce her üye devlet
mevzuatına göre geçmiş sigortalılık sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, 1. paragraf hükümleri
kıyas yoluyla uygulanır.
Tüzüğün 39/3 maddesinde sözü edilen halde, ilgilinin dosyasını işleme koyan kurum bu dosyayı onun
son defa tabi olduğu kuruma gönderir.
Uygulama Tüzüğünün 41 ila 50. maddeleri, 1,2 ve 3. paragraflarda sözü edilen taleplerin işleme konulmasında uygulanmaz.

Madde 40 - Malüllük Derecesinin Belirlenmesi
Malüllük derecesinin belirlenmesinde, bir üye devletin kurumu, diğer her üye devletçe düzenlenmiş
tıbbi belge ve raporları ve idari mahiyetteki bilgileri nazara alır. Ancak, her kurumun Tüzüğün 40/4
maddesinin uygulanacağı haller hariç, talep sahibini dilediği hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır.
UYGULAMA TÜZÜĞÜNÜN 36. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN HALLERDE YAPILACAK MALÜLLÜK,
YAŞLILIK VE ÖLÜM YARDIMLARI TALEPLERİNİN İŞLEME KONULMASI
Madde 41 - İşlem Kurumunun Belirlenmesi
1) Yardım talepleri, Uygulama Tüzüğünün 36.maddesi hükümleri uyarınca, gönderildikleri veya aktarıldıkları kurumca işleme tabi tutulur. Bu kurum “İŞLEM KURUMU” olarak adlandırılır.
2) İşlem kurumu, bütün ilgili kurumlara, yardım taleplerini, bütün bu kurumlarca aynı anda ve vakit
geçirilmeden işleme konulabilmek üzere, göndermek zorundadır.
Madde 42 - Yardım Taleplerinin İşleme Konulmasında Kullanılacak Formül
1) Yardım taleplerinin işleme konulmasında İşlem Kurumu özellikle ücretli veya ücretsiz çalışanın ilgili
bütün üye devletlerin mevzuatlarına göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini gösteren bir cetvel ve bu sürelerin dökümünü içeren bir formüler kullanır.
2) Bu formülerin diğer her üye devlete aktarılması kanıtlayıcı belge aktarımı yerine geçer.
Madde 43 - Talebin İşleme Konulmasında İlgili Kurumlarca İzlenecek Usul
1) İşlem kurumu, Uygulama Tüzüğünün 42/1 maddesinde öngörülen formülerde kendisinin uyguladığı
mevzuata göre geçmiş sigortalılık ve oturma sürelerini belirtir ve formülerin birer nüshasını ücretli
veya ücretsiz çalışanın bağlı olduğu her üye devletin kurumuna, gereğine göre talep sahibi tarafından
ibraz edilmiş çalışma belgelerini ekleyerek, gönderir.
2) Şayet başka bir tek ilgili kurum sözkonusu ise, bu kurum anılan formüleri aşağıdaki hususlara ilişkin
bilgilerle tamamlar:
a) Uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri,
b) Talep sahibinin yalnız bu sigortalılık veya oturma süreleri için talep edebileceği yardım miktarı,
c) Yardımların Tüzüğün 46/2 maddesine göre hesaplanan nazari ve fiili miktarları.
Böylece tamamlanan formüler işlem kurumuna iade olunur.
Eğer yardımlardan yararlanma hakkı yalnız iki üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya
oturma süreleri nazara alınarak doğuyor ve bu sürelere tekabül eden yardım miktarı-”c” bendinde
belirtilen hesaplama işlemleri oldukça uzun bir zamanı gerektirdiği halde-hemen tespit edilebiliyorsa, formüler işlem kurumuna “a ve b” bentlerinde sözü edilen bilgileri taşımış olarak iade olunur; “c” bendinde sözü edilen bilgiler anılan kuruma ilk imkanda gönderilir.
3) Eğer başka iki veya daha fazla ilgili kurum sözkonusu ise, kurumların her biri formülerde kendi uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini belirtir ve sonra formüleri İşlem
Kurumuna iade eder.
Eğer yalnız bu kurumlardan biri veya birkaçı tarafından uygulanan mevzuata göre geçmiş sigortalılık
veya oturma süreleri nazara alınarak bir hak doğuyorsa ve bu sürelere tekabül eden yardım miktarı
hemen tespit edilebiliyorsa, bu miktar sigortalılık veya oturma süreleri ile birlikte işlem kurumuna
bildirilir; anılan miktarın belirlenmesinin belirli zamanı alması halinde belirleme yapılır yapılmaz işlem
kurumuna bilgi verilir.
Sigortalılık veya oturma sürelerine ilişkin bilgiyi ve gereğine göre ilgili üye devletlerden birinin veya
birkaçının mevzuatının uygulanmasında ödenmesi gereken miktarı veya miktarları içeren tüm formülerlerin alınmasından sonra, İşlem Kurumu, ilgili kurumların her birine, bu şekilde doldurulmuş
formülerlerin bir nüshasını gönderir ve bu kurumlar bu nüshayı-yardımların Tüzüğün 46/2 maddesi
hükümleri uyarınca hesaplanan nazari ve fiili miktarı belirtilmiş olarak-işlem kurumuna iade ederler.
4) İşlem Kurumu, 2 veya 3. paragrafta sözü edilen bilgileri aldığında Tüzüğün 4/2 veya 48/2 veya 3.
maddesinin uygulanması gerektiğini tespit ederse, durumu diğer ilgili kurumlara bildirir.
5) Uygulama Tüzüğünün 37/d maddesinde sözü edilen halde, talep sahibinin mevzuatlarına tabi olduğu, fakat yardımların tasfiyesini erteletme talebinde bulunduğu üye devletlerin kurumları, Uygulama
Tüzüğünün 42/1 maddesinde öngörülen formülerde, talep sahibinin yalnız kendi mevzuatlarına göre
geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini belirtirler.
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Madde 44 - Malüllük Haline İlişkin Kararı Almaya Yetkili Kurum
1) Talep sahibinin malüllük hali konusunda, 2 ve 3. paragraflar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Tüzüğün 40/4 maddesinde sözü edilen kararı almaya yetkili olan kurum yalnızca İşlem Kurumudur. Bu
kurum, duruma göre Tüzüğün 45. maddesi hükümlerini nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre
yardım hakkını doğuran koşulların yerine getirilip getirilmediğini belirledikten sonra bu kararı alır ve
kararını diğer ilgili kurumlara vakit geçirmeden bildirir.
2) Eğer işlem kurumu Tüzüğün 45. maddesi hükümlerini nazara alarak uyguladığı mevzuata göre malüllük haline ilişkin koşullardan gayrı yardım hakkı doğuran koşulların yerine gelmediğini belirlerse,
durumu, ücretli veya ücretsiz çalışanın son defa mevzuatına tabi olduğu diğer ilgili üye devletlerden
malüllük konusunda karar almaya yetkili devletin kurumuna hemen bildirir. Bu kurum uyguladığı
mevzuata göre talep sahibinin gerekli koşulları yerine getirmiş olması halinde malüllük kararını alır ve
kararı diğer ilgili kurumlara hemen bildirir.
3) Duruma göre, aynı koşullarla, ücretli veya ücretsiz çalışanın ilk defa mevzuatına tabi olduğu üye
devletin malüllük konusunda yetkili kurumuna kadar gidilebilir.
Madde 45 - Yardımların Geçici Olarak Ödenmesi Ve Yardım Miktarları Üzerinden Avans
Verilmesi
1) Eğer işlem kurumu talep sahibinin diğer üye devletlerin mevzuatlarına göre geçmiş sigortalılık veya
oturma sürelerine gerek kalmaksızın kendi mevzuatına göre yardıma hak kazandığını tespit ederse,
bu yardımları derhal geçici olarak öder.
2) Eğer talep sahibi 1. paragraf uyarınca yardıma hak kazanmıyor, fakat Uygulama Tüzüğünün 43. maddesinin 2. veya 3. paragrafının uygulanmasında işlem kurumuna verilen bilgilerden yalnızca diğer
bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri nazara alınarak bir yardım
hakkının doğduğu anlaşılıyorsa, bu mevzuatı uygulayan kurum bu yardımları-işlem kurumunun bu
yardımlara ilişkin yükümünün kendisine ait olduğunu bildirmesinden sonra-geçici olarak öder.
3) Eğer 2. paragrafta sözü edilen halde bir yardım hakkı birden fazla üye devlet mevzuatına göre ve yalnız bu mevzuatların her birine göre geçmiş sigortalılık veya oturma süreleri nazara alınarak doğuyorsa, yardımların geçici olarak ödenmesi yükümü, İşlem Kurumunu böyle bir hakkın varlığından ilk kez
haberdar etmiş olan kuruma ait olup bu hususta diğer ilgili kurumlara gerekli bilgi işlem kurumunca
verilir.
4) 1,2 veya 3. paragraf hükümleri uyarınca yardımları ödemekle yükümlü olan kurum, talep sahibine,
bu hususta alınan önlemin geçici olduğuna ve itiraza elverişli olmadığına dikkati çekerek, hemen bilgi
verir.
5) Eğer talep sahibine, 1,2 veya 3. paragraf hükümleri uyarınca bir geçici ödeme yapılamıyor, fakat
alınan bilgilerden Tüzüğün 46/2 maddesine göre bir yardım hakkının doğduğu sonucuna varılıyorsa,
İşlem Kurumu, miktarı Tüzüğün 46/2 maddesinin uygulanmasında muhtemelen tasfiye olunacak miktara mümkün olduğu ölçüde yakın olmak üzere, geri alınabilir uygun bir avans öder.
6) İki üye devlet veya bunların yetkili makamları, şayet ilgili kurumlar yalnız kendilerinin kurumları ise,
geçici ödeme şekline ilişkin başka usuller üzerinde anlaşabilirler. Bu konuda düzenlenecek anlaşmalar
İdari Komisyona bildirilir.
Madde 46 - Uygulama Tüzüğünün 15/1/B Maddesi Uyarınca Nazara Alınması Gereken İsteğe
Bağlı veya Sürekli İhtiyari Sigortalılık Süreleri İçin Ödenecek Miktarlar
Tüzüğün 46/2 maddesinin “a ve b” paragrafları hükümleri uyarınca yardımın nazari ve fiili olarak
hesaplanmasında, Uygulama Tüzüğünün 15/1 maddesinin “b,c ve d” bentlerinde öngörülen kurallar
uygulanır.
Tüzüğün 46/2 maddesi uyarınca hesaplanarak ödenmesi gereken fiili miktar, Uygulama Tüzüğünün
15/1/b maddesi uyarınca nazara alınmamış olan isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortalılık sürelerine tekabül eden miktar kadar artırılır. Bu artış isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortalılık sürelerinin
geçtiği üye devlet mevzuatına göre hesaplanır.
Tüzüğün 46/3 maddesinde sözü edilen karşılaştırma, anılan artış nazara alınarak yapılmalıdır.
Madde 47 - İsteğe Bağlı veya Sürekli İhtiyari Sigortalılık Sürelerine Tekabül Eden Miktarların
Hesaplanması
Her üye devletin kurumu, uyguladığı mevzuata göre, isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortalılık
sürelerine tekabül eden ve Tüzüğün 46 bis /3/c maddesi uyarınca diğer bir üye devletin durdurma,
indirme veya kaldırma hükümlerine konu teşkil etmeyerek ödenmesi gereken miktarı hesaplar.
Madde 48 - Kurumlarca Alınan Kararların Talep Sahibine Bildirilmesi
1) İlgili kurumların her birince alınan kesin kararlar İşlem Kurumuna gönderilir. Bu kararların her biri ilgili
mevzuatta öngörülen itiraz yolları ve sürelerini belirtmelidir. Bütün bu kararlar alındıktan sonra, İşlem
Kurumu, kararları, ilgilinin dilinde yazılmış olarak kararların iliştirildiği dökümlü bir açıklama vasıtasıyla bildirir. İtiraz süreleri ancak dökümlü açıklamanın talep sahibi tarafından alınmasından itibaren
işlemeye başlar.
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2)

İşlem Kurumu, 1. paragrafta sözü edilen dökümlü açıklamanın talep sahibine gönderilmesi ile birlikte,
bu açıklamanın bir suretini ilgili kurumların her birine diğer kurumların kararlarından birer suret ekleyerek gönderir.

Madde 49 - Yardımların Yeniden Hesaplanması
1) Tüzüğün 43/3 ve 4, 49/2 ve 3 ve 51/2 maddelerinin uygulanmasında, Uygulama Tüzüğünün 45. maddesi kıyas yoluyla uygulanır.
2) Yardımın yeniden hesaplanması, durdurulması veya kaldırılması halinde, bu kararı alan kurum, durumu hemen ilgiliye ve ilgilinin mevzuatına göre bir hak kazandığı kurumların her birine duruma göre
İşlem Kurumu aracılığı ile bildirir. Kararda ilgili mevzuatta öngörülen itiraz yolları ve süreleri belirtilir.
İtiraz süreleri ancak kararın ilgili tarafından alınmasından itibaren işlemeye başlar.
Madde 50 - Yardımların Tasfiyesini Çabuklaştırmaya Yönelik Önlemler
1)
a)
i) Bir üye devletin vatandaşı olan bir ücretli veya ücretsiz çalışan diğer bir üye devletin mevzuatına tabi ise, bu sonuncu üye devletin aylıklar konusunda yetkili olan kurumu, elindeki bütün
vasıtaları kullanarak, ilgilinin sigortaya tescili tarihinde, aynı devletin yetkili makamınca tayin
edilen kuruluşa, ilgilinin kimliğine ilişkin tüm bilgileri ve anılan yetkili kurumun ünvanını ve
ilgiliye verdiği sicil numarasını bildirir.
ii) Ayrıca, “i” bendinde belirtilen yetkili kurum imkân ölçüsünde aynı bentte belirtilen kuruluşa
gelecekte aylık bağlanması sırasında işlemleri kolaylaştıracak ve çabuklaştıracak diğer her
türlü bilgiyi verir.
iii) Bu bilgi İdari Komisyonca belirlenen koşullarla ilgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruluşa gönderilir.
iv) Yukarıdaki “i,ii ve iii” bentlerinin uygulanmasında, vatansızlar ve mülteciler ilk kez mevzuatına
tabi oldukları üye devletin vatandaşı sayılırlar.
b) İlgili kurumlar, ilgilinin veya onun o tarihte bağlı olduğu kurumun talebi üzerine, ilgilinin aylıktan
yararlanma yaşından en az 1 yıl öncesinden itibaren onun mesleki faaliyetlerine ilişkin bilgileri
derlemeye başlarlar.
2) İdari Komisyon 1. fıkra hükümlerinin uygulama usullerini tespit eder.
İDARİ VE TIBBİ KONTROL
Madde 51
1) Özellikle:
a) Malüllük yardımlarından,
b) İşgöremezlik halinde sağlanan sağlık yardımlarından,
c) Yaşlı işsizlere sağlanan sağlık yardımlarından,
d) Mesleki faaliyetin bırakılması halinde sağlanan yaşlılık yardımlarından,
e) Malüllük veya işgöremezlik halinde sağlanan ölüm yardımlarından,
f) İlgilinin gelirlerinin yasa ile sınırlandırılmış belirli bir miktarı aşmaması halinde sağlanan yardımlardan,
yararlanan bir kimse, ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye
devlet ülkesinde oturuyor veya geçici olarak bulunuyorsa, idari ve tıbbi kontrol bu kurumun talebi
üzerine ilgilinin oturduğu veya geçici olarak bulunduğu yerin kurumunca ve bu kurum mevzuatında
öngörülen usullere göre yapılır. Ancak, ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun ilgiliyi istediği hekime
muayene ettirme yetkisi saklıdır.
2) Eğer 1. paragrafta sözü edilen yardımlardan yararlanan kimsenin bu yardımlardan yararlanmakta olduğu halde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra ettiği veya belirli bir sınırı aşan bir gelire sahip olduğu
anlaşılırsa, geçici bulunma veya oturma yeri kurumu kontrol talebinde bulunan ödeme kurumuna bir
rapor göndermeye mecburdur. Bu raporda, özellikle, ilgilinin icra ettiği ücretli veya ücretsiz faaliyetin
mahiyeti, ilgilinin geçmiş üç aylık dönemde sahip olduğu kazançlar veya gelirlerinin miktarı, ilgilinin
ödeme kurumunca belirlenecek bir referans süresi içinde malül olmadan önce icra ettiği meslekte tabi
olduğu meslek grubundan bir ücretli veya ücretsiz çalışanın aynı bölgede elde ettiği normal kazanç ve
gereğine göre ilgilinin sağlık durumu üzerinde bir uzman hekimin görüşü bildirilir.
Madde 52
Eğer ilgili kimse yararlanmakta olduğu yardımların durdurulmasından sonra yetkili devlet ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde oturmakta iken yeniden yardıma hak kazanırsa, ilgili kurumlar anılan
yardımların yeniden sağlanması için gerekli bütün bilgileri birbirlerine gönderirler.
YARDIMLARIN ÖDENMESI
Madde 53-Yardımların Ödenme Şekli
1) Eğer bir üye devletin ödemeyi yapmakla yükümlü kurumu diğer bir üye devlet ülkesinde oturan ilgililere ödenmesi gereken yardımları doğrudan ödemiyorsa, yardımlar, ödeme kurumunun talebi üzerine
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2)

3)

Uygulama Tüzüğünün 54 ila 58. maddeleri hükümleri dahilinde sözü edilen bu son üye devletin irtibat
kurumunca veya ilgililerin oturdukları yerin kurumunca ödenir; şayet yardımlar bu kimselere doğrudan ödeme kurumunca ödeniyorsa bu kurum durumu oturma yeri kurumuna bildirir. Üye devletlerin
kurumlarınca uygulanan ödeme usulü ek 6’da gösterilir.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları, şayet ilgili kurumlar yalnızca bu devletlerin kurumları ise, aralarında başka ödeme usulleri üzerinde anlaşabilirler. Bu konuda düzenlenecek anlaşmalar İdari Komisyona gönderilir.
Yardımların ödenmesine ilişkin olup Tüzüğün yürürlük tarihinden önceki günde uygulanacak anlaşmalar hükümleri-EK 5’te belirtilmek koşulu ile- uygulanmaya devam eder.

Madde 54 - Ödeme Kuruluşuna Birikmiş Miktarlarla İlgili Bordro Gönderilmesi
Ödemeyi yapmakla yükümlü olan kurum ilgilinin oturduğu üye devletin irtibat kurumuna veya Ödeme
Kuruluşu olarak tayin edilen oturma yeri kurumuna, yardımların vade tarihinden en geç 20 gün önce
ulaşmak üzere, birikmiş miktarlarla ilgili olarak bir bordro gönderir.
Madde 55 - Birikmişlerin Ödeme Kuruluşu Hesabına Ödenmesi
1) Yardımların vade tarihinden 10 gün önce, ödemeyi yapmakla yükümlü kurum, Uygulama Tüzüğünün
54. maddesinde öngörülen belirtilen birikmiş miktarların ödenmesi için gerekli olan meblağı, ülkesinde bulunduğu üye devlet parası üzerinden öder. Ödeme, ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devletin ulusal bankası veya başka bir bankası nezdinde ödeme kurumunun bulunduğu
üye devletin ulusal bankası veya başka bir bankası adına açılan hesaba ve bu ödeme kurumu emrine
yapılır. Bu ödeme aklayıcı niteliğe sahiptir. Ödemeyi yapmakla yükümlü kurum Ödeme Kuruluşuna
aynı zamanda bir ödeme ihbarı da gönderir.
2) Hesabına ödeme yapılan banka, Ödeme Kuruluşunu, ödemenin bu kuruluşun bulunduğu üye devlet
parası üzerinden hesaplanan karşılığı kadar alacaklı kaydeder.
3) 1. paragrafta sözü edilen bankaların adları ve işyeri merkezleri Ek 7’de gösterilir.
Madde 56 - Birikmişlerin Yararlanıcıya Ödeme Kuruluşunca Ödenmesi
1) Uygulama Tüzüğünün 54. maddesinde sözü edilen bordroda belirtilen birikmiş miktarlar ilgili kimseye
ödemeyi yapmakla yükümlü kurum hesabına ödeme kurumunca ödenir. Bu ödemeler Ödeme Kuruluşunca uygulanan mevzuatta öngörülen usuller dahilinde yapılır.
2) Ödeme Kuruluşunun veya bu Kuruluşça tayin edilen diğer herhangi bir kuruluşun yardımların kaldırılması veya durdurulmasını gerektiren bir durumdan bilgi edinmesi halinde, bu kuruluş, her çeşit
ödemeye son verir. İlgilinin oturma yerini başka bir üye devlete nakletmesi halinde de aynı işlem
uygulanır.
3) Ödeme Kuruluşu ödeme yapılmayacak halleri ödemeyi yapmakla yükümlü kuruluşa bildirir. İlgilinin
veya eşinin ölümü yahut bir dul kadın ya da dul erkek eşin yeniden evlenmesi halinde Ödeme Kuruluşu bu durumlardan anılan kuruluşu haberdar eder.
Madde 57 - Uygulama Tüzüğünün 56. Maddesinde Sözü Edilen Ödemelere İlişkin Hesapların
Tasfiyesi
1) Uygulama Tüzüğünün 56. maddesinde sözü edilen ödemelerle ilgili hesaplar, ilgililere veya bunların
kanuni temsilcilerine ya da vekillerine fiilen ödenmiş miktarlar ile ödenmemiş miktarların belirlenmesi
amacıyla, her ödeme dönemi sonunda tasfiyeye tabi tutulur.
2) Ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet parası üzerinden rakam ve yazı ile ifade
olunan toplam miktarın Ödeme Kuruluşunca yapılan ödemelerle uygunluğu bu kuruluş temsilcilerinin
imzası ile tasdik olunur.
3) Ödeme Kuruluşu ödemelerin düzenli olarak yapılmasını garanti eder.
4) Ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet parası üzerinden ödenen meblağlar ile
aynı para ile ifade olunan ve Ödeme Kuruluşu tarafından ödendiği kanıtlanan değer arasındaki fark,
ödemeyi yapmakla yükümlü kurumca aynı şekilde sonradan yapılacak ödemelerden karşılanır.
Madde 58 - Yardımların Ödenmesine İlişkin Giderlerin Geri Alınması
Yardımların ödenmesine ilişkin giderler, özellikle banka ve posta giderleri, Ödeme Kuruluşunca ilgili
kimselerden bu kuruluşça uygulanan usuller dahilinde geri alınabilir.
Madde 59 - İlgili Kimsenin Oturduğu Yeri Naklettiğini Bildirmesi
Üye devletlerden biri veya birkaçının mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımlardan yararlanan
kimsenin oturma yerini bir üye devlet ülkesinden diğer bir üye devlet ülkesine nakletmesi halinde, bu
kimse, bu yardımları ödemekle yükümlü kuruma veya kurumlara ve Ödeme Kuruluşuna bu durumu
bildirmek zorundadır.
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KISIM 4
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
TÜZÜĞÜN 52 VE 53. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 60 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturma Halinde Sağlık
Yardımlarının Sağlanması
1) Tüzüğün 52/a maddesine göre sağlık yardımlarından yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan oturma yeri kurumuna kendisinin bu yardımlardan yararlanma hakkı olduğunu gösteren bir belge ibraz
etmeye mecburdur. Bu belge, gereğine göre işverence verilmiş bilgilerin görülmesinden sonra, yetkili
kurumca düzenlenir. Ayrıca, yetkili devlet mevzuatının gerektirmesi halinde, ücretli veya ücretsiz
çalışan oturma yeri kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirgesinin yetkili kurumca alındığını
gösteren bir belge ibraz etmek zorundadır. Şayet ilgili kimse bu belgeleri ibraz etmezse, oturma yeri
kurumu bunları yetkili kurumdan ister ve belgelerin gelmesine kadarki süre zarfında ilgiliye gerekli
koşulları taşıması kaydıyla hastalık sigortası sağlık yardımlarını sağlar.
2) Bu belge iptali yolunda oturma yeri kurumunca bir bildiri alınmadığı sürece geçerlidir. Ancak, bu belgenin bir Fransız kurumunca düzenlenmesi halinde geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren 1
yıl olup her yıl yenilenmesi gerekir.
3) Eğer ücretli çalışan bir mevsimlik işçi ise 1. paragrafta sözü edilen belge iptali konusunda yetkili
kurumca oturma yeri kurumuna bir bildiride bulunulmadığı sürece mevsimlik iş için öngörülen süre
zarfında geçerlidir.
4) İlgili kimse yardım talebinde bulunduğu her seferinde sağlık yardımlarından yararlanmak için ülkesinde oturduğu üye devlet mevzuatının gerektirdiği kanıtlayıcı belgeleri ibraz eder.
5) 629/2006 ile kaldırıldı.
6) 629/2006 ile kaldırıldı.
7) 629/2006 ile kaldırıldı.
8) Eğer sınır çalışanları sözkonusu ise, ilaçlar, sargı bezleri, gözlükler, küçük cihazlar ve laboratuvar tetkik ve tahlilleri bu kimselerin kayıtlı oldukları üye devlet ülkesinde bu devlet mevzuatına göre verilir/
yapılır.
9) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra başka uygulama usulleri üzerinde anlaşabilirler.
Madde 61 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturma Halinde Gelirler Dışında
Sağlanacak Para Yardımları
1) Tüzüğün 52/b maddesi uyarınca gelirler dışında para yardımlarından yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan, işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içinde, oturma yeri kurumuna, işten
ayrıldığını gösterir bir belge veya yetkili kurum ya da oturma yeri kurumunun mevzuatı gerektiriyorsa
müdavi hekimce düzenlenmiş bir işgöremezlik belgesi ibraz ederek başvuruda bulunur.
2) Eğer oturma yeri ülkesinin müdavi hekimleri işgöremezlik belgesi düzenlemiyorlarsa, ilgili kimse,
doğrudan oturma yeri kurumuna bu kurum mevzuatında öngörülen süre içinde başvurur.
Bu kurum işgöremezlik durumunu hemen tıbben tespit eder ve 1. paragrafta sözü edilen belgeyi düzenler. İşgöremezliğin muhtemel süresini belirtecek olan bu belge vakit geçirilmeden yetkili kuruma
gönderilir.
3) 2. paragrafın uygulanmadığı hallerde, oturma yeri kurumu, imkan olur olmaz ve her hal ve kârda
ilgilinin kendisine başvurduğu tarihi izleyen 3 gün içinde, sanki kendi sigortalısı sözkonusu imiş gibi
ilgilinin tıbbi kontrolünü yapar. Özellikle işgöremezliğin muhtemel süresini belirtecek olan kontrol hekimi raporu, kontrol tarihini izleyen 3 gün içinde oturma yeri kurumunca yetkili kuruma aktarılır.
4) Oturma yeri kurumu daha sonra ihtiyaç oldukça sanki kendi sigortalısı sözkonusu imiş gibi ilgilinin
gereğine göre idari veya tıbbi kontrolünü yapar. Anılan kurum ilgilinin yeniden çalışmaya elverişli olduğunu tespit ettiğinde durumu ilgiliye ve yetkili kuruma -işgöremezliğin sona erdiği tarihi belirterekhemen bildirir. 6. paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgiliye gönderilen bildirinin yetkili kurum
hesabına alınmış karar olarak geçerli olduğu varsayılır.
5) Yetkili kurumun her hal ve kârda ilgiliyi dilediği hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır.
6) Eğer yetkili kurum ilgilinin oturduğu yerin kurumunca uygulanan mevzuatta öngörülen formalitelere
uymadığı gerekçesiyle para yardımlarını yapmayı ret kararı alırsa veya ilgilinin yeniden çalışabilir
olduğunu tespit ederse, kararını ilgiliye bildirir ve aynı zamanda kararın bir suretini oturma yeri kurumuna gönderir.
7) İlgili kimse yeniden işe başladığında durumunu mevzuatının gerektirmesi halinde yetkili kuruma bildirir.
8) Yetkili kurum para yardımlarını uygun vasıtalarla, özellikle uluslararası posta havalesi ile öder ve durumdan oturma yeri kurumunu haberdar eder. Şayet para yardımları yetkili kurum hesabına oturma
yeri kurumunca yapılırsa yetkili kurum ilgiliye haklarının nelerden ibaret olduğu konusunda bilgi verir
ve oturma yeri kurumuna para yardımlarının miktarını, ödemenin hangi tarihlerde yapılacağını ve
yetkili devlet mevzuatında öngörülen azami ödeme süresini bildirir.
9) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra başka uygulama usulleri üzerinden anlaşabilirler.
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TÜZÜĞÜN 55. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 62 - Yetkili Devlet Ülkesi Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Geçici Olarak Bulunma
Halinde SağlıkYardımlarının Sağlanması
1) Tüzügün 55/1/a/i maddesi uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan
kimse yardımları sağlayan merciye yetkili kurumdan kendisinin sağlak yardımlarına müstehak olduğunu tasdik eden bir belgesini verir. Bu belge 2. maddeye uygun olarak düzenlenir. Eğer ilgili kimse
bu belgeyi verecek durumda değilse, geçici bulunma yeri Kurumundan talep etmesi için başvurada
bulunur.
Tedavi yükümlülüğü ile ilgili olarak, yetkisi kurumca düzenlenen ve Tüzüğün 55/1/a/i maddesu uyarınca sağlık yardımlarından yararlanma hakkını tasdik eden belge ilgili her bireysel durumda sigortalıların haklarının tasdik eden belge ile aynı hukuki etkileme sahiptir.
2) Uygulama Tüzüğünün 60/9. maddesi kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 63 - İkametgâhlarını Oturma Yeri Ülkesine Nakleden Veya Oturma Yeri Ülkesine
Dönen Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlarla Tedavi Edilmek Üzere Diğer Bir Üye Devlet
Ülkesine Gitmelerine İzin Verilen Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanlara Sağlık Yardımlarının
Sağlanması
1) Tüzüğün 55/1/b/i maddesi uyarınca sağlık yardımlarından yararlanmada, ücretli veya ücretsiz çalışan, oturduğu yerin kurumuna, anılan yardımlardan yararlanma hakkını koruduğunu gösterir bir belge ibraz eder. Yetkili kurumca düzenlenen bu belgede gereğine göre özellikle yetkili devlet mevzuatı
uyarınca yardımların sağlanmaya devam edeceği azami süre belirtilir. Şayet belge zorunlu nedenlerle
önceden düzenlenmemişse, ilgilinin talebi üzerine hareketinden sonra düzenlenebilir.
2) Uygulama Tüzüğünün 60. maddesinin 9. fıkrası hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
3) 1 ve 2. fıkrası hükümleri, Tüzüğün 55/1/c/i maddesinde sözü edilen durumda, sağlık yardımlarının
sağlanmasında kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 64 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Geçici Olarak Bulunma Halinde
Gelirler Dışında Para Yardımlarının Sağlanması
Tüzüğün 55/1/a/ii maddesi uyarınca gelirler dışında para yardımlarından yararlanmada, Uygulama
Tüzüğünün 61. maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Ancak, bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra etmeksizin geçici olarak bulunan ücretli veya ücretsiz çalışan, işgöremezlik belgesini
ibraz etme yükümü saklı kalmak kaydıyla, Uygulama Tüzüğünün 61/1 maddesinde sözü edilen işten
ayrılma belgesini ibraz etmek zorunda değildir.
TÜZÜĞÜN 52-56. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 65 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Meydana Gelen Bir İş Kazası Veya
Meslek Hastalığı İle İlgili Olarak Kurumlar Arasında Yapılacak Bildiriler, Soruşturmalar Ve
Bilgi Alışverişi
1) Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde ilk defa bir iş kazası meydana geldiğinde veya bir meslek
hastalığı tıbben tespit edildiğinde, iş kazası veya meslek hastalığı bildirisi, duruma göre iş kazasının
meydana geldiği veya meslek hastalığının tespit edildiği üye devlet ülkesinde yürürlükte olan ve böyle
bir durumda uygulanmaya devam edecek olan tüm yasal hükümler saklı kalmak üzere, yetkili devlet
mevzuatına göre yapılır. Bu bildiri yetkili kuruma gönderilir ve bildirinin bir sureti oturma veya geçici
bulunma yeri kurumuna yollanır.
2) İş kazasının ilk kez meydana geldiği veya meslek hastalığının tıbben ilk kez tespit edildiği üye devletin
kurumu bu ülkede düzenlenen tıbbi belgeleri iki nüsha olarak yetkili kuruma gönderir ve bu kurumun
talebi üzerine gerekli tüm bilgileri verir.
3) Eğer güzergahta uğranan kaza yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde meydana gelmişse bu
üye devlet ülkesinde soruşturma yapılır ve bu hususta yetkili kurumca bir soruşturmacı tayin edilebilir; bu soruşturmacı durumdan o devletin makamlarını haberdar eder. Bu makamlar, anılan soruşturmacıya özellikle kaza ile ilgili tutanak ve diğer belgelerin düzenlenmesinde yardımcı olacak bir kimseyi
tayin ederek, yardımcı olur.
4) Tedavi sonunda, kaza veya hastalığın sürekli sonuçlarını ve özellikle kazaya uğrayanın mevcut durumunu ve arızalarının iyileşmesini veya düzelmesini ilgilendiren tıbbi belgelerin eklendiği ayrıntılı
bir rapor yetkili kuruma gönderilir. Hekim ücretleri duruma göre oturma yeri kurumunca veya geçici
bulunma yeri kurumunca bu kurumun tarifesine göre yetkili kurum hesabına ödenir.
5) Yetkili kurum talep üzerine duruma göre oturma veya geçici bulunma yeri kurumuna arızaların düzelme veya iyileşme tarihini belirleyen kararını ve gereğine göre gelir bağlanmasına ilişkin kararını
bildirir.
Madde 66 - Kaza Veya Hastalığın Mesleki Niteliğine İtiraz
1) Şayet yetkili kurum Tüzüğün 52 veya 55/1 maddesinde sözü edilen halde iş kazaları veya meslek hastalıkları mevzuatının uygulanmasına itiraz ederse, durumu - o takdirde yardımları hastalık sigortası
yardımları olarak sağladığı kabul edilen ve Uygulama Tüzüğünün 21. maddesine sözü edilen belgesi
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2)

veya tasdik belgesini gördükten sonra yardımları bu şekilde yapmaya devam eden- oturma veya geçici bulunma yeri kurumuna derhal bildirir.
Bu hususta kesin bir karar alındığında, yetkili kurum, sonucu derhal sözkonusu sağlık yardımlarını
sağlamış olan oturma veya geçici bulunma yeri kurumuna bildirir. Bu kurum bu yardımları işçinin veya
ücretsiz çalışanın bunlara müstahak olması ve bir iş kazası veya meslek hastalığı sözkonusu olmaması kaydıyla hastalık sigortasından sağlamaya devam eder. Aksi halde, ilgilinin hastalık sigortasından
yararlanmakta olduğu sağlık yardımları iş kazası veya meslek hastalığı yardımları olarak kabul edilir.

TÜZÜĞÜN 57. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 67 - Birden Fazla Üye Devlet Ülkesinde Meslek Hastalığı Riskine Maruz Kalmada
İzlenecek Usul
1) Tüzüğün 57/1 maddesinde sözü edilen halde, meslek hastalığı bildirisi ya sigortalının son defa bu hastalığı doğurabilecek bir mesleki faaliyet icra ettiği üye devletin meslek hastalıkları konusunda yetkili
olan kurumuna ya da oturma yeri kurumuna gönderilir; şayet bildiri bu sonuncu kuruma gönderilmişse bu kurum bildiriyi yetkili kuruma aktarır.
2) Eğer 1. paragrafta sözü edilen yetkili kurum anılan meslek hastalığına neden olabilecek bir faaliyetin
son defa diğer bir üye devlet ülkesinde icra edilmiş olduğunu tespit ederse, bildiriyi ve eki evrakı bu
üye devletin mütekabil kurumuna aktarır.
3) Şayet sözkonusu meslek hastalığına tutulan kimsenin bu hastalığına neden olabilecek faaliyetini son
defa icra ettiği üye devletin kurumu sigortalının veya onun hak sahiplerinin bu kurum mevzuatında
öngörülen koşulları -Tüzüğün 57. maddesinin 2, 3 ve 4.paragrafları hükümleri nazara alınarak- yerine
getirmediklerini tespit ederse, anılan kurum:
a) Mevzuatına göre anılan kimsenin sözkonusu meslek hastalığına neden olabilecek bir faaliyeti daha
önce icra ettiği üye devletin kurumuna, bildiriyi ve eki tüm evrakı -birinci kurumun yapmış olduğu
tıbbi ekspertiz raporları ile tespit belgelerini ve aşağıda “b” bendinde sözü edilen kararın bir suretini iliştirerek- gönderir.
b) Aynı zamanda, ilgili kimseye -özellikle yardımların reddini gerektiren nedenleri, itiraz yolları ve
sürelerini ve dosyanın yukarıda “a” bendinde belirtilen kuruma aktarıldığı tarihi belirterek- kararını
bildirir.
4) Duruma göre, aynı usulle, sigortalının sözkonusu meslek hastalığına neden olabilecek bir faaliyeti ilk
kez icra ettiği üye devletin kurumuna kadar gidilmesi uygun olur.
Madde 68 - Bir Ret Kararına İtiraz Halinde Kurumlar Arasında Bilgi Alışverişi - Böyle Bir İtiraz
Halinde Avans Ödenmesi
1) Sigortalının sözkonusu meslek hastalığına neden olabilecek bir faaliyeti icra ettiği üye devletlerden
birinin kurumunca alınan bir ret kararına karşı itiraz sözkonusu olduğunda, bu kurum, durumu, bildirinin aktarıldığı kuruma, Uygulama Tüzüğünün 67/3 maddesinde öngörülen usul dahilinde bildirmeye
mecbur olup daha sonra aynı kuruma aldığı kesin karar hakkında bilgi verir.
2) Eğer yardım hakkı Tüzüğün 57. maddesinin 2, 3 ve 4. paragrafları hükümleri nazara alınarak bu
sonuncu kurumun mevzuatına göre doğmuşsa, bu kurum miktarı gereğine göre kararına itiraz olunan kurumla istişareden sonra belirlenen avans ödemeleri yapar. Bu sonuncu kurum, itiraz sonunda
yardımları ödemek zorunda bulunuyorsa, avans miktarlarını iade eder. Bu miktarlar o takdirde ilgiliye
ödenmesi gereken yardım miktarlarından mahsup edilir.
Madde 69 - Pnömonkonyoz Sklerojen Halinde Para Yardımları Yükümlüğünün Dağılımı
Tüzüğün 57/5 maddesinin uygulanmasında, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Tüzüğün 57/1 maddesine göre para yardımlarını sağlayan üye devletin yetkili kurumu “para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum olarak adlandırılır”, özellikle, diğer üye devletlerin her birinin mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerinin tamamını gösterir bir cetveli ve hizmetlerin
dökümünü kapsayan bir formüler kullanır;
b) Para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum, bu formüleri, sigortalının bağlı olduğu bu üye devletlerin
tüm yaşlılık sigortası kurumlarına gönderir. Bu kurumların her biri formüler üzerinde kendi uyguladıkları mevzuata göre geçmiş yaşlılık sigortası sürelerini veya oturma sürelerini belirtir ve formüleri para
yardımlarını ödemekle yükümlü kuruma iade eder;
c) Para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum o zaman kendisi ile ilgili diğer yetkili kurumlar arasında
yardım giderlerinin dağılımını belirler ve bu dağılımı mutabakatlarını almak üzere anılan kurumlara
- özellikle para yardımlarının miktarı ile dağılım oranlarının hesaplanmasında sürekli kanıtlayıcı belgeleri göndererek- bildirir;
d) Her takvim yılı sonunda, para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum, ilgili diğer yetkili kurumlara, ilgili uygulama yılında ödenmiş para yardımlarını gösterir bir cetvel gönderir ve bu cetvelde kurumların
her birince “c” bendinde sözü edilen dağılıma göre ödenmesi gereken miktarı bildirir; bu kurumların
her biri, para yardımlarını ödemekle yükümlü kuruma, imkan olur olmaz ve en çok 3 ay içinde, borçlu
olduğu miktarı iade eder.
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TÜZÜĞÜN 58/3 MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 70 - Gelirler Dahil Para Yardımlarının Hesaplanmasında Nazara Alınacak Aile
Bireylerine İlişkin Belge
1) Tüzüğün 58/3 maddesi hükümlerinden yararlanmada, talep sahibi, para yardımlarını ödemekle yükümlü kurumun bulunduğu devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için bir belge
ibraz etmeye mecburdur.
Bu belge aile bireylerinin oturdukları yerdeki hastalık sigortası kurumu veya bu kimselerin oturdukları
üye devletin yetkili makamlarınca tayin edilen başka bir kurum tarafından düzenlenir. Uygulama Tüzüğünün 25. maddesinin 2. fıkrasının ikinci ve üçüncü ibaresi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum, talep sahibinden, birinci bentte öngörülen belge yerine,
anılan kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için yeni
medeni hal belgeleri ibraz etmesini isteyebilir.
2) 1. paragrafta sözü edilen durumda, şayet ilgili kurumca uygulanan mevzuata göre aile bireylerinin talep sahibi ile aynı çatı altında oturmaları gerekiyorsa, aile bireylerinin bu koşulu yerine getirmemeleri
halinde yine de talep sahibinin esas itibariyle geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimseler oldukları
hususu, kazançlarının bir kısmının bunlara düzenli olarak gönderilmekte olduğunu gösteren belgelerle
tespit edilir.
TÜZÜĞÜN 60. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 71 - Meslek Hastalığının Ağırlaşması
1) Tüzüğün 60/1 maddesinde sözü edilen hallerde, talep sahibi, yardımlara hak kazandığı üye devletin
kurumuna, sözkonusu meslek hastalığı nedeniyle evvelce yararlandığı yardımlarla ilgili bütün bilgileri
vermeye mecburdur. Bu kurum, gerekli gördüğü bilgileri temin için, evvelce yetkili olan kurumlara
başvurabilir.
2) Tüzüğün 60/1/c maddesinde sözü edilen halde, para yardımlarını ödemek zorunda olan yetkili kurum,
diğer ilgili kuruma, mutabakatını almak üzere, meslek hastalığının ağırlaşması sonucu bu sonuncu
kurumca ödenmesi gereken miktarı kanıtlayıcı belgeleri ekleyerek bildirir. Her takvim yılı sonunda,
birinci kurum, ikinci kuruma, ilgili ödeme yılında ödenen para yardımlarına ilişkin bir cetveli - bu sonuncu kurumca ödenmesi gereken miktarı belirterek- gönderir ve sonuncu kurum ilk imkanda ve en
çok 3 ay içinde sözkonusu miktarı iade eder.
3) Tüzüğün 60. maddesinin 2. paragrafının “b” bendinin birinci ibaresinde sözü edilen halde, para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum, ilgili yetkili kurumlara mutabakatlarını almak üzere gerekli kanıtlayıcı belgeleri ekleyerek ödeme yükümüne ilişkin önceki dağılım üzerinde meydana gelen değişiklikleri bildirir.
4) Tüzüğün 60. maddesinin 2. paragrafının “b” bendinin ikinci ibaresinde sözü edilen halde, yukarıdaki
2. paragraf hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 61. MADDESİNİN 5 VE 6. PARAGRAFLARININ UYGULANMASI
Madde 72 - Önceden Veya Sonradan Meydana Gelen Bir İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Halinde İşgöremezlik Derecesinin Hesaplanması
1) Tüzüğün 61. maddesinin 5 ve 6. paragraflarında sözü edilen hallerde, işgöremezlik derecesinin hesaplanması için, talep sahibi, ilk kez iş kazasının meydana geldiği veya meslek hastalığının tıbben
tespit edildiği tarihte mevzuatına tabi olduğu üye devletin yetkili kurumuna evvelce tabi olduğu diğer
üye devletler mevzuatına göre uğradığı iş kazaları veya meslek hastalıkları konusunda, bunların meydana getirdiği işgöremezlik derecesi ne olursa olsun, bilgi verir.
2) Yetkili kurum uyguladığı mevzuata göre yardım hakkının doğması veya yardım miktarının belirlenmesi
için bu önceki veya sonraki durumlardan ileri gelen işgöremezlik derecesini nazara alır.
3) Yetkili kurum gerekli gördüğü bilgileri almak üzere evvelce veya sonradan yetkili olan diğer tüm ilgili
kurumlara başvurabilir.
Eğer önceki veya sonraki bir işgöremezlik ilgili kimsenin işgöremezliğin menşeine göre ayrım yapmayan bir üye devlet mevzuatına tabi olduğu sırada meydana gelen bir iş kazasından ileri gelmişse, önceki veya sonraki işgöremezlik konusunda yetkili olan kurum veya ilgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruluş, diğer bir üye devletin yetkili kurumunun talebi üzerine, önceki veya sonraki
işgöremezlik derecesi ile ilgili bilgileri ve imkan ölçüsünde işgöremezliğin ikinci üye devletin mevzuatı
anlamında bir iş kazası sonucu meydana gelip gelmediğini belirlemeye elverişli olacak bilgileri verir.
Şayet durum böyle ise, 2. paragraf hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 62/1. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 73 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturma Veya Geçici Bulunma Halinde
Maden İşyerlerinde Veya Benzeri Yerlerde Ücretli Çalışanların Başvurabilecekleri Kurumlar
1) Tüzüğün 62/1 maddesinde sözü edilen hallerde ve oturulan veya geçici olarak bulunulan ülkede çelik
sanayii maden işçilerinin tabi oldukları iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası rejiminde öngörülen
yardımların maden işyerleri veya benzeri yerlerde ücretli çalışanların tabi oldukları özel rejimde öngörülen yardımlara eşdeğer olması halinde, bu gruba giren ücretli çalışanlar, oturma veya geçici bulun116
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ma yeri ülkesinde bulundukları yere en yakın olan ve Uygulama Tüzüğünün 3 no.lu Ekinde gösterilen
kuruma, bu kurum o tarihte yardımları ödemekle yükümlü “ÇELİK SANAYİİ BEDEN IŞÇILERINE UYGULANAN REJIMLE İLGİLİ “ bir kurum olsa dahi, başvurabilirler.
Şayet maden işyerlerinde veya benzeri yerlerde ücretli çalışanların tabi oldukları özel rejimde öngörülen yardımlar daha istifadeli ise bu ücretli çalışanlar ya bu rejimi uygulamakla yükümlü kuruma ya
da oturdukları veya geçici olarak bulundukları ülkede çelik sanayii beden işçileri rejimini uygulayan en
yakın kuruma başvurma hakkına sahiptirler. Bu son durumda, sözkonusu kurum, ilgilinin dikkatini yukarıda sözü edilen özel rejimi uygulamakla yükümlü kuruma başvurmakla daha ileri düzeyde yardım
alabileceği hususuna çekmeye mecburdur; ayrıca, anılan kurum ücretli çalışana bu kurumun adını ve
adresini bildirmek zorundadır.

TÜZÜĞÜN 62/2. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 74 - Diğer Bir Devlet Kurumunca Yardım Sağlanan Sürenin Nazara Alınması
Tüzüğün 62/2 maddesinin uygulanmasında, kendisinden yardım talebinde bulunulan bir üye devletin
kurumu, diğer bir üye devletin kurumundan, bu sonuncu kurumun ilgiliye aynı meslek hastalığı veya
iş kazası olayı için yardım sağladığı süreye ilişkin bilgileri vermesini talep edebilir.
TÜZÜĞÜN 57. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN MESLEK HASTALIĞI GELİRLERI HARİÇ, GELİR
TALEPLERİNİN YAPILMASI VE İŞLEME KONULMASI
Madde 75
1) Bir üye devlet mevzuatına göre gelir veya ek ödenekten yararlanmak için, diğer bir üye devlet ülkesinde oturan bir ücretli veya ücretsiz çalışan ya da bunların hak sahipleri, ya yetkili kuruma ya da
oturma yeri kurumuna talepte bulunmak zorundadırlar. Bu ikinci durumda talep anılan kurumca birinci kuruma aktarılır. Talebin yapılmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Talep gerekli kanıtlayıcı belgeler eklenmiş olarak yetkili kurum mevzuatında öngörülen formüler
üzerinde yapılır;
b) Talep sahibinin verdiği bilgilerin doğruluğu talep formülerine ekli resmi evrakla tespit veya talep
sahibinin oturduğu üye devletin yetkili organlarınca teyit edilir.
2) Yetkili kurum, kararını doğrudan veya yetkili devletin irtibat kurumu aracılığı ile talep sahibine bildirir
ve kararın bir suretini talep sahibinin oturduğu üye devletin irtibat kurumuna gönderir.
İDARİ VE TIBBİ KONTROL
Madde 76
1) İdari ve tıbbi kontrol ve gelirlerin yeniden gözden geçirilmesi halinde yapılması gerekli tıbbi muayeneler yetkili kurumun talebi üzerine ilgili kimsenin bulunduğu üye devletin kurumunca bu kurum
mevzuatında öngörülen usullere göre yapılır. Ancak, yetkili kurumun ilgiliyi dilediği hekime muayene
ettirme yetkisi saklıdır.
2) Kendisi veya bir yetim için gelir ödenen bir kimse, yardımı ödemekle yükümlü kuruma, gelirden yararlanma hakkında bir değişiklik yapmayı gerektirecek şekilde kendisinin veya yetimin durumunda
meydana gelen her nevi değişikliği bildirmek zorundadır.
GELİRLERIN ÖDENMESİ
Madde 77
Bir üye devletin kurumunca diğer üye devlet ülkesinde oturan ilgililere ödenmesi gereken gelirler,
Uygulama Tüzüğünün 53-58. maddeleri hükümleri uyarınca ödenir.
KISIM 5
ÖLÜM ÖDENEKLERİ
TÜZÜĞÜN 64, 65 VE 66. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 78 - Ödenek Talebinin Yapılma Şekli
Talep sahibi, ülkesinde oturduğu üye devlet dışında bir üye devlet mevzuatına göre ölüm ödeneğinden
yararlanmada, talebini, yetkili kuruma veya oturduğu yerin kurumuna yapar. Talebe, yetkili kurum
mevzuatının gerektirdiği kanıtlayıcı belgeleri ekler.
Talep sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğu talebe ekli resmi evrakla tespit veya talep sahibinin
oturduğu üye devletin yetkili organlarınca teyit olunur.
Madde 79 - Sürelerin Belgelenmesi
1) Tüzüğün 64. maddesi hükümlerinden yararlanmada, talep sahibi, yetkili kuruma, işçi veya ücretsiz
çalışanın son defa tabi olduğu mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini gösterir bir
belge ibraz etmeye mecburdur.
2) Bu belge talep sahibinin isteği üzerine duruma göre işçi veya ücretsiz çalışanın son defa bağlı olduğu
hastalık sigortası veya yaşlılık sigortası kurumunca düzenlenir. Şayet talep sahibi bu belgeyi ibraz
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3)

etmezse yetkili kurum onu yukarıda belirtilen diğer kurumların biri veya diğerinden temin etmeye
mecburdur.
Yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesi için daha önce diğer her üye devlet
mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya oturma sürelerini nazara almak gerekiyorsa, 1 ve 2. paragraflar hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
KISIM 6
İŞSİZLİK YARDIMLARI

TÜZÜĞÜN 67. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 80 - Sigortalılık Ve Çalışma Sürelerinin Belgelenmesi
1) Tüzüğün 67. maddesinin 1, 2 veya 4. paragrafı hükümlerinden yararlanmada, ilgili kimse, yetkili
kuruma, evvelce son defa tabi olduğu üye devlet mevzuatına göre ücretli çalışan sıfatıyla geçmiş sigortalılık veya çalışma sürelerini gösterir bir belge ibraz eder ve kurumun uyguladığı mevzuata göre
gerekli ek bilgileri verir.
2) Bu belge ilgilinin talebi üzerine ya onun evvelce son defa mevzuatına tabi olduğu üye devletin işsizlik
konusunda yetkili olan kurumunca veya bu devletin yetkili makamınca tayin edilen başka bir kurumca
düzenlenir. İlgili kimse bu belgeyi ibraz etmezse yetkili kurum onu temin için diğer ilgili kurumların
birine veya diğerine başvurur.
3) Üye devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesinde evvelce diğer üye devletler mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya çalışma sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, 1 ve 2. paragraflar hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 68. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 81 - Yardımların Hesaplanmasında Kullanılacak Belge
Tüzüğün 68/1 maddesinde sözü edilen bir kuruma düşen yardımların hesaplanmasında, şayet ilgili
kimse son çalışmasını en az 4 haftalık süre zarfında bu kurumun bulunduğu üye devlet ülkesinde icra
etmemişse, bu kuruma, diğer bir üye devlet mevzuatına göre en az 4 hafta süre ile icra ettiği mesleki
faaliyetin ne olduğunu ve hangi meslek dalına ait bulunduğu gösterir bir belge ibraz eder. Şayet ilgili
kimse bu belgeyi ibraz etmezse anılan kurum onu temin için ya ilgilinin son defa tabi olduğu bu sonuncu üye devletin işsizlik konusunda yetkili olan kurumuna ya da bu üye devletin yetkili makamınca
tayin edilen diğer bir kuruma başvurur.
Madde 82 - Yardımların Hesaplanmasında Nazara Alınacak Aile Bireylerine İlişkin Belge
1) Tüzüğün 68/2 maddesi hükümlerinin uygulanmasında, ilgili kimse, yetkili kuruma, bu kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlette oturan aile bireyleri ile ilgili bir belge ibraz etmeye mecburdur.
2) Bu belge aile bireylerinin oturdukları üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurumca düzenlenir.
Belgede, aile bireylerinin anılan üye devlet mevzuatına göre başka bir kimseye ödenmesi gereken
işsizlik yardımlarının hesabında nazara alınmayacağı belirtilir.
Belge, düzenlendiği tarihi izleyen 12 ay için geçerli olup yenilenebilir ve bu takdirde geçerlilik süresi
yenilendiği tarihten başlar. İlgili kimse yetkili kuruma belgede değişiklik yapmayı gerektiren her olayı
bildirmeye mecburdur. Böyle bir değişiklik bu olayın meydana geldiği tarihten itibaren hüküm ifade
eder.
3) Şayet 1. paragrafta sözü edilen belgeyi düzenleyen kurum ilgilinin oturduğu üye devlet mevzuatına
göre başka bir kimseye ödenmesi gereken işsizlik yardımlarının hesabında aile bireylerinin nazara
alınmayacağını belirtmişse, ilgili kimse, belgeyi, yetkili kuruma ibrazı sırasında bu anlamda bir beyanla tamamlar.
2. paragraf hükümleri bu beyan hakkında kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 69. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 83 - İşsiz Bir Kimsenin Diğer Bir Üye Devlet Ülkesine Gitmesi Halinde Yardımlardan
Yararlanma Hakkının Devamına İlişkin Koşullar Ve Sınırlar
1) Tüzüğün 69/1 maddesinde sözü edilen işsiz kimse, yardımlardan yararlanma hakkını devam ettirmede, gittiği yerin kurumuna, kendisinin anılan maddenin 1/b paragrafındaki koşullarla yardımlardan
yararlanmaya devam edeceği yolunda yetkili kurumca düzenlenmiş bir belge ibraz eder. Yetkili kurum
bu belgede özellikle aşağıdaki hususları bildirir:
a) İşsiz kimseye yetkili devlet mevzuatına göre ödenecek yardım miktarı;
b) İşsiz kimsenin yetkili devletin istihdam servislerinin emrinden çıktığı tarih;
c) İşsiz kimsenin gittiği üye devlette iş arayan kimse olarak kaydını yaptırması için Tüzüğün 69/1/b
maddesi uyarınca tanınan süre;
d) Tüzüğün 69/1/c maddesi uyarınca yardımlardan yararlanma hakkının devam edebileceği azami
süre;
e) Yardımlardan yararlanma hakkını etkileyebilecek olaylar.
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2)

3)

4)

İş aramak üzere diğer bir üye devlet ülkesine gitmek isteyen işsiz kimse, hareketinden önce, 1. paragrafta sözü edilen belgeyi talep eder. Şayet işsiz kimse anılan belgeyi ibraz etmezse gittiği yerin
kurumu onu yetkili kurumdan ister. Yetkili devletin istihdam servisleri, işsiz kimsenin Tüzüğün 69.
maddesi ile işbu madde hükümlerinin kendisine yüklediği vecibelerden haberi olduğundan emin olmalıdırlar.
İşsiz kimsenin gittiği yerin kurumu yetkili kuruma işsizin kaydolduğu tarihi ve yardımların ödenmeye
başladığı tarihi bildirir ve yetkili devletin yardımlarını kendi mevzuatına göre öder.
İşsiz kimsenin gittiği yerin kurumu bu kimsenin kontrolünü sanki kendi mevzuatına göre yardım gören bir işsiz kimse sözkonusu imiş gibi yapar veya yaptırır. Anılan kurum 1/c maddesinde sözü edilen
herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde bunu yetkili kuruma bildirir ve yardımların durdurulması
veya kaldırılmasının gerekmesi halinde yardımların ödenmesini hemen durdurur. Yetkili kurum anılan
kuruma işsiz kimsenin haklarının bu olay nedeniyle ne ölçüde ve hangi tarihten itibaren değiştiğini vakit geçirmeden bildirir. Yardımların gereğine göre yeniden ödenmesine ancak bu bilginin alınmasından
sonra başlanabilir. Yardımda indirim yapılması gerektiğinde, işsiz kimsenin gittiği yerin kurumu yetkili
kurumun cevabını aldıktan sonra, ileride hesaplaşması yapılmak kaydıyla, işsiz kimseye yardımlardan
indirimli bir miktar ödemeye devam eder.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra başka uygulama usulleri üzerinde anlaşabilirler.

TÜZÜĞÜN 71. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 84 - Son Çalışmaları Sırasında Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Oturan
İşsiz Durumdaki Ücretli Çalışanlar
1) Tüzüğün 71 maddesinin 1. paragrafının “a/ii ve b/ii” bentlerinin birinci ibaresi hükümlerinde sözü edilen hallerde, oturma yeri kurumu, Uygulama Tüzüğünün 80. maddesi hükümlerinin uygulanmasında
yetkili kurum sayılır.
2) Tüzüğün 71/1/b/ii hükümlerinden yararlanmada, işsiz durumdaki ücretli çalışan, oturduğu yerin kurumuna, Uygulama Tüzüğünün 80. maddesinde sözü edilen belgeden başka, son defa mevzuatına tabi
olduğu üye devlet kurumunun -kendisinin Tüzüğün 69. maddesi uyarınca yardımlardan yararlanmaya
müstahak olmadığını gösteren- bir belgesini ibraz eder.
3) Tüzüğün 71/2 maddesinin uygulanmasında, oturma yeri kurumu, yetkili kurumdan, işsiz durumdaki
ücretli çalışanın bu sonuncu kurum bakımından yararlanacağı haklara ilişkin bütün bilgileri vermesini
talep eder.
KISIM 7
AİLE YARDIMLARI
TÜZÜĞÜN 72. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 85 - Çalışma Ve Ücretsiz Faaliyet Sürelerinin Belgelenmesi
1) Tüzüğün 72. maddesi hükümlerinden yararlanmada, ilgili kimse, yetkili kuruma, evvelce son defa tabi
olduğu mevzuata göre geçmiş sigortalılık, çalışma veya ücretsiz faaliyet sürelerini gösterir bir belge
ibraz eder.
2) Bu belge ilgilinin talebi üzerine ya onun evvelce son defa bağlı olduğu üye devletin aile yardımları
konusunda yetkili kurumunca ya da anılan üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurumca
düzenlenir. Şayet ilgili kimse anılan belgeyi ibraz etmezse yetkili kurum onu yukarıda sözü edilen
kurumların biri veya diğerinden -hastalık sigortası kurumunun anılan kimseye Uygulama Tüzüğünün
16/1 maddesinde öngörülen belgenin suretini verecek durumda olmaması koşulu ile- ister.
3) Yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesinde, diğer üye devletler mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya çalışma veya ücretsiz faaliyet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa,
1 ve 2. fıkralar hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 73. VE 75. MADDESİNİN 1. VE 2. PARAGRAFLARI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
Madde 86
1) Tüzüğün 73. Maddesi Hükümleri Uyarınca Aile Yardımlarından Yararlanmada, Ücretli Çalışan Yetkili
Kuruma Gereğine Göre İşvereni Aracılığı İle Talepte Bulunmaya Mecburdur.
2) Ücretli çalışan, bu talebine ekli olarak, yetkili kurumun bulunduğu devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri ile ilgili bir belge ibraz eder. Bu belge ya bu aile bireylerinin oturdukları yerde medeni hal konusunda yetkili olan makamlarca ya da anılan kimselerin oturdukları ülkenin yetkili
makamları tarafından tayin edilen diğer bir kurumca düzenlenir ve her yıl yenilenir.
3) Ücretli çalışan, bu talebine ekli olarak, şayet yetkili devlet mevzuatına göre aile yardımları işçiden
gayrı bir kimseye ödenebiliyor veya ödenmesi gerekiyorsa, aile yardımlarının oturma yeri ülkesinde
ödeneceği kimsenin kimliğini tespite yarayacak bilgileri de (adı, soyadı, tam adresi) verir
4) İki veya daha fazla üye devletin yetkili makamları, özellikle Tüzüğün 75. maddesinin 1 ve 2. paragrafları hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere, aile yardımlarının ödenmesine ilişkin usuller
üzerinde anlaşabilirler. Bu usuller İdari Komisyona bildirilir.
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5)

Ücretli çalışan, duruma göre işvereni aracılığı ile, yetkili kuruma:
- Aile bireylerinin durumunda yardımlardan yararlanma haklarını etkileyebilecek şekilde meydana
gelen her nevi değişikliği,
- Kendileri için aile yardımı yapılması gereken aile bireyi sayısında meydana gelen değişikliği,
- Sözkonusu aile bireylerinin geçici bulunma veya oturma yerlerini başka bir yere nakletmeleri halinde bu değişikliği,
- Aile bireylerinin oturdukları üye devlet mevzuatı uyarınca da aile yardımlarının sağlandığı bir mesleki faaliyet icra edilmesi halinde bu faaliyeti, bildirmek zorundadır.

Madde 87 - (Kaldırıldı)
TÜZÜĞÜN 74. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 88
Uygulama tüzüğünün 86. Maddesi hükümleri tüzüğün 74. Maddesinde sözü edilen işsiz durumdaki
ücretli veya ücretsiz çalışana MUTATIS MUTANTIS (gerekli değişiklikle) uygulanır.
Madde 89 - (Kaldırıldı)
KISIM 8
AYLIK VE GELİR SAHİPLERİNİN GEÇİNDİRMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ÇOCUKLARI VE YETİMLERLE İLGİLİ YARDIMLAR
TÜZÜĞÜN 77, 78 VE 79. MADDELERİNİN UYGULANMASI
Madde 90
1) Tüzüğün 77 veya 78. maddesi hükümleri uyarınca yardımlardan yararlanmada, talep sahibi, oturduğu
yerin kurumuna, bu kurum mevzuatında öngörülen usuller dahilinde talepte bulunur.
2) Ancak, talep sahibi, yetkili kurumun bulunduğu üye devlet ülkesinde oturmuyorsa talebini ya yetkili
kuruma ya da oturma yeri kurumuna yapar. Bu sonuncu durumda ilgili kurum talebi -yapıldığı tarihi
belirterek- birinci kuruma aktarır. Bu tarih talebin yetkili kuruma yapıldığı tarih sayılır.
3) Eğer 2. paragrafta sözü edilen yetkili kurum uyguladığı mevzuata göre bir hak doğmadığını tespit
ederse anılan talebi gerekli bütün belge ve bilgilerle birlikte hemen ücretli veya ücretsiz çalışanın en
uzun süre ile mevzuatına tabi olduğu kuruma gönderir.
Gereğine göre, aynı koşullarla, ilgili kimsenin sigortalılık veya oturma sürelerinin en kısa süre ile geçtiği üye devletin kurumuna kadar gidilmesi uygun olur
4) İdari Komisyon, ihtiyaç oldukça, yardım taleplerinin yapılmasında gerekli ek usulleri belirler.
Madde 91
1) Tüzüğün 77 veya 78. maddesi uyarınca ödenmesi gereken yardımlar Uygulama Tüzüğünün 53 ila 58.
maddeleri hükümleri uyarınca ödenir.
2) Üye devletlerin yetkili makamları ihtiyaç oldukça Tüzüğün 77 veya 78. maddeleri uyarınca ödenmesi
gereken yardımların ödenmesinde yetkili olan kurumu tayin ederler.
Madde 92
Gelir veya aylık alan bir kimsenin çocukları veya yetimler için Tüzüğün 77 veya 78. maddesi uyarınca
yardımların kendisine ödendiği her kimse, bu yardımları ödemekle yükümlü kuruma:
- Yetimlerin ve çocukların durumunda meydana gelen her nevi değişikliği,
- Yardımların kendileri için ödendiği yetim ve çocuk sayısında meydana gelen değişikliği,
- Yetimler ve çocukların oturma yerlerini nakletmeleri halinde bu değişikliği,
- Bu yetimler ve çocuklar için aile yardımları veya ödeneklerinden yararlanma hakkı doğuran bir
mesleki faaliyette bulunma halinde bu durumu, bildirmeye mecburdur.
BÖLÜM V
MALİ HÜKÜMLER
Madde 93 - Uygulama Tüzüğünün 94 ve 95. Maddelerinde Sözü Edilen Yardımlar Dışında
Hastalık- Analık Sigortası Yardımlarına İlişkin Gider İadesi
1) Bu Tüzüğün 19. maddesinin 1 ve 2. paragrafları uyarınca ücretli veya ücretsiz çalışanlara ve bunların aynı üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerine sağlanan sağlık yardımlarının ve Tüzüğün 21/2
ila 22 quater maddeleri, 25/1,3 ve 4.maddeleri, 26.maddesi, 31. maddesi, 34 bis maddesi uyarınca
sağlanan sağlık yardımlarının fiili tutarları yetkili kurum tarafından anılan yardımları sağlamış olan
kuruma bu kurumun muhasebe kayıtlarında yazılı olduğu şekliyle iade edilir.
2) Tüzüğün 21/2 “ikinci bent”, 22/3 “ikinci bent” ve 31. maddelerinde sözü edilen hallerde ve yukarıdaki
1. paragrafın uygulanmasında, duruma göre gelir veya aylık sahibinin yahut aile bireyinin oturduğu
yerin kurumu yetkili kurum sayılır.
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3)

4)
5)
6)

Şayet 1. paragrafta sözü edilen yardımların fiili miktarı bu yardımları ödeyen kurumun muhasebe
kayıtlarından çıkartılamıyorsa, iade olunacak miktar, 6. paragrafa göre düzenlenmiş bir anlaşma yoksa, elde mevcut bütün verilere dayanılarak belirlenmiş bir götürü esas üzerinden iade olunur. İdari
Komisyon götürülerin hesaplanmasına ilişkin esasları değerlendirir ve miktarlarını tespit eder.
1. paragrafta sözü edilen yardımları ödemiş olan kurumun uyguladığı mevzuata tabi olan ücretli veya
ücretsiz çalışanlara ödenen sağlık yardımlarına uygulanan tarifelerin üstündeki tarifeler gider iadesinde nazara alınmaz.
1 ve 2. paragraf hükümleri, Uygulama Tüzüğünün 18. maddesinin 8. paragrafının ikinci ibaresi hükümlerine uygun olarak ödenen para yardımlarının iadesinde kıyas yoluyla uygulanır.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları yardım miktarlarının özellikle götürü
esasına göre ödenmesi konusunda başka uygulama usulleri üzerinde anlaşabilirler.

Madde 94 - Ücretli Veya Ücretsiz Çalışanla Aynı Üye Devlet Ülkesinde Oturmayan Aile
Bireylerine Ödenen Hastalık-Analık Sigortası Yardım Giderlerinin İadesi
1) Ücretli veya ücretsiz çalışan ile aynı üye devlet ülkesinde oturmayan aile bireylerine Tüzüğün 19/2
maddesi uyarınca sağlanan sağlık yardımlarının miktarı yetkili kurumlarca anılan yardımları sağlamış
olan kurumlara mümkün olduğu ölçüde gerçek giderlere yakın olan ve her takvim yılı için belirlenen
bir götürü miktar üzerinden iade edilir.
2) Götürü miktar aile başına yıllık ortalama maliyetin nazara alınacak yıllık ortalama aile sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilir ve elde edilen sonuca %20 indirim uygulanır.
3) Anılan götürü miktarın tespitinde gerekli hesaplama unsurları aşağıdaki kurallara göre belirlenir:
a) Aile başına yıllık ortalama maliyet, her üye devlet için o üye devletin kurumlarınca nazara alınacak
sosyal güvenlik rejimlerinde o devlet mevzuatına tabi ücretli veya ücretsiz çalışanların tüm aile
bireylerine ödenen sağlık yardımları giderleri toplamının, aile bireyi bulunan bu çalışanların yıllık
ortalama sayısına bölünmesi ile elde edilir. Bu hususta nazara alınacak sosyal güvenlik rejimleri
Uygulama Tüzüğünün 9 no.lu Ekinde belirtilir;
b) Nazara alınacak yıllık ortalama aile sayısı, iki üye devletin kurumları arasındaki ilişkilerde, bu üye
devletlerden birinin mevzuatına tabi olan ve aile bireyleri diğer bir üye devletin kurumunca sağlanan sağlık yardımlarına hak kazanan işçilerin veya ücretsiz çalışanların yıllık ortalama sayısına
eşittir.
4) 3. paragrafın “b” bendi hükümleri uyarınca nazara alınacak aile sayısı, ilgili kimselerin hakları konusunda yetkili kurumca gönderilen kanıtlayıcı belgelere dayanılarak oturma yeri kurumunca bu hususta
tutulan bir envanter vasıtasıyla tespit edilir. Anlaşmazlık halinde, ilgili kurumların görüşleri Uygulama
Tüzüğünün 101. maddesinin 3. paragrafında sözü edilen Hesap Komisyonuna sunulur.
5) İdari Komisyon, 3 ve 4. paragraflarda belirtilen hesaplama unsurlarının belirlenmesi usullerini tespit
eder.
6) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra iade olunacak miktarlar için başka değerlendirme usulleri üzerinde anlaşabilirler.
Madde 95 - Bir Gelir Veya Aylıktan Yararlandıkları Ve Sağlık Yardımlarına Hak Kazandıkları
Üye Devlet Ülkesinde Oturmayan Gelir Ve Aylık Sahiplerine Ve Bunların Aile Bireylerine
Sağlanan Hastalık-Analık Sigortası Sağlık Yardımları Giderlerinin İadesi
1) Tüzüğün 28/1 ve 28 bis maddeleri uyarınca sağlanan sağlık yardımlarının tutarı yetkili kurumlarca
anılan yardımları sağlayan kurumlara mümkün olduğu ölçüde fiili giderlere yakın bir götürü esasına
göre iade edilir.
2) Götürü miktar gelir veya aylık sahibi başına yıllık ortalama maliyetin nazara alınacak gelir veya aylık
sahiplerinin yıllık ortalama sayısı ile çarpılması suretiyle ve sonuca %20 oranında bir indirim uygulanarak tespit edilir.
3) Anılan götürü miktarın tespitinde gerekli hesaplama unsurları aşağıdaki kurallara göre belirlenir:
a) Gelir veya aylık sahibi başına yıllık ortalama maliyet, her üye devlet için, o devlet kurumlarınca o
devletin mevzuatına göre nazara alınacak sosyal güvenlik rejimlerinde aylık veya gelir sahiplerinin tümüne ve bunların aile bireylerine ödenmesi gereken sağlık yardımları toplamına ilişkin yıllık
ortalama giderlerin, aylık veya gelir sahiplerinin yıllık ortalama sayısına bölünmesi suretiyle tespit
edilir; nazara alınacak sosyal güvenlik rejimleri Ek 9’da belirtilir.
b) Nazara alınacak aylık ve gelir sahiplerinin ortalama sayısı, iki üye devletin kurumları arasındaki
ilişkilerde Tüzüğün 28/2 maddesinde sözü edilen ve iki üye devletten birinin ülkesinde oturmakta
olup başka bir üye devletin kurumunun yükümünde sağlık yardımlarından yararlanma hakkına
sahip olan gelir ve aylık sahiplerinin ve/veya bunların aile bireylerinin yıllık ortalama sayısına eşittir.
4) 3. fıkrası b bendi hükümlerine uygun olarak nazara alınacak gelir veya aylık sahiplerinin sayısı ilgililerin haklarını kanıtlamak üzere yetkili kurumca gönderilen kanıtlayıcı belgelere dayanılarak, bu
hususta oturma yeri kurumunca tutulan bir envanter vasıtasıyla tespit edilir. Anlaşmazlık halinde,
sözkonusu kurumların görüşleri Uygulama Tüzüğünün 101/3 maddesinde sözü edilen Hesap Komisyonuna sunulur.
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5)
6)

İdari Komisyon 3 ve 4. fıkralarda sözü edilen hesaplama unsurlarının belirlenme usul ve esaslarını
tespit eder.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları İdari Komisyonun görüşünü aldıktan
sonra gider iadesine konu teşkil eden miktarların değerlendirilmesine ilişkin başka usuller üzerinde
anlaşabilirler.

TÜZÜĞÜN 63/2. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 96 - Bir Üye Devlet Kurumu Tarafından Diğer Bir Üye Devlet Kurumu Hesabına İş
Kazaları Ve Meslek Hastalıklarına İlişkin Olarak Yapılan Sağlık Yardımları Giderlerinin
İadesi
Tüzüğün 63/2 maddesi hükümlerinin uygulanmasında, Uygulama Tüzüğünün 93. maddesi kıyas yoluyla uygulanır.
TÜZÜĞÜN 70/2. MADDESİNİN UYGULANMASI
Madde 97 - Diğer Bir Üye Devlet Ülkesine İş Aramak Üzere Giden İşsizlere Ödenen İşsizlik
Yardımlarına İlişkin Gider İadesi
1) Tüzüğün 69. maddesi uyarınca ödenen yardımların miktarı yetkili kurumca bu yardımları sağlayan
kuruma bu sonuncu kurumun muhasebe kayıtlarında yazılı olduğu şekilde iade olunur.
2) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları;
- İdari Komisyonun görüşünü aldıktan sonra, iade konusu miktarların belirlenmesi, özellikle iadenin
götürü olarak yapılması konusunda başka ödeme usulleri üzerinde anlaşabilirler veya
- Kurumlar arasında her çeşit gider iadesinden vazgeçebilirler.
Madde 98 (Kaldırıldı)
GİDER İADELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Madde 99 - İdari Giderler
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları Tüzüğün 84. maddesinin 2. paragrafının üçüncü ibaresi hükümlerine uygun olarak Tüzüğün 93-98. maddelerinde sözü edilen yardım
miktarlarının, idari giderlerin nazara alınmasında belirlenen bir yüzde oranında artırılması hususunda
anlaşabilirler. Bu yüzde, yardımlarla ilgisine göre farklı olabilir.
Madde 100 -Birikmiş Alacaklar
1) Üye devletlerin kurumları arasındaki hesaplaşmalar sırasında, gider iadesi taleplerinin kurumların bir
irtibat kuruluşuna veya yetkili devletin ödemeyi yapmakla yükümlü kurumuna yapıldığı tarihten 3
yıldan fazla bir süreden önceki bir takvim yılında sağlanan yardımlarla ilgili olması halinde, bu talepler
ödemeyi yapmakla yükümlü kurumca nazara alınmayabilir.
2) Götürü esasına ilişkin taleplerle ilgili olarak, 3 yıllık süre, Uygulama Tüzüğünün 94 ve 95. maddelerine göre tespit edilen sağlık yardımları yıllık ortalama maliyetlerinin AVRUPA TOPLULUKLARI RESMI
GAZETESINDE yayımlandığı tarihten itibaren işlemeye başlar.
Madde 101 - Alacaklarla İlgili Durum Tespiti
1) İdari Komisyon, Tüzüğün 36, 63 ve 70. maddelerinin uygulanmasında, her takvim yılı için alacak durumunu tespit eder.
2) İdari Komisyon, 1. paragrafta öngörülen alacak durumunun tespitine yarayan istatistiki ve hesaplamaya ilişkin verilerin kontrolünde, özellikle bunların bu Bölümde tespit edilen kurallarla uygunluk
içinde bulunduğundan emin olmak üzere, her çeşit yararlı araştırmayı yapabilir.
3) İdari Komisyon, kendisine gerekçeli görüş bildiren Hesap Komisyonunun raporu üzerine, bu maddede
sözü edilen kararları alır. İdari Komisyon Hesap Komisyonunun işleme usullerini ve oluşumunu belirler.
Madde 102 - Hesap Komisyonunun Görevleri - Gider İadesi Usulleri
1) Hesap Komisyonu:
a) Gerekli verileri toplamak ve bu Bölümün uygulanmasında zorunlu olan hesapları yapmak,
b) Tüzüklerin uygulanmasında elde edilen sonuçlar üzerinde -özellikle mali plan üzerinde İdari Komisyona periyodik olarak hesap vermek,
c) “a” ve “b” bentleri ile ilişkili olarak, tüm yararlı tavsiyeleri İdari Komisyona göndermek,
d) Uygulama Tüzüğünün 94/4 ve 95/4 maddelerine uygun olarak kendisine aktarılan tavsiyeler üzerinde İdari Komisyona önerilerde bulunmak,
e) Uygulama Tüzüğünün 101. maddesinin uygulanmasına ilişkin önerilerden İdari Komisyonu haberdar etmek,
f) Kendisine İdari Komisyonca tevdi edilen meselelerle ilgili her nevi çalışma, inceleme ve görevleri
yapmak, işlevi ile yükümlüdür.
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2)

3)
4)
5)

Tüzüğün 36, 63 ve 70. maddelerinde öngörülen gider iadeleri, bir üye devletin bütün yetkili kurumları
için, diğer bir üye devletin alacaklı kurumları yararına, üye devletlerin yetkili makamlarınca tayin edilen kuruluşlar aracılığı ile yapılır. Gider iadesinin yapılmasına aracılık eden kuruluşlar, İdari Komisyon
tarafından belirlenen sürelerde ve öngörülen usuller dahilinde, iade edilmiş meblağları bildirirler.
Eğer gider iadeleri kurumların muhasebe kayıtlarında gösterilen şekli ile fiili miktarlar üzerinden belirlenirse, iadeler her 6 takvim ayı için, izleyen 6 takvim ayı içinde yapılır.
Eğer gider iadeleri götürü esasına göre belirlenirse, iadeler her takvim yılı için yapılır; bu takdirde
yetkili kurumlar alacaklı kurumlara İdari Komisyonca belirlenen usullerle her 6 takvim aylık dönemin
ilk günü avans öderler.
İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları, gider iadesi süreleri veya avans ödemesi konusunda başka usuller üzerinde anlaşabilirler.

Madde 103 - İstatistiki Ve Hesapla İlgili Verilerin Toplanması
Üye devletlerin yetkili makamları, bu Bölümle ilgili hükümlerin, özellikle istatistiki verilerin ve hesap
durumuna ilişkin bilgilerin toplanmasına yönelik hükümlerin uygulanmasında gerekli önlemleri alırlar.
Madde 104 - Gider İadesi Konusunda Üye Devletler Arasında Veya Üye Devletlerin Yetkili
Makamları Arasında Yapılan Anlaşmaların EK 5’te Gösterilmesi
1) Tüzüğün 36/3, 63/3 ve 70/3. maddelerinde ve Uygulama Tüzüğünün 93/6, 94/6 ve 95/6 maddelerinde öngörülen hükümlere benzeyen ve Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önceki günde yürürlükte
olan hükümler, Uygulama Tüzüğünün 5 no.lu Ekinde gösterilmek koşulu ile, yürürlükte kalır.
2) 1. fıkrada sözü edilen hükümlere benzeyen ve Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra iki veya daha
fazla üye devlet arasındaki ilişkilerde uygulanacak olan hükümler, Uygulama Tüzüğünün 5 no.lu Ekinde gösterilir. Uygulama Tüzüğünün 97. maddesinin 2. paragrafı uyarınca üzerinde anlaşılacak hükümler için de durum aynıdır.
İDARİ VE TIBBİ KONTROL GİDERLERİ
Madde 105
1) İdari kontrol giderleri ve yardımların sağlanması, ödenmesi ve yeniden gözden geçirilmesinde gerekli
tıbbi muayene, müşahade altına alma ve hekimlerin yol giderleri ile her nevi tahkikle ilgili giderler
bunları yapmakla yükümlü olan kuruma bu kurumca uygulanan tarife üzerinden bu giderlerin kendisi
için yapıldığı kurumca iade olunur.
2) Ancak, iki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları, başka iade usulleri, özellikle
götürü usuller üzerinde anlaşabilirler veya kurumlar arasında her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler.
Bu anlaşmalar Uygulama Tüzüğünün 5 no.lu Ekinde gösterilecektir. Tüzüğün yürürlük tarihinden önceki günde yürürlükte olan anlaşmalar anılan Ekte gösterilmeleri koşulu ile yürürlükte kalır.
PARA YARDIMLARININ ÖDENMESİNDE ORTAK HÜKÜMLER
Madde 106
Her üye devletin yetkili makamları, İdari Komisyona, bu Komisyonca belirlenen sürede ve öngörülen
usullerle, kendilerine bağlı kurumlarca diğer her üye devlet ülkesinde oturan veya geçici olarak bulunan yararlanıcılar yararına ödenmiş para yardımlarının miktarını bildirirler.
Madde 107 - Paraların Çevrilmesi
1) Aşağıdaki hükümlerin uygulanmasında:
a) Tüzük: 12. maddenin 2, 3 ve 4. paragrafları, 14 quinquies maddesinin 1. paragrafı, 19. maddenin
1. paragrafının b bendinin son cümlesi, 25. maddenin 1. paragrafının b bendinin sondan bir önceki
cümlesi, 41. maddenin 1. paragrafının b ve c bentleri, 46. maddenin 4. paragrafı, 46 bis maddesinin 3. paragrafı, 50. madde, 52. maddenin b bendinin son cümlesi, 55. maddenin 1. paragrafının
ii bendinin son cümlesi, 70. maddenin 1. paragrafının birinci bendi, 71. maddenin 1. paragrafının
a/ii ve b/ii bentlerinin sondan bir önceki cümleleri;
b) Uygulama Tüzüğü: 34. maddenin 1, 4 ve 5. paragrafları;
Bir devletin ulusal parasıyla ifade edilen miktarların başka bir üye devletin ulusal parasına çevrilme
oranı, Komisyonca hesaplanan ve 2. paragrafta belirtilen referans süresi zarfında Avrupa para sisteminin uygulanmasında Komisyona bildirilen bu paraların kambiyo kurlarının aylık ortalamasına
dayanan orandır.
2) Referans süresi şöyledir:
- İzleyen 1 nisandan itibaren uygulanacak çevirme oranları için, OCAK AYI- İzleyen 1 temmuzdan itibaren uygulanacak çevirme oranları için, NİSAN AYI,
- İzleyen 1 ekimden itibaren uygulanacak çevirme oranları için TEMMUZ AYI,
- İzleyen 1 ocaktan itibaren uygulanacak çevirme oranları için, EKİM AYI.
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3)
4)
5)
6)

Kaldırıldı.
İdari Komisyon, Hesap Komisyonunun önerisi üzerine, 1. paragrafta sözü edilen hallerde uygulanacak
çevirme oranlarını belirlemek üzere nazara alınacak tarihi tespit eder.
1. paragrafta sözü edilen hallerde uygulanacak çevirme oranları, bu oranların ilk gününden itibaren
uygulandığı aydan önceki ayda AVRUPA TOPLULUKLARI RESMİ GAZETESİNDE yayımlanır.
1. paragrafta sözü edilmeyen hallerde, çevirme işlemi, hem yardımların ödenmesinde hem de gider
iadesinde ödeme tarihindeki resmi kambiyo kuru üzerinden yapılır.
BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 108 - Mevsimlik İşçi Niteliğinin Kanıtlanması
Mevsimlik işçi niteliğini kanıtlamak için, Tüzüğün 1/c maddesinde sözü edilen ücretli çalışan, çalışmaya geldiği veya çalışmış olduğu üye devletin istihdam servislerince onanmış İş Sözleşmesini ibraz
etmek zorundadır. Şayet o üye devlette mevsimlik iş sözleşmesi düzenlenmiyorsa, istihdam ülkesinin
kurumu, gereğine göre, yardım talebi halinde mevsimlik işçi tarafından verilen bilgilere dayanarak bu
işçinin yapmakta veya yapmış olduğu işin mevsimlik olduğunu gösterir bir belge düzenler.
Madde 109 -Primlerin Ödenmesi İle İlgili Anlaşma
Ücretli çalışanın çalıştığı üye devlet ülkesinde işyeri bulunmayan işveren ve bu ücretli çalışan, primlerin ödenmesi ile ilgili olarak, ücretli çalışanın işverenin prim ödeme yükümüne ilişkin vecibelerini
yerine getirmesi üzerinde anlaşabilirler.
İşveren böyle bir anlaşmayı yetkili kuruma veya gereğine göre anılan üye devletin yetkili makamınca
tayin edilen kuruma göndermek zorundadır.
Madde 110 - Haksız Yere Ödenmiş Yardımların Geri Alınmasına İlişkin İdari Yardımlaşma
Eğer yardımları ödemiş olan bir üye devletin kurumu bu yardımlardan haksız olarak yararlanmış olan
bir kimseye rücu etmek isterse, bu kimsenin oturduğu yerin kurumu veya bu kimsenin oturduğu yerin
yetkili makamınca tayin edilen kurum birinci kuruma elinden gelen yardımı yapar.
Madde 111 - Sosyal Güvenlik Kurumlarınca Haksız Ödemenin Talep Edilmesi Ve Sosyal Yardım
Kuruluşlarının İtirazları
1) Eğer Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin uygulanmasında, malüllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımlarının tasfiyesi veya yeniden gözden geçirilmesinden sonra bir üye devletin kurumu
yardımlardan yararlanan bir kimseye müstahak olduğundan fazla bir yardım ödemişse, bu kurum, bu
kimseye benzeri yardımları ödemekle yükümlü bulunan diğer kurumlardan, fazladan ödenen meblağı,
bu kimseye ödeyecekleri kalıntı miktarlardan kesmelerini talep edebilir. Bu sonuncu kurum kestiği
meblağı alacaklı kuruma transfer eder. Fazla meblağın kalıntı miktarlardan kesilmemesi halinde aşağıdaki 2. paragraf hükümleri uygulanır.
2) Bir üye devletin kurumu yardımlardan yararlanan bir kimseye müstahak olduğundan fazla bir ödeme
yapmışsa, bu kurum, uyguladığı mevzuatta öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde, aynı kimseye
yardım sağlamakla yükümlü bulunan diğer kurumların her birinden, fazladan ödenen meblağı bu kimseye ödeyeceği meblağdan kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu kurum kesintiyi -sanki fazla ödeme
bizzat kendisi tarafından yapılmış gibi- uyguladığı mevzuata göre böyle bir miktarın karşılanmasında
öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde yapar ve kesilen miktarı alacaklı kuruma transfer eder.
3) Tüzüğün uygulandığı bir kimse bir üye devletin ülkesinde sosyal yardımdan diğer bir üye devlet mevzuatına göre sosyal güvenlik yardımlarına müstahak olduğu bir süre zarfında yararlandığında, sosyal
yardımı ödemiş olan kurum, bu kimseye ödenmesi gereken sosyal güvenlik yardımları üzerinde yasal
olarak itirazda bulunma hakkına sahipse, bu kimseye sosyal güvenlik yardımı ödemekle yükümlü diğer üye devletlerin kurumlarından, sosyal yardım olarak ödenmiş olan miktarı bu sonuncu kurumun
bu kimseye ödeyeceği meblağlardan kesmesini talep edebilir.
Eğer Tüzüğün uygulandığı bir kimsenin bir aile bireyi, bir üye devletin ülkesinde sosyal yardımdan, anılan kimsenin bu aile bireyi nedeniyle diğer bir üye devlet mevzuatına göre sosyal güvenlik
yardımlarına müstahak olduğu bir süre zarfında yararlanıyorsa, sosyal yardımı ödemiş olan kurum,
bu kimseye ilgili aile bireyi nedeniyle ödenmesi gereken sosyal güvenlik yardımları üzerinde yasal
olarak itirazda bulunma hakkına sahipse, bu kimseye bu nedenle bu kabil sosyal güvenlik yardımlarını
ödemekle yükümlü diğer üye devletlerin kurumlarından, sosyal yardım olarak ödenmiş olan miktarı
bu sonuncu kurumun anılan kimseye ödeyeceği meblağlardan kesmesini talep edebilir. Bu sonuncu
kurum kesintiyi kendi mevzuatına göre böyle bir miktarı karşılamada öngörülen koşullar ve sınırlar
dahilinde yapar ve kesilen miktarı alacaklı kuruma transfer eder.
Madde 112
Eğer bir kurum haksız ödemeleri doğrudan veya başka bir kurum aracılığı ile yapmışsa ve bunların
geri alınması mümkün olmuyorsa, sözkonusu meblağlar, haksız ödemenin hileli bir eylemden ileri
gelmiş olması hariç, kesinlikle birinci kurumun yükümünde kalır.
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Madde 113 -Uluslararası Taşıt İşçilerine Haksız Yere Ödenen Sağlık Yardımları Giderlerinin
Tahsili
1) Eğer sağlık yardımlarından yararlanma hakkı yetkili kurumca tanınmıyorsa, Uygulama Tüzüğünün
20/1 veya 62/1 maddesinde sözü edilen varsayım uyarınca bir uluslararası taşıt işçisine geçici bulunma yeri kurumunca sağlanan sağlık yardımları giderleri yetkili kurumca iade olunur.
2) Geçici bulunma yeri kurumuna önceden başvurmadığı ve sağlık yardımlarına müstahak olmadığı halde Uygulama Tüzüğünün 20/1 veya 62/1 maddesinde sözü edilen belgenin ibrazı üzerine sağlık yardımlarından yararlanmış olan bir uluslararası taşıt işçisi için geçici bulunma yeri kurumunca yapılmış
olan giderler, anılan belgede yetkili kurum olarak belirtilmiş kurumca iade olunur.
3) Yetkili kurum veya 2. paragrafta sözü edilen halde yetkili kurum olarak belirtilmiş olan kurum veya bu
maksatla tayin edilen kurum, ilgili kimse üzerinde, haksız yere ödenmiş sağlık yardımlarının değerine
eşit bir alacak hakkını korur. Anılan kurumlar bu alacakları Uygulama Tüzüğünün 101/3 maddesinde
belirtilen Hesap Komisyonuna bildirirler ve bu Komisyon bu alacaklar için bir cetvel düzenler.
Madde 114 - Uygulanacak mevzuata ve yardım için başvurulan kuruma itiraz halinde
yardımların geçici olarak ödenmesi
Gerek Tüzüğün Bölüm II hükümleri uyarınca uygulanacak mevzuat gerekse yardım için başvurulan
kurumun belirlenmesi konusunda iki veya daha fazla üye devletin kurumları arasında itirazda bulunulması halinde; yardım talebinde bulunabilecek kimse, sanki itiraz sözkonusu değilmiş gibi, oturduğu
yerin kurumunca uygulanan mevzuatta öngörülen yardımlardan veya ilgili devletlerden birinin ülkesinde oturmuyorsa, ilk kez yardım talebinde bulunduğu ilgili kurumca uygulanan mevzuatta öngörülen yardımlardan geçici olarak yararlanır.
Madde 115 - Yetkili Devlet Dışında Bir Üye Devlet Ülkesinde Tıbbi Ekspertizlerin Yapılması
Usulleri
Tüzüğün 87. maddesi uyarınca kendisinden tıbbi ekspertiz yapması istenen oturma veya geçici bulunma yeri kurumu bu ekspertizi uyguladığı mevzuatta öngörülen usullere göre yapar.
Şayet bu kabil usuller yoksa, anılan kurum, uygulanacak usulleri öğrenmek üzere yetkili kuruma
başvurur.
Madde 116 - Primlerin Tahsiline İlişkin Anlaşmalar
1) Tüzüğün 92/2 maddesi uyarınca düzenlenecek anlaşmalar Uygulama Tüzüğünün 5 no.lu Ekinde gösterilir.
2) 3 sayılı Tüzüğün 51. maddesinin uygulanmasında düzenlenmiş olan anlaşmalar Uygulama Tüzüğünün
5 no.lu Ekinde gösterilmek koşulu ile uygulanmaya devam eder.
BÖLÜM VI bis
ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEME İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 117 - Bilgilerin İşlenmesi
1) Uygulama Tüzüğünün 117 quater maddesinde belirtilen Teknik Komisyonun tetkiklerine ve önerilerine
dayanarak, İdari Komisyon, bilgilendirme işlemine ilişkin yeni tekniklere, Tüzükte ve Uygulama Tüzüğünde öngörülen verilerin tamamlanması yollarını ve ilgili yerlere aktarılan usulleri uyarlar.
2)
İdari Komisyon, her yeni üye devlette yeni bilgi işlem tekniklerindeki gelişmeyi dikkate alarak bu
modellerin, yürütüm yolları ve aktarım usullerinin genel uygulanmasını garanti etmek üzere gerekli
önlemleri alır.
Madde 117 bis - Telematik Servisleri
1) Üye devletler Tüzüğün ve Uygulama Tüzüğünün uygulanmasında gerekli bilgilerin kurumlar arasında
alınıp verilmesinde tedrici olarak telematik servislerinden yararlanırlar.
Avrupa Toplulukları Komisyonu üye devletlerin telematik servislerini kurmalarından sonra yürütülecek
ortak çıkar faaliyetlerine destek verir.
2) İdari Komisyon Uygulama Tüzüğünün 117 guter Maddesinde sözü edilen Teknik Komisyondan gelen
önerileri dikkate alarak telematik servisleri için özellikle güvenlik ve standartlarla ilgili ortak mimari
kuralları karara bağlar.
Madde 117 ter - Telematik Hizmetlerinin İşleyişi
1) Her üye devlet telematik hizmetlerinin kendilerine düşen kısmını kişisel verilerin işlenmesi bakımından birey haklarının korunmasına dair Topluluk hükümlerine göre yönetir.
2) İdari Komisyon ortak telematik hizmetlerinin işletilmesine ilişkin hükümler tespit eder.
Madde 117 quater - Verileri İşleyen Teknik Komisyon
1) İdari Komisyon, 117, 117 bis ve 117 ter maddeleri uyarınca alınması gereken kararlardan önce rapor
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ve gerekçeli görüş verecek bir Teknik Komisyon oluşturur. Teknik Komisyonunun çalışma yöntemleri
ve oluşumu İdari Komisyon tarafından belirlenir.
2) Teknik Komisyon:
a) İlgili Teknik dokümanları derler, önündeki konu ile ilgili gerekli araştırma ve çalışmaları yapar;
b) 1. Fıkrada belirtilen raporunu ve gerekçeli görüşünü İdari Komisyona sunar;
c) İdari Komisyon tarafından kendisine verilen diğer görevleri ve maddeleri gerçekleştirir.
BÖLÜM VII
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Madde 118 - Ücretli Çalışanlarla İlgili Aylıklar Ve Gelirler Konusunda Geçici Hükümler
1) Riskin meydana geldiği tarihin 1 ekim 1972 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet
ülkesinde uygulamaya konduğu tarihten önceye rastlaması ve aylık veya gelir talebinin henüz bu
tarihten önce tasfiyeye yer vermemiş olması halinde, bu talep, yardımların bu risk nedeniyle ve bu
tarihten önceki bir dönem için sağlanmasının gerekmesi koşulu ile:
a) 3 sayılı Tüzük hükümlerine veya ilgili üye devletler arasında yürürlükte olan sözleşmeler hükümlerine göre, 1 ekim 1972 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya konmasından önceki dönem için,
b) Tüzük hükümlerine göre, 1 ekim 1972 tarihinde veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya konduğu tarihte başlayan dönem için, olmak üzere çifte tasfiyeyi gerektirir.
Ancak, şayet “a” bendi hükümlerinin uygulanmasında hesaplanan miktar “b” bendi hükümlerine
göre hesaplanan miktardan fazla ise, ilgili kimse, “a” bendi hükümlerinin uygulanmasında hesaplanan miktardan yararlanmaya devam eder.
2) Bir üye devletin kurumuna 1 ekim 1972 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya konduğu tarihten sonra malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımlarından yararlanmak
üzere bir talepte bulunulması, bu tarihten önce aynı risk için diğer üye devletlerden biri veya birkaçının kurumu veya kurumlarınca tasfiye edilmiş yardımların Tüzük hükümlerine göre resen yeniden
gözden geçirilmesini gerektirir; şu kadar ki, bu gözden geçirme daha düşük miktarda bir yardım tahsis edilmesi sonucunu doğurmaz.
Madde 119 - Ücretsiz Çalışanlarla İlgili Aylıklar Ve Gelirler Konusunda Geçici Hükümler
1) Riskin meydana geldiği tarihin 1 temmuz 1982 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya konduğu tarihten önceye rastlaması ve aylık veya gelir talebinin henüz bu
tarihten önce tasfiyeye yer vermemiş olması halinde, bu talep, yardımların bu risk nedeniyle ve bu
tarihten önceki dönem için sağlanmasının gerekmesi koşulu ile:
a) Tüzük hükümlerine veya ilgili üye devletler arasında bu tarihten önce yürürlükte olan sözleşmelere
göre 1 temmuz 1982 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya
konduğu tarihten önceki dönem için,
b) Tüzük hükümlerine göre, 1 temmuz 1982 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet
ülkesinde uygulamaya konduğu tarihte başlayan dönem için, çifte tasfiyeyi gerektirir.
Ancak, “a” bendi hükümlerinin uygulanmasında hesaplanan miktar “b” bendi hükümlerinin uygulanmasında hesaplanan miktardan fazla ise, ilgili kimse, “a” bendi hükümlerinin uygulanmasında
hesaplanan miktardan yararlanmaya devam eder.
2) Bir üye devletin kurumuna, 1 temmuz 1982 tarihinden veya Uygulama Tüzüğünün ilgili üye devlet
ülkesinde uygulamaya konduğu tarihten itibaren malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımlarına ilişkin bir
talepte bulunulması, bu tarihten önce aynı risk için diğer üye devletlerden biri veya birkaçının kurumu
veya kurumlarınca tasfiye edilmiş yardımların Tüzük hükümlerine göre resen yeniden gözden geçirilmesini gerektirir; şu kadar ki, bu gözden geçirme daha düşük miktarda bir yardım tahsisi sonucunu
doğurmaz.
Madde 119 bis - Uygulama Tüzüğünün 15/1/A (Sondaki) Maddesinin Uygulanmasında Aylıklar
Ve Gelirlerle İlgili Geçici Hükümler
1) Riskin meydana geldiği tarihin 1 ocak 1987 tarihinden önceye rastlaması ve aylık ve gelir talebinin bu
tarihten önce henüz bir tasfiyeye yer vermemiş olması halinde, bu talep, yardımların bu risk nedeniyle
ve bu tarihten önceki dönem için sağlanmasının gerekmesi koşulu ile:
a) Tüzük hükümlerine veya ilgili üye devletler arasında yürürlükte olan sözleşmelere göre, 1 ocak
1987 tarihinden önceki dönem için,
b) Tüzük hükümlerine göre, 1 ocak 1987 tarihinden itibaren başlayan dönem için, olmak üzere çifte
tasfiyeyi gerektirir.
Ancak, “a” bendinin uygulanmasında hesaplanan miktar “b” bendine göre hesaplanan miktardan
fazla ise, ilgili kimse, “a” bendi hükümlerinin uygulanmasında hesaplanan miktardan yararlanmaya devam eder.
2) Bir üye devletin kurumuna 1 ocak 1987 tarihinden itibaren malüllük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına
ilişkin bir talepte bulunulması, bu tarihten önce aynı risk için üye devletlerden biri veya birkaçının
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3)
4)

5)

kurumu veya kurumlarınca tasfiye edilmiş yardımların -3 sayılı tüzük hükümleri saklı kalmak üzeretüzük hükümlerine göre resen yeniden gözden geçirilmesini gerektirir.
İlgili üye devlet ülkesinde 1 ocak 1987 tarihinden önce bir aylık veya gelirin tasfiyesini sağlamış olan
ilgililerin hakları, talepleri üzerine, 3811/86 sayılı AET tüzüğü hükümleri nazara alınarak, yeniden
gözden geçirilebilir.
Eğer 3. paragrafta sözü edilen talep 1 ocak 1987 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yapılırsa, 3811/86
sayılı AET tüzüğü uyarınca doğan haklar, üye devletlerin hakların düşmesine veya zaman aşımına uğramasına ilişkin mevzuatları hükümleri ilgililere uygulanmaksızın, 1 ocak 1987 tarihinden veya aylık
ya da gelirin 1 ocak 1987 tarihinden sonraya ait olması halinde aylık veya gelir hakkının doğduğu
tarihten itibaren hak kazanılır.
Eğer 3. paragrafta sözü edilen talep 1 ocak 1987 tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin sona ermesinden
sonra yapılırsa, 3811/86 sayılı AET tüzüğü uyarınca doğan ve düşmeyen veya zaman aşımına uğramayan haklar, ilgili üye devletlerin mevzuatlarında daha elverişli hükümler bulunması hariç, talep
tarihinden itibaren kazanılır.

Madde 120 - Yüksek Öğrenim Yapan ve Mesleki Eğitim Gören Kimseler
10 ve 10 bis maddelerinin istisnası olarak, bu Tüzük hükümleri gerektiğinde öğrencilere kıyas yoluyla
uygulanır.
Madde 121 - Uygulama İle İlgili Ek Anlaşmalar
1) İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları ihtiyaç oldukça Tüzüğün idari uygulama
usullerini tamamlamaya yönelik ek anlaşmalar düzenleyebilirler. Bu anlaşmalar Uygulama Tüzüğünün
5 no.lu Ekinde gösterilecektir.
2) 1. paragrafta sözü edilen anlaşmalara benzeyen ve 1 ekim 1972 tarihinden önceki günde yürürlükte
olan anlaşmalar Uygulama Tüzüğünün 5 no.lu Ekinde gösterilmek koşulu ile uygulanmaya devam
eder.
Madde 122 - Eklerdeki Değişikliklerle İlgili Özel Hükümler
Uygulama Tüzüğünün Ekleri, üye devletlerin veya bunların yetkili makamlarının talebi üzerine, İdari
Komisyonun görüşü alındıktan sonra Komisyonun bir Tüzüğü ile değiştirilebilir.
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EK 1
YETKİLİ MAKANLAR
(Tüzüğün 1/1 Maddesi, Uygulama Tüzüğünün 4/1 ve 122.Maddeleri)
A.

BELÇİKA

1.
2.
3.
4.

Sosyal Koruma Bakanlığı, Brüksel
Orta Sınıflar Bakanlığı, Brüksel
Aylıklar Bakanlığı, Brüksel
Kamu Görevi Bakanlığı, Brüksel

B.

ÇEK CUMHURİYETİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Prag
Sağlık Bakanlığı, Prag
Savunma Bakanlığı, Prag
İçişleri Bakanlığı, Prag
Adalet Bakanlığı, Prag
Maliye Bakanlığı, Prag

C.

DANİMARKA

1.
2.
3.
4.
5.

Sosyal İşler Bakanlığı, Kopenhag
İstahdam Bakanlığı, Kopenhag
İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, Kopenhag
Maliye Bakanlığı, Kopenhag
Aile ve Tüketim Bakanlığı, Kopenhag

D.

ALMANYA

Federal Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Bon

E.

ESTONYA

Sosyal İşler Bakanlığı, Tallin

F.

YUNANİSTAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

G.

İSPANYA

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Madrid

H.

FRANSA

1. Sosyal İşler ve Ulusal Dayanışma Bakanlığı, Paris
2. Tarım Bakanlığı, Paris

İ.

İRLANDA

1. Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı, Dublin
2. Sağlık ve Çocuk Bakanlığı, Dublin

J.

İTALYA

1.
2.
3.
4.

K.

KIBRIS

1. Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı, Akçukwoia
2. Sağlık Bakanlığı, Akçukwoia
3. Maliye Bakanlığı, Akçukwoia

L.

LETONYA

Sosyal Yardım Bakanlığı, Riga

M.

LİTVANYA

1. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı, Vilnius
2. Sağlık Bakanlığı, Vilnius

N.

LÜKSEMBURG

1. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Lüksemburg
2. .Aile Bakanlığı, Lüksemburg
3. Kamu Görevi Ve İdari Reform Bakanlığı, Lüksemburg

O.

MACARİSTAN

1. Sağlık, Sosyal İşler Ve Aile Bakanlığı, Budapeşte
2. İstihdam ve Çalışma Bakanlığı, Budapeşte
3. Maliye Bakanlığı, Budapeşte

İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Atina
Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı, Atina
Ticaret Gemileri Bakanlığı, Atina
Ulusal Savunma Bakanlığı, Atina
Ulusal Eğitim ve İsadetler Bakanlığı, Atina
Ekonomik İşler Bakanlığı, Atina

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Roma
Sağlık Bakanlığı, Roma
Adalet Bakanlığı ,Roma
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Roma
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P.

MALTA

1. Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı
2. Sağlık, Yaşlı Kimseler ve Yakınlık Tedavi Bakanlığı

Q.

HOLLANDA

1. Sosyal İşler Ve İstihdam Bakanlığı, Den Haag
2. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, La Haye

R.

AVUSTURYA

1. Federal Sosyal Güvenlik, Çeşitli Kuşaklara İlişkin Sorunlar ve
Tüketicilerin Korunması Bakanlığı, Viyana
2. Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı, Viyana
3. Federal Sağlık ve Kadınlar Bakanlığı, Viyana
4. Memur Özel Rejimi İçin: Federal Şansölye ,Viyana veya İlgili Eyalet
Hükümeti

S.

POLONYA

1. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, Varşova
2. Sağlık Bakanlığı, Varşova

T.

PORTEKİZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U.

SOLOVENYA

1. Çalışma.Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı, Lijublijana
2. Sağlık Bakanlığı, Lijublijana

V.

SLOVAKYA

1. Slovakya Cumhuriyeti Çalışma,Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı,
Bratislava
2. Slovakya Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Bratislava

Çalışma Ve Dayanışma Bakanlığı, Lizbon.
Sağlık Bakanlığı, Lizbon
Mader Özerk Bölgesi Sosyal İşler Bölge Sekreterliği, Funchal
Azor Özerk Bölgesi Sosyal İşler Bölge Sekreterliği, Angra de Heroismo
Maliye Bakanlığı, Lizbon
Devlet Reform ve Kamu Yönetimi Bakanlığı, Lizbon

W. FİNLANDİYA

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, Helsinki

X.

İSVEÇ

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Stokolm

Y.

BİRLEŞİK KRALLIK

1. Çalışma ve .Aylıklar Bakanlığı, Londra
1 -a) Sağlık Bakanlığı, Londra
1 -b) Vergi ve Gümrük İdaresi Komiserlikleri veya bunların
Resmi Temsilcileri, Londra
2. İskoçya Bakanlığı, Edinburg
3. Galler Ülkesi Bakanlığı, Cardiff
4. Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Bellast / Sağlık, Sosyal Hizmetler ve
Kamu Güvenliği Bakanlığı, Belfast
5. Sosyal İşler Birinci Sekreterliği, Cebelitarık
6. Cebelitarık Sağlık Merci Genel Müdürlüğü
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EK 2
YETKİLİ KURUMLAR
(Tüzüğün 1/o Maddesi ve uygulama Tüzüğünün 4/2 maddesi)
A. BELÇİKA
1. HASTALIK VE ANALIK
a. Uygulama Tüzüğünün 16-29.
Maddelerinin Uygulanmasında:
i) Genel Kural Olarak
ii) Gemi Adamları İçin
iii) Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kimseler için
iv) Belçika Kongosu ve
Ruvanda – Urundi Eski
Müstahdemleri için
b. Uygulama Tüzüğünün
V. Bölümünün uygulanmasında

2. MALÜLLÜK
a. Genel malüllük (işçiler,
müstahdemler, maden işçileri)
ve ücretsiz çalışanların
malüllüğü

b. Maden işçilerinin özel Malüllüğü
c. Gemi adamlarının Malüllüğü
d. Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kimselerin
malüllüğü
e. Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemlerin
malüllüğü
f. Memur Özel Rejimine tabi
kimselerin malüllüğü

3. YAŞLILIK VE ÖLÜM (Aylıklar)
a. Genel rejim (işçiler, müstahdemler
maden işçileri ve gemi adamları)
b. Ücretsiz çalışanlar rejimi
c. Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimi
d. Belçika Kongosu ve RuandaUrundi Eski Müstahdemler
Rejimi
e. Memur Özel Rejimi

: Ücretli veya ücretsiz çalışanın bağlı olduğu Sigorta
Kuruluşu
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Anvers
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel

: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel

: Hastalık, Malüllük Sigortası Ulusal Kurumu (INAMI) (Gemi Adamları Sigorta Kuruluşları ve Yardım
ve Koruma Sandığı adına)

: Hastalık, Malüllük Sigortası Ulusal Kurumu (INAMI) Brüksel (Ücretli veya ücretsiz çalışanın evvelce
veya halen bağlı olduğu sigorta kuruluşu ile aile
birlikte)
: Maden İşçileri Ulusal Emeklilik Fonu, Brüksel
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Anvers

: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel

: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi veya özel aylık
rejimini yöneten servis

: Aylıklar Ulusal Ofisi (ONP), Brüksel
: Bağımsız Çalışanlar Ulusal Sosyal Sigortalar Kurumu (INASTI), Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel

: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Maliye Bakanlığı Aylıklar İdaresi veya özel aylık
rejimini yöneten servis

4. İŞ KAZALARI
a. 10 nisan 1971 tarihli kanunun
72.maddesinde öngörülen
revizyon süresinin sona ermesine
kadar
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i)

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Sağlık Yardımları
- Protezlerin yenilenmesi ve bakımı
- Yukarıda belirtilenler dışında kalan
yardımlar

ii) Para Yardımları
- Ödenek
- 21 aralık 1971 tarihli Krallık
Kararında öngörülen
ek yardım
10 nisan 1971 tarihli kanunun
72.maddesinde öngörülen
revizyon sürelerinin sona ermesine
kadar
i) Sağlık Yardımları
ii) Para Yardımları
- Gelir
- Ek Yardım
Gemi Adamları ve Balıkçılar
Rejimi
Sigorta yoksa
Belçika Kongosu ve Raunda –
Urundi Eski Müstahdemler
Rejimi
Belçika Kamu Kesiminin tamamı
İçin
Askerler ve Jandarmalar Rejimi

5. MESLEK HASTALIKLARI
a. Genel kural olarak
b. Belçika Kongosu ve RuandaUrundi Eski Müstahdemleri
Rejimi
c. Belçika kamu kesiminin
tamamı için
d. Askerler ve Jandarmalar Rejimi
6. ÖLÜM ÖDENEKLERİ
a. Hastalık-Malüllük Sigortası
i) Genel kural olarak
ii) Gemi Adamları için
iii) Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi olan kimseler için
iv) Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri
İçin
b. İş Kazaları
i) Genel kural olarak
ii) Gemi adamları için
iii) Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri İçin
iv) Belçika kamu kesiminin
tamamı için
v) Askerler ve Jandarmalar için
c. Meslek Hastalıkları
i) Genel kural olarak
ii) Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri İçin
iii) Belçika kamu kesiminin
tamamı için
iv) Askerler ve jandarmalar için

: İşverenin sigortalı olduğu veya bağlı o duğu sigorta kuruluşu
:
: Yukarıdaki kuruluş.
: FAT, Brüksel

:
: FAT, Brüksel
:
: Gelirler için anlaşmalı kuruluş.
: FAT, Brüksel
: FAT, Brüksel
: FAT, Brüksel
: FAT ,Brüksel
: Memur istihdam eden İdarenin personel servisi
: Maliye Bakanlığı Aylıklar İdaresi
: Meslek Hastalıkları Fonu (FMP), Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Memur istihdam eden idarenin personel servisi
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi
:
: INAMI, Brüksel (çalışanın bağlı olduğu sigorta
kuruluşu ile birlikte)
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Anvers
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
:
: Sigorta kuruluşu.
: FAT, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Memuru istihdam eden idarenin personel servisi
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi, Brüksel
:
: Meslek Hastalıkları Fonu (FAP), Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi, Brüksel
: Memuru istihdam eden idarenin personel servisi
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi veya özel aylık
rejimini yöneten servis
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7. İŞSİZLİK
i) Genel kural olarak
ii) Gemi adamları için

: Ulusal İstihdam İdaresi, Brüksel
: Ticaret Gemileri Gemi Adamları Birimi, Anvers

8. AİLE YARDIMLARI
a. Ücretli Çalışanlar Rejimi

: Ücretli çalışanlar Aile Ödenekleri Ulusal Ofisi,
Brüsel
: Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ulusal Kurumu, Brüksel

b. Ücretsiz Çalışanlar Rejimi
c. Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri için

: Denizaşırı Sosyal Güvenlik İdaresi
B. ÇEK CUMHURİYETİ

1. HASTALIK VE ANALIK
a. Sağlık Yardımları

: İlgili kimsenin bağlı olduğu hastalık sigortası kurumu
:
: Çek Sosyal Güvenlik İdaresi, Prag ve bölge birimleri
:
: Savunma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
: İçişleri Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
: Adalet Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
: Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi

b. Para Yardımları
i) Genel olarak
ii) Silahlı kuvvetler personeli İçin
- Asker mesleğinde olanlar
- Polis ve itfaiyeci personel
- Cezaevi personeli
- Gümrük idaresi personeli
2. MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM
a. Genel olarak
b. Silahlı kuvvetler personeli için
- Asker mesleğinde olanlar
- Polis ve itfaiye personeli
- Gümrük İdaresi personeli

:
:
:
:
:

Çek sosyal güvenlik idaresi, Prag’
Savunma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
İçişleri Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi

3. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları
i) Genel olarak
- Ödenek
- Aylıklar
- Kısa süreli yardımlar
ii) Silahlı kuvvetler personeli
İçin
- Asker mesleğinde olarılar
- Polis ve itfaiye personeli
- Cezaevi personeli
- Gümrük İdaresi personeli
4. ÖLÜM ÖDENEKLERİ

: İlgili kimsenin bağlı olduğu hastalık sigortası Kurumu
:
:
: İşveren veya sigortalı adına sigorta kuruluşu /
Kooperatif sigorta şirketi
: Çek Sosyal Güvenlik Servisi, Prag
: Çek Sosyal Güvenlik Servisi, Prag ve Bölge birimleri
:
:
:
:
:

Savunma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sosyal Güvenlik servisi
Adalet Bakanlığı Sosyal Servisi
Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Servisi
İlgilinin oturduğu/bulunduğu yerdeki kamu sosyal
yardım kuruluşları

5. İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ

: İlgilinin oturduğu/bulunduğu yerdeki İstihdam
Kurumu

6. AİLE YARDIMLARI

: İlgilinin oturduğu/bulunduğu yerdeki kamu sosyal
yardım kuruluşları

1. HASTALIK VE ANALIK
i. Sağlık Yardımları
1) Genel olarak

C. DANİMARKA
:
: Yetkili Bölge Komün İdaresi
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2) Yardım talep edenlere ve
yardım sahiplerine ve bunların
başka bir üye devlette oturan
aile bireylerine ilişkin
yardımlar için, bk. Tüzüğün
Bölüm III, Kısım 1, Kesim 4
ve 5 hükümleri ve Uygulama
Tüzüğünün 28-30.maddeleri
ii. Para yardımları

: Sosyal Güvenlik İdaresi, Kopenhag
: İlgilinin oturduğu Komün idaresi

2. MALÜLLÜK
a. Sosyal Aylıklar mevzuatı
uyarınca sağlanan yardımlar
b. İşe Uyum yardımları
c. Memur rejimine ilişkin
yardımlar

: Sosyal Güvenlik İdaresi, Kopenhag
: İlgilinin oturduğu komün idaresi
: Maliye Bakanlığı (Memur yönetimi ajansı) ve idari
işler Birimi

3. YAŞLILIK VE ÖLÜM (Aylıklar)
a. Sosyal aylıklar mevzuatı
uyarınca bağlanan aylıklar
b. Ücretli Çalışanlar Ek Aylıklar
Kanunu uyarınca bağlanan
aylıklar
c. Memur rejiminde bağlanan
aylıklar

: Sosyal Güvenlik İdaresi, Kopenhag
: Ücretli Çalışanlar Ek Aylıklar Ofisi, Hillerod
: bk.2/c.

4. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
a. Sağlık yardımları ve gelirler

: İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ulusal Ofisi,
Kopenhag
: İlgilinin oturduğu komün idaresi

b. Günlük Ödenekler
5. ÖLÜM ÖDENEKLERİ
a. Danimarka’da oturan
sigortalılar için

: İlgilinin oturduğu komün idaresi / Kopenhag’da
Belediye Meclisi

b. Tüzüğün Bölüm III, Kısım 5
hükümleri ve Uygulama
Tüzüğünün78 ve 79 maddeleri
uyarınca başka bir üye devlette
oturanlar için

: İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, Kopenhag

6. İŞSIZLİK

: Çalışma Müdürlüğü,Kopenhag

7. AİLE YARDIMLARI

: İlgilinin oturduğu Komün idaresi_t
D. ALMANYA

(Alman kurumlarının yetkileri, aşağıda aksine bir durum
belirtilmemişse Alman mevzuatı hükümlerine göre yürütülür.)
1. HASTALIK SİGORTASI
Tüzüğün 13/2/e maddesinin uygulanmasında
a. İlgili kimse Almanya Federal
Cumhuriyeti ülkesinde
oturuyorsa
b. İlgili kimse başka bir üye devlet
ülkesinde oturuyorsa
c. İlgili Kimsenin aile bireyleri
askere çağrılmadan veya yeniden

:
: İlgilinin seçtiği hastalık sigortası sandığı
: İlgilinin seçtiği Bon kesimi hastalık sandığı
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çağrılmadan önce veya sivil
hizmete çağrılmadan önce
Uygulama Tüzüğünün 1 7 /1
maddesi uyarınca bir Alman
kurumuna bağlı idiyseler

: Bu aile bireylerinin bağlı olduğu hastalık sigortası
kurumu

Tüzüğün 25/1 maddesinin
Uygulanmasında

: İşsiz kimsenin Federal Almanya Cumhuriyeti
ülkesinden ayrıldığı tarihte bağlı olduğu hastalık
sandığı

Tüzüğün Bölüm III, Kısım 1,
Kesim 4 ve 5 hükümleri uyarınca
aylık veya gelir talep edenlerin
veya sahiplerinin ve bunların
aile bireylerinin hastalık sigortası
için

: İlgilinin sandığı oturma yeri yetkili yeril hastalık
sandığı, eğer bu sandık hastalık sigortası sandığı ise ilgili kimse Ren Yerel Hastalık Sandığı, Bon
Bölge Müdürlüğüne bağlı olur.

2. İŞÇİLER MÜSTAHDEMLER VE MADENLERDE
Tüzük hükümleri uyarınca yardım
talepleri ve yardımların sağlanması
üzerine karar vermede olduğu gibi
isteğe bağlı sigortaya kabulde
a. Ya münhasıran Alman
mevzuatı veya hem Alman
mevzuatı ve başka bir üye devlet
mevzuatı uyarınca
sigortalanmış olan veya öyle
kabul edilen kimseler ve bunların
aile bireyleri için, ilgili kimse
Başka bir üye devlet ülkesinde
oturuyorsa,veya
Başka bir üye devletin vatandaşı
olarak üye olmayan bir devlet
ülkesinde oturuyorsa
i) Son prim işçilerin aylık
sigortasına ödenmişse
- İlgili kimse Hollanda’da veya
Hollanda vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa,
İlgili kimse Belçika veya
İspanya’da veya Belçika veya
İspanya vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse İtalya veya
Malta’da veya İtalyan veya
Malta vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse Fransa’da veya
Lüksemburg’da veya bu
ülkelerin vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde oturuyorsa
İlgili kimse Danimarka,
Finlandiya veya İsveç’te veya bu
ülkelerin vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa

ÇALIŞANLARIN AYLIK SİGORTASI

:

:

:
:

: Ren eyaleti Bölge Sigorta Ofisi, Düsseldorf

: Sveb Bölge Sigorta Ofisi, Augsbur

:

: Schleswig – Holstein Bölge Sigorta Ofisi, Lubec
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-

-

-

-

-

-

-

-

İlgili kimse Estonya, Letonya
veya Litvanya’da veya bu
ülkelerin vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse İrlanda veya Birleşik
Krallık’ta veya bu ülkelerin
vatandaşı olarak üye olmayan
bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse Yunanistan
veya Kıbrıs’ta veya bu
ülkelerin vatandaşı olarak
üye olmayan bir devlet
ülkesinde oturuyorsa
İlgili kimse Portekiz’de
veya bu ülkenin vatandaşı
olarak üye olmayan bir
devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse Avusturya’da
veya bu ülkenin vatandaşı
olarak üye olmayan bir devlet
ülkesinde oturuyorsa
İlgili kimse Polonya’da veya
bu ülkenin vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
İlgili kimse Slovenya,
Slovakya veya Çek
Cumhuriyetinde veya bu
Ülkelerin vatandaşı olarak
üye olmayan bir devlet
ülkesinde oturuyorsa

İlgili kimse Macaristan’da
veya bu ülkenin vatandaşı
olarak üye olmayan bir
devlet ülkesinde
oturuyorsa
Bununla birlikte son prim
Sarre Bölge Sigorta Ofisine
ödenmişse ve ilgili kimse Fransa,
İtalya, Lüksemburg’da veya
bu ülkelerin vatandaşı olarak
üye olmayan bir devlet
ülkesinde oturuyorsa
Franfurt main Demiryolları
Bölge Sigorta Ofisine
ödemişse
Hamburg Gemi Adamları
Sigorta Sandığına veya
(Gemi Adamları Sigorta
Sandığı) (İşçiler ve
Müstahdemlerin Aylık
Sigortasına) ödenmişse
ii) Son prim müstahdemlerin
aylık sigortasına ödenmişse
Hamburg Gemi Adamları
Sigorta Sandığına veya son
olarak Franfurt Demiryolları
Federal Sigorta Ofisine hiç
bir prim ödenmemişse

: Mecklemburg / Batı Pomerauie Bölge Sigorta
Ofisi, Neubrandenburg

: Hamburg Serbest Şehir Bölge Sigorta Ofisi,
Hamburg

: Bad-Wurtemberg Bölge Sigorta Ofisi, Karlsruhe

: Aşağı Franconie Bölge Sigorta Ofisi, Würzburg

: Yukarı Bavyera Bölge Sigorta Ofisi, Münih

: Berlin Bölge Sigorta Ofisi, Berlin

: Aşağı Bavyera / Yukarı Palatinat Bölge Sigorta
Ofisi, Landshut

: Thuringe Bölge Sigorta Ofisi, Erfur
:

: Sarre Bölge Sigorta Ofisi, Saarebück
: Anılan Bölge Sigorta Ofisi

: Hamburg Gemi Adamları Sigorta Sandığı
:

: Müstahdemlerin Federal Sigorta Ofisi, Berlin
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-

Bir prim (Gemi Adamları
Sigorta Sandığı / Hamburg
İşçiler ve Müstahdemler Aylık
Sigortasına) ödenmişse

-

Son prim Franurt
Demiryolları Sigorta Ofisine
ödenmişse
iii) Bir prim Maden İşçileri
Aylık Sigortasına ödenmişse
b. Alınan mevzuatına göre veya
Alman ve bir veya birden fazla
üye devlet mevzuatına göre
sigortalanmış olan veya öyle
kabul edilen kimseler için,
ilgili kimse
Federal Almanya Cumhuriyetinde
veya
Alman vatandaşı olarak üye
olmayan bir devlet ülkesinde
oturuyorsa
i) Son prim Alman mevzuatı
uyarınca işçilerin aylık
sigortasına ödenmişse
Başka bir üye devlet
mevzuatına göre son prim
bir Hollanda Aylık Sigortası
Sandığına ödenmişse
Başka bir üye devlet
mevzuatına göre son prim
bir Belçika kurumuna
ödenmişse
Başka bir üye devlet
mevzuatına göre son prim
bir İtalyan veya Malta
Kurumuna ödenmişse
Başka bir üye devlet
mevzuatına göre son prim
bir Fransız veya Lüksemburg
kurumuna ödenmişse
Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Danimarka,
Finlandiya veya İsveç aylık
sigortası kurumana ödenmişse
Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Estonya,
Letonya veya Litvanya kurumuna
ödenmişse
-

-

-

Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir İrlanda
veya Birleşik Krallık sigorta
kurumuna ödenmişse
Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Yunan veya
Kıbrıs sigorta kurumuna
ödenmişse
Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Portekiz
kurumuna ödenmişse
Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Avusturya
sigorta kurumuna ödenmişse

: Hamburg Gemi Adamları Sigorta Sandığı,
Hamburg
: Frankfurt Demiryolları Sigorta Efi,
: Maden. İşçileri Federal Sigorta Sandığı,
Boehum

:

:
:

: Vesfalya Bölge Sigorta Ofisi, Münster

: Ren Eyaleti Bölge Sigorta Ofisi, Düsseldorf

: Sveb Bölge Sigorta Ofisi,Augsburg

: Ren-Palatinat Bölge Sigorta

: Schleswig-Holstein Bölge Sigorta Ofisi, Lübeck

: Batı Mecklemburg-Pomeranie Bölge Sigorta Ofisi,
Neubrandenburg

: Hamburg Serbest Şehir Bölge Sigorta Ofisi,
Hamburg

: Bade-Wurtemberg Bölge Sigorta Ofisi,Karlsruhe
: Aşarı Frlanconie Bölge Sigorta Ofis Wlürzburg
: Yukarı Bavyera Bölge Sigorta Ofisi, Münih
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-

-

Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Polonya
sigorta kurumuna ödenmişse

Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Slovenya,
Slovakya veya Çek kurumuna
ödenmişse

Başka bir üye devlet mevzuatına
göre son prim bir Macar kurumuna
ödenmişse
Bununla birlikte ilgili kimse Federal
Almanya Cumhuriyeti Ülkesinde
(Sarre’da) veya üye olmayan bir devlet
Ülkesinde oturuyorsa, ve Alman
mevzuatına göre son prim bir Sarre
Aylık Sigortası kurumuna ödenmişse,
başka bir üye devlet mevzuatına göre
ödemenin son prim bir Fransız, İtalyan
veya Lüksemburg sigorta kurumuna
ödenmişse
Eğer son prim Alman mevzuatına göre
ödenmişse
Veya primler Alman ticaret
gemileri mevzuatı veya başka
bir üye devletin mevzuatı
çerçevesinde en az 60 ay için
ödenmişse
Son prim Frankfurt
Demiryolları Sigorta Ofisine
ödenmişse
ii) Son prim müstahdemlerin aylık
sigortasına ödenmişse
- Hiç bir prim ödenmemişse
- Gemi Adamları Sigorta
Sandığına bir prim
ödenmişse
- Son prim Frankfurt
Demiryolları Sigorta Ofisine
Ödenmişse
iii) Maden işçileri Aylık Sigortasına bir prim ödenmişse
c. Yukarıda a/i ve b/i paragraflarında
belirtilen hallerde yardımların
sağlanmasından sonra oturma yeri
ülkesinin değişmesi halinde

: Berlin Sigorta Bölge Ofisi, Berlin, veya
: Yalnız aylık sigortası ve kazalar sigortasını ilgilendiren 9.9.1975 tarihli Anlaşmanın uygulanması
halinde, Alman mevzuatına yetkili Bölge Sigorta
Ofisi,

: Aşağı Bavyera /Yukarı Bölge Sigorta Ofisi,
Lanshud

-

3. TARIMCILARIN YAŞLILIK
SİGORTASI

: Thuring Bölge Sigorta Ofisi, Erfurt

: Sarre Bölge Sigorta Ofisi, Saarbüchen
: Gemi Adamları Sigorta Sandığı, Hamburg

: Gemi Adamları Sigorta Sandığı, Hamburg
: Aynı yer.
:
: Müstahdemlerin Federal Aylık Sigortası, Berlin
: Gemi Adamları Sigorta Sandığı, Hamburg
: Aynı yer
: Maden İşçileri Federal Sandığı, Bochum

: Yetkili kurum ona göre değişir.
: Tarımcılar Yaşlılık Sigortası Sandıkları Ulusal
Derneği

4. ÇELİK SANAYİİ İŞÇİLERİN
EK SİGORTASI

: Sarre Bölge Sigorta Ofisi, Saarbücken

5. İŞ KAZALARI VE MESLEK
HASTALIKLARI SİGORTASI

: Kazalar sigortasından sorumlu olan kurum

6. İŞSİZLİK VE AİLE
YARDIMLARI

: Federal Çalışma Ofisi, Nürnberg
140

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

E. ESTONYA
1. HASTALIK VE .ANALIK

: Estonya Hastalık Sigortası Fonu ,Talin

2. MALÜLLÜK,YAŞLILIK VE
ÖLÜM

: Sosyal Sigorta Ofisi, Tallin

3. İŞ KAZALARI-MESLEK
HASTALIKLARI
a. Medeni Kanunun
uygulanmasında ödenen
tazminat : İşverenler
b. Aylıklar : Sosyal Sigorta Ofisi,Tallin

:

4. ÖLÜM ÖDENEKLERİ

: Sosyal Sigorta Ofisi, Talin

5. İŞSİZLİK

: Estonya İşsizlik Sigortası Fonu

6. AİLE YARDIMLARI

: Sosyal Sigorta Ofisi, Tallin

7. SOSYAL GÜVENLİK
PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE
BAĞLI SORUNLAR
(Sosyal Kesintiler)

: Vergi Dairesi, Tallin
F. YUNANİSTAN

1. HASTALIK VE ANALIK
a. Genel olarak
b. Gemi Adamları Rejimi
c. Tarım Rejimi
d. Kamu hizmetlileri özel rejimi
i) Memurlar
ii) Yerel kollektif görevliler
iii) Aktif hizmet gören askerler
iv) Liman korunmasında aktif
hizmet gören askerler
v) Üst düzey ve teknolojik
kurumların öğrencileri için
özel rejim

: lKA/ETAM- Sosyal Sigortalar Kuruınu- Ücretli Çalışanlar Genel Sigorta Sandığı, Atina veya işçinin
bağlı olduğu sigorta kuruluşu
: Gemi Adamları Birimi, Pire
: Tarım Sigortaları Ulusal Kurumu, Atina
:
: Kamu görevi Sigortalılarının Sağlık Yardımları Kuruluşu (OP.AD), Atina
: Belediyeler ve Cemaatlar Müstahdemleri Sağlı
Sandığı (TYDK), Atina
: Ulusal Savunma Bakanlığı, Atina
: Ticaret Gemileri Bakanlığı, Atina
: Üst Düzey ve Teknolojik Kurumlar (AEI) ve (TEI)

2. MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM
(Aylıklar)
a. Genel olarak
b. Gemi Adamları Rejimi
c. Tarım Rejimi
d. Aylık Sahibi Memurlar

:
:
:
:

IKA-ETAM veya Sigortalının bağlı olduğu kuruluş
Gemi Adamları Emekli Sandığı, Pir e
Tarım Sigortası Ulusal Kurumu, Atina
Genel Muhasebe, Atina

3. İŞ
a.
b.
c.
d.

:
:
:
:

IKA-ETAM
NAT, Fire
Tarım Ulusal Sigorta Kurumu, Atina
Genel Muhasebe, Atina

KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
Genel olarak
Gemi Adamları Rejimi
Tarım Rejimi
Aylık Sahibi Memurlar

4. ÖLÜM ÖDENEKLERİ
(Cenaze Giderleri)
a. Genel olarak
b. Gemi Adamları Rejimi
c. Tarım Rejimi

: IKA-ETAM
: Gemi Adamları Birimi, Fire
: Tarım Sigortaları Ulusal Kurumu, Atina
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5. AİLE ÖDENEKLERİ
a. İşyeri rejimleri dahil, ücretli
çalışanlar rejimi
b. Tarım Rejimi
c. Gemi Adamları Rejimi
d. Memurlar ve benzeri personel
6. İŞSİZLİK
a. Genel olarak
b. Gemi Adamları Rejimi
c. Basın Çalışanları Rejimi

:
:
:
:

Tarım Sigortaları Ulusal Kurumu, Atina
Aynı kurum
Gemi Adamları Birimi, Fire
Genel Muhasebe, Atina veya çalışanın evvelce
veya halen bağlı olduğu sigorta kuruluşu

: İstihdam Ofisi, Atina
: Gemi Adamları Birimi, Fire
: Basın Çalışanları Sigorta Sandığı, Atina / Atina
ve Selanik Basın Personeli Aylık Sandığı, Atina
G. İSPANYA

1. Bütün rejimler (deniz çalışanları,
memurlar, silahlı kuvvetler ve
adli idare personeli hariç)
a. İşsizlik hariç bütün riskler için
b. İşsizlik için

:
: Sosyal Güvenlik Ulusal Kurumu Taşra Müdürlükleri
: Kamu İstihdam Hizmeti Taşra Müdürlüleri

2. DENİZ ÇALIŞANLARI REJİMİ

: Ticaret Gemileri Sosyal Kurumu,Madrid

3. YAŞLILIK VE MALÜLLÜK
AYLIKLARI İÇİN
(Primsiz usule göre)

:Yaşlı Kimseler ve Sosyal Hizmetler

4. MEMURLAR ÖZEL REJ İMİ
a. Yetim ve malüllük aylıkları dahil
yaşlılık ve ölüm aylıkları için
b. Ağır sakatlar ve geçindirilen
çocuklarla ilgili ek yardımlar için
5. SİLAHLI KUVVETLER ÖZEL REJİMİ
a. Ye tim ve malüllük aylıkları dahil
yaşlılık ve ölüm aylıkları için
b. İşgöremezlik aylığı, Ağır Sakatlar
Yardımı ve Geçindirilen Sakat
Çocuklar Yardımı için
c. Aile yardımları için
6. ADLİ İDARE ÖZEL REJİMİ
a. Yetim ve malüllük yardımları dahil
yaşlılık ve ölüm aylıkları için
b. Başlıca Malüllük Yardımları ve
Geçindirilen Sakat Çocuk
Yardımları için

1. Uygulama Tüzüğünün
93/1, 94 ve 95.
Maddelerinin Uygulanmasında
A. ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR
a. Genel Rejim
b. Tarım Rejimi
c. Gemi Adamları Rejimi

: Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Personel Giderleri
ve Kamu Aylıkları Genel Müdürlüğü
: Sivil memurlar genel sigorta kuruluşu
(Mütüel), Madrid

: Savunma bakanlığı, Personel Genel
Müdürlüğü,Madrid
: Silahlı Kuvvetler Sosyal Kurumu, Madrid
: Savunma Bakanlığı taşra delegasyonları

: Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Personel Giderleri
ve Kamu Aylıkları Genel Müdürlüğü
: Genel Sigorta Kuruluşu / Mütüalite, Madrid
H. FRANSA
:
: Hastalık Sigortası Ulusal Sandığı, Paris
: Tarım Mütüel (sigorta kuruluşu) Yardımları Merkez
Sandığı,Paris
: Gemi Adamları Ulusal Malüllük Kurumu, Paris
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B. ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
a. Tarım Dışı Rejim
b. Tarım Rejimi

2. Uygulama Tüzüğünün 96.
maddesinin
uygulanmasında
a. Genel Rejim
b. Tarım Rejimi
c. Maden Rejimi

3. Diğer yetkili kurumlar Fransız
mevzuatı çerçevesinde şöyle
belirlenmiştir

I. METROPOL (Anavatan)
A) ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR
a. Genel Rejim
i) Hastalık, Analık, Ölüm
(Ödenek)
ii) Malüllük
aa) Genel olarak (Paris
ve Paris bölgesi hariç)
Paris ve Paris bölgeleri
İçin
Analık, Ölüm (Ödenek)
bb) Sosyal Güvenlik
Kodunun L. 365-L. 382.
Maddelerinde Öngörülen
Özel Rejim
iii) Yaşlılık
aa) Genel olarak
(Paris bölgesi hariç)
Paris ve Paris bölgeleri
İçin
bb) Sosyal Güvenlik
Kodunun L. 365-L. 382.
Maddelerinde
Uygulanmasında
iv) Sürekli İş Göremezlik
- Gelirler
- 31 aralık 1946 dan sonra
meydana gelen kazalar
- 1 ocak 1947 den önce
meydana gelen kazalar
- Gelir zamları
- 31 aralık 1946 dan sonra
meydana gelen kazalar
- 1 ocak 1947 den önce
meydana gelen kazalar
v) Aile Yardımları
vi) İşsizlik
- İş arayan kemsi olarak kayıt

: Tarım Dışı Mesleklerde Çalışanlar Hastalık ve Analık Sigortası Ulusal Sandığı, Saint-Denis
• Tarım Mütüel Yardımları Merkez Sandığı, Paris
• Tarım Mütüelleri Merkez Sandığı
• Fransoz Sigorta Şirketleri Federasyonu, (Ramex
ve Gamex)
• Fransız Mütüalite Ulusal Federasyonu

:
: Hastalık Sigortası Ulusal Sandığı, Paris
: Tarım Sosyal Mütüalite Sandığı
: Maden İşyerleri Sosyal Güvenlik Ulusal Özerk Sandığı, Paris

:

: Hastalık Sigortası İlk Sandığı, Paris

: Hastalık Sigortası İlk Sandığı
: Hastalık Sigortası Bölge Sandığı, Paris
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı, Paris

: Hastalık Sigortası Bölge Sandığı, Strazburg
:
: Yaşlılık Sigortası bölge Sandığı (Yaşlılık Branşı)
: Ücretli Çalışanlar Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı,
Paris

: Strazburg Hastalık veya Yaşlılık Sigortası Bölge
Sandıkları
:
:
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı
: İşveren veya onun yerine geçen sigorta kuruluşu
:
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı
: Tevdiat ve Emanet Sandığı
: Aile Ödenekleri Sandığı
:
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yaptırmak için
yerel İstihdam Kurumu
- E301, E302, E303
Formülerlerinin düzenlenmesi için
b. Tarım Rejimi
i) Hastalık, Analık, ölüm
(Ölüm kapitali), aile
yardımları
ii) Hastalık, Yaşlılık ve
Hak Sahibi Eş Yardımları
iii) İş Kazaları
aa) Genel olarak
bb) Gelir Zamları İçin

iv) İşsizlik
- İş arayan kimse olarak
kayıt yaptırmak için
- E301,E302,E303
Formülerlerinin düzenlenmesi için
c. Gemi Adamları Rejimi
i) Hastalık, Analık, İş kazaları,
Ölüm(ödenek) ve malül
duruma düşen veya kazaya
uğrayan kimsenin hak sahiplerine
ilişkin aylıklar
ii) Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
iii) Aile Yardımları
d. Memur Özel Rejimi
(Hastalık, yaşlılık, iş kazaları ve
meslek hastalıkları )
i) Devlet Memurları
ii) Ülke topluluklarına dahil veya
kamu sağlık görevi yapan
memurlar
B) ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
a. Tarım Dışı Rejim
i) Hastalık,Analık
ii) Yaşlılık
aa) Zanaatkarlar Rejimi

bb) Sanayiciler ve tacirler
Rejimi
cc) Serbest meslek
sahipleri rejimi
dd) Avukatlar Rejimi
b. Tarım Rejimi
i) Hastalık, Analık, Malüllük
ii)

Yaşlılık ve hak sahibi eş yardımları

: İlgilinin oturma yeri

: Paris Bölgesi Assedic Topluluğu 90, Rue Baudin,
92537 Levallois Perret
:
: Tarım Sosyal Mütüalite Sandığı
: Tarım Mütüel Yardımları Merkez Sandığı, Paris
:
: İşveren ve onun yerine geçen sigorta kuruluşu
(1 temmuz 1973 ten önce meydana gelen kazalar
için)
: Tevdiat ve Emanet Sandığı, Arcueil (94)
(1 temmuz 1973 ten önce meydana gelen
kazalar için) Sosyal Güvenlik Mütüalite Sandığı
(30 haziran 1973 ten sonra meydana gelen kazalar için).
:
: İlgilinin oturma yeri yerel İstihdam Kurumu
: Paris Bölgesi Assedic Topluğu, 90, rue Baudin
,92537 Levallois-Perret
:

: Denizcilik İşleri Gemi Adamları Koruma Genel
Sandığı
: Denizcilik İşleri Gemi Adamları
: Ticaret Gemi Adamları Aile Ödenekleri Ulusal
Sandığı veya gereğine göre Deniz Balıkçılığı Aile
Ödenekleri Ulusal Sandığı
:
:
: Bütçeden sorumlu Bakanlığın Aylıklar Servisi
: Tevdiat ve Emanet Sandığı, Bordo merkezi.
:
: Tarım Mütüel Sandığı
:
: Zanaatsal Mesleğini İcra eden ücretsiz
çalışanların Yaşlılık Sigortası Özerk Kuruluşunun
Ulusal Sandığı
(Cancava) Mesleki veya
meslekler arası Sandık
: Bu kimselerle ilgili ulusal sandık (Organic)
: Serbest Meslek Sahipleri Yaşlılık Sigortası Ulusal
Sandığı (CNAVFL), Meslek şubeleri.
: Fransız Baroları Ulusal Sandığı (CNBF)
:
: Tarımda ücretsiz çalışanların bağlı oldukları yetkili
sigorta kuruluşu
: Tarım Sosyal Mütüalite Sandığı
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iii) Özel yaşam kazaları, iş
kazaları ve meslek
hastalıkları

II. DENİZ AŞIRI DEPARTMANLAR
A) ÜCRETLİ CALIŞANLAR
(Gemi adamları rejimi hariç bütün
rejimler ve aile yardımları hariç
bütün riskler)
i) Genel olarak
ii) 1 ocak 1952 den önce
denizaşırı departmanlarda
meydana gelen iş kazaları
gelirleri ile ilgili zamlar için
iii) Memur özel rejimi için
(malüllük, yaşlılık ve iş kazaları
ve meslek hastalıkları)
aa) Devlet memurları
bb) Mülki hastane görevi
yapan topluluklardaki
memurlar
B) ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
i) Hastalık, Analık
ii) Yaşlılık
- Zanaatçılar rejimi
- Sanayiciler ve tacirler rejimi
- Serbest meslek sahipleri rejimi
- Avukatlar Rejimi

: Tarımda ücretsiz çalışan kimsenin bağlı olduğu
anlaşmalı kuruluş (MOSELLE, Aşağı Ren, Yukarı
Ren departmanları için: Tarım Kazalar Sigortası
Sandığı).

:
: Sosyal Güvenlik Genel Sandığı

: Departman Kayıt Müdürlüğü
:
: Bütçeden sorumlu Bakanlığın aylıklar servisi
: Tevdiat ve Emanet Sandığı, Bordo ,merkez
: Mütüel Bölge Sandığı
:
: Zanaatsal meslek sahibi ücretsiz çalışanların
yaşlılık sigortası özerk kuruluş ulusal sandığı,
(Cancava)
: Sanayiciler ve tacirler meslekler arası yaşlılık sigortası sandığı (Cavicorg)
: Kendileri ile ilgili yaşlılık sigortası ulusal
sandığı(CHAVPL)
: Fransız Baroları Ulusal Sandığı (CNBF)

C) AİLE YARDIMLARI

: Aile Ödenekleri Sandığı (CAF)

D) GEMİ ADAMLARI REJİMİ
i) Bütün riskler(yaşlılık ve aile
yardımları hariç)

:

ii) Yaşlılık
iii) Aile Yardımları

: Denizcilik işleri kesiminin “Gemi Adamları Genel
Koruma” şubesi
: Denizcilik İşleri Kesiminin “Gemi Adamları Emekli
Sandığı” şubesi
: Aile Ödenekleri Sandığı
İ. İRLANDA

1. Sağlık Yardımları

2. Para yardımları
a. İşsizlik yardımları
b. Yaşlılık ve ölüm (aylıklar)
c. Aile Yardımları
d. Malüllük yardımları ve
aile ödenekleri
e. Diğer para yardımları

: - Sağlık Hizmetleri
Leinsten sektörü
- Sağlık Hizmetleri
- Sağlık Hizmetleri
sektörü, Corg
- Sağlık Hizmetleri

Müdürlüğü, Dublin, Mid
Müdürlüğü, Tulla Move, Doğu
Müdürlüğü, Güney Kelles
Müdürlüğü, Batı Sektörüs

: Sosyal İşler Ve Aile Bakanlığı
: Sosyal İşler Ve Aile Bakanlığı
: Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı
: Sosyal İşler Ve Aile Bakanlığı
: Sosyal işler Ve Aile Bakanlığı
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J. İTALYA
1. Hastalık Sigortası
(tüberküloz dahil) ve Analık
A) ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR
a. Sağlık yardımları
i) Genel olarak
ii) Bazı kamu görevlileri,özel
sektör ücretlileri ve benzeri
kimseler t aylık sahipleri ve
bunların aile bireyleri için
iii) Gemi adamları ve sivil
havacılık personeli
b. Para Yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık personeli
c. Sigortalılık Sürelerine ilişkin
Belgeler
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık personeli
B) ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
a. Sağlık yardımları

:
:
: İlgilinin kayıtlı olduğu yetkili yerel sağlık ajansı /
Bölge

: Ulusal sağlık sistemi-Sağlık Bakanlığı, Roma (Bölge)
: (SSN-MIN SLUTES) Ulusal Sağlık sistemi – Sağlık
Bakanlığı (Ticaret Gemileri Sağlık Ofisi veya yetkili
havacılık Ofisi – Bölge)
: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, taşra birimleri
: Denizcilik Sektörü Koruma (IPSEMA)
:
: b/i gibi.
: Denizcilik Sektörü Koruma Kurumu IPSEMA
: ASL (İlgilinin kayıtlı olduğu yetkili yerel sağlık
ajansı)

2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
A) ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR
a. Sağlık yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık personeli
b. Protezler ve büyük cihazlar,
yasal tıbbi yardımlar ve
tetkikler ve bunlara ilişkin
belgeler
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
iii) havacılık personeli için
c. Para yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık personeli için
iii) Gerektiğinde, tarım ve
orman işçileri için
B) ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
(Yalnız radyologlar için)
a. Sağlık yardımları
b. Protezler ve büyük cihazlar, yasal
tıbbi yardımlar ve tetkikler ve
bunlara ilişkin belgeler
c. Para yardımları

:
:
: ASL
: SSN-MIN SALUTE

:
: İş kazaları Ulusal Sigorta Kurumu, taşra birimleri
: IPSEMA
:
: İş Kazaları Ulusal Sigorta Kurumu, taşra birimleri
: IPSEMA
: Tarım İşçileri Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
:
: ASL
: İş Kazaları Ulusal Sigorta Kurumu
: A/b/i gibi

3. Malüllük, Yaşlılık ve ölüm
A) ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR
a. Genel olarak

: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, taşra birimleri
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b. Sahne çalışanları için
c. Gazeteciler için
B) ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
a. Hekimler için
b. Eczacılar için
c. Veterinerler için
d. Hemşireler, sağlık yardımcıları
ve çocuk bakıcıları
e. Mühendisler ve
memurlar için
f. Geometriciler için
g. Avukatlar dava vekilleri için
h. Ekonomi Bilimleri Mezunları
için
i. Uzman Muhasipler için
j. Çalışma Müşavirleri için
k. Noterler için
l. Gümrük ajanları için
m. Biyolojistler için
n. Tarım teknisyenleri ve
Tarım uzmanları için
o. Ticari mensupları ve
temsilcileri için
p. Sanayi uzmanları için
q. Aktüerler, kimyacılar, tarım
mühendisleri, ormancılar ve
jeologlar için
r. Psikologlar için
s. Gazeteciler için
t. Tarımsal, Zanaatsal ve bir
faaliyet icra eden ücretsiz
çalışanlar için
4. Ölüm Ödenekleri

5. İşsizlik (Ücretli çalışanlar)
a. Genel olarak
b. Gazeteciler için
6. Aile Ödenekleri
(ücretli çalışanlar)
a. Genel olarak
b. Gazeteciler için
7. Memur Aylıkları

: Sahne Çalışanları Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi,
Roma
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu ,Roma
: Hekimler Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: Eczacılar ULUSAL Koruma ve Yardım Ofisi
: Veterinerler Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: Kendileri ile ilgili Ulusal Koruma ve Yardım Sandığı
(ENPAP)
: Bağımsız Mühendisler ve Mimarlar Ulusal Koruma
ve Yardım
Sandığı
: İtalyan Bağımsız Geometriciler Koruma Sandığı
: Baro Mensupları Ulusal Koruma ve Yardım Sandığı
: Ticari Bilimler Mezunları Ulusal Koruma ve yardım
Sandığı
: Muhasebe Uzmanları ve Ticari Uzmanlar Ulusal
Koruma ve Yardım Sandığı
: Çalışma Müşavirleri Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: Ulusal Noterlik Sandığı
: Taşımacılık Teşebbüsleri ve Denizcilik Ajansları
Çalışanları Ulusal Koruma Fonu (FASC)
: Biyolojistler Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: Tarım Sektörü Çalışanları ve Müstahdemleri Ulusal
Koruma Ofisi
: Yetkili Ulusal Yardım Ofisi
: Sanayi Uzmanları Ulusal Koruma Ofisi
: Yetkili Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: Psikologlar Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu
(Giovanni Amen dela)
: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, taşra birimleri
: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, taşra birimleri İş
Kazaları Ulusal Sigorta Kurumu, Taşra birimleri
IPSEMA (Denizcilik Sektörü Koruma Kurumu)
: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, Taşra birimleri
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu
(Giovanni Amendela), Roma
: Ulusal Sosyal Korumu Kurumu, Taşra birimleri
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu
(G.Amendela), Roma
: Memurlar Ulusal koruma Kurumu,Roma
K. KIBRIS

1. Sağlık Yardımları

: Sağlık Bakanlığı, Nicosie

2. Para Yardımları

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigorta Servisleri, Nicosie
: Maliye Bakanlığı Yardımlar Servisi, Nicosie

3. Aile Yardımları
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L. LETONYA
Aşağıdaki belirlemeler hariç,
kurumların yetkileri Letonya
mevzuatına göre yürütülür.
1. Bütün riskler (sağlık para
yardımları hariç)
2. Tedavi sağlık yardımları

: Ulusal Sosyal Sigorta Ofisi,Riga
: Zorunlu Hastalık Sigortası Ulusal Ofisi,Riga
M. LİTVANYA

1. Hastalık ve Analık
a. Hastalık
i) Sağlık Yardımları
ii) Para Yardımları
b. Analık
i) Sağlık Yardımları
ii) Para Yardımları
2. Malüllük
3. Yaşlılık,Ölüm(Aylıklar)
4. İş Kazaları -Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para Yardımları
5. Ölüm ödenekleri
6. İşsizlik
7. Aile yardımları

:
:
:Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Vilnius
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
:
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
:
: Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
:Ulusal Sosyal Sigorta Fonu, Vilnius
: Belediyelerin Sosyal Yardım Servisleri
: Litvanya yetkili çalışma Birimi
: Belediyelerin Sosyal Yardım Servisleri
N. LÜKSEMBURG

1. Hastalık ve Analık
a. Sağlık yardımları
b. Para Yardımları
2. Malüllük, Yaşlılık, Ölüm (Aylıklar )
a. İşçiler için
b. Müstahdemler ve Bağımsız
Fikir Çalışanları
c. Zanaatsal, sınai veya ticari faaliyet
icra eden ücretsiz çalışanlar için
d. Tarımsal bir mesleki faaliyet icra
eden ücretsiz çalışanlar için
e. Kamu sektörü özel rejimleri için
3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Tarımsal veya ormancılıkla ilgili
bir mesleki faaliyet icra eden ücretli
ve ücretsiz çalışanlar
b. Bütün diğer zorunlu veya ihtiyari
sigortalılık halleri için

:
: Yetkili .hastalık sandığı ve/veya Hastalık Sandıkları
Birliği
: Yetkili hastalık sandığı

: Yaşlılık ve Malüllük Sigorta Kurumu,
Lüksemburg
: Müstahdemler Aylık Sandığı, Lüksemburg
: Yetkili Aylık Sandığı, Lüksemburg
: Tarım Aylık Sandığı, Lükserburg
: Aylıklar konusunda yetkili merci

: Kazalar Sigortası Derneği, Tarım ve orman şubesi,
Lüksemburg
: Kazalar Sigortası Derneği, Sanayi Şubesi,
Lüksemburg

4. İşsizlik

: İstihdam İdaresi, Lüksemburg

5. Aile Yardımları

: Aile Yardımları Ulusal Sandığı, Lüksemburg

6. Ölüm Ödenekleri
Tüzüğün 66.maddesinin
Uygulanmasında

:
: Hastalık Sandıkları Birliği, Lüksemburg
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1. Hastalık ve Analık
Sağlık ve para yardımları

O. MACARİSTAN
:
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte

2. Malüllük
a. Sağlık Yardımları
b. Para yardımları

:
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu
: Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi, Budapeşte

3. Yaşlılık, Ölüm (Aylıklar)
a. Yaşlılık aylığı-sosyal
Sigorta Ayağı
b. Yaşlılık aylığı-Özel Ayak
c. Ölüm aylıkları
d. Primsiz yaşlılık ödeneği

:
:
:
:

4. İş
a.
b.
c.

:
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu
: Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi

Kazaları-Meslek Hastalıkları
Sağlık yardımları
Para yardımları-iş kazaları
Diğer para yardımları

Ulusal .Aylık Sigortası Merkez İdaresi
Devlet Mali Kontrol Mercii, Budapeşte
Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi
Yetkili yerel Birim

5. İşsizlik
Para yardımları

:
: İstihdam Ofisi, Budapeşte

6. Aile Yardımları
Para yardımları

:
: 1) Macaristan Kamu Hazinesi
2) Hastalık Sigortası Ulusal Fonu
P. MALTA

1. Para Yardımları

: Sosyal Güvenlik Departmanı,Valetta

2. Sağlık Yardımları

: Sağlık Bölümü,Valetta
Q. HOLLANDA

1. Hastalık ve Analık
a. Sağlık Yardımları
- Sağlık Yardımları Sigortası Kanununu
2.maddesi uyarınca bir sigorta
kuruluşuna sigortalanmak zorunda olan
kimseler için
-

Yabancı ülkede oturan
(yukarda belirtilmeyen) ve Ab Tüzüğü
ve Avrupa Ekonomik Alan Anlaşması
uyarınca veya serbest dolaşım konusunda
İsviçre ile düzenlen bir anlaşmaya göre
Hollanda mevzuatının uygulanmasında
oturdukları ülkede sağlık yardımlarına
hak kazanan kimseler için

b. Para yardımları
c. Sağlık yardımı ödenekleri
2. Malüllük
a. İlgili kimsenin Tüzüğü
uygulanması dışında yalnız
Hollanda mevzuatı uyarınca
bir yardıma hak kazanması
halinde

: ilgilinin bu kanun anlamında bir sigorta mukavelesi düzenlediği sigorta kuruluşu veya

: l)

Tescil ve yasal primle ilgili olarak : Le College
voor Zorgverzekeringen, Diemen; veya
2) Sağlık yardımları ile ilgili olarak : Agis
Zorgvezekeringen, Amersfoot
: Ücretli Çalışanlar Sigortalar Yönetim Kurumu,
Amsterdam
: Vergi Dairesi-Ödenek Şubesi, Utraet

:
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i)

Ücretliler için

: Ücretli Çalışanlar Sigortalar Yönetim Kurumu,
Amsterdam
: Aynı kurum
:

ii) Ücretsiz çalışanlar için
b. Diğer hallerde
Ücretli ve Ücretsiz çalışanlar
için
3. İşsizlik

: Aynı kurum
: Aynı kurum

4. Aile yardımları
a. İlgili kimse Hollanda’da
oturuyorsa

: Oturma yöresindeki Sosyal Sigortalar Bankası
şubesi

b. İlgili kimse Hollanda dışında
oturuyorsa, fakat işvereni
Hollanda’ da oturuyor veya
işyeri merkezi Hollanda’da
ise
c. c) Diğer hallerde

: İlgili yörenin Sosyal Sigortalılar Bankası Şubesi
: Sosyal Sigortalar Bankası, Postbus
llOOll80 BR Amstelveen

5. Tüzüğün 57/5 maddesi
hükümlerinin uygulandığı
Meslek Hastalıkları Tüzüğün
57/5 maddesinin
uygulanmasında
a. Yardım 1 temmuz 1967 den
önceki bir tarihten itibaren
sağlanırsa

:
: Sosyal Sigortalar Bankası, Postbus llOOll80,BR
Amstelveen

b. Yardım 30 hazarın 1967 den
sonraki bir tarihten itibaren
sağlanırsa

: Ücretli Çalışanlar Sigortalar Yönetim Kurumu,
Amsterdam
R. AVUSTURYA

Avusturya kurumlarının yetkileri aşağıda
belirtilmeyen durumlar için Avusturya
yasalarına göre yürütülür
1. HASTALIK SİGORTASI
a. İlgili kimse bu Tüzüğün uygulandığı
başka bir üye devlet ülkesinde oturuyorsa,
sigorta konusunda bir hastalık bölge
sandığı yetkili ise ve Avusturya
mevzuatına göre yerel yetki
belirlenemiyorsa bu yerel yetki aşağıda
belirtildiği şekilde kullanılır

:

:-

2. AYLIK SİGORTASI
a. Bir yardımın ödenmesinde sorumlu
olan kurumun belirlenmesinde yalnız
Avusturya mevzuatına göre geçen
süreler nazara alınacaktır.
b. Tüzüğü 45/6.maddesinin
uygulanmasında, Avusturya mevzuatına
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Yetki Avusturya’daki son istihdam için yetkili
olan hastalık bölge sandığına aittir,
Yetki Almanya’daki son oluşma yeri için
yetkisi olan sandığa aittir,
İlgili kimse Avusturya’da bir hastalık
bölge Sandığının yetkili olduğu bir
işte çalışmamışsa yetkiye Viyana
Hastalık Bölge Sandığı kullanılır.
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göre geçmiş bir prim ödeme yoksa ve
askeri ve sivil hizmet sürelerinin ve
çocukların eğitim sürelerini nazara
alınmasında ödenen veya sonradan
Avusturya mevzuatına göre bir süre
geçmemişse
3. İŞSİZLİK SİGORTASI
a. İşsizlik bildirileri için
b. E30l, E302, E303 formülerlerinin
düzenlenmesi için
4. AİLE YARDIMLARI
a. Ebeveyn izni ödeneği hariç,
aile yardımları
b. Ebeveyn izni ödeneği

: Aylık Sigortası Kurumu Viyana
: İlgilinin oturma veya bulunma yeri için yetkili
istihdam servisi yerel bürosu
: İlgilinin istihdam yeri için yetkili iy şiyasası
servisinin yerel bürosu
: Aidatlar Servisi
: Talep sahibinin halen veya evvelce tabi olduğu
Hastalık Sigortası Sandığı. (talebin yapıldığı
sandık)
S. POLONYA

1. Hastalık ve Analık
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

2. Malüllük,Yaşlılık Ve ölüm
(Aylıklar)
a. Ücretsiz çalışan tarım
işletmecileri hariç yenilerde
ücretli veya ücretsiz bir
faaliyet icra etmiş olan
kimseler için,
ve c/i, c/ii, d/i, d/ii, e/i, e/ii
paragraflarında belirtilen
süreler dışında hizmet
süreleri geçmiş olan
memurlar ve askerlik meslek
sahipleri için

: Ulusal Sağlık Fonu,Varşova
: i) Yardımların ödenmesinden sorumlu
işverenler
ii) Duruma göre, işverenin işyeri merkezinin
bulunduğu yörede veya sigortalının sigortalılı
ğının sona ermesinden sonra oturduğu veya
bulunduğu yerin Sosyal Sigorta Ofisi
iii) Tarım işletmecisinin sigortalı olduğu yörede
yetkili Tarım sektörü Sosyal Sigorta Fonu

: 1) Sosyal Sigortalar Kurumu, Lodz/ Bölge şubesi
- Aşağıdaki sürelere sahip kimseler için:
a) İspanya, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs veya
Malta’da oturanların münhasıran Polonya
mevzuatına göre geçen süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen sigortalılık süreleri, yenilerde yukarda
belirtilen ülkelerde geçen süreler dahil
2) Sosyal Sigortalar Kurumu-Sacz Bölge Şubesi
- Aşağıdaki sürelere sahip kimseler için:
a) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve
Slovanya’da oturanların Polonya mevzuatına
geçen Süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler, yukarıda belirtilen ülkelerde
yenilerde geçen süreler dahil
3) Sosyal Sigortalar Kurumu-Opole Bölge Şubesi
-Aşağıdaki süreleri bulunan kimseler için:
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b. Almanya’da oturanların
münhasıran Polonya mevzuatına
göre geçen sigortalılık süreleri
c. Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sigortalılık
süreleri, yenilerde Almanya’da
geçen süreler dahil
3. Sosyal Sigortalar
Kurumu–Saczecin Bölge - Aşağıdaki
sürelere sahip kimseler için
a. Danimarka, Finlandiya, İsveç,
Letonya, Litvanya ve Estonya’da
oturanların münhasıran Polonya
mevzuatına göre geçen süreleri
b. Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen süreler,
yenilerde yukarıdaki üyelerde
geçen süreler dahil
4. Sosyal Sigortalar
Kurumu-Tarnov Bölge
Şubesi- Aşağıdaki sürelere
sahip kimseler için
a. Belçika, Fransa, Hollanda,
Lüksemburg, İrlanda ve Birleşik
Krallık’ta oturanların münhasıran
Polonya mevzuatına göre geçen süreleri
b. Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sigortalılık
süreleri, yenilerde anılan ülkelerde
geçen süreler dahil
5. Sosyal Sigortalar Kurumu, Varşova –
Büro - uluslararası anlaşmalar merkezi
bürosu, aşağıdaki sürelere sahip
kimseler için
a. Belçika ,Fransa,Hollanda
Lüksemhurg , İrlanda ve Birleşik
Krallık’ ta oturanların münhasıran
Polonya mevzuatına göre geçen süreleri
b. Polonya ve yabancı ülke mevzuatına
göre geçen süreler dahil, yenilerde
anılan ülkelerde geçen süreler dahil
c. Ücretsiz tarım mesleki faaliyeti icra
etmiş olan ve c/i, c/ii, d/i, d/ii, e/i,
e/ii paragraflarında sözü edilen
hizmet sürelerine sahip olmayan
kimseler için

:

:

:

:1) Tarım Sektöründe Sosyal Sigorta
Fonu KRUS-Varşova Bölge Şubesi,
aşağıdaki sürelere sahip kimseler için:
a) Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İsveç’te
oturanların münhasıran Polonya mevzuatına
göre geçen süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler anılan ülkelerde/mercilerde
geçen sigortalılık süreleri dahil
2) Tarım Sektöründe Sosyal Sigorta FonuAşağıdaki sürelere sahip kimseler için:
a) İspanya, İtalya veya Portekiz’de oturanların
münhasıran Polonya mevzuatına göre geçen
süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
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3)

4)

5)

6)

d. Asker Mesleğinde olanlar için
i) Malüllük aylığı için, son süre
aktif hizmette geçmişse
ii) Yaşlılık aylığı için, c) ile e )
paragraflarında belirtilen süre
toplam olarak 1 ocak 1983
ten önce en az 10 hizmet
yılına eşdeğerse, veya 31 aralık
1982 den sonra toplam en. az
15 hizmet yılına eşdeğerse
iii) Ölüm aylığı için, c/i ve c/ii
paragraflarında sözü edilen
koşul yerine getirilmişse
e. Polis personeli, devlet güvenlik
hizmetleri, iç güvenlik ajansı,
öğretim hizmetleri (kamu
güvenliği hizmetleri), sınır kontrol
hizmetleri, hükümet güvenliği
hizmetleri ve itfaiye hizmetleri
personeli için
i) Malüllük aylığı için, son
hizmet yukarda belirtilenlerden
birine ait süre olarak geçmişse,
ii) Yaşlılık aylığı için, son hizmet
yukarda belirtilenlerden birine
ait olup (1 nisan 1983 ten
önce 10 hizmet yılına, 21 mart
1983 ten sonra 15 hizmet
yılına) eşdeğerse,

:

geçen süreler, anılan ülkelerde yenilerde
geçen süreler dahil
Tarım Sektöründe Sosyal Sigorta Fonu - Aşağı
daki sürelere sahip kimseler için :
a) Fransa, Belçika, Lüksemburg veya
Hollanda’da oturan münhasıran Polonya
mevzuatına göre geçen süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler, anılan ülkelerde gemilerde
geçen süreler dahil
Tarım Sektöründe Sosyal Sigorta Fonu - Aşağı
daki sürelere sahip kimseler için :
a) Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya,
Litvanya,Macaristan, Slovakya
veya Slovenya’da oturanların münhasıran
Polonya mevzuatına göre geçen süreleri
b) Polonya veya yabancı ülkede geçen süreler,
anılan ülkelerde yenilerde geçen süreler
dahil
Tarım Sektöründe Sosyal Sigorta Fonu - Aşağı
daki sürelere sahip kimseler için
a) Birleşik Krallık, İrlanda, Yunanistan, Malta
veya Kıbrıs’ta oturanların münhasıran
Polonya
mevzuatına göre geçen süreleri
b) Polonya veya yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler, anılan ülkelerde yenilerde
geçen süreler dahil
Tarım sektöründe Sosyal Sigorta FonuAşağıdaki süreleri sahip kimseler için:
a) Almanya t da oturanların münhasıran
Polonya mevzuatına göre geçen süreleri
b) Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler, anılan ülkelerde yenilerde
geçen süreler dahil

: Varşova Asker Aylıkları Servisi

:
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iii) Ölüm aylığı için, d/i ve d/ii
paragraflarında sözü edilen
koşul yerine getirilmişse
f. Cezaevi personeli için:
i) Malüllük aylığı için, son süre
yukarıda belirtilenlerden birine
aitse,
ii) Yaşlılık aylığı için, c) ila e)
paragraflarında sözü edilen
süre toplam en az. 1 nisan
1983 ten önce 10 hizmet yılına,
veya 31 mart 1983 ten sonra
15 hizmet yılına eşdeğerse,
iii) Ölüm aylığı için e/i veya e/ii
paragraflarında sözü edi1en
koşul yerine getirilmişse
g. Yargıçlar ve üst düzey
görevlileri için
6. İş Kazaları ve Meslek
hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları
i) Hastalık halinde

ii) Esas ücretlilinin malüllüğü
veya ölümü halinde
- Tarım işletmecileri hariç riskin
meydana geldiği tarihte ücretli
ve ücretsiz çalışanlar için ve
formosyon veya staj süresi
bulunmayan diploma sahipleri
için
- Riskin meydana geldiği
tarihte ücretsiz çalışan tarım
işletmecileri
- Asker mesleğinde olanlar
- 2/d de sözü edilen personel
- 1 ocak 1999 dan sonra işe
giren cezaevi personeli
- Yargıçlar ve üst düzey görevlileri
7. Cenaze Ödenekleri
a. Ücretsiz çalışan tarım işletmecileri
hariç ücretli çalışanlar ve işsizlik
ödeneği alanlar için
b. Ücretsiz çalışan tarım
işletmecileri için
c. Asker mesleğinde olanlar
d. Polis, itfaiye, sınır kontrol,
iç güvenlik ajansı, öğretim hizmetleri
ve hükümet güvenlik hizmetleri

: İçişleri Bakanlığı Aylıklar Servisi ve Merkez
İdaresi, Varşova

: Cezaevi İdaresi Aylıklar Servisi,
Varşova
: Adalet Bakanlığı özel servisler

:
: Hastalık sigortası Ulusal Sandığı,
Varşova
:
: - Yardımların ödenmesinden sorumlu işverenler
- Sigortalının işvereninin işyeri merkezinde
mülki yetkiye sahip veya sigortalılığının sona
ermesinden sonra ilgilinin oturduğu veya
bulunduğu yerde mülki yetkisi bulunan
Sosyal Sigorta Ofisi – ZUS
Tarım işletmecisinin sigortalı olduğu yerde
mülki yetkiye sahip Tarım Sektörü Sigorta
Fonu-KRUS
:

: Listesi 2/a paragrafında gösterilen Sosyal
Sigorta Kurumu
: Listesi 2/b de gösterilen Tarım Sosyal Sigorta Fonu
: Asker Aylıkları Servisi, Varşova
: Cezaevi İdaresi Aylıklar Servisi,Varşova
: Aynı Servis
: Adalet Bakanlığı özel servisleri
:
: Oturma yeri yöresinde yetkili Soysa Sigorta
Kurumu-ZUS
: Tarım sektörü yetkili Sosyal Sigorta Fonu KRUS
: Ulusal Savunma Bakanlığı özel servisleri
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personeli için
e. Cezaevi personeli için
f. Yargıçlar ve Üst Düzey
Personeli için
g. Emekliler için
Ücretsiz; çalışan tarım
işletmecileri hariç, ücretli ve
ücretsiz çalışanların sosyal sigorta
rejiminden yararlananlar
Tarım işletmecileri sosyal
rejiminden yararlananlar
-

Asker mesleğinde olanların
rejiminden yararlananlar
Paragraf 2/d de sözü edilen
personel aylıkları rejiminden
yararlananlar
Cezaevi aylıklar rejiminden
yararlananlar
Eski Yargıçlar ve yüksek
Görevli Memurlar
h. Erken emekli aylığı yardımları
ve ödeneklerinden yararlananlar
için
8. İşsizlik
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları
9. Aile Yardımları

: İçişleri ve İdare Bakanlığı özel servisleri
: Adalet Bakanlığı özel servisleri
: Aynı birim
:

: Listesi 2/a da gösterilen Sosyal Sigorta Kurumu
: Listesi 2/b de gösterilen tarım sektörü Sosyal
Sigorta Fonu
: Asker Aylıkları Servisi, Varşova
: İçişleri ve İdare Bakanlığı Aylıklar servisi
: Cezaevi İdaresi Aylıklar Servisi,Varşova
: Adalet Bakanlığı özel servisler
: Oturma ve bulunma yerinde yetkili istihdam
büroları, Voyvoda
:
: İlgilinin bağlı olduğu hastalık sigortası
:
: Hak sahibinin oturma veya bulunma yerinde
yetkili sosyal politika bölge merkezi
T. PORTEKİZ

A) GENEL OLARAK
1. Hastalık, Analık ve Aile
yardımları

:

2. Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

: Dayanışma Ve Sosyal Güvenlik Kurumu: Aylıklar
Ulusal Servisi (ilgilinin bağlı olduğu birim),

3. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
4. İşsizlik Yardımları
a. Dilekçe alımı ve istihdamla
ilgili durum araştırması (örneği,
istihdam sürelerinin doğrulması,
işsizliğin sınıflandırılması ve
durum kontrolü)
b. İşsizlik ödeneği tahsisi ve
ödeneklerin ödenmesi
5. Primsiz sosyal güvenlik rejimi
yardımları
II. MADER ÖZERK BÖLGESİ
1. Hastalık, Analık ve Aile Yardımları
2. a) Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm
b) Tarım işçileri sosyal
güvenlik özel rejiminde
malüllük, yaşlılık ve ölüm

: Dayanışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu: İlgilinin
bağlı olduğu birim

: Merkezi Kazalar Ulusal Koruma Merkezi
:

: İlgilinin oturma yeri istihdam merkez.i
: Paragraf 1 de belirtilen kurum
: İlgilinin oturma yerindeki Danışma ve Sosyal
Güvenlik kurumu
: Mader Sosyal Güvenlik Merkezi, Funchal
: Aynı birim
: Aynı birim
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3. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
4. İşsizlik Yardımları
a. I/4/a da sözü edilen görev
için
b. I/4/b de sözü edilen görev
için
5. Primsiz sosyal güvenlik rejimi
yardımları
III. AZORLAR ÖZERK BÖLGESİ
1. Hastalık, Analık ve Aile Yardımları
2. a) Malüllük, Yaşlılık, Ölüm
b) Tarım işçileri sosyal güvenlik
özel rejiminde malüllük,
yaşlılık ve ölüm
3. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
4. İşsizlik Yardımları
a. I/4/a da sözü edilen görev
için
b. I/4/b de sözü edilen görev
için
5. Primsiz Sosyal Güvenlik
Rejimi Yardımları
B) MEMUR REJİMİ İLE İLGİLİ OLARAK
1. Hastalık ve Analık
- Para yardımları için

: Mesleki kazalar Ulusal Koruma Merkezi
:
: İstihdam Bölge Kurumu, Funchal
: Mader Sosyal Güvenlik Merkezi, Funchal
: Aynı birim
: Sosyal güvenlik rejimleri yönetim kurumu: İlgilinin
bağlı olduğu para yardımları merkezi
: Aynı birim: Ertelenmiş Yardımlar Koordinasyon
Merkezi, Angra do Heroismo
: Aynı birim
: Mesleki Riskler Ulusal Koruma Merkezi
:
: İlgilinin oturma yeri nitelendirme ve İstihdam
Ajansı
: İlgilinin bağlı olduğu para yardımları merkezi
: İlgilinin oturma yeri Para Yardımları Merkezi

2. Aile Yardımları

:
: Her ilgili kuruluşun bünyesinde insan kaynakları
idaresi ve görevlerini icra eden Genel Sekreterlik,
Eşdeğer Sekreterlik veya Servis - Sağlık yardımları
Memurlar Sosyal Koruma
Genel Müdürlüğü ve Kamu İdaresi Görevlileri, Lizbon
: l/birinci tirede belirtilen birim

3. Malüllük ve Yaşlılık

: Emeklilik Genel Sandığı, Lizbon

4. Ölüm
- Ölüm aylığı
- Ölüm ödeneği

:
: Aynı birim
: l/birinci tirede belirtilen birim

5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

: Aynı birim
U. SLOVENYA

1. Para yardımları
a. Hastalık ve Ölüm
b. Yaşlılık, Malüllük, Ölüm
c. İşsizlik
d. Aile ve Analık Yardımları
2. Sağlık Yardımları

:
:
:
:
:

Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu
Slovenya .Aylık Sigortası ve Malül Kurumu
Slovenya İstihdam Ofisi
Ljublijana Bezigrad Sosyal Merkezi- Ebeveyn
Korunması Yardımları Merkez Birimi
: Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu
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V. SLOVAKYA
1. Hastalık ve Analık
A) Para Yardımları
a. Genel olarak
b. Slovakya Cumhuriyeti
Silahlı Kuvvetler Asker
Mesleğinde olanlar için
c. Polis personeli için
d. Devlet Demiryolları zabıta
mensupları için
e. Slovakya Öğretim Servisleri
personeli için
f. Mahkemeler Polis Mensupları
ve Cezaevi Personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Güvenlik Ofisi
Personeli için
B) Sağlık Yardımları
2. Malüllük,Yaşlılık Yardımları ve
Ölüm Yardımları
a. Genel olarak
b. Silahlı Kuvvetler (asker
mesleğinden olanlar) ve
Demiryolları mensupları için
c. Polis personeli için
d. Demiryolları Zabıta
Personeli için
e. Slovakya öğretim hizmetler
personeli için
f. Mahkeme Polis mensupları
ve Cezaevi personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Güvenlik Ofisi
personeli için

:
:
: Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava
: Silahlı Kuvvetler Sosyal Güvenlik Ofisi,
Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı çerçevesinde Polis bütçe ve Prim kuruluşları
: Devlet Demiryolları Zabıta Genel Müdürlüğü,
Bratislava
: Slovakya Öğretim Servisleri, Bratislava
: Aynı adı taşıyan Genel Müdürlük, Sosyal Güvenlik
Departmanı, Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü,
Bratislava
: Ulusal Güvenlik Ofisi, Bratislava
: Hastalık Sigortası Kurumları
:
: Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava
: Silahlı Kuvvetler Sosyal Güvenlik Ofisi, Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı
: Demiryolları Zabıta Genel Müdürlüğü, Bratislava
: Slovakya Öğretim Servisleri, Bratislava
: 2/f de belirtilen kurum
: 2/f de belirtilen kurum
: 2/h de belirtilen kurum

3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
A) Para yardımları
a. Genel olarak
b. Silahlı kuvvetler (asker
mesleğinden olanlar) ve
Demiryolları mensupları için
c. Polis personeli için
d. Demiryolları zabıta
personeli için
e. Slovakya öğretim hizmetleri
personeli için
f. Mahkeme polis mensupları
ve Cezaevi personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Güvenlik Ofisi
personeli için

:
: 2/a da belirtilen kurum

B) Sağlık yardımları
4. Ölüm

: Hastalık sigortası kurumu sosyal sigorta bürosu
:

: 2/b de belirtilen kurum
: 2/C de belirtilen kurum
: 2/d de belirtilen kurum
: 2/e de belirtilen kurum
: 2/f de belirtilen kurum
: 2/g de belirtilen kurum
: 2/h de belirtilen kurun
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a. Ölüm ödeneği
(genel olarak)
b. Silahlı kuvvetler
c. Polis personeli
d. Demiryolları zabıtası
e. Slovakya öğretim
hizmetleri personeli
f. Mahkeme polisleri ve
cezaevi idaresi personeli
g. Gümrük Personel
h. Ulusal Güvenlik Ofisi
5. İşsizlik Sosyal Sigorta
Bürosu,Bratislava
6. Aile Yardımları Sosyal İşler,
Aile ve Çalışma Ofisleri

:
:
:
:

Sosyal İşler,Aile ve Çalışma Ofisleri
2/b de belirtilen kurum
3/A/c de belirtileri kurum
2/d de belirtilen kurum

: Slovakya Öğretim Hizmetleri Ulusal Ofisi
: 3/A/f de belirtilen kurum
: Slovakya Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü
: Ulusal Güvenlik Ofisi, Bratislava

W. FİNLANDİYA
1. Hastalık ve Analık
a. Para yardımları
b. Sağlık Yardımları
i) Hastalık sigortası gider
iadeleri
ii) Sosyal Sigortalar
Kurumunun İşe uyum
yardımı Aynı kurum
iii) Kamu sağlık hizmetleri ve
hastane hizmetleri
2. Yaşlılık, Malüllük, Ölüm
(aylıklar)
a. Ulusal aylıklar
b. Ücretlilerin aylıkları
3. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
4. Ölüm ödenekleri
5. İşsizlik
a. Temel rejim
b. Ek rejim

: Sosyal Sigortalar Kurumu, Helsinki, veya İlgili
kimsenin sigortalı olduğu istihdam Fonu
:
: Aynı Kurum veya Fon

: Rejimde öngörülen hizmetleri sunan yerel birimler
:
: Sosyal Sigortalar Kurumu, Helsinki, veya
: Aylıkları tahsis eden ve sağlayan, ücretlilerin aylıkların sorumlu kurum
: İlgili kimsenin kaza sigortasından sorumlu sigorta
kurumu
: Kaza halinde yardımları ödemekle yükümlü sigorta
kurumu
: Sosyal Sigortalar Kurumu, Helsinki ve Aland İstihdam Komisyonu, veya
: Yetkili işsizlik sandığı

6. Aile Yardımları

: Sosyal Sigortalar Kurumu, Helsinki

7. Primsiz özel yardımlar

: Aynı kurum
X. İSVEÇ

1. İşsizlik yardımları hariç
bütün riskler
a. Genel olarak
b. İsveç’ te oturmayan gemi
adamları için

c. İlgililerin İsveç’te
oturmadıkları durumlarda
Uygulama Tüzüğünün 35 ila
59.maddelerinin uygulanmasında

: İlgili Yerde Yetkili Sosyal Sigorta Sandığı Bölge
Anteni
: Vastra Gotaland Sigorta Sandığı “Bütün
alanlarda” (emekli aylıkları, çalışma ve hastalığın
telafisi esleki mesleki kazalardan ileri gelen uzun
süreli işgöremezliğin telafisi hariç)

: Gotland Sigorta Sandığı.
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d. Gemi adamları hariç
ilgililerin İsveç’te oturmadıkları
durumlarda Uygulama Tüzüğünün
60 ila 77.maddelerinin
uygulanmasında
e. Tüzüğünün 60 ila
77.maddelerinin
uygulanmasında İsveçte
oturmayan gemi adamları için
2. İşsizlik yardımları için
a. Uygulama Tüzüğünün 80-82.
maddelerinin uygulanmasında
b. Anılan Tüzüğün 83.
maddesinin uygulanmasında

: İş kazası ve meslek hastalığının meydana geldiği
yerin sosyal sigortalar bürosu

: Gotland Sosyal Sigorta Sandığı.
:
: İsveç İşsizlik Sigortası Sandığı
: Kontrol Mercii
Y. BİRLEŞİK KRALLIK

1. Sağlık yardımları
- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
- Cebelitarık
2. Para yardımları (aile yardımları hariç)
- Büyük Britanya
- Kuzey İrlanda
- Cebelitarık
3. Aile Yardımları
- Büyük Britanya
Vergi Krediler Bürosu, Preston
- Kuzey İrlanda
-

Cebelitarık

: Ulusal Sağlık Servisi yardımlarını sağlayan merciler
: Cebelitarık Sağlık Mercii
:
: Çalışan ve Aylıklar Bakanlığı Londra
: Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Belfast
: Sosyal İşler Birinci Sekreterliği, Cebelitarık
:
: Aile Ödenekleri Bürosu, Newcastle upon Tyne,
: Aile Ödenekleri Bürosu, Belfast
Vergi Krediler Bürosu, Belfast
: Sosyal İşler Birinci Sekreterliği, Cebelitarık

EK 3
OTURMA YERİ KURUMLARI VE BULUNMA YERİ KURUMLARI
(Tüzüğün l/p maddesi, Uygulama Tüzüğünün 4/3 maddesi)
A. BELÇİKA
I. OTURMA YERİ KURUMLARI
1. Hastalık ve Analık
a. Uygulama Tüzüğünün 17, 18, 22,
25, 28, 29, 30 ve 32.maddelerinin
uygulanmasında
i) Genel olarak
ii) Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kümseler için
iii) Belçika Kongosu ve Ruvanda¬
Urundi eski müstahdemleri
için
b. Uygulama Tüzüğünün 31.
maddesinin uygulanmasında
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları için
iii) Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kimseler için
iv) Belçika Kongosu ve
Ruvanda-Urundi
Eski müstahdemleri için

:
: Sigortalayan kuruluş
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi,Brüksel
: Aynı kurum
: Sigortalayan kuruluş
: Gemi Adamları Koruma ve Yardım Sandığı,
Anvers, veya
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Aynı kurum
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2. Malüllük
a. Genel Malüllük (işçiler,
müstahdemler, maden işçileri)
ve ücretsiz çalışanların
malüllüğü

b.
c.
d.
e.
f.

Uygulama Tüzüğünün 105.
maddesinin uygulanmasında
Maden işçilerinin özel
Malüllüğü
Gemi adamlarının Malüllüğü
Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kimselerin
malüllüğü
Belçika Kongosu ve RuandaUrundi Eski müstahdemlerinin
malüllüğü
Memur özel rejimine tabi
kimselerin malüllüğü

3. Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar)
a. Genel rejim (işçiler,
müstahdemler, maden işçileri,
gemi adamları)
b. Ücretsiz çalışanlar rejimi
c. Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimi
d. Belçika Kongosu ve RuvandaUrundi eski memurları rejimi
e. Memurlar özel rejimi
4. İş Kazaları (Sağlık Yardımları)
5. Meslek Hastalıkları
6. Ölüm Ödenekleri
i) Genel olarak
ii) Denizaşırı sosyal güvenlik
rejimine tabi kimseler için
iii) Belçika Kongosu ve RuandaUrundi müstahdemleri rejimi
7. İşsizlik
a. Genel olarak
b. Gem Adamları İçin
8. Aile Yardımları
a. Ücretli çalışanlar
b. Ücretsiz çalışanlar
c. Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri

: Hastalık-Malüllük Sigortası Ulusal Kurumu (INAMI), Brüksel sigortalayan kuruluşlarla müşterek
olarak
: INAMI
: Maden İşçileri Ulusal Emeklilik Fonu, Brüksel
: Gemi Adamları Koruma ve Yardım Sandığı, Anvers
: Deniz Aşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Aynı Kurum
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi veya özel aylık
rejimini yöneten servis.

: Aylıklar Ulusal Ofisi Bürüksel
: Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Ulusal Kurumu, Brüksel
: Deniz Aşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Aynı Kurum
: Maliye Bakanlığı Aylıklar Dairesi veya özel aylık
rejimini yöneten servis.
: Sigortalayan kuruluş
: Meslek Hastalıkları Fonu Brüksel
Deniz Aşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: INAMI
: Deniz Aşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
:Aynı kurum
: Ulusal İstihdam Ofisi, Brüksel
: Ticaret Gemileri Gemi Adamları Birimi, Anvers
: Ücretli Çalışanlar Aile Ödenekleri Ulusal Ofisi,
Brüksel
: Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ulusal Kurumu, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel

II. BULUNMA YERİ KURUMLARI
1. Hastalık-Analık

: INAMI (Brüksel), sigortalayan kurulu aracılığı ile

2. İş Kazaları

: Aynı Kurum

3. Meslek Hastalıkları

: Meslek Hastalıkları Fonu, Brüksel
Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
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1. Sağlık Yardımları
a. Genel olarak
b. Havacılık Yardım Hizmetleri

B. ÇEK CUMHURİYETİ
: Hastalık Sigortası Şirketi (tercihe bağlı)
: Sağlık Bakanlığı

2. Para Yardımları
a. Hastalık ve Analık

: Çek Sosyal Güvenlik İdaresi, Prag ve bölgesel
birimleri

b. Malüllük, Yaşlılık, Ölüm
(aylıklar)
c. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
d. İşsizlik
e. Aile yardımları ve diğer
yardımlar

: Aynı kurum ve birimler
: Aynı kurum ve birimler
: İşsiz kimsenin oturma/bulunma yeri İstihdam Ofisi
: İlgili kimsenin oturma/bulunma yerine göre kamu
sosyal yardım kuruluş
C. DANİMARKA

I. OTURMA YERİ KURUMLARI
a. Hastalık ve Analık Uygulama
Tüzüğünün 17, 18, 22, 25, 28, 29
ve 30.maddelerinin uygulanmasında
b. Malüllük (aylıklar)
c. Yaşlılık ve ölüm (aylıklar)
i) Sosyal Aylıklar mevzuatına
göre bağlanan aylıklar
ii) Ücretli çalışanlarla ilgili ek
aylıklar mevzuatına göre bağlanan
aylıklar
d. İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
i) Uygulama Tüzüğünün Bölüm
IV, Kısım 4 hükümlerinin
uygulanmasında (61. madde hariç)
ii) Uygulama Tüzüğünün 61.
maddesinin uygulanmasında
e. Ölüm Ödenekleri
Uygulama Tüzüğünün 78.maddesinin
uygulanmasında
II. BULUNMA YERİ KURUMLARI
a. Hastalık ve Analık
i) Uygulama Tüzüğünün 19 bis,
20, 21 ve 31.maddelerinin
uygulanmasında
ii) Uygulama Tüzüğünün 24.
maddesinin uygulanmasında
b. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
i) Uygulama Tüzüğünün Bölüm
IV, Kısım 4 hükümlerinin
uygulanmasında (64.madde hariç)
ii) Uygulama Tüzüğünün 64.
maddesinin uygulanmasında
c. İşsizlik
i) Uygulama Tüzüğünün Bölüm
VI, Kısım 6 hükümlerinin
uygulanmasında
(83. madde hariç)
ii) Uygulama Tüzüğünün
83. maddesinin
uygulanmasında

: İlgilinin oturduğu yerin Kömün İdaresi
: Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, Kopenhag
: Aynı birim
: Ücretli Çalışanlar Ek Aylıklar Ofisi Hillerod
:
: İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ulusal Ofisi,
Kopenhag
: İlgili kimsenin oturduğu yerin Komün İdaresi
: İçişleri ve Sağlık Bakanlığı Kopenhag

: Yetkili Bölge.
: İlgilinin oturduğu yerin Komün İdaresi

: İş Kazaları ve Meslek Hastalıları Ulusal Ofisi,
Kopenhag
: İlgili kimsenin oturduğu yerin Komün İdaresi

: Yetkili işsizlik sandığı
: İlgilinin oturduğu Komünün Kamu İstihdam Merkezi
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D. ALMANYA
1. Bütün durumlarda
2. Kazalar Sigortası Bütün
durumlarda
3. Aylık Sigortası
a. İşçilerin Aylık Sigortası
i) Belçika ve İspanya ile
ilişkilerde
ii) Fransa ile ilişkilerde
iii) İtalya ile ilişkilerde

iv) Lüksemburg’la ilişkilerde

v) Malta ile ilişkilerde
vi) Hollanda ile ilişkilerde
vii) Danimarka, Finlandiya ve
İsveç ile İlişkilerde
viii) Estonya, Letonya ve
Litvanya ile ilişkilerde
ix) İrlanda ve Birleşik Krallıkla
ilişkilerde
x) Portekiz’le ilişkilerde
xi) Avusturya ile ilişkilerde
xii) Polonya ile ilişkilerde

xiii) Slovakya, Slovanya ve
Çek Cumhuriyeti ile ilişkilerde
xiv) Macaristan’la ilişkilerde
4. Tarım işletmecileri yaşlılık
sigortası
5. İşsizlik yardımları ve aile
yardımları

: İlgilinin oturma/bulunma yerinde seçtiği hastalık
sandığı
: Sanayi Meslek Dernekleri Federasyonu

: Ren Eyaleti Sigorta Bölge Ofisi, Düsselderf
: Ren-Palatinat Sigorta Bölge Ofisi,Speyer, veya Ek2
de belirtilen yetki çerçevesinde Sar Sigorta Bölge
Ofisi, Saarbrücken
: Sveb Sigorta Bölge Ofisi, Augsburg, veya Ek 2 de
belirtilen yetki çerçevesinde Sar Sigorta Bölge
Ofisi. Saarbrücken
: Ren-Pa1atinat Sigorta Bölge Ofisi, Speyer, veya Ek
2 de belirtilen yetki çerçevesinde Sar
Sigorta Bölge Ofisi Saarbrücken
: Sveb Sigorta Bölge Ofisi, Augsburg
: Vestfalya Sigorta Bölge Ofisi Münster
: Sleswig Sigorta Bölge Ofisi, Lüseck
: Batı Mecklenbourg – Pomerauie Sigorta
Bölge Ofisi, Neubran denburg
:
:
:
:

Bade-Wurtemberg Sigorta Bölge Ofisi, Karlsruhe
Aşağı Franvonie Sigorta Bölge Ofisi, Würzburg
Yukarı Bawyera Sigorta Bölge Ofisi, Münih
Belin Sigorta Bölge Ofisi, Berlin, veya Aylık sigortası ve kazalar sigortası ile ilgili 9 ekim 1975
tarihli anlaşmanın uygulandığı hallerde, Alman
mevzuatına göre yetkili Bölge Sigorta Ofisi

: Yukarı Bawyera – Yukarı Palatinat Sigorta Bölge
Ofisi, Münih
: Thurning Sigorta Bölge Ofisi, Münih

: Bu kimselerle ilgili Yaşlılık Sigortası Ulusal Derneği
Kassel
: İlgilinin oturma/bulunma yeri yetkili İstihdam Ofisi
E. ESTONYA

1. Hastalık ve Analık

: Estonya Hastalık Sigortası Fonu

2. Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm
Aylıkları, Ölüm Ödenekleri
ve Aile Yardımları

: Sosyal Sigorta Ofisi

3. İşsizlik

: İlgilinin torma/bulunma yeri yerel İstihdam Bürosu
F. YUNANİSTAN

1. İşsizlik, Aile Yardımları

: İşçilik İstihdam Ofisi, Atina

2. Diğer yardımlar

: Sosyal Sigorta Kurumu (IKA)-Ücretli Çalışanlar
Genel Sigorta Sandığı (ETAM)
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G. İSPANYA
1. Sağlık Yardımları
a. Deniz çalışanları rejimi hariç,
bütün rejimler
b. Deniz çalışanları rejimi
2. Para Yardımları
a. Deniz çalışanları rejimi hariç
bütün rejimler ve işsizlik hariç
bütün riskler
b. Deniz çalışanları rejimi,
bütün riskler için
c. İşsizlik, deniz çalışanları ile ilgili
işsizlik hariç

: Ulusal Sağlık Kurumu Taşra Müdürlükleri
: Denizcilik Sosyal Kurumu Taşra Müdürlükleri

: Sosyal Güvenlik Ulusal Kurumu Taşra
Müdürlükleri
: Denizcilik Sosyal Kurumu Taşra Müdürlükleri
: Kamu İstihdam Servisi Taşra Müdürlükleri (INEM)
H. FRANSA

I. METROPOL (Anavatan)
A) Ücretli Çalışanlar
1. İşsizlik ve aile Yardımları dışındaki
riskler
a. Genel olarak
b. Maden rejiminin hastalık,
analık, malüllük, ölüm (ödenekler)
sigortası ile ilgili olarak Tüzüğün
19/1 ve 2 maddesi ve 35\1
maddesi hükümlerinin birlikte
uygulanmasında
c. Uygulama Tüzüğünün 35.
maddesinin uygulanmasında
i) Genel Rejim
aa) Genel olarak (Paris ve
Paris bölgesi hariç)
cc) Sosyal Güvenlik
Kodunun L365 ila L382
maddelerinde öngörülen
özel rejim
ii) Tarım rejimi
iii) Maden rejimi
d. Malüllük aylığı ile ilgili olarak
Uygulama Tüzüğünün 36.
maddesinin uygulanmasında
i) Genel olarak (Paris ve Paris
ii) bölgesi hariç)
Paris ve Paris bölgesi için
iii) Sosyal Güvenlik Kodunun
L365 ila L382. maddelerinin
uygulanmasında
iv) Yaşlılık aylıkları ile
ilgili olarak Uygulama
Tüzüğünün 36.maddesinin
uygulanmasında
(1) Genel Rejim
aa) Genel olarak (Paris ve
Paris bölgesi hariç)
Paris ve Paris bölgesi için
bb) Sosyal Güvenlik
Kodunun L365 ila L382.
maddelerinin
uygulanmasında

:
: Oturma veya bulunma yerindeki Hastalık Sigortası
İlk Sandığı

: İlgilinin oturma yerindeki Maden işyeri yardım
şirketi
:
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı

: Hastalık sigortası Bölge Sandığı, Strazburg
: Tarım Sosyal Mütüalite Sandığı
: Maden İşyerleri özerk Ulusal Sandığı,Paris
:
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı
: Hastalık Sigortası Bölge Sandığı, Paris
: Hastalık Sigortası Bölge Sandığı, Strazburg

:
:
: Hastalık Sigortası Bölge Sandığı, yaşlılık branşı
: Ücretli Çalışanlar Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı,
Paris

: Yaşlılık Sigortası Bölge Sandığı, Strazburg
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(2) Tarım rejimi
(3) Uygulama Tüzüğünün
75.maddesinin
uygulanmasında
2. İşsizlik
a. Uygulama Tüzüğünün 80, 81
ve 82/2. maddelerinin
uygulanmasında
b. Uygulama Tüzüğünün 83/1
ve 2, 97.maddelerinin
uygulanmasında
c. Uygulama Tüzüğünün. 84.
maddesinin uygulanmasında
i) Tam işsizlik halinde
ii) Kısmi işsizlik halinde
iii) Uygulama Tüzüğünün 89.
maddesinin uygulanmasında
B) Ücretsiz Çalışanlar
1. Hastalık ve Analık
2. Tarım rejimi ile ilgili olarak
Uygulama Tüzüğünün
35.maddesinin
uygulanmasında
3. Yaşlılık aylıkları ile ilgili olarak
Uygulama Tüzüğünün
36.maddesinin
uygulanmasında
a. Zanaatçılar rejimi
b. Sanayiciler ve tacirler rejimi
c. Serbest meslek sahipleri
rejimi
d. Avukatlar rejimi
e. Tarım rejimi
C) Gemi Adamları
a. Gemi adamları rejimi ile
ilgili olarak Uygulama Tüzüğünün
27.maddesinin uygulanmasında
b. Uygulama Tüzüğünün 35.
maddesinin uygulanmasında

: Tarım Mütüalleri Yardımları Merkez Sandığı, Paris
: Hastalık Sigortası İlk Sandığı

: Belgenin talep edildiği istihdam yerindeki
Çalışma Ve İşçilik Departman Müdürlüğü
: İlginin oturduğu yerdeki Sanayi ve Ticaret
İstihdam Derneği
:
: Aynı birim
: İlgilinin istihdam yerindeki Çalışma ve İşçilik
departman müdürlüğü
: Aynı birim
: Oturma (Bulunma Yeri Hastalık Sigortası İlk
Sandığı)

: Tarım Sosyal Mütüalite Sandığı ve diğer yetkili
sigortalayan kuruluşlar

:
: Zanaatsal meslekleri icra eden Ücretsiz çalışanların yaşlılık sigortası özerk kuruluşu ulusal Sandığı
(Cancava)
: Sanayiciler ve tacirler mesleklerini icra eden ücretsiz çalışanların yaşlılık sigortası özerk kuruluşu
Ulusal Sandığı (ORGANİK)
: Serbest Meslek Sahipleri Yaşlılık Sigortası Ulusal
Sandığı (CNAVPL), Meslek Şubeleri
: Fransız Baroları Ulusal Sandığı (CNBF)
: Tarım Mütüel Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı

: Denizcilik Kesimi “Gemi Adamları Koruma Sandığı”
Şubesi
: Aynı birim

D) Aile Yardımları

: İlgilinin oturma yerindeki Aile Ödenekleri Sandığı

II. DENİZAŞIRI DEPARTMANLAR
A) Ücretli Çalışanlar
Aile yardımları dışındaki riskler:
- Genel olarak

: Sosyal Güvenlik Genel Sandığı

B) Ücretsiz Çalışanlar
a. Hastalık Ve Analık

: Oturma/Bulanma yerindeki Sosyal Güvenlik Genel
Sandığı
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b. Yaşlılık
- Zanaatçılar rejimi
- Sanayiciler ve Tacirler rejimi
- Serbest meslek sahipleri rejimi
- Avukatlar rejimi
C) Gemi Adamları
i) Malüllük aylıkları
ii) Yaşlılık aylıkları
D) Aile Yardımları

: Zanaatsal meslekleri icra eden Ücretsiz çalışanların Yaşlılık Sigortası özerk Ulusal kuruluşu
(Canava)
: Cezair ve Denizaşırı Sanayiciler ve Tacirler yaşlılık
Sigortası Meslekler Arası Sandığı (Cavicorg)
: Meslek şubeleri
: Fransız Baroları Ulusal Sandığı (CNBF)
: Denizcilik Kesimi “Gemi Adamları Genel Koruma
Sandığı
: Denizcilik Kesimi “Gemi Adamları Emekli Sandığı”
şubesi
: İlgilinin oturma yerindeki Aile Ödenekleri Sandığı
İ. İRLANDA

1. Sağlık Yardımları

: bk. EK II, Sağlık Yardımları

2. Para Yardımları

: bk. EK II, İrlanda, para yardımları
J. İTALYA

1. Hastalık (tüberküloz dahil) ve Analık
A) Ücretli Çalışanlar
a. Sağlık Yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık seferi yapan
personel için
b. Para Yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılık seferi yapan
personel için
B) Ücretsiz Çalışanlar
Sağlık Yardımları
2.
A)

İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
Ücretli Çalışanlar
a. Sağlık Yardımları
i) Genel olarak
ii) Gemi adamları ve sivil
havacılıkta sefer yapan personel
b. Protezler ve büyük cihazlar,
yasal tıbbi yardımlar, tetkikler
ve bunlara ilişkili belgeler ve
para yardımları

B) Ücretsiz Çalışanlar
(yalnız radyologlar )
a. Sağlık yardımları
b. A/b deki yardımlar
c. Para yardımları
3. Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar)
A) Ücretli Çalışanlar
a. Genel olarak
b. Sahne sanatkarları
c. Sanayi kuruluşları
kadroluları

: Yetkili Sağlık İdaresi Yerel birimi
: Sağlık Bakanlığı, Gemi Adamları Sağlık Ofisi veya
Yetkili Havacılık Ofisi
: Sosyal Koruma Ulusal Kurumu, Taşra şubeleri
: IPSEMA (Denizcilik Sektörü Koruma Kurumu)
: Yetkili sağlık idaresi yerel birimi

:
: Aynı birim
: Denizcilik ve Havacılık Sağlık Ofisi

: İş Kazaları Sigortası Ulusal Kurumu,Taşra birimleri

: Yetkili Sağlık idaresi yerel birimi
: A/b de belirtilen birim
: Aynı birim
:
: Sosyal Koruma Ulusal Kurumu taşra ajansları
: Sahne Sanatkarları Ulusal Koruma ve Yardım Ofisi,
Roma
: Sanayi Kuruluşları Kadrolu Personeli Ulusal Koruma Kurumu Roma
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d. Gazeteciler
B) Ücretsiz Çalışanlar
a. Hekimler için
b. Eczacılar için
c. Veterinerler için
d. Mühendisler ve mimarlar için
e. Geometriciler için
f. Avukatlar ve davavekilleri
için
g. Ekonomi bilimleri mezunları
için
h. Eksper uzmanlar ve ticari
mühendisler için
i. Çalışma müşavirleri için
j. Noterler için
k. Gümrük ajanları için

: Gazeteciler Ulusal Koruma Kurumu (G.Amendola),
Roma
:
:
:
:
:

bkz.
bkz.
bkz.
bkz.
bkz.

EK
EK
EK
EK
EK

II,
II,
II,
II,
II,

İtalya
İtalya
İtalya
İtalya
İtalya

3/B
3/B
3/B
3/B
3/B

: bkz. EK II, İtalya 3/B
: bkz. EK II, İtalya 3/B
:
:
:
:

bkz. EK II, İtalya 3/B
bkz. EK II, İtalya 3/B
Noterler Ulusal Sandığı
bkz. EK II, İtalya 3/B

4. Ölüm ödenekleri

: Sosyal Koruma Ulusal Kurumu, Taşra ajansları
İş Kazaları Ulusal Sigorta Kurumu, Taşra ajansları,
IPSEMA

5. İşsizlik (ücretli çalışanlar)
a. Genel olarak
b. Gazeteciler için

:
: Ulusal Sosyal Koruma Kurumu, Taşra birimleri
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu, Roma

6. Aile Ödenekleri
(ücretli çalışanlar)
a. Genel olarak
b. Gazeteciler için

:
: Ulusal sosyal Koruma Kurumu, Taşra birimleri
: İtalyan Gazetecileri Ulusal Koruma Kurumu,Roma
K. KIBRIS

1. Sağlık Yardımları

: Sağlık Bakanlığı, Nicasie

2. Para Yardımları

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal sigorta servisleri, Nicosie

1. Bütün riskler için
( Tedavi sağlık yardımları
hariç)
2. Tedavi sağlık yardımları için
1. Hastalık ve Analık
a. Hastalık
i) Sağlık yardımları
ii) Para yardımları
b. Analık
i) Sağlık Yardımları
ii) Para yardımları

L. LETONYA
: Sosyal Sigorta Ulusal Kurumu, Riga
: Zorunlu Hastalık Sigortası Ulusal Ofisi, Riga
M. LİTVANYA
:
:
:
:
:
:

Hastalık Sigortası Departmanları Sandığı
Sosyal Sigorta Ulusal Fonu
a/i deki birim
a/ii deki birim

2. Malüllük

: Sosyal Sigorta Ulusal Fonu, Vilnius

3. Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)

: Aynı birim

4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

: Hastalık Sigortası Departmanları Sandığı
: Sosyal Sigorta Umusal Fonu, Vilnius

5. Ölüm ödenekleri

: Belediyelerin sosyal yardım servisleri
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6. İşsizlik

: Yerel çalışma birimleri

7. Aile Ödenekleri

: Belediyelerin sosyal yardım servisle
N. LÜKSEMBURG

1.

Hastalık ve Analık
a. Tüzüğün 19 ve 22, 28/1,
29/1 ve 31.maddelerinin
ve Uygulama Tüzüğünün
17, 18, 20, 21, 22, 24, 29
ve 31. maddelerinin
uygulanmasında
b. Tüzüğün 27.maddesinin
uygulanmasında

2. Malüllük, Yaşlılık , Ölüm (aylıklar)
a. İşçiler için
b. Müstahdemler ve bağımsız fikir
işçileri için
c. Zanaatsal, sınai ve ticari bir faaliyet
icra eden ücretsiz çalışlar için
d. Tarımsal, bir mesleki faaliyeti icra
eden ücretsiz çalışanlar için
e. Kasum sektörü özel rejimler için
3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Tarım veya ormancılık alanında
bir mesleki faaliyet icra eden ücretli
ve ücretsiz çalışanlar için
b. Zorunlu veya isteğe bağlı diğer
bütün sigortalılık halleri için

: İşçilerin hastalık sigortası ve/veya Hastalık
Sandıkları Birliği
: Lüksemburg kısmi aylığı için Lüksemburg
mevzuatına göre yetkili hastalık ve / veya Hastalık
Sandıkları Birliği sandığı.
: Yaşlılık ve Malüllük sigortası kurumu, Lüksemburg
: Özel Müstahdemler Aylık Sandığı, Lüksemburg
: Yetkili aylık sandığı
: Tarım Aylık Sandığı
: Aylıklar kanununda yetkili merci.

: Kazalar Sigortası Derneği Tarım ve ormancılar
şubesi
: Kazalar Sigortası Derneği San

ayi Şubesi

4. İşsizlik

: Lüksemburg İstihdam İdaresi

5. Aile Yardımları

: Aile Yardımları Ulusal Sandığı, Lüksemburg
O. MACARİSTAN

I.

OTURMA YERİ KURUMLARI
1. Hastalık ve Analık Sağlık
Yardımları ve para yardımları için
2. Malüllük
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu ve Hastalık
Sigortası Bölge Fonları
:
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu yetkili bürosu
: Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi

3. Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
a. Yaşlılık aylığı-Sosyal
sigorta aylığı
b. Yaşlılık aylığı-özel Ayak
c. Ölüm aylığı
d. Primsiz yaşlılık ödeneği

:
:
:
:
:

4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları-iş kazaları
c. Diğer para yardımları

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu Bölge Bürosu
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte
: Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi

5. İşsizlik
Para yardımları

:
: İstihdam Ofisi yetkili bürosu
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6. Aile Yardımları
Para yardımları
II. BULUNMA YERİ KURUMLARI
1. Hastalık ve Analık Sağlık
yardımları ve para yardımları

:
: Macaristan Kamu Hazinesi Bölge Müdürlüğü /
Hastalık Sigortası ULUSAL Fonu, Budapeşte

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu ve Hastalık Sigortası
Bölge Fonları

2. Malüllük
a. Sağlık Yardımları
b. Para yardımları

:
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu yetkili bürosu
: Ulusal Aylık Sigortası Merkez İdaresi

3. Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
a. Yaşlılık aylığı-Sosyal
Sigorta Aylığı
b. Yaşlılık Aylığı-Özel Ayak
c. Ölüm aylığı
d. Primsiz yaşlılık aylığı

:
:
:
:

bk.
bk.
bk.
bk.

1/3/a
1/3/b
1/3/c
1/3/d

4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları- Kaza veya
hastalık halinde ücretin devamı
c. Diğer para yardımları

:bk.I/4/b
: bk.I/4/c

5. İşsizlik
Para Yardımları

: bk. I/5

6. Aile Yardımları
Para yardımları

: bk. 1/6 (1 ve 2)

: bk. 1/4/a

P. MALTA
1. Para Yardımları

: Sosyal Güvenlik Departmanı, Valetta

2. Sağlık Yardımları

: Sağlık Bölümü,Valetta
Q. HOLLANDA

1. Hastalık analık İşkazaları ve
Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
i) Oturma Yeri Kurumu
ii) Bulunma Yeri Kurumu
b. Para yardımları
2. Malüllük
a. Tüzüğün uygulanması dışında
İlgili kimsenin yalnız Hollanda
mevzuatına göre yardım hakkı
doğduğunda
b. Diğer hallerde
3. Yaşlılık ve Ölüm(aylıklar)
Uygulama Tüzüğünün
36.maddesinin
Uygulanmasında
a. Genel olarak
11001180 BR Amstelveen
b. Belçika ile ilişkilerde
c. Federal Almanya Cumhuriyeti
ile ilişkilerde

:
:
:
:
:

Sosyal Güvenlik Departmanı, Valetta
Cz Tilburg
Mütüem Hastalık Sigortası Şirketi Mis Amesfoort
Ücretli çalışanlar için, sigortalar yönetim kurumu

:

: Aynı kurum
: Aynı kurum

:
: Sosyal Sigortalar Bankası, Postbus
: Belçika İşleri Bürosu, Breda
: Almanya İşleri Bürosu, Nijmegen
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4. İşsizlik

: bk.2/a
:

5. Aile Yardımları
Tüzüğün 73 ve
74 .maddelerinin
uygulanmasında

: Aile bireylerinin oturma yöresinde Sosyal Sigortalar Bankası Bölge Bürosu
R. AVUSTURYA

1. Hastalık Sigortası
a. Aşağıdaki maddelerin
Uygulanmasında
i) Tüzüğün 27.maddesi
ii) Tüzüğün 27. maddesinde
sözü edilen aylık veya gelir
sahibinin oturma yeri
kurumu ile ilişkilerde
Tüzüğün 31 ve Uygulama
Tüzüğünün 31/1 .maddesi
iii) Yetkili devlette yaşayan aile
bireylerinin oturma yeri
kurumu ile ilişkilerde
Tüzüğün 31 ve Uygulama
Tüzüğünün 31/l.maddesi
iv) Diğer hallerde

2. Aylık Sigortası
a. Uygulama Tüzüğünün 53.
maddesinin uygulanması saklı
kalmak kaydıyla, ilgili kimse
Avusturya mevzuatına tabi ise
b. Uygulama Tüzüğünün 53.
maddesinin uygulanması kaydıyla,
diğer hallerde
c. Uygulama Tüzüğünün 53.
maddesinin uygulanmasında
3. Kazalar Sigortası
a. Sağlık Yardımları

b. Para yardımları
i) 53. maddenin uygulanması saklı
kalmak kaydıyla, Uyulama
Tüzüğünün 77.maddesi ile bağlantılı
olarak, tüm diğer hallerde

:
: Yetkili kurum

: Yetkili kurum

: Yetkili kurum
: i) İlgilinin oturma/bulunma yeri kurumu
için yetkili olan Hastalık Sigortası Bölge
Sandığı
ii) Bir Bölge Fonuna bağlı bir hastalık tesisinde
tedavi halinde: İlgilinin oturma/bulunma
yerinde yetkili bölge Fonu
iii) Avusturya Sosyal Sigorta Kurumları
Federasyonu ile Avusturya Ticaret Odası
arasında düzenlenen (31 aralık 2000 tarihinde
yürürlüğe giren Anlaşma kapsamına giren
başka bir sağlık tesisinde tedavi halinde:
Bu sağlık tesisleri için oluşturulan fon.
iv) Laboratuvarda Döllenme Ortak
Finansman Fonu, Viyana
:

: Yetkili kurum
: Aylık Sigortası Kurumu, Viyana
: Avusturya Sosyal Sigorta Kurumları Federasyonu,
Viyana
: i) İlgilinin oturma/bulunma yerinde yetkili
hastalık sigortası bölge sandığı (aşağıdaki
paragraflarda aksine hüküm yoksa
ii) bk.l/b/ii
iii) bk.l/b/iii
iv) Diğer hallerde yardımları sağlamaya yetkili
Kazalar Sigortası Genel Kurumu, Viyana

: Kazalar Sigortası Genel Kurumu, Viyana
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ii) Uygulama Tüzüğünün 77.
maddesi ile bağlantılı olarak,
53. maddesinin uygulanmasında
4. İşsizlik Sigortası

5. Aile Yardımları
a. Ebeveyn izni ödeneği hariç
Aile yardımları
b. Ebeveyn izni ödeneği

: Avusturya Sosyal Sigorta Kurumları Federasyonu
: İlgilinin oturma/bulunma yerinde yetkili İstihdam
piyasası servisi yerel bürosu
:
: İlgilinin oturma/bulunma yerinde yetkili Aidatlar
Servisi
: İlgilinin oturma/bulunma yerinde yetkili Hastalık
Sigortası Bölge Sandığı
S. POLONYA

1. Hastalık ve Analık
a. Sağlık Yardımları
b. Para Yardımları
i) Ücretsiz tarım işletmecileri
hariç, ücretli çalışanlar ve
ücretsiz çalışanlar
ii) Ücretsiz tarım işletmecileri
2. Malüllük, Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
a. Ücretsiz tarım işletmecileri hariç
yenilerde ücretli veya ücretsiz bir
faaliyet icra eden kimseler
için, ve c, d, e paragraflarında
belirtilenler dışında kalan
hizmet sürelerine sahip
memurlar ve asker
mesleğinde olanlar

: Ulusal Sağlık Fonu- oturma/bulunma yeri bölge
şubesi

: Oturma/bulunma yerinde mülki yetkiye sahip Sosyal Sigorta Ofisi (ZUS)
: Oturma/bulunma yerinde mülki yetkiye sahip Tarım Sektörü Sosyal Sigorta Fonu (Krus)

: 1) Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS), Lodz bölge
Şubesi:
Polonya mevzuatı ve yabancı ülke mevzuatı
uyarınca sigortalılık sürelerine sahip kimseler
için (yenilerdeİspanya, Portekiz, İtalya,
Yunanistan, Kıbrıs ve Malta’da geçen süreler
dahil),
2) Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS) - Nowy Sacz
bölge ajansı: Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Avusturya, Slovakya ve
Slovenya’da oturanlardan yalnız Polonya
mevzuatına göre ve bu ülkeler mevzuatlarına
göre geçen sürelere sahip kimseler için,
3) Almanya’da geçen süreler dahil Polonya ve
yabancı ülke mevzuatına göre geçen sürelere
sahip kimseler için:
Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS) Opole Şubesi,
4) Yenilerde Danimarka, Finlandiya, İsveç,
Letonya, Litvanya veya Estonya’da geçen
süreler dahil Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sürelere sahip
kimseler için :
Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS), Sczein Şubesi,
5) Yenilerde Belçika, Fransa, Hollanda,
Lüksemburg, İrlanda veya Birleşik
Krallık’ta geçen süreler dahil, Polonya ve
yabancı ülke mevzuatına göre senelere sahip
kimseler için Varşova Sosyal Sigortalar
Kurumu (Büro 1)
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b. Yenilerde tadım işletmecisi
olarak tarımsal bir faaliyet icra
eden ve c, d, e paragraflarında
belirtilen hizmet birinde memur
veya askeri meslek sahibi olarak
çalışmamış olan kimseler için

c. Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen
hizmet süreleri bulunan
askeri meslek sahipleri için
d. Polis, devlet güvenlik
hizmetleri,
iç güvenlik ajansı, öğretim hizmetleri
(kamu güvenliği hizmetleri), sınır
kontrol hizmetleri, hükümet güvenlik
hizmetleri, ulusal itfaiye hizmetleri
personeli için, bu hizmetlere ilişkin
süreler Polonya ve yabancı bir ülke
mevzuatına göre geçmişse
e. Cezaevi personeli için, süreler
Polonya ve yabancı bir ülke
mevzuatına göre geçmişse
f. Yargıçlar ve üst düzey
görevlileri için
g. Münhasıran yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sigortalılık
sürelerine sahip kimseler için

: 1) Yenilerde İspanya, İtalya veya Portekiz’de
geçmiş süreler dahil Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sürelere sahip
kimseler için : Tarım sektörü Sosyal Sigorta
Fonu (KRUS) Varşova Şubesi
2) Yenilerde İspanya, İtalya veya Portekiz’de
geçen süreler dahil, Polonya ve yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sürelere sahip
kimseler için: Tarım Sektörü Sosyal Sigorta
Fonu: Tomaszow Şubesi
3) Yenilerde Fransa, Belçika, Lüksemburg ve
Hollanda’da geçen süreler dahil, Polonya ve
yabancı ülke mevzuatına göre geçen süreleri
sahip kimseler için: KRUS, Czestochowa
Şubesi
4) Yenilerde Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Letonya, Litvanya, Macaristan, Slovakya veya
Slovenya’da geçen süreler dahil Polonya ve
yabancı ülke mevzuatına göre sürelere sahip
kimseler için : MRUS, Nowy Sacz şubesi,
5) Yenilerde Birleşik Krallık, İrlanda, Yunanistan,
Malta veya Kıbrıs’ta geçen süreler dahil
Polonya ve yabancı ülke mevzuatına göre
geçen sürelere sahip kimseler için:
KRUS-Poznar şubesi
6) Yenilerde Almanya’da geçen süreler dahil,
Polonya ve yabancı ülke mevzuatına
göre geçen sürelere sahip kimseler için :
KRUS-Ostrow Wielco şubesi

: EK2/2/c belirtilen yetkili kurum ise: Varşova Asker
Aylıkları Servisi

: EK 2/2/d de belirtilen yetkili kurum ise: İçişleri
Bakanlığı ve Varşova İdaresi aylık servisleri
: Varşova Cezaevi İdaresi Aylıklar Servise, EK 2/2/e
de belirtilen yetkili kurum ise
: Adalet Bakanlığı Özel Servisleri
: 1) Yenilerde İspanya, Portekiz, İtalya,
Yunanistan, Kıbrıs veya Malta’da geçen süreler
dahil yabancı ülke mevzuatına göre geçen
sürelere sahip kimseler için: Sosyal Sigorta
Kurumu, Lodz bölge ajansı
2) Yenilerde Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
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3)

4)

5)

6)

3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları
i) Hastalık halinde

: İlgilinin oturma/bulunma yerindeki Ulusal Sağlık
Fonu bölge şubesi
:-

ii) Esogs ücretlinin malüllüğü
veya ölümü
- Ücretsiz tarım işletmecileri
hariç, yenilerde ücretli veya
ücretsiz faaliyet icra eden
kimseler için
- Polonya mevzuatına göre
aktif hizmet süreleri bulunan
askeri meslek sahipleri için
(son süre belirtilen hizmet
süresi ise -yabancı ülke
mevzuatına göre geçen süreler
söz konusu ise)
- Yenilerde ücretsiz tarım
işletmecisi olarak süreleri
bulunan kimseler için
- Polonya mevzuatına göre
geçen hizmet sürelerine sahip
2/de de belirtilen personel için
(son süre belirtilen hizmetlerden
birinde geçmişse ve yabancı
ülke mevzuatına göre geçen
süreler söz konusu ise
- Polonya mevzuatına göre
aktif hizmet süreleri bulunan
askeri meslek sahipleri için
- son süre belirtilen hizmette
geçmişse

Slovenya, Avusturya veya Macaristan’da geçen
süreler dahil yabancı ülke mevzuatına göre
geçen sürelere sahip kimseler için: Sosyal
Sigorta Kurumu, Now Sacz bölge şubesi
Yenilerde Almanya’da geçen süreler dahil
Yabancı ülke mevzuatına göre geçen sürelere
sahip kimseler için: Sosyal Sigorta Kurumu,
Opole bölge şubesi
Yenilerde Danimarka, Fillandiya, İsveç,
Letonya, Litvanya ve Estonya’da geçen süreler
dahil yabancı ülke mevzuatına göre geçen
sürelere sahip kimseler için: Sosyal Sigorta
Kurumu
Yenilerde Avusturya, Macaristan veya
Slovenya’da geçen süreler dahil yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sürelere sahip
kimseler için: Sosyal Sigortalar Kurumu,
Varşova bölge şubesi
Yenilerde Belçika, Fransa, Hollanda,
Lüksemburg, İrlanda veya Birleşik Krallık’ta
geçen süreler dahil yabancı ülke mevzuatına
göre geçen sürelere sahip kimseler için:
Varşova Uluslararası Anlaşmalar
Merkez Bürosu

Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS), ilgilinin
oturma / bulunma yerinde mülki yetkiye
sahip şube
Tarım sektörü sosyal sigorta Fonu
(KRUS), ilgilinin oturduğu / bulunduğu
yerde mülki yetkiye sahip şube

:

: bk. 2/a

: bk.Ek 2/3b/ii
: bk. 2/b

: bk. EK 2/3b/ii
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- yabancı ülke mevzuatına göre
geçen süreler söz konusu ise
- Yargıçlar ve üst düzey
görevlileri için
- Yalnız yabancı ülke
mevzuatına göre geçen sürelere
sahip kimseler için
4. Cenaze Ödenekleri
a. Ücretsiz çalışan tarım
işletmecileri hariç ücretli
ve ücretsiz çalışanlar için
ve işsizlik ödeneğinden
yararlanan işsiz kimseler için
b. Ücretsiz çalışan tarım
işletmecileri için
c. Asker mesleğinde olanlar için
d. Polis, ulusal itfaiye
mensupları, sınır kontrol
hizmetleri personeli, İç
güvenlik ajansı, Öğretim
hizmetleri ve hükümet
güvenlik hizmetleri personeli
için
e. Cezaevi personeli içi
f. Yargıçlar ve üst düzey
Görevlileri için
g. Ücretsiz tarım işletmecileri
hariç, ücretli veya ücretsiz
çalışanların sosyal sigorta
rejiminden yararlanma hakkı
olan emekliler için

: EK2L3b-beşinci tire
: Adalet Bakanlığı özel servisleri
: 2g de belirtilen Sosyal Sigorta Kurumu

: Oturma yerinde mülki yetkiye sahip sosyal sigortala kurumu şubesi
: İlgilinin sigortalı olduğu yerde mülki yetkiye sahip
tarım sektörü Sosyal Sigorta Fonu
: Ulusal Savunma Bakanlığı özel servisleri

: İçişleri Bakanlığı ve İdare özel servisleri
: Adalet Bakanlığı özel servisleri
: Adalet Bakanlığı özel servisleri

:-

h. Erken emeklilik aylıkları ve
ödeneklerinden yararlananlar için
5. İşsizlik
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları
6. Aile Yardımları

Ek 2a/ 2b paragrafı / kapsamına giren
kimseler için ZUS/KRUS, Tarım işletmecileri
rejiminden yararlanma
hakkı olan kimseler
Asker mesleğinde rejiminden yararlanma hakkı
olan kimseler için : Varşova Asker aylıkları
Servisi .
2d kapsamına giren personel aylıklarından
yararlananlariçin: İçişleri Bakanlığı Aylıklar
Servisi ve Varşova İdaresi özel servisi
Cezaevi personel rejiminden yararlanma hakkı
olanlar için: Varşova Cezaevi İdaresi Aylıklar
Servisi
Yargıçlar ve üst düzey görevlileri rejiminden
yararlananlar için: Adalet Bakanlığı özel
servisleri
Yalnız yabancı mevzuat aylıklarından
yararlanma hakkı olanlar için: 2g de listesi
verilen Sosyal Sigorta Kurumu

: İlgilinin oturma / bulunma yerinde mülki yetkiye
sahip voyvoda istihdam büroları:
: Ulusal Sağlık Fonu, oturma / bulunma yeri bölg
şubesi
: Oturma / bulunma yerinde mülki yetkiye sahip
voyvoda istihdam büroları
: Hak sahibinin oturma / bulunma yerine göre
yetkili sosyal politika bölge merkezi
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T. PORTEKİZ
I. KITA
1. Hastalık, Analık ve Aile Yardımları
(Hastalık ve analık yardımları için,
aynı zamanda bk.EK 10)

: İlgilinin oturma / bulunma yeri Sosyal Dayanışma
kurumu

2. Malüllük,yaşlılık ve ölüm

: Aynı kurum

3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

: Mesleki Riskler Ulusal Koruma Merkezi

4. İşsizlik yardımları
a. İstihdam la ilgili dilekçe alımı
ve durum araştırması, işsizliğin
sınırlandırılması, durum kontrolü
b. İşsizlik ödenekleri tahsisi ve
ödenmesi (örneğin, ödenek hakkının
araştırılması miktar ve sürenin
belirlenmesi, ödeneğin devamı,
kesilmesi veya kaldırılması
durumunun kontrolü

:

: İlgilinin Oturma Yeri İstihdam Merkezi

: bk.I/2

5. Primsiz sosyal güvenlik rejimi
yardımları

: Aynı kurum

II. MADER ÖZERK BÖLGESİ
1. Hastalık, Analık ve Aile yardımları
(hastalık, analık yardımları için
aynı zamanda bk.EK 10)

: Mader Sosyal Güvenlik Merkezi, Funchal

2. a) Malüllük, Yaşlılık, Ölüm
b) Tarım işçileri özel sosyal güvenlik
rejimi malüllük, yaşlılık ve ölüm
yardımları

: Aynı kurum

3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

: Mesleki riskler Ulusal Koruma Merkezi

4. İşsizlik yardımları
a. İstihdam dilekçe alımı ve
durumun araştırılması, işsizliğin
sınıflandırılması ve durum kontrolü
b. İşsizlik yardımlarının tahsisi ve
c. ödenmesi

:

5. Primsiz sosyal güvenlik rejimi
yardımları
III. AZORLAR ÖZERK BOLGESİ
1. Hastalık, Analık ve Aile yardımları
(aynı zamanda bak EK 10)

2. a) Malüllük, Yaşlılık, Ölüm
b) Tarım işçileri sosyal güvenlik
özel rejimi malüllük, yaşlılık ve
ölüm yardımları
3. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları

: Aynı kurum

: İlgilinin oturma istihdam Merkezi
: Oturma yeni sosyal güvenlik Dayanışma Kurumu

: bk.I/2

: Sosyal güvenlik rejimleri yönetim kurumu: İlgilinin
oturma / bulunma yeri para yardımları merkezi
: Aynı kurum (ertelenmiş yardımlar koordinasyon
merkezi)

: Aynı kurum

: Mesleki Riskler Ulusal Koruma Merkezi
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4. İşsizlik Yardımları
a. Bk4/a
b. bk.4/b
5. Primsiz sosyal güvenlik rejimi
Yardımları

:
: İlgilinin oturma yeri İstihdam ve Nitelendirme
Ajansı
: İlgilinin oturma yeri para yardımları merkezi

: İlgilinin oturma yeri Sosyal güvenlik rejimler
yönetim kurumu, para yardımları merkezi
U. SLOVENYA

1. Para yardımları
a. Hastalık ve Ölüm
b. Malüllük, yaşlılık, ölüm
c. İşsizlik
d. Aile ve analık yardımları
2. Sağlık Yardımları
Hastalık ve analık

:
: Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu bölge bürosu
: Slovenya Aylık ve Malüllük Sigortası Kurumu,
Ljubljana
: Blovenya İstihdam Ofisi Bölge Bürosu
: Ljubljana Bezigrad Sosyal - İşler Merkezi - Ebeveynin Korunması ve aile yardımları merkez birimi
: Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu bölge bürosu
V. SLOVAKYA

1. Hastalık ve Analık, Malüllük
A. Para yardımları
a. Genel olarak
b. Slovakya Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetler Askeri Meslek
Sahipleri İçin
c. Polis personeli için
d. Demiryolları Polis personeli
için
e. Slovakya öğretim hizmetleri
için
f. Mahkeme Polisleri ve Cezaevi
Personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Sosyal Güvenlik Ofisi
Personeli için
B. Sağlık Yardımları
2. Yaşlılık yardımları
a. Genel olarak
b. Slovakya Cumhuriyeti Silahlı
Kuvvetler Askeri Meslek
Sahipleri ve demiryolları
personeli için
c. Polis personeli için
d. Demiryolları Polis Personeli
için
e. Slovakya ördetil hizmetleri
personeli için
f. Mahkeme polisleri ve cezaevi
personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Sosyal Güvenlik Ofisi
personeli için

:
:
: Sosyal Sigorta Bürosu ,Bratislava
: Silahlı Kuvvetler Sosyal Güvenlik Ofisi, Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kadrolu
Polis Bütçe ve Prim Kuruluşların
: Demiryolları Polis Genel Müdürlüğü, Bratislava
: Slovakva Öğretim Servisleri, Bratislava
: Mahkemeler Polis ve Cezaevi Personeli Genel
Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Dairesi, Bratislva
: Slovakya Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü, Bratislava
: Ulusal Sosyal Güvenlik Ofisi, Bratislava
:
: Hastalık Sigortası Kurumları
: Sosyal Sigorta bürosu, Bratislava

: Silahlı Kuvvetler Sosyal Güvenlik Ofisi, Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Bratislava
: Demiryolları Polis Genel Müdürlüğü
: Slovakya öğretim servisleri, Bratislava
: Yetkili kurumun sosyal güvenlik dairesi
: Slovakya Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü, Bratislava
: Ulusal Sosyal Güvenlik Ofisi, Bratislava
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3. İş kazaları Ve Meslek Hastalıkları
A. Para Yardımları
a. Genel olarak
b. Silahlı Kuvvetler Askeri
Meslek sahipleri ve demiryolları
personeli için
c. Polis personeli için
d. Demiryolları polis
personeli için
e. Öğretim hizmetleri personeli
için
f. Mahkeme polisleri ve cezaevi
personeli için
g. Gümrük personeli için
h. Ulusal Sosyal Güvenlik Ofisi
Personeli için
B. Sağlık yardımları
4. Yaşlılık Yardımları ve Ölüm
yardımları
a. -h) bentlerinde belirtilen
kimseler için
5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
A. Para yardımları
a. - h) bentlerinde kimseler
belirtilen kimseler
B. Bilgi yok
6. Ölüm Ödenekleri
a. Genel olarak
b. -h) bentlerinde belirtilen
kimseler için

: Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava
: Silahlı Kuvvetler Sosyal Güvenlik Merkezi, Bratislava
: bk.l/c
: İçişleri Bakanlığı Kadrolu Polis Bütçe ve Prim
Kuruluşları
: Slovakya Öğretim Servisleri, Bratislava
: Yetkili kurumun sosyal güvenlik merkezi,
Bratislava
: Slovakya Cumhuriyeti Gümrük Müdürlüğü,
Bratislava
: Ulusal Sosyal Güvenlik Merkezi
: Hastalık sigortası kurumu, Bratislava
:
: Hizalarında yazılı aynı kurumlar (Hastalık, analık,
malüllükle ilgili aynı kurumlar )
:
: Hizalarında yazılı kurumla (hastalık, analık,
malüllükle ilgili aynı kurumlar)
:
: Çalışma,sosyal işler ve aile ofisleri, ölen kimsenin
oturma veya bulunma yerine göre yetkili kurum
: Hizalarında yazılı kurumlar (hastalık, malüllük,
analıkla ilgili aynı kurumlar)

7. İşsizlik

: Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava

8. Aile Yardımları

: 4/a da belirtilen kurum
W. FİNLANDİYA

1. Hastalık ve Analık
a. Para yardımları
b. Sağlık yardımları
i) Hastalık sigortası gider
iadeleri ve Sosyal Sigortalar
Kurumun işe uyum önlemleri
ii) Kamu sağlık hizmeti ve hastane
sağlık hizmeti

: Sosyal Sigortalar Kurumu
:
: Aynı kurum
: Rejimde öngörülen hizmetleri sunan yerel birimler

2. Yaşlılık, Malüllük, Ölüm (aylıklar)
a. Ulusal aylıklar
b. Ücretlilerin aylıkları

:
: Aynı kurum
: Aylık Sigortası Merkez Kurumu, Helsinki

3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

: Sosyal Sigorta Kurumları Federasyonu, Helsinki

4. İşsizlik
a. Temel rejim
b. Ek rejim
i) 69. maddenin uygulanmasında

: Sosyal Sigortalar Kurumu
:
: Aynı kurum
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ii) Diğer hallerde
5. Aile Yardımları

: İlgili kimsenin sigortalı olduğu yetkili işsizlik sandığı
: Sosyal Sigortalar Kurumu
X. İSVEÇ

1. İşsizlik hariç bütün riskler için
2. İşsizlik yardımları için

1. Sağlık yardımları
Büyük Britanya ve Kuzey
İrlanda
Cebelitarık
2. Para yardımları
(aile yardımları hariç)
Büyük Britanya
Kuzey İrlanda

Gebelitarık

3. Aile Yardımları
Tüzüğün 73 ve
74. maddelerinin
uygulanmasında
Büyük Britanya

: Oturma/bulunma yeri sosyal sigortalar bürosu
: Oturma/bulunma yeri taşra istihdam ofisi
Y. BİRLEŞİK KRALLIK
: Ulusal Sağlık Servisi yardımlarını sağlayan merciler
: Cebelitarık sağlık mercii, l7 Johnstones’s passage,
Cebelitarık
:
: Çalışma ve Aylıklar Bakanlığı Aylıklar Servisi
/ Uluslararası aylık (uluslarası aylık merkezi,
Tyeniview Park, Newcastle upon Tyne NE 98 IBA
: Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Kuzey İrlanda Sosyal
Güvenlik
Bürosu / Yabancıları yardım birimi, Block 2, Stormont Estate Belfast BT4 3SJ
: Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Mackintosh
Squade,
Cebelitarık

:
: Büyük Britanya Aile Ödenekleri Bürosu, Newcastle
upon Tyne, N88 IAA Vergi Dairesi, Vergi kredileri
bürosu, Preston PRI OSB
: Vergi Dairesi, Vergi Kredileri Bürosu, Dorchester
House, Great Victoria Street, Belfast BT2,7WF Vergi Dairesi, Kuzey İrlanda Aile Ödenekleri Bürosu,
Vnidsor House 9-15 Bedford Street, Belfast BT2 7
UW Gebelitarık
: Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Mackintosh
Square, Cebelitarık

Kuzey İrlanda

EK 4
İRTİBAT KURUMLARI
(Uygulama Tüzüğünün 3/1, 4/4 ve 122.Maddeleri)
A. BELÇİKA
1. Hastalık ve Analık
a. Genel olarak
b. Gemi adamları için
c. Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimine tabi kimseler için
d. Belçika Kongosu ve RaundaUrundi eski müstahdemleri
için

: Hastalık-Malüllük Sigortası Ulusal Kurumu (INAPII), Brüksel
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Anvers
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
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2. Malüllük
a. Genel Malüllük
b. Maden işçilerinin özel
Malüllüğü
c. Gemi adamlarının Malüllüğü
d. Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimine tabi kimseler için
e. Belçika Kongosu ve Ruanda Urundi eski müstahdemleri
için

: INAMI
: Maden İşçileri Ulusal Emeklilik Fonu, Brüksel
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel

3. Yaşlılık ve Ölüm (Aylıklar)
a. Uygulama Tüzüğünün
41-43 ve 45-50.
maddelerinin
uygulanmasında
i) İşçiler, müstahdemler,
maden işçileri ve gemi
adamları için
ii) Ücretsiz çalışanlar için

:

iii) Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimine tabi kimseler için
iv) Belçika Kongosu ve Raunda
b. Uygulama Tüzüğünün 45
(ödeme kurumu), 53/1, 110 ve 111/1
ve 2 maddelerinin uygulanmasında
i) İşçiler, müstahdemler, maden
işçileri, gemi adamları ve
ücretsiz çalışanlar
ii) Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimine tabi kimseler için
iii) Belçika Kongosu ve RuandaUrundi eski müstahdemleri için
4. İş Kazaları ve Neslek Hastalıkları
a. İş kazalar
b. Meslek hastalıkları
5. Ölüm ödenekleri
a. Genel olarak
b. Gemi adamları için
c. Denizaşırı Sosyal Güvenlik
Rejimine tabi kimseler için
d. Belçika Kongosu ve Raunda Urundi eski müstahdemleri için

6. İşsizlik

a. Genel olarak
b. Gemi adamları için

7. Aile Yardımları
a. Ücretli çalışanlar için
b. Ücretsiz çalışanlar için
c. Belçika Kongosu ve Raunda
Urundi eski müstahdemleri için

: Aylıklar Ulusal Ofisi Brüksel
: Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ulusal Kurumu, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
Urundi eski müstahdemleri için : Aynı kurum
:
: Aylıklar Ulusal Ofisi, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenli Ofisi, Brüksel
: Aynı kurum
: İş Kazaları Fonu, Brüksel Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Sosyal İşler Kamu Sağlığı ve Çevre Bakanlığı,
Brüksel
: INAMI
: Gemi Adamları Yardım ve Koruma Sandığı, Anvers
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel
: Aynı kurum
: Ulusal İstihdam Ofisi, Brüksel
: Ticaret Gemiler i Gemi Adamları Birimi
:
: Ücretli Çalışanlar Aile Ödenekleri Ulusal Ofisi,
Brüksel
: Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ulusal
Kurumu, Brüksel
: Denizaşırı Sosyal Güvenlik Ofisi, Brüksel

B. ÇEK CUMHURİYETİ
1. Sağlık Yardımları

: Uluslararası Gider İadeleri Merkezi, Prag
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2. Para yardımları
a. Hastalık-Analık
b. Malüllük,yaşlılık,ölüm (aylıklar)
c. İş kazaları ve meslek hastalıkları,
işverence ödenen ödenekleri
d. İşsizlik
e. Aile yardımları ve diğer yardımlar

:
: Çek Sosyal Güvenlik İdaresi, Frag
: Aynı kurum
: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Frag
: Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, İstihdam
Hizmetleri İdaresi, Frag
: Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
C. DANİMARKA

1. a) Hastalık, gebelik ve doğum sağlık
yardımları
b) Hastalık para yardımları

: İçişleri ve Sağlık Bakanlığı, Kopenhag
: Çalışma Bürosu, Kopenhag

2. Sosyal aylıklar ilgili mevzuat
uyarınca tesis edilen aylıklar ve
sağlanan yardımlar

: Aynı kurum

2bis) Memur aylıkları ile ilgili mevzuat
uyarınca bağlanan aylıklar
3. İşe uyum yardımları
4. İş kazaları ve meslek
hastalıkları yardımları

: Maliye Bakanlığı, Mali Yönetim ve İdari İşler
Ajansı, Kopenhag
: Çalışma Bürosu, Kopenhag
: İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ulusal Ofisi,
Kopenhag

5. Aile yardımları
(aile ödenekleri)

: Sosyal Güvenlik Müdürlüğü, Kopenhag

6. Ölüm ödenekleri

: İçişleri ve Sağlık Bakanlığı

7. Ücretli çalışanların ek
aylıklarına ilişkin kanun
uyarınca bağlanan
aylıklar
8. İşsizlik yardımları

: Ücretli Çalışanların Ek Aylıklarından Sorumlu Ofis,
Kopenhag
: Çalışma Müdürlüğü, Kopenhag
D. ALMANYA

1. Hastalık Sigortası

: Hastalık Sigortası Alman İrtibat Merkezi
yabancılar, Bon

2. Kazalar Sigortası

: Sanayi Meslek Dernekleri Federasyonu, St.
Augustin

3. İşçilerin Aylık Sigortası
a. Uygulama Tüzüğünün 3/2
maddesinin uygulanmasında

:

b. Uygulama Tüzüğünün. 51 ve
53/1 maddelerinin
uygulanmasında ve anılan
Tüzüğün 55. maddesinde
sözü edilen ödeme kuruluşu
olarak
i) Belçika ile İspanya arasındaki
ilişkilerde

: Alman Aylık Sigortası Kurumları Federasyonu,
Frankfurt am Main

:
: Ren Eyaleti Sigorta Bölge Ofisi, Dusseldorf
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ii) Danimarka, Finlandiya ve
İsveç’le ilişkilerde
iii) Estonya, Letonya ve
Litvanya ile ilişkilerde
iv) Fransa ile ilişkilerde
v) Yunanistan ve Kıbrıs’la
ilişkilerde
vi) İtalya ile ilişkilerde
vii) Lüksemburg’la ilişkilerde
viii) Malta ile ilişkilerde
ix) Hollanda ile ilişkilerde
x) Birleşik Krallık’la ilişkilerde
xi)
xii)
xiii)
xiv)

Polonya ile ili_kilerde
Portekiz’le ilişkilerde
Avusturya ile ilişkilerde
Slovakya, Slovenya
ve Çek Cumhuriyeti ile
ilişkilerde

xv) Macaristan’la ilişkilerde

: Scleswig - Holstein Sigorta Bölge Ofisi, Lübeck
: Batı Mecklenburg – Poleranie Sigorta bölge
Ofisi, Neubrandenburg
: Ren-Palatinat Sigorta Bölge Ofisi, Speyer, veya
Ek 2 de sözü edilen yetkiler çerçevesinde Sarre
Sigorta Bölge Ofisi Saarbrüçken
: Bade-Wfurtemberg Sigorta Bölge Ofisi, Karlsruhe
: Sveb Sigorta Bölge Ofisi, Augusburg veya EK 2
de sözü edilen yetkiler çerçevesinde Sarre Sigorta
Bölge Ofisi, Saarbrücken
: Ren-Palatinat Sigorta Bölge Ofisi, Speyer, veya
EK 2 de sözü edilen yetkiler çerçevesinde Sarre
Sigorta Bölge Ofisi Barrebrücken
: Sveb Sigorta Bölge Ofisi, Augusburg
: Vestfalya Sigorta Bölge Ofisi, Münster
: Serbist Şehir ve Hamburgnansetik Sigorta bölge
Ofisi, Hakburg
: Berlin Sigorta Bölge Ofisi, Berlin
: Aşağı Franconie Sigorta Bölge Ofisi, Würzburg
: Yukarı Bavyera Sigorta Bölge Ofisi, Münih
: Aşağı Bavyera / Yukarı Palatinat Sigorta Bölge
Ofisi, Landshut
: Thuringi Sigorta Bölge Ofisi, Erfurt

4. Müstahdemlerin aylık sigortası

: Müstahdemler Federal Sigorta Ofisi, Berlin

5. Maden işçileri aylık sigortası
5bis. Memurlar aylık sigortası

: Maden İşçileri Federal Sigorta Sandığı, Bochum
: Müstahdemler Federal Sigorta Ofisi, Berlin

6. Tarım işletmecileri yaşlılık sigortası

: Tarım İşletmecileri Yaşlılık Sigortası Sandıkları
Ulusal Derneği, Kassel
: Sarre Sigorta Bölge Ofisi, Çelik İşçileri aylıkları,
Saarbrücken

7. Çelik Sanayi İşçileri Ek Sigortası
8. İşsizlik yardımları ve Aile yardımları

: Federal Çalışma Ofisi İş Yeri Merkezi, Nürnberg

9. Serbest meslek sahipleri Koruma
Sandığı

: Köln
E. ESTONYA

1. Hastalık ve Analık

: Estonya Hastalık Sigortası Fonu

2. Malüllük, yaşlılık, ölüm aylıkları,
ölüm ödenekleri, aile ve ebeveyn
Yardımları

: Sosyal Sigorta Ofisi

3. İşsizlik

: Estonya İşsizlik Sigortası Fonu
F. YUNANİSTAN

1. Genel olarak

: Sosyal Sigortalar Kurumu- Ücretli Çalışanlar Genel
Sigorta Sandığı (IKA-ETAM), Atina

2. İşsizlik, Aile ödenekler

: İşçilik İstihdam Ofisi,Atina

3. Gemi adamları için

: Gemi Adamlar Emekli Sandığı (NAT), Pire

4. Aylık sahibi memurlar için

: Genel Muhasebe, Atina
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G. İSPANYA
1. Deniz çalışanları rejimi, Memur
rejimi ,Silahlı kuvvetler ve adli idari
hariç bütün rejimler ve işsizlik hariç
bütün riskler için

: Sosyal Güvenlik Ulusal Kurumu, Madrid

2. Deniz çalışanları özel rejimi ve
bütün riskler için

: Denizcilik Sosyal Kurumu, Madrid

3. Deniz çalışanları hariç, işsizlik
ödenekleri için

: Kamu İstihdam Servisi (INEM), Madrid

4. Primsiz yaşlılık ve malüllük
aylıkları
5. Memur Özel Rejimi
a. Yaşlılık, malüllük, ölüm aylıkları
(yetim aylıkları dahil) için
b. Ağır malüller ve geçindirilen
sakat çocuklar ek yardımlarının
tanınması
6. Silahlı Kuvvetler Özel Rejim
a. Malüllük, yaşlılık, ölüm aylıkları
(yetim aylıkları dahil) için
b. İş göremezlik aylığı, ağır
malüllüer yardımı ve geçindirilen
sakat çocuklar aile yardımının
tanınması için
c. Aile yardımları için
7. Adli idare özel rejimi
a. Malüllük, yaşlılık, ölüm aylıkları
(yetim aylıkları dahil)
b. Temel malüllük aylıkları ve
geçindirilen sakat çocuk
yardımları için

: Yaşlık Kimseler ve Sosyal Hizmetler Kurumu,
Madrid
:
: Personel Giderleri ve Kamu Aylıkları Genel Müdürlüğü Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
: Sivil Memurlar Genel Mütüeli, Madrid
:
: Savunma Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü,
Madrid

: Silahlı Kuvvetler Sosyal Kurumu, Madrid
: Savunma Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü,
Madrid
:
: Personel Giderleri ve Kamu Aylıkları Genel Müdürlüğü, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
: Adli Genel Mütüalite, Madrid
H. FRANSA

Tüm sigorta kolları ve riskleri için

: Sosyal Güvenlik Avrupa ve Uluslar Arası İrtibat
Merkezi Göçme İşçiler Sosyal Güvenlik Eski
Merkezi, Paris
İ. İRLANDA

1. Sağlık yardımları

: Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Naas, Co. Kildare

2. Para yardımları
a. Yaşlılık ve ölüm (aylıklar)
b. Aile yardımları
c. Malüllük yardımları ve analık
ödenekleri
d. Diğer para yardımları

:
: Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı
: Aynı kurum
: Aynı kurum
: Aynı kurum
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J. İTALYA
1. Hastalık (tüberküloz dahil)
ve Analık
A. Ücretliler
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

:
:
: Sağlık Bakanlığı Roma
: Sosyal Koruma Ulusal Kurumu, Genel Müdürlük,
Roma
:
: Sağlık Bakanlığı, Roma

B. Ücretsizler
Sağlık yardımları
2. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
A. Ücretliler
a. Sağlık yardımları
b. Protez büyük cihazlar, yasal
tıbbi yardımlar, tetkikler ve
ilgili belgeler

:
:
: Sağlık Bakanlığı Roma
: İş kazaları Sigortası Ulusal Kurumu Genel Müdürlük, Roma

B. Ücretsizler (Yalnız tıbbi
radyologlar için)
a. Sağlık yardımları
b. Protezler, büyük cihazlar,
yasal tıbbi yardımlar, tetkikler
ve ilgili belgeler
c. Para yardımları

:
: Sağlık Bakanlığı, Roma
: bk.l/B/b
: Aynı kurum

3. Malüllük, yaşlılık, ölüm işsizlik,
aile ödenekleri
3bis. Malüllük, yaşlılık, ölüm ve
benzeri personel için Kamu görevlileri /
özel rejimler

: Sosyal Koruma Ulusal Kurumu, Genel Müdürlük,
Roma
: Kamu İdareleri Memurlar Sosyal Koruma Ulusal
Kurumu, Roma
K. KIBRIS

1. Sağlık yardımları

: Sağlık Bakanlığı, Nicosie

2. Para yardımları

: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Servisi, Nicosie
L. LETONYA

1. Bütün riskler için (tedavi sağlık
yardımları hariç)

: Sosyal Sigorta Ulusal Ofisi, Riga

2. Tedavi sağlık yardımları

: Zorunlu Hastalık Sigortası Ulusal Ofisi, Riga
M. LİTVANYA

1. Hastalık ve Analık
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

:
: Sosyal Sigorta Ulusal Fonu, Vilnius
: Aynı kurum

2. Malüllük, yaşlılık, ölüm
(aylıklar)

: Aynı kurum

3. İş kazaları ve meslek
hastalıkları

: Aynı kurum

4. Ölüm ödenekleri

: Aynı kurum

5. İşsizlik

: Litvanya Çalışma Ofisi

6. Aile yardımları

: Sosyal Sigorta Ulus al Fonu
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N. LUKSEMBURG
I. YARDIMLARIN SAĞLANMASINDA
1. Hastalık ve Analık
2. Malüllük, yaşlılık, ölüm (aylıklar)
a. İşçiler için
b. Müstahdemler ve bağımsız fikir
işçileri için
c. Zanaatsal, ticari ve sınai bir
faaliyet icra eden ücretsiz çalışanlar
için
d. Tarımsal mesleki faaliyet icra
eden ücretsiz çalışanlar için
e. Kamu kesimi özel rejimleri için
3. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Tarım veya ormancılıkla ilgili
ücretli veya ücretsiz faaliyet icra
edenler için
b. Diğer zorunlu veya ihtiyari
sigortalılık hallerinde

: Hastalık Sandıkları Birliği, Lüksemburg
: Malüllük ve yaşlılık Sigorta Kurumu, Lüksemburg
: Özel Müstahdemler Aylık Sandığı, Lüksemburg
: Zanaatçılar,tacirler ve sanayiciler Aylık Sandığı,
Lüksemburg
: Tarım aylık sandığı, Lüksemburg
: Aylıklar konusunda yetkili merci.
:
: Kazalar Sigortası Derneği, Tarım ve Ormancılık
Şubesi, Lüksemburg
: Kazalar Sigortası Derneği, Sanayi Şubesi,
Lüksemburg

4. İşsizlik

: İstihdam Ofisi, Lüksemburg

5. Aile yardımları

: Aile Yardımları Ulusal Sandığı, Lüksemburg

6. Ölüm ödenekleri
a. Tüzüğün 66.maddesinin
b. uygulanmasında
c. Diğer hallerde

:

II. DİĞER HALLERDE

: Hastalık Sandıkları Birliği, Lüksemburg
: Yardımların sağlandığı sigorta branşına göre, 1
veya 3. paragraflarda belirtilen kurumlar
: Sosyal Sigorta Genel Müfettişliği, Lüksemburg
O. MACARİSTAN

1. Hastalık ve Analık
Sağlık yardımları ve para yardımları

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte

2. Malüllük
a. Sağlık yardımları
b. Para yardımları

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte
: Ulusal Aylık Sigortası merkez İdaresi, Budapeşte

3. Yaşlılık, ölüm (aylıklar)
a. Yaşlılık aylığı- Sosyal sigorta
Ayağı
b. Yaşlılık aylığı-Özel Ayak
c. Ölüm aylığı

: Aynı kurum
: Devlet Mali Kontrol Mercii, Budapeşte
: Birinci Ayaktaki kurum

4. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
a. Sağlık Yardımları
b. Para yardımları- Kaza veya
hastalık halinde ücretin devamı
c. Diğer para yardımları

: Aynı kurum
: bk.2/b

5. İşsizlik Para yardımları

: İstihdam Ofisi, Budapeşte

6. Aile Yardımları
- Para yardımları
- Analık ödeneği ve doğum ödeneği

: Macaristan Kamu Hazinesi
: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu, Budapeşte

: Hastalık Sigortası Ulusal Fonu
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P. MALTA
1.

: Sosyal Güvenlik Dairesi, Valetta
Q. HOLLANDA

1. Hastalık, Analık, Malüllük,
İş kazaları ve Meslek
hastalıkları, İşsizlik
a. Sağlık Yardımları
b. Para yardımları
c. Tedavi ödenekleri
2. Yaşlılık, ölüm (aylıklar),
Aile yardımları
a. Genel olarak
b. Belçika ile ilişkilerde
c. Almanya ile ilişkilerde

:
: Tedavi Sigortaları Konseyi, Diemen
: Ücretli Çalışanlar Sigortalar Yönetim Kurumu,
Amsterdam
: Vergi Dairesi, Ödenek Şubesi, Utrecht
:
: Sosyal Sigortalar Bankası, Postbus
11001180 BR Amstelveen
: Belçika İşleri Bürosu, Breda
: Almanya İşleri Bürosu, Nijmegen
R. AVUSTURYA

1. Hastalık, kazalar,aylık
sigortası

: Avusturya Sigorta Kurumları Federasyonu Viyana

2. İşsizlik sigortası

: İstihdam Piyasası Servisi Viyana Bölge Bürosu,
Viyana

3. Aile yardımları
a. Ebeveyn izni ödeneği hariç aile
yardımları

:

b. Ebeveyn Eğitim Ödeneği

: Sosyal Güvenlik, Çeşitli Kuşaklar ve Tüketicilerin
Korunması Sorunları Federal Bakanlığı, Viyana
: Aşağı Avusturya Hastalıklar Bölge SandığıKinderbetreuungsgeld Yetkili Kurumu
S. POLONYA

1. Sağlık Yardımları

: Ulusal Sağlık Fonu, Varşova

2. Para Yardımları
a. Hastalık, analık, malüllük,
yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve
meslek hastalıkları

:

b. İşsizlik
c. Aile yardımları ve primsiz
diğer yardımlar

:-

Sosyal Sigorta Kurumu (ZUS), İşyeri Merkezi,
Varşova
- Sektördeki Sosyal Sigorta Fonu-KRUS İşyeri
Merkezi, Varşova
- İçişleri ve İdare Aylıklar Servisi, Varşova
: Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı,Varşova
: Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı, Varşova
T. PORTEKİZ

Tüzüğün 4.maddesinde sözü edilen
sosyal güvenlik mevzuatları, rejimleri
ve kolları ile ilişkilerde

: Uluslar Arası İlişkiler ve Sosyal Güvenlik
Sözleşmeleri Dairesi, Lizbon
U. SLOVENYA

1. Hastalık ve Analık

: Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu, Ljubljana
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2. Yaşlılık,malüllük ve ölüm

: Slovenya Aylık ve Malüllük Sigortası Kurumu, Ljubljana

3. İşsizlik

: Slovenya İstihdam Ofisi, Ljubljana

4. Aile yardımları ve Analık
yardımları

: Çalışma, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı, Ljubljana

5. Ölüm ödenekleri

: Slovenya Hastalık Sigortası Kurumu, Ljubljana
V. SLOVAKYA

1. Para Yardımları
a. Hastalık ve Analık
b. Malüllük
c. Yaşlılık
d. Ölüm yardımları
e. İş kazaları ve meslek hastalıkları
f. Ölüm ödenekleri
g. İşsizlik

:
:
:
:
:
:
:
:

2. Aile yardımları

: Çalışma,Sosyal İşler ve Aile Ofisi Bratislava

3. Sağlık Yardımları

: Sağlık yardımları kontrol merci

Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava
Aynı birim
Aynı birim
Aynı birim
Aynı birim
Çalışma,Sosyal İşler ve Aile Ofisi Bratislava
Sosyal Sigorta Bürosu, Bratislava

W. FİNLANDİYA
1. Hastalık ve Analık Sigortası,
Ulusal Aylıklar, Aile Ödenekleri,
İşsizlik Ödenekleri ve Ücretlilerin
Aylıkları

: Sosyal Sigortalar Kurumu, Helsinki

2. Mesleki Aylıklar

: İlgili kurum, Helsinki

3. İş Kazaları ve Meslek hastalıkları

: Kazalar Sigortası Kurumları Federasyonu, Helsinki
X. İSVEÇ

1. İşsizlik hariç bütün riskler için

: Sigorta Sandığı

2. İşsizlik yardımları için

: İşsizlik Sigortası Müfettişliği (IAF)
Y. BİRLEŞİK KRALLIK

Büyük Britanya
a. Geçici görevlilerle ilgili primler
ve sağlık yardımları
b. Diğer sorunlar için

Kuzey İrlanda
a. Geçici görevlilerle ilgili primler ve
sağlık yardımları
b. Diğer sorunlar için

Cebelitarık

: Vergi ve Gümrük İdaresi Mukim olmayanlar
Merkezi, Benton Eark View, Newcastle upon Tyne
NE 98 IZZ
: Çalışma ve Aylıklar Bakanlığı, Aylıklar Servisi /
Uluslararası Aylıklar Merkezi, Tyneview Park,
Newcastle upon Tyne NE98 IBA

: bk. Büyük Britanya (a)
: Sosyal Kalkınma Bakanlığı – Kuzey İrlanda
Sosyal Güvenlik Bürosu, Şebekeye Destek Servisi
- Yabancı Ülkedeki Yardımlar Birimi, Level tomas
Hause, 2-4 Belfast BT7/28a
: Çalışma ve Aylıklar Bakanlığı, Aylıklar Servisi Uluslararası Aylıklar Merkezi, Tyneview Park,
Newcastle upon Tyne NE98 IBA
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EK 5
YÜRÜRLÜKTE KALMAYA DEVAM EDECEK
İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELERİN UYGULAMA USULLERİ
(Uygulama Tüzüğünün 4/5. maddesi, 5. maddesi, 53/3 maddesi,
105/2 maddesi, 116, 121 ve 122.maddeleri)
Genel Bilgi
I.

II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bu Ekte sözü edilen hükümler Sözleşmelere veya 3, 4, 36/3 sayılı AET Tüzükleri hükümlerine yollamada bulunduğu durumlarda bu durumlar yerine, sözleşmelerle ilgili hükümlerin Tüzüğün II No.lu
Ekinde yürürlükten kaldırıldığı yolunda bir hüküm bulunmadığı takdirde, Tüzüğün ve Uygulama Tüzüğünün aynı konulara ilişkin hükümleri dikkate alınır.
Bazı hükümleri bu Ekte yer alan bir sözleşmede öngörülen fesih hükmü anılan hükümlerle ilgili olarak
geçerliliğini korur.
Aralarında yukarda belirtildiği anlamda ikili sözleşme bulunan üye devletler EK 5 teki sıralama dahilinde aşağıda gösterilmiştir. Yukarıda sözü edilen ikili sözleşmelerde hangi konularda hangi hükümlerin
uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir. Sözleşmeli ülkeler şunlardır:
BELÇİKA – ÇEK CUMHURİYETİ
Sözleşme Yok
Belçika - Danimarka
Bk. Ek – 5
Belçika- Almanya
a), b) c), d), e) paragraflarında belirtilen sözleşme hükümleri
Belçika- Estonya
Sözleşme Yok
Belçika- Yunanistan
Bilgi Yok
Belçika- İspanya
Bilgi Yok
Belçika – Fransa
a)-i) paragraflarında belirtilen sözleşme hükümleri.
Belçika – İrlanda
Sözleşme yok
Belçika-İtalya
a)-f) paragraflarında belirtilen sözleşme hükümleri.
Belçika -Kıbrıs
Sözleşme yok
Belçika - Letonya
Sözleşme yok
Belçika - Litvanya
Sözleşme yok
Belçika-Lüksemburg
c)-f) paragraflarında belirtilen sözleşme hükümleri (a ve b paragrafları kaldırılmıştır)
Belçika-Macaristan
Sözleşme yok
Belçika-Malta
Sözleşme yok
Belçika-Hollanda
a) Sosyal güvenlik primlerinin tahsiline ilişkin 21.03.1968 tarihli Anlaşma ve bu Anlaşmanın
uygulanmasına ilişkin 25.11.1970 tarihli İfari Anlaşma.
b) Sağlık Yardımları Sigortası hakkında 13.03.2006 tarihli Anlaşma.
c) Hastalık, Analık, Malüllük Sigortası hakkında 12.08.1982 tarihli Anlaşma.
Belçika-Avusturya
Bilgi yok
Belçika-Polonya
Bilgi yok
Belçika-Portekiz
Bilgi yok
Belçika - Slovenya
Bilgi yok
Belçika - Slovakya
Sözleşme yok
Belçika - Finlandiya
bk.EK 5
Belçika-İsveç
Bilgi yok
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
58.
61.
62.
63.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Belçika-Birleşik Krallık
a) ve b) paragraflarında belirtilen NOTA TATİLERİ
ÇEK CUMHURİYETİ - DANİMARKA
Sözleşme yok
Çek Cumhuriyeti-Almanya
Sözleşme yok
Çek Cumhuriyeti-Estonya
Sözleşme yok
Çek Cumhuriyeti-Yunanistan
Bilgi yok
Çek Cumhuriyeti- İspanya
Bilgi yok
Çek Cumhuriyeti -Fransa
Bilgi yok
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
Sözleşme yok
Çek Cumhuriyeti - İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta,
Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik
Krallık
Sözleşme yok, Bilgi yok.
DANİMARKA - ALMANYA
a) - b) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Danimarka -Estonya
Sözleşme yok
Danimarka - Yunanistan
bk.EK 5
Danimarka-İspanya
Sözleşme yok.
Danimarka-Fransa
bk.EK 5
Danimarka-İrlanda
EK 5,
Danimarka-İtalya
36 ve 63. maddeler uyarınca sağlık yardımları giderlerinin iadesine ilişkin 18.11.1998 tarihli
Anlaşma (01.01.1995 te yürürlüğe girmiştir).
Danimarka-Kıbrıs,Letonya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Slovenya, Slovakya
Bilgi yok / Sözleşme yok
Danimarka-Lüksemburg
ok.AK 5
Danimarka-Hollanda
bk.EK 5
Danimarka -Avusturya
bk.EK 5
Danimarka-Portekiz
bk.EK5
Danimarka-Finlandiya
bk.EK 5
Danimarka- İsveç
Ek.EK 5
Danimarka-Birleşik Krallık
1), 2) paragraflarında belirtilen Nota Teatileri.
ALMANYA - ESTONYA
Sözleşme yok
Almanya-Yunanistan
a), b), c7 paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Almanya – İspanya
Bilgi yok
Almanya- Fransa
a) - f) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Almanya-İrlanda
tk. EK 5
Almanya-İtalya
a), b), e) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Almanya-Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Slovenya, Slovakya, Fillandiya, İsveç
Anlaşma yok/ Bilgi yok.
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77.
82.
83.
84.
85.
90.
91.

92.

111.
121.
122.
130.
131.
132.
139.
142.
146.
147.
148.
149.
150.
153.
156.
159.
164.
165.
169.
172.

Almanya-Lüksemburg
a) - e) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Almanya-Hollanda
a) - g) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Almanya -Avusturya
a)- b) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri
Almanya-Polonya
a) - c) paragraflarında belirtilen sözleşme hükümleri.
Almanya-Portekiz
bk,EK 5
Almanya- Birleşik Krallık
a) - c) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
ESTONYA – BİRLEŞİK KRALLIK :
1408/71 sayılı Tüzüğün iki ülkede 01.052.004 ten itibaren sağlanan yardımlarla ilgili
gider iadesi usullaeini tespit eden 36/3 ve 63/3. maddelerine uygun olarak, iki ülke yetkili
mercileri arasında düzenlenen 29.03.2006 tarihli Anlaşma.
ESTONYA – Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya,
Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya,
Finlandiya, İsveç
Bilgi yok / Sözleşme yok.
YUNANİSTAN – İSPANYA, Fransa, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok / Sözleşme yok.
Yunanistan - Hollanda
bk..EK 5
Yunanistan-Avusturya
bk.EK 5
İSPANYA - FRANSA
bk.EK 5
İspanya-İrlanda, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Avusturya,
Polonya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya
Bilgi yok / Sözleşme yok.
İspanya-İtalya
bk.EK 5
İspanya-Hollanda
bk.EK 5
İspanya-Portekiz
a)- b) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri .
İspanya-İsveç
bk.EK 5
İspanya-Birleşik Krallık
bk.EK 5
FRANSA- İRLANDA
bk.EK 5
Fransa- İtalya
a) - e) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Fransa-Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Avusturya, Polonya, Slovenya,
Slovakya, Finlandiya, İsveç
Bilgi yok / Sözleşme yok.
Fransa-Lüksemburg
a) - e) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Fransa -Hollanda
a) - c) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
Fransa-Portekiz
bk.EK 5
Fransa-Birleşik Krallık
a) - b) paragraflarında belirtilen Nota Teatileri / Anlaşma hükümleri.
İRLANDA -İTALYA, Kıbrıs ,Letonya, Litvanya, Macaristan-Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya,
Slovakya, Finlandiya
Bilgi yok / Sözleşme yok.
İrlanda-Lüksemburg
bk. EK 5
İrlanda-Hollanda
a) - b) paragraflarında belirtilen Nota Teatileri.
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173. İrlanda - Avusturya
bk.EK 5
180. İrlanda-Birleşik Krallık
bk.EK 5
181. İTALYA - KIBRIS, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz,
Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç
Bilgi yok / Anlaşma yok
184. İtalya - Lüksemburg
bk .EK 5
187. İtalya-Hollanda
a) - c) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
195. İtalya-Birleşik Krallık
bk.EK 5
196. KIBRIS- Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya,
Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok / Anlaşma yok.
210. LETONYA-LİTVANYA, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya,
Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok / Anlaşma yok.
223. LİTVANYA- LÜKSEMBURG, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz,
Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok/Anla_ma yok.
235. LÜKSEMBURG - MACARİSTAN, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya
Bilgi yok / Anlaşma yok.
237. Lüksemburg - Hollanda
a) -c) paragraflarında belirtilen anlaşma hükümleri.
238. Lüksemburg -Avusturya
bk.EK 5 .
243. Lüksemburg -Finlandiya
bk.EK 5
244. Lüksemburg-İsveç
bk.EK 5
245. Lüksemburg-Birleşik Krallık
a) - c) paragraflarında belirtilen Nota Teatileri.
246. MACARİSTAN-MALTA, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya,
Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok / Anlaşma yok.
256. MALTA- HOLLANDA, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç,
Birleşik Krallık
Bilgi yok / Anlaşma yok.
HOLLANDA - AVUSTURYA, Portekiz,
Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
bk.EK 5.
266. Hollanda- Polonya, Slovakya, Slovenya
Bilgi yok / Anlaşma yok.
273. AVUSTURYA- POLONYA, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
bk. EK 5
280. POLONYA-PORTEKİZ, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok/Anlaşma yok.
287. PORTEKİZ-SLOVAKYA, Slovenya, Finlandiya, İsveç
Bilgi yok/Anlaşma yok.
290. Portekiz-Birleşik Krallık
bk.EK 5
291. SLOVENYA- Slovakya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok/Anlaşma yok.
295. SLOVAKYA- FİNLANDİYA, İsveç, Birleşik Krallık
Bilgi yok/Anlaşma yok.
298. FİNLANDİYA -İSVEÇ, Birleşik Krallık
bk.EK 5.
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EK 6
YARDIMLARIN ÖDENME USULÜ
(Uygulama Tüzüğünün 4/6, 53/1 ve 122.Maddeleri)
GENEL BİLGİ
Bakiye alacakların ödemeleri ve tek ödemeler ilke olarak irtibat kurumları aracılığı ile yapılır. Cari ödemeler
ve çeşitli ödemeler bu Ekte belirtilen usullere göre yerine getirilir.
Bu usuller ülkelerle ilgisine göre aşağıda gösterilmiştir:
A. BELÇİKA
: Direk ödeme.
B. Çek Cumhuriyeti
: Direk ödeme.
C. DAMİNARKA
: Direk ödeme.
D. ALMANYA
1. İşçilerin Aylık Sigortası (malüllük, yaşlılık, ölüm):
a. Belçika, Danimarka,Yunanistan, İspanya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Portekiz,
Birleşik Krallık, Avusturya, Finlandiya ve
İsveç’le ilişkilerde
:Direk ödeme.
b. Hollanda ile ilişkilerde irtibat kurumları aracılığı ile ödeme (Uygulama Tüzüğünün 53-5
maddeleri ile EK 5 te belirtilen hükümler birlikte uygulanır).
2. Müstahdemlerin ve maden işçilerinin aylık sigortası (malüllük, yaşlılık, ölüm):
a. 1/a da belirtilen ülkelerle ilişkilerde
: Direk ödeme.
b. Hollanda ile ilişkilerde i/b de belirtildiği gibi.
3. Tarım işletmecilerinin aylık sigortası
: Direk ödeme.
4. İş kazaları
:
a. İtalya, Hollanda ve Portekiz’le ilişkilerde : 1/ a da belirtildiği gibi.
b. Belçika,Yunanistan, İspanya ve Avusturya
ile ilişkilerde
: Yetkili devletin irtibat kurumları
aracılığı ile ödeme.
c. Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg,
Birleşik Krallık ve İsveç’le ilişkilerde
: Direk ödeme (diğer hükümler hariç).
E. ESTONYA
1. Genel olarak
: Direk ödeme.
2. Letonya ve Litvanya ile ilişkilerde
: İrtibat kurumları aracılığı ile ödeme.
F. YUNANİSTAN
: Direk ödeme.
G. İSPANYA
: Direk ödeme.
H. FRANSA
1. Gemi adamları rejimi dışında bütün
rejimlerde
: Direk ödeme.
2. Gemi adamları rejiminde
: İlgili kimsenin oturduğu Üye devletin
havaleyi alan muhasebesi tarafından ödeme.
İ. İRLANDA
: Direk ödeme.
J. İTALYA
A. Ücretliler için
:
1.Malüllük, yaşlılık, ölüm aylıkları
:
a. Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa
(Fransız maden işçileri sandıkları hariç),
Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Birleşik Krallık
ile ilişkilerde
: Direk ödeme.
b. Almanya, Fransız maden işçileri
sandıkları ile ilişkilerde
: İrtibat kurumları aracılığı ile ödeme.
B. Ücretsiz çalışmalar için
: Direk ödeme.
K. KIBRIS
: Direk ödeme.
L. LETONYA
:
1. Direk ödeme
2. Estonya ve Litvanya ile ilişkilerde
: İrtibat kurumları aracılığı ile ödeme.
M. LİTVANYA
1. Estonya ve Letonya hariç, diğer ülkelerle
ilişkilerde
: Direk ödeme.
2. Estonya ve Letonya ile ilişkilerde
: İrtibat kurumları aracılığı ile ödeme
(Uygulama Tüzüğünün 53-58.maddeleri
birlikte uygulanır).
N. LÜKSEMBURG
: Direk ödeme.
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O. MACARİSTAN
P. MALTA
Q. HOLLANDA
1. Almanya hariç diğer ülkelerle ilişkilerde
2. Almanya ile ilişkilerde
R. AVUSTURYA
S. POLONYA
1. Genel olarak
2. Düzenlenen anlaşmalara dayanarak
Almanya ilişkilerde
T. PORTEKİZ, BİRLEŞİK KRALLIK

: Direk ödeme.
: Direk ödeme.
: Direk ödeme.
: İrtibat kurumları aracılığı ile ödeme
(EK 5 hükümleri uygulanır).
: Direk ödeme.
:
: Direk ödeme.
: İlgilinin yeri kuruluşları tarafından
ödeme (Uygulama Tüzüğünün 53-58 ve 71. maddeleri ile EK 5 hükümleri birlikte uygulanır).
: Direk ödeme.

EK 7
BANKALAR
(4/7, 55/3 ve 122.Maddeleri)
Bu Ekte, AB mevzuatı çerçevesinde Uygulama Tüzüğünün yukarda belirtilen hükümleri uyarınca, yardımla
ilgili ödemeleri ödeme kuruluşu adına yapacak Bankaların ülkeler itibariyle adları ve işyeri merkezleri belirtilmektedir. Fransa ve Slovakya için bilgi yoktur.
EK 8
AİLE YARDIMLARININ SAĞLANMASI
(Uygulama Tüzüğünün 4/8, 10bis/d ve 122. Maddelerinin Uygulanması)
Bu EK’te, üye devletler arasındaki iki veya çok taraflı ilişkilerde, bir veya 3 takvim ayından ibaret bir referans süresi için ücretli çalışanlara veya ücretsiz çalışanlara aile yardımlarının sağlanmasında uygulanacak
hükümler doğrultusunda, çalışanların niteliğine göre ülke adları yer almaktadır.
EK 9
SAĞLIK YARDIMLARININ YILLIK ORTALAMA
MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI
(Uygulama Tüzüğünün 4/9, 94/3/ave 95/3/a Maddeleri)
Bu EK’te, üye devletlerce sağlanan sağlık yardımlarının yıllık ortalama maliyetlerinin hesaplanmasında
kendi ulusal yasalarına göre uygulanan rejimler ve yasal sistemler belirtilmektedir. Danirmarka, İrlanda ve
Polonya için 311/2007 sayılı değişiklik Tüzüğünün 9 nolu Ekinde yeni hesaplama usulleri belirtilmiştir.
EK 10
YETKİLİ MAKAMLARCA TAYİN EDİLEN KURUMLAR VE KURULUŞLAR
(Uygulama Tüzüğünün 4/10 Maddesi)
Bu EK’te, Uygulama Tüzüğünün 2 NO.lu Ekinde belirtilen yetkili kurumlar dışında, aynı Tüzüğün bazı maddelerinin uygulanmasında yetkili makamlarca (bk.EK 1) görevlendirilen kurum ve kuruluşlar -maddelerle
ilgisine göre- belirtilmektedir. Çek Cumhuriyeti, Almanya, İrlanda, İtalya, Litvanya, Polonya, İsveç, Birleşik
Krallık Kuzey İrlanda için 311/2007 sayılı değişiklik Tüzüğünde yeni kuruluşlar belirtilmiştir.
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A.
•

•

BÖLÜM I
GENEL BİLGİ

GİRİŞ
Topluluk sosyal güvenlik mevzuatı dört grupta toplanır:
(1) Temel sosyal güvenlik yasası olarak bilinen 1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğü, bu
Tüzüğün uygulama esaslarını gösteren 574/72 sayılı AET Konsey Tüzüğü ve bunların
ek ve değişiklikleri;
(2) Toplulukta genel sosyal korumanın normlarını belirleyen Topluluk Sosyal Şartı;
(3) Sosyal güvenliğin işlemesini sağlayan Topluluk serbest dolaşım hukukunu düzenleyen 1612/68 sayılı AET Konsey Tüzüğü, direktifler, kararlar ve bunların ek ve değişiklikleri;
(4) Sosyal korumaya ilişkin direktifler, kararlar.
Bir mevzuat veya yasal düzenleme niteliği taşımamakla birlikte Topluluk sosyal güvenlik hukukunun
Antlaşmalara uygunluğunu denetleyen ve ulusal yasalarda ve Topluluk mevzuatında gerekli iyileştirmelerin yapılmasında ağırlıklı rol oynayan Adalet Divanı
kararlarıda doktrinde mevzuat özelliğine
sahip metinler olarak kabul edilmektedir.

•

Topluluk mevzuatının yasal dayanağını Kurucu Antlaşmanın 6, 48, 51, 52, 59, 117, 118 ve
234-238.maddeleri, özellikle serbest dolaşım, süre birleşimi ve yardımların ihracına ilişkin To p l u l u k
hukuku ilkelerini düzenleyen 51.maddesi hükümleri oluşturmaktadır.

•

Aşağıda Topluluğun temel sosyal güvenlik yasası olarak belirtilen 1408/71 sayılı Tüzükle b i r l i k t e
yerine ve gereğine göre 574/72 sayılı Uygulama Tüzüğü, serbest dolaşımla ilgili 1612/68 sayılı Tüzük
ve Topluluk Sosyal Şartı üzerinde yeterli bilgiler verilmiştir. Ancak, sosyal güvenlik alanında yetkili kurumlar ve kuruluşlarca 1998 yılında ve Şubat 1999 ve Nisan 1999 da yapılan değişiklikler gözönünde
tutularak, dikkatler kişiler yararına özellikle 1408/71 sayılı Tüzüğe çekilmiştir.

B.
•

TARİHÇE
1957 yılında Roma’da Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmanın 51.maddesi Topluluğun karar
organı olan Bakanlar Konseyine “göçmen işçilere ve bunların hak sa hiplerine yardımlardan
yararlanma hakkının doğmasında ve devamında çeşitli ulusal mevzuatlarca nazara alınan
bütün sürelerin birleştirilmesi, üye
devletlerin ülkelerinde oturan kimselere yardımların ödenmesini sağlamaya olanak veren bir sistem kurmak suretiyle sosyal güvenlik alanında işçilerin serbest dolaşımının tesisinde gerekli önlemlerin alınması” işlevini vermiştir.

•

Anılan maddede öngörülen sosyal güvenlik sistemi Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra
Topluluğu kuran ilk 6 devletçe kabul edilen 3 sayılı Tüzüğün ve 4 sayılı Uygulama Tüzüğünün uygulanması suretiyle kurulmuştur. Bu Tüzükler ve sınır işçileri için düzenlenen 36/68 sayılı Konsey Tüzüğü, dünyada sosyal güvenlik alanında çok yanlı uluslararası düzenlemeler alanında ilk kez 1952
yılında ILO’nun düzenlediği Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında 102 Sayılı Sözleşme, Avrupa
Konseyi’nin düzenlediği Avrupa Ara Anlaşmaları ve Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 1956 yılında düzenlediği Uluslararası Taşıt İşçilerinin Sosyal Güvenliğine
İlişkin Avrupa Sözleşmesinden sonra getirilen uluslararası belgeler olarak tarihe geçmiştir.

•

Bu Tüzükler Adalet Divanı kararları ve ulusal sosyal güvenlik sistemlerinde meydana gelen değişiklikler ışığında revize edilmiş ve bunlar yerine 1408/71 ve 574/72 sayılı AET Konsey Tüzükleri getirilmiştir. Her iki Tüzük daha sonra Topluluğa katılan yeni devletlerle
düzenlenen Katılma Anlaşmaları
çerçevesinde sürekli revizyona tabi tutulmuştur.

•

Anılan iki Tüzük günümüze kadar üç kez güncelleştirilmiş, güncelleştirmede söz konusu değişiklik
Tüzükleri ile birlikte Divan kararları ve Kurucu Antlaşmada değişiklik yapan sonraki Antlaşmalar (Avrupa Tek Senedi, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması) dikkate alınmıştır. Güncelleştirilmiş
metinler sıra ile 1983 yılında 2000/83 ve 2001/83 sayılı, 1992 yılında 1247, 1248 ve 1249 sayılı ve
1997 yılında 118/97 sayılı Tüzüklerle getirilen değişiklikleri içermektedir.

•

Öte yandan, 1408/71 sayılı Tüzüğün güncelleştirilmiş son metninden sonra düzenlenen 26.6.1997
tarih, 1290/97 sayılı; 4.6.1998 tarih, 1223/98 sayılı; 29.6.1998 tarih, 1606/98 sayılı; 8.2.1999 tarih,
307/1999 sayılı ve 29.4.1999 tarih, 1399/99 sayılı AT Konsey Tüzükleri ile diğer Tüzüklerde (bk.Özel
Ek I) getirilen değişiklikler de bu yayımda göz önünde tutulmuştur.

C.

1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜN DAYANDIĞI İKİ TEMEL İLKE
Kurucu Antlaşmanın 51.maddesi, 48.maddesi ile bağlantılı olarak, bütün çalışanlara tanınan serbest
dolaşım hakkının kullanılması çerçevesinde işlem eşitliği ilkesinin uygulanmasını öngörmüştür. Bu
nedenle, Kurucu Antlaşma ile öngörülen amaca yönelik uygulamalar için, öncelikle işlem eşitliği ilke195

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

sinin işletilmesine yol açan serbest dolaşım ilkesinin, sonra işlem eşitliğine ilişkin Topluluk kurallarının
incelenmesi gerekmektedir.
•

•

a) KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler uyarınca uygulamaya konulan Topluluk sosyal güvenlik sisteminin
amacı kişilerin serbest dolaşımını garanti etmektir. Eğer Topluluk uygulamalarında bir hüküm kuşkulu
bir anlam taşıyorsa o hüküm için yapılacak yorum serbest dolaşım ilkesine uygun olmak zorundadır.
Bu nedenle, Topluluk bünyesinde bizzat Tüzükte ve ulusal yasalarda bu ilke ile uzlaşma içinde olmayan her nevi hüküm geçersizdir.
“Bay ve Bayan Fracas/Belçika” ile ilgili 17 Haziran 1975 tarih ve 7/75 sayılı ve “İnzirillo/Lyon
Bölgesi Aile Ödenekleri Sandığı” ile ilgili 16 Aralık 1976 tarih, 63/76
sayılı davada Adalet Divanı aşağıdaki kararı almıştır:
“Bir göçmen işçinin rüşt yaşına ulaştığında sakatlarla ilgili ödeneklerden yararlanmak için
gerekli koşulları taşıyan (ve bu nedenle artık göçmen işçinin geçindirmekle yükümlü olduğu çocuk olarak kabul edilmeyen ve yine bu nedenle göçmen işçinin aile bireyi sıfatıyla
yardımdan yararlanma hakkı bulunmayan) bir çocuğu sakatlığı nedeniyle ücretli statüsüne
tabi olamıyorsa yine de sözü edilen statüden yararlanmalıdır. Durum böyle olmazsa çocuğun sakat kimse olmasından ileri gelen ödeneklerden yararlanmasının garanti edilmesinden kaygılı olan bir işçi bizzat kendisinin yerleştiği ve iş bulduğu üye devlette kalmamaya
sürüklenecek ve bu durum Topluluk dahilinde yer değiştiren işçilerin serbest dolaşımı ilkesi ile ulaşılmak istenen hedefin aksine bir eylem sayılacaktır.”

•

Öte yandan, “Bronzino/Federal Almanya Cumhuriyeti” ile ilgili 22 Şubat 1990 tarih ve C-228/88
sayılı ve “Gatto/Federal Almanya Cumhuriyeti” ile ilgili aynı tarih ve C 121/89 sayılı kararlarında
Divan aşağıdaki yorumu yapmıştır:
“Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde oturan ve çalışan İtalyan uyruklu bir işçi, İtalya’da
oturan ve 16-21 yaş arasında işsiz durumda bulunan üç çocuğu ile ilgili aile ödeneklerinden yararlanma hakkına sahiptir.”

•

Divan bu kararını verirken, gerekçe olarak, “1408/71 sayılı Tüzüğün amacının, aile bireylerinin aile
ödeneklerinin ödendiği ülke dışında bir üye devlet ülkesinde oturmaları nedeniyle bu ödeneklerin
ödenmesini reddeden bir üye devletin bu reddini önlemek olduğunu” hatırlatmış, böylece kararını
serbest dolaşım ilkesine dayandırmıştır. Divana göre böyle bir ret Avrupa Topluluğu işçilerinin serbest
dolaşım haklarını kullanmalarına engel ola bilecektir.

•

Toplulukta serbest dolaşım ile ilgili mevzuat 1968 ila 1997 yıllarında getirilen 21 adet düzenlemeden
ibaret olup temel metin Serbest Dolaşım Hakkında 1612/68 sayılı AET Konsey Tüzüğüdür.

•

b) İŞLEM EŞİTLİĞİ (1408/71-M.3)
Antlaşmanın 6.maddesi (Amstemdan Antlaşması, M-12,13) Topluluk mevzuatında işlem eşitliğini ilgilendiren genel ilkeyi korumaktadır. Kaynağını Birleşmiş Milletler Antlaşması (Madde 2), İnsan Hakları
Evrensel Bildirisi (Madde 2), İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa Sözleşmesi (Madde
2), 111 ve 118 sayılı ILO Sözleşmeleri, Sığınmacıların Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi
(Madde 17-19,23), Vatansızların HukukiDurumuna İlişkin New York Sözleşmesinden (Madde 17-19)
alan söz konusu 6.maddede şöyle denilmektedir:
“Bu Antlaşmanın uygulama alanı içinde, Antlaşmada öngörülen özel hükümler saklı kalmak
kaydıyla, uyrukluğa dayalı her nevi ayırımcılık yasaktır. Konsey, Komisyonun önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak, nitelikli çoğunlukla bu tür ayırımcı uygulamaları yasaklayıcı kurallar koyabilir.”

•

Antlaşmanın bir yandan çalışanlara ilgili serbest dolaşımı (Madde 48), diğer yandanücretsiz çalışanlarla ilgili serbest dolaşımı (Madde 52-59/ Amstendam,47) amaçlayan hükümleri özellikle bu genel
ilkeyi dile getirmektedir.

•

Aynı suretle, 1408/71 sayılı Tüzüğün 3. Maddesi sosyal güvenlikle ilgili olarak “üye devletlerden
birinin ülkesinde oturan ve kendilerine bu Tüzük hükümleri uygulanan kimselerin bu Tüzükte mevcut özel hükümler saklı kalmak kaydıyla her üye devlet mevzuatında öngörülen
hak ve yükümlülüklere o devletin vatandaşları ile aynı koşullar dahilinde tabi olduklarını”
öngörmektedir.
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•

Topluluk hukukunda işlem eşitliği ilkesi hem uyrukluğa dayalı dolaysız, hem de “oturmave diğer
kriterlere dayalı” dolaylı ve gizli ayırımcılığı kaldırmaktadır. Örneğin, Tüzüğün 10/1. maddesi “ulusal sosyal güvenlik sistemlerinde oturma koşulu konusunda yer alan hükümlerin bir veya
birden fazla üye devlet mevzuatı uyarınca hak kazanılan malüllük, yaşlılık ve ölüm para
yardımları ile iş kazası ve meslek hastalığı gelirlerinin ve aile ödeneklerinin ödenmesine
engel olmayacağını” hükme bağlamaktadır.
Dolaylı ayırımcılık kavramı, kanun önünde vatandaşlarla vatandaş olmayanlar arasında görünürde bir işlem eşitliğinin söz konusu olmasına karşın gerçekte mağdurluğa uğrayan yabancı uyruklu
kişilerin içinde bulundukları durumları da içermektedir.

•

Sosyal güvenlik alanında işlem eşitliği “serbest dolaşımdan yararlanma hakkını kullanan ücretli veya
ücretsiz çalışanların mevzuatına tabi oldukları üye devletin sosyal güvenlik sistemlerinin uygulanmasında o devlette yaşamış ve çalışmış olan kimselerle aynı işlemden yararlanacakları” anlamına gelir.
Bu kimselerin ödeyecekleri sosyal güvenlik primleri vatandaşlarla aynı şekilde hesaplanacak ve birden
fazla sosyal güvenlik sistemine tabi olmaları mecburiyeti söz konusu olmayacaktır.

•

Bu konuyla ilgili olarak, Divan, “ALLUE VE COONAN/Venedik Üniversitesi” ile ilgili 30 Mayıs 1989
tarih ve 33/88 sayılı davada aşağıdaki kararı almıştır:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 3.maddesinde öngörülen işlem eşitliği ilkesi, bir üye devletin genel olarak diğer üye devletlerin işçilerini kapsayan sosyal güvenlik sisteminin o üye devletlerin vatandaşı olan bazı işçi gruplarına uygulanmaması halinde ihlal edilmiş olur.”
Bu davada, İtalyan mevzuatı gerçekte çoğunluğu İtalyan vatandaşı olmayan asistan(yardımcı) öğretmenlerin sosyal güvenlik primlerini (gerekli miktarları ücretlerinden kesilmek üzere ) bizzat kendilerinin ödemelerini öngörüyordu; oysa normal ücretli bir istihdamda primlerin ücret dışında kalan
büyük bir kısmı işveren tarafından ödeniyordu. Böylece, primlerin tamamını ödemekle yükümlü olan
yabancı dil asistan öğretmenleri üniversitenin diğer asistan öğretmenlerinden daha düşük miktarda
ücret alıyorlardı.

•

Aynı suretle, “URSSAF Société A Responsabilité de Minoi” ile ilgili 21 Kasım 1991 tarih C-27/91
sayılı davada Divan aşağıdaki kararı almıştır.
“Her ne suretle olursa olsun uyrukluğa dayalı ayırımcılığın yasak edilmesi, sosyal güvenlik primlerini tahsil etmekle görevli bir kuruluşa, ulusal eğitim sistemine dahil olmayan
bir stajyer işçi için ulusal sosyal giderlerin
hesaplanmasında bu sisteme dahil bir işçiye
uygulanan bir kesintiden daha
az elverişli bir kesintinin uygulanması işlevini yükleyen
düzenlemeye engeldir.”
Divan bu kararına gerekçe olarak şu görüşü ileri sürmüştür: “Anılan karar uyarınca primlerin
ödenmesi koşullarıyla ilgili olarak, işlem eşitliği nedeniyle bir göçmen işçi bütün mesleki
yaşamı boyunca aynı sosyal güvenlik sistemine tabi olmuş işçilerle aynı düzeyde sosyal
güvenlik haklarından yararlanma olanağına sahip kılınmıştır. Bu gösteriyor ki, bir üye devlette kazanılmakta olan haklar ilgilinin başka bir üye devlet ülkesine gitmesi halinde onun
yardımdan yararlanma haklarının belirlenmesi sırasında bu sonuncu devletçe nazara alınacaktır. Bir kimse ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra etmek üzere serbest dolaşım hakkına
sahiptir. Aynı kimse bir üye devletin mevzuatı uyarınca sosyal güvenlik konusunda kazanmakta olduğu haklardan vazgeçmeye zorlanamaz; çünkü, böyle bir durumda o kimse Topluluğu kuran Antlaşma ile tanınan serbest dolaşım haklarından mahrum bırakılacaktır.”
Yine, aynı konuda, “STANTON/İNASTİ-BELÇİKA” ile ilgili 7 Temmuz 1988 tarih, 143/87 sayılı kararında Divan, “Antlaşmanın 48 ve 52.maddelerinin, bir üye devlet ülkesinde mesleki faaliyet icra eden ücretsiz çalışanların ulusal mevzuata göre sosyal güvenlik primlerini ödemekten bağışık tutulmalarının
sebep olarak böyle bir bağışıklıktan yararlanma hakkı veren istihdamın diğer bir üye devlet ülkesinde
uygulandığı ileri sürülerek reddedilemeyeceği anlamında yorumlanması gerektiğini” belirtmiştir.

•

Öte yandan, “BACHMANN/Belçika” ile ilgili 28 Ocak 1992 tarih, C-204/90 sayılı, “Komisyon/Belçika...” ile ilgili aynı tarih, C-300/90 sayılı davalarda Divan, aşağıdaki kararı almıştır
Bir gerçek veya tüzel kişinin bir ek aylık için veya gelir vergisinin hesaplanması sırasında bir yaşam sigortası için yatırılan primlerde uygulanan ulusal indirimden (bu ödemeler
başka bir üye devlette yapılsa idi ne miktar indirim uygulanacak idiyse o ölçüde yapılması
suretiyle) yararlanma hakkı reddolunamaz.”
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•

Nihayet bir göçmen işçi Topluluk dahilinde tabi olduğu sosyal güvenlik sisteminin uygulanmasında
yardımların tamamını alma hakkına sahiptir. Haklar kabul eden üye devlet ülkesinde göçmen işçiyi
kendi sigortalısından ayıran durumlar nedeniyle indirilemeyecektir.
Bu nedenle, örneğin ücretli veya ücretsiz çalışanın oturduğu ve çalıştığı devlet dışında bir üye devlet
ülkesinde oturan aile bireyleri yararına aile yardımları sağlanacaktır.

•

Zamlar (ek yardımlar) aile bireylerine (göçmen işçi mesleki faaliyetini icra etseydi ne miktarda ödenecek idiyse) o miktarda ödenecektir.

•

Görüldüğü gibi, 1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler, uygulamada yukarıda tespit edilen hedeflere ve
amaca ulaşmayı öngörmektedir.
Adalet Divanı, sosyal güvenlik alanında işlem eşitliği ilkesinin uygulanış biçimine ve
Topluluk Tüzüklerinin bu ilkenin tam olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiğine dair birçok kararlar almıştır ve almaya devam etmektedir.

•

Bir kısım davalarda Divanın yerleşmiş kararlarına göre en az iki üye devlet mevzuatına tabi olmuş
bulunan kimselerin yaşlılık aylıklarının hesaplanması sırasında, “1408/71 sayılı Tüzüğün ve ondan
önceki 3 sayılı Tüzüğün bir göçmen işçinin yalnız ulusal mevzuatın uygulanmasında hak
kazandığı bir aylıktan mahrum edilmesi anlamında işletilemeyeceği” görüşünü getirmiştir.
Bu konuda, Divanın “KALSBEEK/Sociale Verzekevingsbank” ile ilgili 15 Temmuz 1964 tarih,.
100/63sayılı davada aldığı şu kararı örnek olarak gösterilebilir:
“Antlaşmanın 48-51.maddelerinin amacı, işçilerin kendilerine garanti edilen serbest dolaşımdan yararlanmalarında, üye devletlerden birinde evvelce kazandıkları hakkın (bu hak
yerine bir eşdeğer yardım ilave edilmeksizin) kaybına uğramak durumunda bırakılmaları
halinde gerçekleşmeyecek, aksine tersine işleyecektir. 51.madde, Tüzüklere, işçilerin serbest dolaşımlarını kolaylaştırma amacını güdecek şekilde tespit edilen hedeflere ulaşamama olanağını vermez; bu hedefler işçilerin haklarında indirim yapılması ile bağdaşmaz.”
Bu nedenle, her ne kadar 1408/71 sayılı Tüzüğün 46/3.maddesi ödenecek aylığın hesaplanmasından
sonra belirli bir tavanı aşan kısmının indirilmesini öngörüyorsa da, Divan “bir talep sahibinin en az
iki sosyal güvenlik sisteminin uygulanmasında en az iki haktan yararlanma hakkına sahip
olması durumunda aylıkların tespitinde Topluluk Tüzüklerini ileri sürmeye mahal olmaksızın yardımlarda indirim yapılamayacağına” karar vermiştir.
•

Sosyal güvenlik yardımları arasında aile ödenekleri, Tüzüklerin özü gerektirmese bile, Divanın gerçek
bir işlem eşitliği için ısrarla uyguladığı başka bir alana dahildir.

•

Divan, içtihatlarında “serbest dolaşım haklarını kullanan ve diğer bir üye devlet ülkesinde
oturan, fakat aile bireylerinin tamamı o devlette kendileriyle
birlikte otur mayan ücretli veya ücretsiz çalışanları kabul eden üye devletin
sosyal güvenlik sistemi konusunda yetkili olan mercilerce bu kimselerin o ülkede oturuyorlarmış gibi işleme tabi tutulmaları gerektiğini” belirtmektedir. Yine bu konuda, Divan “anılan
kimselerin ücretli veya ücretsiz çalışanın çalıştığı veya sigortalı olduğu üye devlet dışında bir üye
devlet ülkesinde oturan çocuklara ilişkin yardımlarda ne bir indirim ne de bir reddin söz konusu olamayacağına” işaret etmektedir.

•

Yukarıdaki kuralların yanı sıra, işlem eşitliğinden yararlanma hakkı yine de nedensiz zenginleşmeye
yol açmamalıdır. 1408/71 sayılı Tüzük, bazı risklerle ilgili olarak, bir yandan aynı sürede aynı risk için
iki yardımdan yararlanmayı engellemekte, diğer yandan uzun süreli sigorta kolları hariç, üye devletler
arasında yardım giderlerinin dengeli bir biçimde iadesinin sağlanmasını amaçlayan hükümleri içermektedir.

•

Aile yardımları ve ödenekleri ile ilgili olarak, bu kurallar 1408/71 sayılı Tüzüğün 76 ve 79/3.maddelerinde ve 574/72 sayılı Tüzüğün 10.maddesinde yer almaktadır.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 76.maddesi, aile yardımları veya aile ödeneklerinin sigortalının aile bireylerinin oturdukları üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra etmeleri nedeniyleödenmesi gerekiyorsa,
işçinin sigortalı olduğu veya işsizlik yardımı aldığı üye devlet ülkesinin mevzuatı çerçevesinde yardımların durdurulacağını öngörmektedir. Divanın bu konudaki birçok kararlarına uygun olarak çeşitli
tarihlerde değişiklik yapılmıştır. Örneğin, 3427/89, 2195/91 ve 3095/95 sayılı Tüzüklerle yapılan değişiklikler çerçevesinde aile ödenekleri ancak aile bireylerinin oturdukları üye devlet ülkesinde ödenmesi gereken ödenekler tutarında askıya alınabilir. Bir göçmen işçi, ailesinin birden fazla üye
198

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

•

devlette yardımlardan yararlanma hakkına sahip olması halinde, kendisi için daha elverişli olan bir
üye devlette yararlanma hakkı doğuran yardımlardan mahrum bırakılmayacaktır.
Topluluk içinde yer değiştiren kimselerin hak kazandıkları bütün yardımlardan yararlanmaları esastır.
Serbest dolaşım hakkının kazanılması bir yardım kaybına izin vermez. Mevzuata göre vatandaş olmayanlara vatandaşlarla aynı yardımlar sağlanabildiği halde ekseri durumlarda görüldüğü gibi ulusal
kişilere (vatandaşlar) daha
fazla yardım sağlanıyorsa, bu 1408/71 sayılı Tüzüğün 3.maddesiyle bağdaşmazlık olduğunu gösterir.
Topluluk kurumları ve üye devletlerin kurumları, Topluluğun bütün vatandaşlarına işlem eşitliğinin
gerektiği biçimde garanti edildiğinden emin olmalıdırlar.

•

“PİNNA” ile ilgili 15 Ocak 1986 tarih ve 41/84 sayılı kararında Divan “işlem eşitliğinin, yalnız uyrukluya dayalı ayırımcılığı değil, başka kriterlerin uygulanması
suretiyle gerçekte aynı sonuçlara ulaşan her nevi gizli ya da dolaylı ayırımcılık şekillerini
de engellediği” yorumunu yapmıştır. Çünkü, Divana göre, örneğin Fransa ile ilgili bir davaya ilişkin
konuda belirtildiği gibi, “her ne kadar bu durumda ne Fransa mevzuatı ne de Topluluk Tüzükleri Fransa dışında oturan aile bireyleri için Fransız vatandaşları ile diğer üye devletlerin vatandaşlarının hakları arasında Fransız aile ödeneklerinden yararlanmada ayırımcılık
yapmıyorsa da, bu yardımların ihracına kısıtlamalar getirilmesi (Fransa dışında oturan aile
bireyleri sorunu esas
itibariyle göçmen işçiler konusunda ortaya çıkmış olduğundan) bir ayırımcılığa yol açmaktadır”. Bu nedenle, Divan “Fransız mevzuatına tabi ücretli çalışanların 1408/71 sayılı Tüzükte aksine hüküm bulunmasına karşın diğer bir üye
devlet ülkesinde oturan bütün aile bireyleri için Fransız aile ödeneklerinden yararlanmaları
gerektiği” görüşündedir.

•

Öte yandan, işlem eşitliği ilkesinin bir boyutu da, bir üye devletin sosyal güvenlikle ilgili kurumlarının,
yardımlardan yararlanma hakkının değerlendirilmesinde, diğer bir üye devlet ülkesini ilgilendiren olguları ve böyle bir ülkede meydana gelen olayları kendi
ülkelerindeki mevcut veya meydana gelecek benzeri olaylarla eşdeğer kabul etmeye mecburoldukları
anlamına gelmeyeceği noktası ile ilgilidir.
Bu konuda, “KENNY/İnsurance Officier” ile ilgili 28 Haziran 1978 tarih ve 1/78 sayılı davada, Britanya sosyal güvenlik mercileri İrlanda’daki bir tutukluluk süresinin Birleşik Krallıktaki bir tutukluluk
süresine eşdeğer olduğunu düşünmüşler ve talep sahiplerinin hapiste iken hastalıkları sırasında hastalık para yardımlarından
yararlanma hakkına sahip olmadıklarını beyan etmişlerdir. Divan, “anılan mercilerin bu şekilde hareket etme haklarının bulunduğunu, ancak böyle bir harekette bulunmaya mecbur olmadıklarını” bildirmiştir. Bu davaya ilişkin Divan kararı şöyledir:
“Antlaşmanın 6 ve 48.maddeleri ve 1408/71 sayılı Tüzüğün 3/1.maddesi üye devletlerin
kurumlarının öyle hareket etmeye mecbur olmamalarına karşın ulusal ülkede meydana
gelmesi halinde para yardımlarından yararlanma hakkının düşmesine veya askıya alınmasına sebep teşkil eden bir olaya diğer bir üye devlet ülkesinde meydana gelen mütekabil
bir olayın eşdeğer tutulmasına engel değildir; bu husustaki karar milliyet ayırımı yapılmaksızın ve anılan olayın gerçekte diğer üye devletlerin vatandaşları hakkında bir ayırımcılığa
yer verecek şekilde belirlenmemiş olması koşulu ile ulusal mercilere aittir.”

•

İşlem Eşitliği ilkesi, sosyal güvenlik alanında, 859/2003 sayılı AB Konsey Tüzüğü uyarınca 3. ülke
vatandaşlarına da yaygınlaştırılmıştır (bk. Kısım III).

D.

DİĞER İLKELER
Topluluk sosyal güvenlik hukuku, yukarıda sözü edilen iki temel ilke dışında bir önemli ilkeyi de öngörür: Koordinasyon.
Bu ilkeye ilişkin Topluluk kuralları genel hatları ile aşağıdadır:

•

1408/71 sayılı Tüzük ve 574/72 sayılı Uygulama Tüzüğü bütün üye devletler için ortak bir sosyal güvenlik sistemi kurulmasını amaçlamaz. Tüzüklerin hedefleri, daha ziyade, her üye evletle ilgili sosyal
güvenlik sistemlerini serbest dolaşımdan yararlanma hakkını kullanan kimseye Topluluk dahilinde
gittiği yer neresi olursa olsun Tüzükler kapsamındaki risklere karşı sürekli bir koruma sağlayabilecek şekilde koordine etmeyi (sistemler arasında eşgüdüm sağlamayı) ve o kimsenin bir üye devlette
kazandığı hakları diğer bir üye devlet ülkesine gittiğinde koruma altına almayı öngörür. Bu nedenle,
ulusal sosyal güvenlik sistemleri tabiatıyla ulusal sınırların ötesine yayılan uygulama alanları hariç,
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Topluluk mevzuatından etkilenmez. Ulusal sistemler şekilleri ne olursa olsun, mevcut olmaya devam
eder.
•

Yardım talepleri sosyal güvenlik sistemlerinin yönetiminden sorumlu olan yetkili merciler nezdinde
yapılır ve yardımlar ulusal sistemlerde yer alan kurallara göre sağlanır. Yardımlardan yararlanma hakkı için yerine getirilmesi gerekli koşulları ve hangi yardımların ne miktarda yapılacağını üye devletler
kendileri belirlerler.
Bu nedenle, “BRUNOR/Almanya” ile ilgili 12 Temmuz 1979 tarih ve 266/78 sayılı davada Divan
“1408/71 sayılı Tüzüğün 45.maddesinin çeşitli sosyal güvenlik sistemleri uyarınca sigortalılık sürelerinin nazara alınmasının sonuçlarını belirliyorsa da başlangıç ve sona erme
kurallarını tespit etmediği” görüşündedir.
Aynı suretle, “COONAN/İnsurance Officier” ile ilgili 24 Nisan 1980 tarih, 110/79 sayılı kararında
Divan “her üye devletin sosyal güvenlik sistemine veya bu sistemin belirli bir koluna tabi
olma koşullarının belirlenmesinin o devlete ait olduğunu” belirtmiştir.

•

Öte yandan, Divan, “VİGİER/Almanya” ile ilgili 27 Ocak 1981 tarih, 70/80 sayılı kararında aşağıdaki yorumu yapmıştır:
“....Bir ulusal mevzuata göre bir sosyal güvenlik rejimine tabi olmak için ilgilinin evvelce
ulusal sosyal güvenlik rejimine tabi olması koşulu öngörülüyorsa, 1408/71 sayılı Tüzük
üye devletleri bir üye devlet ülkesinde geçen sigortalılık sürelerini evvelce ulusal ülkede
geçmiş olması gereken sigortalılık sürelerine eşdeğer kabul etmeye zorlamaz.”

•

Yine, 1989 yılı başında, “CHİMİTT/Almanya” ile ilgili 28 Şubat 1989 tarih ve 29/88 sayılı Kararında
Divan “Antlaşmanın 51.maddesinin ve 1408/71 sayılı Tüzüğün ister isteğe bağlı, ister zorunlu sigorta söz konusu olsun bir sosyal güvenlik sistemine katılma koşullarının belirlenmesinde uygulanmayacağını” belirtmiştir.

•

Şu husus çok ilginç olarak not edilmelidir. İlerde tekrar değinilecek olan PİNNA davasında, D i v a n ,
“Topluluk mevzuatının önceden mevcut farklılıkları ağırlaştırabilecek
sosyal güvenlik kurallarına yararsız farklılıklar ilave edilmesi olanağına sahip olmadığını, bu nedenle
Topluluk kurallarının ulusal yasalar arasında esasen mevcut uyumsuzlukları çoğaltmaktan
uzak olduğunu” ifade etmiştir.
Bu nedenle, Topluluk kuralları ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin farklılıkları ışığında kaleme alınmış
ve o şekilde kabul edilmiştir.

•

Yine not edilmelidir ki, 1408/71 sayılı Tüzük uygulama alanına giren kimselere sağlanabilecek asgari
hakları tespit etmektedir. Üye devletler isterlerse Tüzüğe tabi kimseleri daha elverişli biçimde işleme
tabi tutmakta özgürdürler. Bu nedenle, örneğin, 1408/71 sayılı Tüzüğün VI no’lu Ekinde İRLANDA
ve BİRLEŞİK KRALLIK mercilerinden yardım almaya devam ettikleri süreden 3 ay sonra bu ülkelere
dönen işsiz kimseler, 69. Maddeye aykırı olarak bu ülkelerde hakkın doğmasına ilişkin koşulları taşımaları kaydıyla, işsizlik ödeneğini almaya devam hakkına sahiptirler.

•

Koordinasyon, üye devletlerin sosyal güvenlik sistemlerini sosyal güvenlik alanında sürekli bir koruma
sağlamada iletişim tesis edecek şekilde birleştirir. Böyle bir korumanın garanti edilmesinde iki süreç
söz konusudur:
a) Süre Birleşimi (Totalisation),
b) Oranlama (Proratisation).

•

SÜRE BİRLEŞİMİ: Koordinasyonun âdeta gerekçesini oluşturur. Bu kural sayesinde bir ücretli veya
ücretsiz çalışan üye devletlerin yardımlarından, diğer bir üye devlette yatırılan primlerine dayanarak,
yararlanmaya hak kazanabilir. Yatırılan primler veya birden fazla üye devlet ülkesinde geçen çalışma
veya oturma süreleri hakların doğmasında birleştirilebilir.

•

ORANLAMA: Yardım tutarlarının talep sahibinin sigortalı olduğu birden fazla üye devlet arasında
oranlama kuralı ile dağılımını garanti eden bir uygulamadır. Bir üye devlet yardımları ancak kendi ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki sigortalılık süreleri (prim ödeme gün
sayıları) ile orantılı olarak
sağlamak zorundadır.
Topluluğun bu uygulaması dünyada ilk kez ILO sözleşmeleri ile ortaya atılan süre birleşimi sayesinde,
bütün iki ve çok yanlı sözleşmeler için de söz konusu olduğu gibi, Topluluk üyesi devletlerin sigortalı
için primleri ödenmiş fiili giderleri üstlenmeleri sonucunu doğurur.
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•

Üye devletlerin sosyal güvenlik sistemleri sayısınca var olan koordinasyonun sağlanması kolay değildir. Koordinasyonla Ulusal Sistemlerin aynı zamanda bağımsızlıklarını koruyacak iletişimin garanti
edilmesi, yardımların talep edildiği ve hesaplandığı çeşitli üye devletlerin kurumları arasında yardım
giderlerinin âdil biçimde dağılımında karmaşık usulleri öngören duyarlı bir uygulamadır.

•

Sonuç olarak, denilebilir ki, Topluluk dahilinde serbest dolaşım haklarını kullanan kimselerin sosyal
güvenlik haklarını düzenleyen yasal dayanaklar çok geniştir. Bu dayanakları Topluluğun genel sosyal
güvenlik hukuku (corpus juris)çerçevesinde şöyle sıralamak mümkündür:
-

•

Topluluğu kuran Antlaşmanın 51.maddesi;
1408/71 Sayılı AET Konsey Tüzüğü;
Adalet Divanı Kararları;
İdari Komisyon Kararları ve Tavsiyeleri.

İdari Komisyon Kararları, Divanın “Romano/İNAMİ” ile ilgili 14 Mayıs 1981 tarih, 96/80 sayılı
kararı uyarınca “Topluluk mevzuatı söz konusu olduğunda adli mercileri bağlamaz ve ulusal
kurumları bazı uluslararası metotları ve yorumları kabule zorlamaz. Ancak, hizmet birleişimi işlemlerinde konuların anlaşılmasında yardımcı olur ve kolaylık sağlar, hatta yerine
göre mevzuatta yapılacak değişikliklere ışık tutucu katkıda bulunur.” (Bu organın oluşum,
görev ve yetkilerine ilişkin bilgi için Bkz. 1408/71 sayılı Tüzük, Madde 80-81).
BÖLÜM 2
1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜN UYGULAMA ALANI
KESİM 1
GENEL BİLGİ
Alt-Kesim 1
KAPSAMA GİREN KİMSELER (1408/71-M.2)

A.
•

GENEL OLARAK
1408/71 sayılı Tüzük, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olan veya olmuş
bulunan ve:
- Üye devletlerden birinin vatandaşı olan, veya
- Üye devletlerden birinin ülkesinde sığınmacı veya vatansız olarak oturan, ücretli veya ücretsiz
çalışanlara ve öğrencilere, ve bunların:
- Milliyetleri ne olursa olsun aile bireylerine ve haksahiplerine (geride kalanlara), uygulanır.

•

Bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olan veya olmuş bulunan bir ücretli veya ücretsiz
çalışan veya bir öğrenci, bir üye devletin vatandaşı değilse, fakat hak sahipleri (geride kalanları) üye
devletlerden birinin vatandaşı (veya sığınmacı ya da vatansız) iseler, bu hak sahipleri ücretli veya
ücretsiz çalışanın veya öğrencinin milliyetleri ne olursa olsun, Tüzük kapsamına girerler.

•

Öte yandan, Topluluk sosyal güvenlik sistemi Topluluk vatandaşı olmayan kişilerdenAvrupa Ekonomik
Alanı Anlaşmasına (EEE) taraf olan ülkelerin yukarıdaki nitelikleri taşıyan vatandaşlarını da etkiler.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanmasının üçüncü ülke vatandaşlarına yaygınlaştırılmasına ilişkin
859/2003 sayılı Tüzüğün Konseyce kabulünden sonra Topluluk dahilinde (Kurucu Antlaşma ile tesis
edilen serbest dolaşım dışında bir nedenle) yer değiştiren üçüncü ülke vatandaşları da bazı kayıtlarla
kapsama alınmışlardır.

•

Ücretli çalışanlardan Memur Rejimine tabi olanlar 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına 29.06.1998 tarih
ve 1606/98 sayılı Tüzükle alınmışlardır. Aynı suretle, öğrenciler 307/1999 sayılı Tüzükle Şubat 1999
tarihinden geçerli olarak Tüzük kapsamında değerlendirilmektedirler.

•

Kapsama giren sosyal gruplara ilişkin bilgiler aşağıdadır:

•

•

a) ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR (1408/71-M.1/a)
1408/71 sayılı Tüzüğe göre, ilgililerin ücretli veya ücretsiz çalışan olarak kabul edilmeleri gerektiğinin
belirlenmesinde ulusal mevzuat çerçevesindeki statüleri gözönünde tutuluyordu. Gerçekte, bu kimse
bir üye devletin zorunlu bir rejimine ücretli veya ücretsiz çalışan olarak sigortalı ise kendisi Topluluk
mevzuatı uyarınca bu statüsünü koruyacaktır.
1408/71 sayılı Tüzüğün 1/a maddesi genel kural olarak aşağıdaki kimselerin ücretli veya ücretsiz
çalışan olarak kabul edildiklerini öngörmektedir:
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- Ücretli veya ücretsiz çalışanlarla ilgili bir sosyal güvenlik rejiminde veya memurlarla ilgili bir özel
rejimde zorunlu veya sürekli ihtiyari olarak sigortalanan her kimse,
- Bütün oturanlar veya aktif nüfusun tamamı için bir rejim çerçevesinde zorunlu olarak sigortalı olan
kimse, aşağıdaki koşullarla:
a) Eğer bu kimse rejimin yönetiliş veya finanse ediliş biçimine göre ücretli veya ücretsiz çalışan olarak
belirlenebiliyorsa, veya
b) Bu kimse ücretli veya ücretsiz çalışan olarak başka bir rejimde başka bir sıfatla sigortalı ise, veya
c) a) ve b) bentlerinde belirtilen koşullar, Tüzüğün I No’lu Ekinde belirtilen koşulların taşınması suretiyle yerine getiriliyorsa.
•

EK I’de, ulusal yasalarda ücretli veya ücretsiz çalışanların açıkça belirtilmediği bazı ülkelerle ilgili
olarak (Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, Yunanistan) bu
ülkelerin mevzuatlarına göre kimlerin sözkonusu gruplara giren ve bu nedenle Tüzük kapsamında
olan kimseler olarak kabul edildikleri belirtilmektedir.

•

Öte yandan, aynı Ekte, Belçika, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Avusturya, Portekiz yasalarına göre
kimlerin ücretli veya ücretsiz çalışan olduğu belirtilmemiştir. Bu, bu ülkelerin ulusal yasalarında anılan
kişi gruplarının tanımlarının yapıldığını veya bunların 1408/71 sayılı Tüzükte sosyal nitelikleriyle belirtilmelerine lüzum görülmeyen kimseleri ifade ettiğini göstermektedir.

•

Aslında, kişisel uygulama alanı konusunda 1408/71 sayılı Tüzükte yer alan hükümler, amacı “ücretli
çalışanlar ve benzerlerine uygulanmak olan 3 no’lu Tüzüğün uygulama alanından” bahseden Adalet Divanı kararlarından esinlenmektedir. 1408/71 sayılı Tüzük “çalışan” kavramını tanımlarken, 3 sayılı Tüzük anlamında ücretli çalışan veya benzerinin kim olduğunun belirlenmesinde Adalet
Divanının kullandığı kriteri kabul etmiştir. 1390/81 sayılı Tüzük 1408/71 sayılı Tüzüğün 2. Maddesinde
“çalışan” deyimi yerine “ücretli veya ücretsiz çalışan” deyimlerini getirmek suretiyle, 1408/71 sayılı
Tüzüğün uygulama alanını netleştirmiştir. Tüzüğün uygulama alanını yöneten ölçü aynen kalmıştır: Bu
ölçü “bir üye devletin yasal sosyal güvenlik sistemine tabi olma” kriteridir.

•

Bu konuda başlıca Divan kararları aşağıda verilmiştir:
(1) “UNGER/Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel Ambachten” ile ilgili 19 Mart
1964 tarih, 75/63 esas sayılı davada, Divan, “ücretli çalışan veya benzeri” kavramının Topluluğa özgü bir kavram olduğunu ve yalnız ulusal mevzuatla belirlenemeyeceğini belirlemiş ve şöyle demiştir: “Önce “çalışan” sıfatıyla sosyal güvenliğe zorunlu
olarak tabi olan kimselerin, daha sonra o sıfatla ve yeniden muhtemel bir çalışmaya
başlamaları nedeniyle zorunlu sigortaya ilişkin ilkelere benzer ilkelerle yönetilen iç
hukuk isteğe bağlı sigortasından yararlanmaları kabul edilmelidir”.
(2) “CİCCO/Landesversicherungtalt Schwaben” ile ilgili 19 Aralık 1968 tarih, 19/68 sayılı
da vada Divan “zanaatkârlar gibi kimselerin (organize sosyal güvenlik rejimlerinin
uygulama alanlarının bir bütün oluşturmak üzere çalışanların yararına genişletilmiş
olması sayesinde, bu rejimlerin organize ediliş biçimi nazara alınmaksızın ve temel
koşul sözkonusu kimsenin amacı çalışanları korumak olan bir sosyal güvenlik rejimi
kapsamına (dar anlamda bir çalışan olmaktan bizzat yararlanmasa dahi) girmesi olduğundan), ulusal mevzuata göre bir veya birden fazla riske karşı sigortalı olmaları
koşulu ile çalışan olarak kabul edilmeleri gerektiğini” belirtmiştir.
(3) “JANSSEN/Alliance Nationale des Mutualités Chretiennes” ile ilgili 27 Ekim 1971 tarih,
23/71 sayılı dava, “benzeri çalışan” kavramı ile ilgiliydi. Acaba, böyle bir deyim ücretsiz çalışanlarla ilgili Belçika ulusal mevzuatı uyarınca hastalık ve malullük sigortası
çerçevesinde sigortalı olan bir “AIDANT: Yardımcı” sıfatını taşıyan kimseye uygulanabilecek miydi? Divananılan kuruluşun bu sorusuna verdiği yanıtta “üye devletlerin
sosyal güvenlik yasalarındaki eğilimin sosyal güvenlikten yararlanmaların b e n z e r i
riskler için yeni kişi gruplarına yaygınlaştırılmasına yönelik olmasından esinlenerek,
3 No’lu Tüzüğün ücretlilere ve benzeri kimselere uygulanması gerektiğini öngören 4.
maddesinin Tüzük hükümlerinin yalnız ücretli çalışanlara değil, aynı zamanda benzeri
kimselere uygulanması ölçüsünde geniş bir uygulama alanı kavramına dayandığını”
belirtmiştir.
Bu nedenle, ücretli çalışana benzer veya ona eşdeğer bir kimse Tüzüğün uygulama
kapsamına girmiştir. Ulusal mevzuatın uygulanması nedeniyle sosyal güvenlik genel
rejim hükümlerinin ücretli çalışanlar dışındaki kimselere yaygınlaştırıldığı her seferinde bu benzeşmeye ulaşmada yasa uyarınca kullanılan şekil ve yöntem ne olursa
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olsun, 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulama alanı yine Adalet Divanının önemli bir kararına konu teşkil etmiştir. Bu kararlardan bazıları şunlardır:
(1) “Mouthaan/Hollanda” ile ilgili 15 Aralık 1976 tarih, 39/76 sayılı karar bir kimsenin
1408/71 sayılı Tüzüğün uygulama alanına girebilmesi için gerçekten bir üye devletin
sosyal güvenlik rejimine tabi olup olmadığının veya bu rejime girmeye ilişkin koşulların yerine getirilip getirilmediğinin bilinmesi sorununu ortaya koymuştur. Divanın
bu konudaki kararı şöyledir: “.....Tüzük anlamında çalışan niteliği, çalışanın kendisine
uygulanacak sosyal güvenlik rejiminde objektif olarak tespit edilen maddi koşulları
taşıması halinde bu rejime tabi olmaya ilişkin gerekli girişimler yapılmamış bile olsa
kazanılmış sayılmalıdır. Bir kimsenin 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde kriter bir sosyal güvenlik sistemine kaydolmaya (tabi olmaya)
ilişkin hakların doğmasıdır; ancak riskin meydana gelmesinde gerçekten sigortalı olmak (rejime tabi olmuş bulunmak) kaçınılmazdır”.
(2) “Brack/Insurance Officer” ile ilgili 29 Eylül 1976 tarih, 17/76 sayılı karar 1408/71
sayılı Tüzüğün uygulama alanının ücretsiz çalışanlara yaygınlaştırılmasına ilişkin değişikliğin yapılmasından (1981) önce alınmıştır. Davacı BRACK, Birleşik Krallık vatandaşı olup başlangıçta ücretli çalışan ve sonra ücretsiz çalışan olarak birkaç yıl zarfında ulusal sigorta rejimi uyarınca sigortalı olmuştur. Fransa’ya izinli olarak gittiğinde
hastalanmış ve acil tıbbi yardım görmek zorunda kalmıştır. Birleşik Krallığa döndüğünde 1408/71 sayılı Tüzüğün 22/1.maddesinin uygulanması suretiyle Fransa’da
hasta olduğu süre ile ilgili olarak para yardımları talebinde bulunmuştur. Ortaya çıkan sorun Brack’ın 1408/71 sayılı Tüzük anlamında bir çalışan sayılıp sayılmadığının
bilinmesidir; Divan bunun mümkün olduğunu düşünmüştür. Gerçekte, Brack 1408/71
sayılı Tüzükte sözü edilen sosyal güvenlik kolları kapsamına giren bir veya birden fazla risk için aktif nüfusun tamamına uygulanan sosyal güvenlik rejimi uyarınca zorunlu
sigortalı idi. Her ne kadar kendisi hastalığı nedeniyle yardım talebinde bulunduğu
tarihte ücretsiz çalışan idiyse de yardımlara hak kazanmada ücretli çalışan olarak
ödediği önceki primlerin nazara alınmasını talep etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle
hakkında Tüzüğün 1.maddesinin a/ii bendinin kendisine uygulanabileceği görüşüyle
Divan şu kararı almıştır:
-

•

Aktif nüfusun tamamına uygulanan bir sosyal güvenlik rejimi çerçevesinde birbirini izleyen sürelerde önce ücretli çalışan, sonra bağımsız çalışan olarak “hastalık” riskine karşı zorunlu olarak sigortalanmış olan,
Bir riskin gerçekleştiği tarihte bağımsız çalışan sıfatını taşımış olan,
O tarihte ve anılan rejim hükümleri uyarınca ancak hem kendisi tarafından veya
kendisi için ücretli çalışan sıfatı ile ödenen primlerin hem de bağımsız çalışan
olarak ödenmiş olan primlerin nazara alınması sayesinde yine de hastalık para
yardımlarından tam oranla yararlanma talebinde bulunabilecek olan, bir kimse,
Britanya mevzuatı çerçevesinde 1408/71 sayılı Tüzüğün 1/a/ii maddesi anlamında bu Tüzüğün 22/ii maddesinin uygulanmasında “çalışan” dır.

“Tessier/Eure-et-Loireile” ilgili 19 Ocak 1978 tarih, 84/77 sayılı karar Birleşik Krallık’ta boğaz
tokluğuna çalışan bir Fransız vatandaşını ilgilendiriyordu ve bu kimse aynı zamanda kısmi süreli öğrenime devam ediyordu.
Divan “bu kimsenin ücretli çalışan sıfatıyla prim ödemiş olması halinde kendisinin çalışan
olarak 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına girebileceğini” düşünmüştür. Divan “bu konuda bir
özel durumun söz konusu olması halinde gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğinin
ulusal planda yetkili mercilere ait olduğu” görüşünü getirmiştir. Divana göre, “Gerçekte,
1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanabilmesi için, ilgilinin çalışan olup olmadığının tayini gerekir. Mesleki statü konu dışıdır”.

•

Öte yandan, Adalet Divanı “Bir üye devletin mevzuatına göre 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına giren
yardımlardan talep edilen yardımla ilgili riskin maddileşmesinden önce zorunlu sigortalı sıfatıyla ödenen primler nedeniyle yararlanma hakkına sahip olankimsenin yalnızca riskin meydana geldiği tarihte
artık prim ödememekte olması ve ödemek zorunda bulunmaması nedeniyle “çalışan” statüsünü kaybetmeyeceğine” karar vermiştir.

•

Nihayet, “Van Roosmalan/Bestuur van da Bedrijgsvereniging” ile ilgili 23 Ekim 1986 tarih, 300/84
sayılı kararda Divan ilk kez ÜCRETSİZ ÇALIŞAN deyimini kullanmıştır. Divan 1390/81 sayılı Tüzükle
değişik 1408/71 sayılı Tüzüğün 1/a/iv maddesi anlamında ücretsiz çalışan deyiminin “iş sözleşmesi
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uyarınca öngörülen durumdan ayrı olarak bağımsız bir meslek icra eden veya etmiş olan bir işyerinin
bağımsız olarak işletilmesi nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli gelirleri elde etmek üzere
(bu gelir dini hizmetlerden yararlanan üçüncü kişiler tarafından elde edilse dahi) ticari veya mesleki
bir faaliyeti bulunan kimselere” uygulanacağını belirtmiştir. Aynı kararda, “ücretsiz çalışanın doğrudan
icra ettiği faaliyetle ilgili bir getiri elde etmesi gereği” öngörülmemiştir.
b) SINIR ÇALIŞANLARI (1408/71-M.1b)
•

“Sınır Çalışanı” deyimi, bağımsız çalışanları “ücretsiz çalışanlar” olarak adlandırarak Topluluk sosyal güvenlik sistemi kapsamına alan 1390/81 sayılı Tüzüğün yürürlüğe girmesine kadar önce 36/63
sayılı Tüzük ve sonra 1408/71 sayılı Tüzük hükümleri anlamında “ücretli çalışan veya benzeri kimse”
deyiminin yukarda belirtilen Divan kararları ile sınırlandırıldığı ölçüler içinde sınır işçilerini ve bunlara
benzer olduğu kabul edilen kimseleri içeriyordu. Bu nedenle, Fransızca “Travailleur frontalier” deyimindeki “Travailleur” sözcüğü geniş anlamda “Çalışan” olarak değil, dar anlamda “İşçi” sıfatını taşıyan
kişi veya benzeri kimse olarak algılanıyordu. Bu algılama yukarda sözü edilen 1390/81 sayılı Tüzüğün
kabulünden sonra açık ve somut olarak terkedildi ve deyim geniş anlamda ücretsizler kesimini de
ilgilendirecek şekilde “Sınır Çalışanı” olarak tanımlandı.
Bu nedenle, Topluluk hukukunda sınır çalışanı deyiminden ister ücretli, ister ücretsiz çalışan olsun,
birbiriyle ortak sınırı bulunan iki üye devletin birinde oturan ve diğerinde bir mesleki faaliyet icra eden
kimse anlaşılmaktadır. Ancak, söz konusu kimsenin sınır çalışanı sıfatını koruması için Tüzük başka bir
kriter daha getirmiştir: Sınır çalışanı olan kimse oturduğu ülkeye mesleki faaliyetini icra ettiği ülkeden
her gün veya haftada en az bir kez dönmek zorundadır.

•

•

“Anna Bergemann/Hollanda” ile ilgili 22 Eylül 1988 tarihli kararında Divan “son faaliyeti
sırasında oturma yerini diğer bir üye devlet ülkesine nakleden ve bu nakilden sonra ücretli
faaliyetini devam ettirmek üzere artık çalıştığı ülkeye tekrar gitmeyen bir çalışanın “sınır
çalışanı” sayılamayacağını” belirtmiştir.
c) MEVSİMLİK İŞÇİ (1408/71-M.1 c)
1408/71 sayılı Tüzük kapsamına mevsimlik işçiler de girmektedir. Tüzüğe göre bir mevsimlik işçi
“oturduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesine 8 ayı geçmeyen bir süre için mevsimlik bir işi yapmak üzere giden ve bu ülkede çalıştığı süre zarfında geçici olarak oturan
ücretlidir.” Deyim yalnız ücret karşılığı çalışan işçileri ilgilendirmekte ücretsiz çalışanları kapsamamaktadır.
Ayrıca, Tüzüğe göre bir işin mevsimlik iş sayılması için “mevsimlerin gidişine bağlı olan ve her yıl tekrarlanan bir işin söz konusu olması” gerekmektedir.

•

Bir mevsimlik işçinin mevsimlerin gidişine bağlı olmakla birlikte aynı mevsim için her yıl tekrarlamadığı bir faaliyeti icra etmesi durumunda mevsimlik işçi sayılmayacağına ilişkin bir hüküm Tüzükte
yer almamıştır. Ayrıca, yine bir mevsimlik işçinin bir mevsimlik iş için emrinde çalıştığı aynı işverenin
mevsimlik olmayan bir işinde de çalışması durumunda kendisinin maruz kalabileceği sigorta olayları
yönünden sosyal güvenliğin hangi kurallarına uyacağının belirlenmesinde göz önünde tutulacak esaslar 1408/71 sayılı Tüzükte ve 574/72 sayılı Uygulama Tüzüğünde mevcut değildir. Aynı konularda
Divan nezdinde açılmış bir dava veya karar da tespit edilememiştir. Bu durumlarda ulusal yasalar
çerçevesinde işlem yapılacağı anlaşılmaktadır.

•

Buna paralel olarak, Tüzüğün çeşitli yerlerinde mevsimlik işçiler ve sınır çalışanları için bu kimselerin
sosyal güvenlik sistemindeki konumlarını bütün açıklığı ile ortaya koyan normlar da mevcut değildir.

•

Öte yandan, Topluluk dahilindeki uygulamada “ilgili kimsenin son kez çalışmış olduğu üye devletin istihdam servislerinin ilgilinin yaptığı işin mevsimlik olduğunu onaylayan bir belgenin
varlığı ile mevsimlik işçi statüsünün kanıtlanması” mümkün olmaktadır.

•

d) AİLE BİREYLERİ (1408/71-M.1/f)
Tüm ikili ve çok yanlı düzenlemelerde ulusal yasalarda tanımlandığı anlamda kullanılması gerektiğine
işaret edilen Aile Bireyi kavramı Topluluk sosyal güvenlik sisteminde de bu genel kurala uygun olarak
değerlendirilmiştir. Ancak, 1408/71 sayılı Tüzüğün 1247/92 ve 1290/97 sayılı Tüzüklerle değişik 1/f
maddesi bir kimsenin bir çalışanın aile bireyi kabul edilmesinde aşağıdaki koşulları öngörmektedir:
i) Anılan kimse yardımların sağlandığı mevzuatta aile bireyi olarak tanımlanmış veya öyle kabul
edilmiş olmalıdır (burada normal olarak yetkili devlet mevzuatı söz konusudur). Bununla birlikte,
yetkili devlet dışında oturan aile bireylerine sağlık yardımlarının sağlanması durumunda çeşitli ku204
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•

rallar vardır. Böyle bir durumda, bu kimselerin hakları oturdukları üye devlet mevzuatına göre belirlenecektir. Oturma yeri ülkesi dışında bir üye devlet ülkesinde geçici bulunma halinde tıbbi tedavi
bu sonuncu devlet mevzuatına göre sağlanır. Eğer bir devletin mevzuatına göre aile bireylerinin
kimlerden ibaret olduğunun belirlenmesi olanaksızsa aile bireyi kavramı Tüzüğün I No’lu Ekinde
tanımlandığı anlama gelecektir. Başka bir deyişle, ulusal yasalarında aile bireyinin tanımlandığı
üye devletler bu kavramı Tüzüğün I No’lu Ekinde kendileri ile ilgili sütunda tanımlamayacaklardır);
ii) Aile bireyi veya bireylerinin çalışanla veya öğrenciyle aynı çatı altında yaşamakta olması koşulunu
öngören bir mevzuat söz konusu olduğunda, bu kimse büyük ölçüde bu çalışana veya öğrenciye
bağımlı kimse olmalıdır;
iii) Bir üye devletin mevzuatına göre sakatlık yardımlarının o devlet ülkesinde oturan bütün sakatlara
sağlanması halinde, sakat kimseler ücretli veya ücretsiz çalışanın ve öğrencinin eşi, reşit olan veya
olmayan çocukları olmalıdır.
Adalet Divanı geniş anlamda aile bireyi kavramını serbest dolaşım ilkesinin uygulamaya konmasını
sağlayacak biçimde yorumlamaktadır. Divanın “Davacı Bay ve Bayan Fracas” ile ilgili 17 Haziran 1975
tarih, 7/75 sayılı ve “İnzirillo/Lyon Aile Ödenekleri Sandığı” ile ilgili 16 Aralık 1976 tarih, 63/76
sayılı davalara ilişkin kararlarında “göçmen işçilerin sakat çocukları kendi adlarına yardımlardan yararlanma hakkına sahip ve rüşt yaşından önce veya sonra bu yardımlardan yararlanmaya elverişli kişiler olarak” kabul edilmişlerdir.
Bu yargıya varırken Divan 1408/71 sayılı Tüzüğün işlem eşitliği ile ilgili 3.maddesine ve sakat çocukların serbest dolaşım hakkından yararlanma hakkına dayanmıştır. Divanın bu konuya ilişkin kararı
şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 2/1.maddesi ile birlikte 3/1.maddesinden çıkan sonuca göre,
Tüzük kapsamındaki sorunlar çerçevesinde ve aksine özel bir hüküm mevcut olmayan hallerde, ücretlinin aile bireyleri oturma yeri ülkesinin mevzuatından o ülke vatandaşları ile
aynı koşullar altında yararlanmaya yetkili olmalıdırlar.
Bu nedenle, sakatlara ilişkin yardımları öngören ulusal mevzuat uyarınca yardımlardan yararlanma hakkı ile ilgili olarak, ne ücretlinin bizzat kendisi ne de aile bireyleri oturma yeri
ülkesinin vatandaşları ile mukayese edildiğinde, sadece o devletin vatandaşı olma sıfatını
taşımadıkları nedeniyle yardımlardan daha az düzeyde yararlanma durumuna düşürülemezler.
Gerçekte, durum böyle olmazsa, çocuklarına sakatlıklarından ileri gelen ödeneklerden sürekli olarak yararlanmanın garanti edilmesinden kaygılı olan bir çalışan bizzat kendisinin yerleştiği üye devletin ülkesinde kalmamaya ve iş bulmaya sürüklenecektir; bu durum
Topluluk dahilinde çalışanların serbest dolaşım hakkından yararlanma ilkesi ile ulaşılmak
istenen amaca ters düşecektir.
Bir çalışanın aile bireyleri ücretli veya ücretsiz çalışandan ileri gelen haklara ve bu nedenle,
böyle bir kimsenin aile bireyi olma sıfatları ile yardımlardan yararlanma hakkına sahiptirler. Bu kimseler 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanmasında yardımlardan kendi adlarına
yararlanma talebinde bulunamazlar (Almanya/Baldi ile ilgili 14 Mart 1984 tarih ve 1/88
sayılı karar)”.

•

“Kermaschek” ile ilgili 23 Kasım 1976 tarih, 40/76 sayılı kararda Divan “göçmen işçinin zevcesi, kocasının istihdam edildiği ve her ikisinin birlikte oturdukları üye devlet mevzuatında
öngörülen işsizlik yardımlarından yararlanma talebinde bulunamaz. Anılan kadın eş, şayet
kocası işsiz durumda ise, o devletin işsiz işçilerinin aile bireyleri için uyguladığı mevzuatta
öngörülen yardımları talep edebilir” demiştir.

•

“Office National de I’Emploi/Deak” ile ilgili 20 Haziran 1985 tarih 94/84 sayılı davada Divan aynı
kararı izlemiş ve şu ilaveyi yapmıştır: “Bir göçmen işçinin bir aile bireyi 1408/71 sayılı Tüzük
uyarınca bir işçinin aile bireyi olduğu için değil, kişisel durumlarına dayanarak iş arayan
kimselere sağlanan yardımlardan yararlanma talebinde bulunamasa da, bu kabil yardımlar
1612/68 sayılı Tüzüğün 7/2. Maddesi anlamında sosyal avantaj teşkil eder ve bu nedenle
bu hükmün uygulanmasında talep edilebilir”.
Aynı suretle “Frascogna” ile ilgili 6 Haziran 1985 tarih, 157/84 sayılı kararda Divan aşağıdaki yorumu yapmıştır:
“Bu davada, 10 Temmuz 1952 tarih, 52-79 sayılı kanunla getirilen özel yaşlılık ödeneğinin,
çalışana bağlı olsun veya olmasın, yaşlı kimselere ödendiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle şu
sonuca varmak gerekir. Özel yaşlılık ödeneği 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanmasında bir

•
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türemiş hak teşkil etmemekte olup göçmen işçinin alt soyundan biri (çocukları) bu Tüzüğün uygulanmasında bu ödenekten yararlanma talebinde bulunamaz.”
“Taghavi/Belçika” ile ilgili 8 Temmuz1992 tarih, Ç-243/91 sayılı kararda, Belçika’da yaşayan ve çalışan bir İtalyan kadınla evli olan İran vatandaşı ile Belçika sosyal güvenlik yetkili makamları arasında
çalışanın aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarının kapsamı konusunda ortaya çıkan bir anlaşmazlık
üzerine mesele yeniden gündeme gelmiştir. Divan, önceki içtihadına uygun olarak, aşağıdaki kararı
vermiştir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 2 ve 3. Maddeleri, bir üye devletin mevzuatına göre çalışanın aile
bireyi statüsü nedeniyle değil, bir kişisel hak olarak sağlanan sakatlık ödeneğinin talep
edilmesinde üye devlet olmayan bir devlet vatandaşı tarafından ileri sürülemeyeceği anlamında yorumlanması gerekir”.
•

•

“Hugo/Belçika” ile ilgili 27 Mayıs 1993 tarih, C-310/91 sayılı kararda, Divan yukarıdaki kararına uygun olarak, “Tüzüğün 2 ve 3.maddelerinin, bir göçmen çalışanın ulusal mevzuatta aile bireyi
sıfatıyla bulunduğu statü nedeniyle değil, asli bir hak olarak öngörülen bir sakatlık ödeneğinden yararlanmada ileri sürülemeyeceği anlamında anlaşılması gerektiğini” bildirmiştir.
e) HAK SAHİPLERİ (GERİDE KALANLAR/DUL VE YETİMLER) - 1408/71.M.1/g
Uluslararası ikili ve çok yanlı sosyal güvenlik sözleşmelerinde olduğu gibi 1408/71 sayılı Tüzükte de
geniş anlamda “hak sahipleri (geride kalanlar)”, ölen sigortalının kendileri için türemiş hak doğurduğu dul eşleri ile yetim grubuna giren aile bireylerini kapsamaktadır.

•

Fransızca’da iki karşılığı vardır: 1) Ayants Droit, 2) Survivants. Tüzük bunlardan “survivants deyimini almış, aslında duruma göre sigortalıyı da kapsayan haksahipleri” sözcüğü kullanılmamıştır. Bu nedenle, Topluluk metinlerinde “ayants droit sözcüğü kimi durumlarda sigortalı ile
birlikte sosyal güvenlik yardım”l arından yararlanmaya hak kazanan diğer kimseleri, fakat “survivants” deyimi yalnız “geride kalanlar” anlamında sigortalının dul ve yetimlerini ifade etmektedir.

•

Tüzüğün 1/g maddesinde “haksahibi” kavramı “yardımların talep edildiği mevzuata göre hak
sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen kimse” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, eğer ilgili mevzuata göre sadece ölen kimse ile aynı çatı altında yaşayan bir hak sahibi sözkonusu ise, bu koşul böyle bir kimsenin ölenin büyük ölçüde bakmakla yükümlü olduğu kimse olması
halinde yerine getirilmiş sayılacaktır. Topluluk yasalarına göre ücretli veya ücretsiz çalışanın hak sahibinin bir üye devlet vatandaşı olması gerekmektedir. (Oysa 1408/71 sayılı Tüzüğün 2.maddesinde
öngörüldüğü gibi, duruma göre sonradan haksahibi de olabilen aile bireylerinin Topluluk vatandaşı
olması şart değildir).

•

•

f) SIĞINMACILAR (1408/71-M.1/d)
Tüzüğün uygulanmasında “sığınmacı” deyimi, 1967 New York protokolü ile değiştirilen 28 Temmuz
1951 tarihli Cenevre Sığınmacılar Sözleşmesi Statüsü hükümlerine uygun olarak yorumlanacaktır.
Türkiye bu sözleşmeyi onaylamış olup, bu kimseler Türk sosyal güvenlik sistemi içinde Genel Rejimde
değerlendirilmektedir.
g) VATANSIZLAR/UYRUKSUZLAR (1408/71.M.1/e)
“Vatansızlar/Uyruksuzlar” deyiminin tanımı, Vatansızlar Hakkında 28 Eylül 1954 tarihli New York
Sözleşmesinin 1.maddesinde yapılmıştır. Sözleşmeye göre “vatansız/uyruksuz” kimse hiçbir devletin mevzuatına göre vatandaş sayılmayan kişidir.

•

Toplulukta vatansızlar ve sığınmacıların Tüzükten yararlanmaları için bir üye devletin ülkesinde oturmakta olmaları zorunludur. Türkiye vatansızlarla ilgili sözleşmeyi onaylamamış, yalnız “Uyruksuzluğun Azaltılması Hakkında Sözleşmeyi” imzalamıştır. Ancak bu ikinci sözleşme 1408/71 sayılı Tüzüğün
amaçladığı düzenleme değildir. Asıl olan birinci Sözleşmedir.

•

Sığınmacılar Sözleşmesinin 17-19 ve 23.maddeleri ve Vatansızlar Sözleşmesinin 17-19.maddeleri,
yukarda işlem eşitliği bölümünde sözü edilen Topluluk kurallarını simgelemektedir.

•

Vatansızlar, Türkiye’de Genel Rejimde 506 sayılı Kanun kapsamında yabancılara eşdeğer kimseler
olarak işlem görmektedirler.
h) ÖĞRENCİLER (1408/71. M.1/c bis)
307/99 sayılı AT Tüzüğü ile 1408/72 sayılı Tüzük kapsamına alınan öğrenci deyimi anılan Tüzük
anlamında “ücretli veya ücretsiz çalışan veya onun aile bireyi veya hak sahibi dışında öğrenim
yapan veya diğer bir üye devlet mevzuatına göre resmen tanınmış bir beceri sağlayan bir mesleki
eğitim gören ve öğrencilere uygulanan bir sosyal güvenlik Genel Rejimi veya bir sosyal güvenlik
özel rejimi çerçevesinde sigortalı olan kimse” anlamına gelmektedir.
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i) MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM deyimi 1408/71 sayılı tüzük kapsamına 1606/98 sayılı değişiklik Tüzüğü ile girmiştir. Bu tüzük anlamında söz konusu rejim “ilgili üye devletlerde ücretlilere
uygulanan Genel Rejimden ayrı olarak bütün memurlar veya bütün benzeri kimseler veya bunlardan bir kısmının doğrudan tabi olduğu her nevi sosyal güvenlik rejimi” şeklinde tanımlanmıştır.
[MİLLİYET/UYRUKLUK (Tüzükte tanımı yapılmamıştır. )
•
Ücretli veya ücretsiz çalışanlar, sınır çalışanları ve mevsimlik işçiler bir üye devletin vatandaşı olmalıdırlar. Tüzüğün kişisel uygulama alanı ile ilgili 2. Maddesi ve işlem eşitliği ile ilgili 3. Maddesi hükümleri
çerçevesinde Topluluk sosyal güvenlik sisteminin birkaç istisna dışında yalnız Topluluk vatandaşları
için söz konusu olduğu kesindir. İstisnalar, yukarıda belirtildiği gibi, Topluluk vatandaşlarının kendilerine türemiş hak doğurdukları aile bireyleri ve yine Topluluk vatandaşı olan hak sahiplerinin kendilerine türemiş hak doğuran fakat Topluluk vatandaşı olmaları koşulu olmayan kimselerle ilgilidir. Buna
göre, Topluluk vatandaşı olmayan aile bireyleri uygulamada kendilerine türemiş hak doğuran sigortalı
nedeniyle hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından, Topluluk vatandaşı olan hak sahipleri de
kendilerine türemiş hak doğuran, fakat Topluluk vatandaşı olması şart olmayan sigortalının ölümünde
ulusal yasada öngörülen ölüm yardımlarından yararlanacaklardır. Bu görüşün aksine veya geçersizliğine ilişkin bir Topluluk uygulaması tespit edilmemiştir.
•

Öte yandan, kişisel uygulama alanı ile ilgili bölümde belirtildiği gibi Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf dört ülkenin (Norveç, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn) vatandaşları da Anlaşmanın sosyal
güvenlik ve serbest dolaşıma ilişkin hükümlerinden yararlanacakları için bunlar yukarıdaki kurala göre
Topluluk vatandaşı olma koşulundan bağışık tutulmuşlardır.

•

Kısım I, Bölüm 1/C/b son bendinde işlem eşitliği konusunda belirtildiği gibi, Tüzüğün (Türkiye dahil) üçüncü ülke vatandaşlarına yaygınlaştırılmasına ilişkin 859/2003 sayılı Tüzük uyarınca Topluluk sosyal güvenlik sisteminin uygulanmasında vatandaşlık koşulu bazı kayıtlarla
ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

•

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde her üye devletin uyrukluğun elde edilme koşullarını kendisinin belirlemesi esastır. Ancak, uyrukluk veya milliyet kavramının Topluluk hukuku açısından değerlendirilmesinde “zaman” kriterinin önemli yer tuttuğu görülmektedir.
“Teyeb Belbuab/Bundesknapschaft” ile ilgili 12 Ekim 1978 tarih, 10/78 sayılı Divan Kararı “talep
sahibinin uyrukluk durumunun hangi tarih itibariyle nazara alınması gerektiği sorusuna”
açıklık getirmiştir. Sorun, yardım talep edilen tarih veya yardımlardan yararlanma hakkı veren sigortalılık sürelerinin geçtiği tarihten hangisinin göz önünde tutulacağına ilişkindir.
Divan “1408/71 sayılı Tüzüğün 2/1.maddesinde öngörülen uyrukluk kriterinin doğrudan
ilgilinin mesleki faaliyetini icra etmiş olduğu sürelere bağlı bulunduğuna” karar vermiştir.
Bu konuda Divan Tüzüğün 94/2.maddesi hükmüne dayanmıştır. Bu hüküm şöyledir. “.... Tüzüğün
yürürlüğe girmesinden önceki bütün süreler Tüzük hükümlerinin uygulanmasında nazara
alınır”.
Bu kural “İbrahim Buhari/INASTI (Belçika)” ile ilgili 14 Kasım 1990 tarih, C-105/89 esas sayılı
Divan kararında göz önünde tutulmuştur. Kararda “bir çalışanın milliyetinin mesleki faaliyetini
icra etmiş olduğu süre için nazara alınmasının gerekmesi ölçüsünde bu milliyet koşulunun,
söz konusu çalışanın mesleki faaliyetini icra ettiği veya primlerini ödediği tarihte henüz
Topluluk üyesi olmayan bir devletin vatandaşı olduğu ve anılan Topluluğa üye olmasından
önce o devletin vatandaşı olma sıfatını kaybetmiş olduğu sırada yerine getirilmiş sayılmayacağı” belirtilmiştir.]
Alt-Kesim 2
KAPSAMA GİREN YARDIMLAR(1408/71.M.4)

A.
•

GENEL OLARAK
Tüzüğün 4.maddesi uyarınca Topluluk sosyal güvenlik hukuku sosyal güvenliğin çağdaş 9 riskle ilgili
aşağıdaki yardımlara uygulanır:
- Hastalık ve Analık Yardımları,
- Malüllük Yardımları (çalışma gücünün devamı ve iyileştirilmesine ilişkin yardımlar dahil),
- Yaşlılık Yardımları,
- Ölüm Yardımları (Geride kalanlarla ilgili yardımlar),
- İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Yardımları,
- Ölüm Ödenekleri,
- İşsizlik Ödenekleri,
- Aile Yardımları/Aile Ödenekleri.
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•

Bütün üye devletlerde söz konusu yardımlar sağlanmaktadır. Ancak, Hollanda’da iş kazası ve meslek
hastalığı yardımları hastalık sigortası çerçevesinde (iş kazası ve meslek hastalığı riskleri ayrı bir branş
halinde mevcut olmaksızın) yapılmaktadır.

•

Bir üye devlette yukarıdaki yardımlara ilişkin bir sosyal güvenlik riskinin bulunmaması o devletin
Topluluk üyesi olmasına engel değildir. Ancak, böyle bir durum o devletin üyeliğinde Topluluk sosyal
güvenlik hukukunun temel ilkesini oluşturan serbest dolaşımın o devlete yönelik hareketini engelleyeceği için en azından adaylık sürecinde devletlerin Tüzüğün 4.maddesi kapsamındaki yardımlara
olanak veren riskleri tesis etmeleri veya kapsam dışı bir riske ilişkin yardımları başka bir nam altında
kurulan riskten veya mevcut bir ulusal riskten sağlamaları bir zorunluluktur. Başka bir önlem olarak,
Katılma Anlaşmalarının düzenlenmesi sırasında bu konuda gerekli önlemlerin alındığı ve alınacağı ya
da üyeliğe kabulü izleyen tarihten sonra belirli bir tarihte söz konusu riskin uygulamaya konulacağı
yolunda hükümler getirilmektedir. Anlaşılacağı gibi, Katılma Anlaşmalarında üye devletler belirtilen
konuda ya da sosyal politikayı ilgilendiren başka bir konuda birtakım ertelemeli hükümleri öngörebilmektedirler.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün maddi uygulama alanı 30 Nisan 1992 tarih, 1247 sayılı Tüzükle “primsiz nitelikte özel sosyal yardımları” içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu primsiz özel yardımlar 1408/71 sayılı
Tüzüğün 4.maddesinin 1.paragrafında belirtilen rejim dışında bir rejim uyarınca sağlanan ve 4.maddenin uygulanmasında kapsam dışı olup:
a) 1.paragrafın “a-h” bentlerinde belirtilen sosyal güvenlik kolları kapsamına giren bir ek yardım, ikame yardımı (bir yardımın yerine sağlanan başka bir yardım) veya tali derecede yardım olarak,
b) Veya sadece sakatlara özgü bir yardım olarak,
1408/71 sayılı Tüzüğün 4.maddesinin 2.paragrafında belirtilmiştir.

•

Tüzük bütün sosyal güvenlik düzenlemelerinde olduğu gibi iki temel yardım türünü (sağlık yardımları/
para yardımları) içerir. Bu yardımlar Tüzüğün 1/t maddesinde sistematik olarak tanımlanmıştır.

•

Divan kararlarından ve ILO düzenlemelerinden anlaşıldığına göre, uluslararası uygulamada para yardımlarından talep sahibine nakden ödenen yardımlar anlaşılmaktadır. Sağlık yardımları ise (örneğin,
tıbbi tedavi yardımları veya diş tedavisi yardımları gibi) aynî mahiyette sağlanan yardımlar ya da aynî
yardımların bedellerini karşılamak üzere gider iadesi biçiminde ödenen para yardımlarıdır (30.6.1996
tarih, 61/65 sayılı ve 1 Aralık 1965 tarih, 1/65 sayılı Divan Kararları).

•

Divan “bir dul kadına maktu bir miktar şeklinde ödenen bir ödeneğin onun yeniden evlenmesi halinde aylık olarak kabul edilmesi gerektiğini” bildirmiştir (evlenme halinde yardımın
kesilmesi konusunda Wandevegge/Almanya ile ilgili 27.11.1973 tarih ve 130/73 sayılı Divan kararı).
Bu konudaki hükmün Tüzüğün diğer maddeleri ile birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır. İlerde incelenen yaşlılık aylıklarının hesaplanmasında değinilen hükümler 1408/71 sayılı Tüzük uyarınca talep
edilen asgari ve azami yardım miktarları ile ilgili kuralları kapsamaktadır. Bu kurallarda talep sahibine
ödenebilecek miktarlar belirlenmiştir.

•

Aile yardımları 102 sayılı ILO Sözleşmesi normlarına uygun olarak Tüzüğün 1/u maddesinde ailenin
giderlerini karşılamaya yönelik yardımlar olarak tanımlanmış, oysa aile ödenekleri münhasıran aile
bireylerinden çocukların sayısına ve yaşına göre sağlanan periyodik para yardımları olarak düzenlenmiştir. Öte yandan, Tüzüğün II no’lu Ekinin II. Sütununda belirtilen ve uygulama alanına giren
bazı aile yardımları kapsam dışı bırakılmıştır. Bununla birlikte, Divanın “Hugues/İrlanda” ile ilgili
16 Temmuz 1992 tarih, C-78/91 sayılı kararında “ailelere onların özellikleri, kapsamları,
gelirleri ve malları gibi bazı objektif kriterlere cevap verecek şekilde otomatik olarak sağlanan bir yardımın Tüzüğün 4/1. Maddesi anlamında bir aile yardımı olarak kabul edilmesi
gerektiği” belirtilmiştir.
Bu bağlamda örneğin hareketi sağlama ödeneği gibi kazanma gücünün devamını veya iyileştirilmesini
amaçlayan yardımlar bu cümledendir (Newton/Chief Adudication Officier ile ilgili 20 Haziran 1991
tarih ve C-356/89 sayılı Divan Kararı).

•

Tüzük primsiz veya primli nitelikte sosyal güvenlik rejimlerine ve bir işveren veya armatörün sorumluluklarına ilişkin rejimlere de uygulanacaktır. Bir üye devletin mevzuatı uyarınca sağlanması belli bir
statüye tabi olmayı gerektirmeyen özel rejimler kapsam dışıdır. Bununla birlikte, bir devlet zorunlu
sigorta rejimlerini ve Tüzüğün 4.maddesinde belirtilen sosyal güvenlik rejimlerini yöneten aynı kurumlarca yönetilen toplu sözleşmeler için uyulama alanını genişletebilir.
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•

Fransız hükümeti 23 Mart 1978 tarihinde Konseye gönderdiği bir bildiride “Bir toplu sözleşmeye göre
düzenlenen ve kanunun onayladığı bir işsizlik sigortası rejimini Tüzüğün uygulama alanı kapsamına
aldığını” bildirmiştir. Tüzüğün II Nolu Ekinde, ücretsizlerle ilgili olarak Tüzük kapsamı dışında kalan
bazı rejimler belirtilmektedir.

•

Aşağıda iki yardım türü kesin olarak kapsam dışıdır:
- Harp malülleri yardımları,
- Sosyal ve tıbbi yardımlar.

•

Üye devletlerin memurlarla ilgili özel rejimlerinde sağlanan yardımlar da 29.6.1998 tarih ve 1606/98
sayılı değişiklik tüzüğü ile 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına alınmıştır. Ancak bu değişiklik tüzüğü, üye
devletlerin ulusal memur rejimlerine uygulanan özel yardımları özel kurallara bağlamıştır.

B.
•

HARP MALÜLLERİ YARDIMLARI
Bu yardımlar deyimin klasik anlamı çerçevesinde sosyal güvenlik yardımı sayılmamakta, savaş nedeniyle üstlenilen yardımlar olarak kabul edilmektedir. Divan bu yardımları incelemiş ve “Tüzüğün
diğer yardımları ile ilişkilerini gözden geçirerek yardımların, bizzat sosyal güvenlik kurumları tarafından sağlansalar ve sosyal güvenlik yasalarında yer alsalar dahi Tüzüğün uygulama alanına girmediklerine” karar vermiştir.

•

“Adlerbium/ONPTS Belçika” ile ilgili 17 Aralık 1975 tarih ve 93/75 sayılı kararda, “Alman mevzuatına göre ırksal nedenlerden ileri gelen tepkilerin neden olduğu hasarlarla ilgili zarar ziyanı karşılamak
üzere ödenmesi gereken bir ödeneğin Tüzük kapsamı dışında kaldığı” belirtilmiştir.

•

“Gillar/Direction Régional-Nancy” ile ilgili 6 Temmuz 1978 tarih ve 9/78 sayılı kararda, “emeklilik yaşına varmadan önce eski askerler ve eski harp hükümlüleri tarafından talep edilen
bazı imtiyazların Tüzük kapsamında sağlanamayacağına” işaret edilmiştir.

•

“Gilbert Even/ONPTS” ile ilgili 31 Mayıs 1979 tarihli karar Belçika mevzuatında 27 Haziran 1979
tarihli kanun hükmünde bir Krallık Kararını ilgilendiriyor ve yukarda belirtilen Gillard ile ilgili konuyu
dile getiriyordu. Bu mevzuatta yer alan bir hüküm 10 Mayıs 1940 ile 8 Mayıs 1945 tarihleri arasında
müttefik kuvvetlerde çarpışmış olan ve savaşta alınan bir hasar nedeniyle işgöremezliğe maruz kalmış
olan Belçika çalışanlarına normal emeklilik yaşından önce aylık talebinde bulunma olanağı veriyordu.
Divan, anılan Gillard davasına yollama yaparak, “böyle bir yardımın harp malüllerini ilgilendiren
bir yardım olması nedeniyle Tüzüğün kapsamı dışında kaldığına” karar vermiştir.
Ayrıca, Divan, “böyle bir yardımın, ulusal çalışanlara bu sıfatları ile sağlanan bir yardım olmaması ve daha ziyade bu ülke için olaylara maruz kalmış kimselerin söz konusu olması
dolayısıyla, bir “sosyal yardım” olarak da kabul edilemeyeceği” yorumunu yapmıştır.

•

Öte yandan, “Vigier/Almanya” ile ilgili 21 Ocak 1981 tarih ve 70/80 sayılı davada Divan, “Alman
tazminat hukukunun harp malülleri için bir yardım öngörmediğine” karar vermiştir. Şöyle
ki : “Tazminat hukukunda yer alan hüküm, söz konusu kimselere gerekli koşulları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla kişisel durumlarının ve ihtiyaçlarının takdirî olarak değerlendirilmesine olanak vermeyen haklar sağlamaktadır. Bu nedenle bu mesele Antlaşmanın
51.maddesi anlamında sosyal güvenliğin uygulama alanına giren bir mevzuat sorunudur”.

C.
•

SOSYAL VE TIBBİ YARDIMLAR/TÜZÜK KAPSAMINA GİREN YARDIMLAR
Bu yardım türünün Tüzüğün uygulama alanı dışında kalması Divan nezdinde açılan dava sayısında
artış olmasına neden olmuştur. Davalar çoğunlukla sosyal yardımla sosyal güvenlik yardımı arasında
farklılık bulunmasından ileri gelen güçlükler sonucu açılmıştır.

•

Kararlardan anlaşıldığına göre, bir yardımın Tüzüğün uygulama alanına girmesi için aşağıdaki üç kriter
şarttır:
1) Yardımın sağlanmasına olanak veren mevzuat, talep sahiplerini hukuksal planda bütün
açıklığı ile tanımlanmış olan ve keyfi bir tasarruf sonucu sözkonusu olabilecek şartlı bir
hakka değil mutlak bir yardım hakkına sahip duruma koymalıdır.
2) Yardım 1408/71 sayılı Tüzüğün 4/1.maddesinde sıralanan risklerden birini kapsamalıdır. Bir üye devlet ülkesinde ekseriya bütün vatandaşlara asgari düzeyde bir hak olarak
sağlanan bir yardım Tüzüğün uygulama alanına girmez;
3) Yararlanıcı, yardım talebinde bulunduğu devletin sosyal güvenlik sistemine tabi olmuş
bulunmalıdır (20 Haziran 1991 tarih, C-356/89 sayılı Divan Kararı).
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•

Eğer bir yardım bu kriterlere cevap veriyorsa ve 1408/71 sayılı Tüzüğün 4/1.maddesinde belirtilen
risklerden birini ilgilendiriyorsa Tüzüğün uygulama alanına giren bir sosyal güvenlik yardımı olarak
kabul edilecektir. Burada, yardımın sağlanmasında amacın bir sosyal güvenlik yardımını tamamlamak
veya onun yararlanıcının yegâne gelir kaynağını oluşturduğunu tayin etmeyi istemek ya da istememek konu dışıdır.

•

Yine bir yardım, serbest dolaşım hukukunu düzenleyen 1612/68 sayılı Tüzüğün uygulama alanı dışında kalıyorsa; bu, Tüzüğün 7/2.maddesi anlamında bir sosyal avantaj sayılabilir ve böylece bu yardım mevzuatına göre onun talep edildiği üye devlette oturan göçmen işçiye ve onun aile bireylerine
sağlanabilir. Bununla birlikte, bu yardım 1408/71 sayılı Tüzüğün ihracı mümkün olan yardımlarla ilgili
10.maddesi kapsam dışında kalır.

•

Bu ilkeleri tespit eden başlıca davalar aşağıda belirtilmiştir (1 Haziran 1992 tarihinden itibaren alınan
kararlarında Divan, sözkonusu yardımların 1247/92 sayılı değişiklik Tüzüğü ile getirilmesine neden
olmuştur):
(1)“Frilli/Belçika” ile ilgili 22 Haziran 1972 tarih, 1/72 sayılı kararda Divan şöyle demiştir:
“Bu suretle, bir üye devlet ülkesinde çalışma süreleri bulunan bir ücretli çalışan veya
benzeri kimse ile ilgili olarak, bu kimse eğer bu devlette oturuyorsa ve orada bir aylıktan yararlanma hakkı varsa, bütün yaşlı mukimlere hukuksal planda asgari düzeyde bir korunan hak sağlayan yasal hükümler bu çalışanlar bakımından Antlaşmanın
51.maddesi anlamında ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak kabul edilen Tüzük anlamında sosyal güvenlik alanına giren hükümlerdir”.
(2) “Callemeny/Belçika” ile ilgili 28 Mayıs 1974 tarih, 18/73 sayılı karar:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 4/1/b maddesi kapsamına giren yardımlar, sakatlarla ilgili
yardımları sağlayan ulusal hükümlerde bu hükümlerin Tüzüğün 1/a maddesi anlamında çalışanları amaçlamak suretiyle çalışanlara hukuksal planda bu yardımlardan
yararlanma hakkı verecek şekilde öngörülen yardımları içerir. Bu özel durum; en az
14 yaşında olup Belçika’da oturan ve en az %30 oranında işgöremezliğe maruz kalmış olup gelirleri belli bir tavanı aşmayan Belçika vatandaşlarına ödenek hakkı tanıyan 27 Haziran 1969 tarihli Belçika Kanunu ile düzenlenen sakatlık ödeneği rejimini
ilgilendirir”.

•

Divan, 1408/71 sayılı Tüzüğün 4/1.maddesinde sıralanan risklerden biri için ödenen bir ek yardım
mahiyetinde sağlanan bir yardımın Tüzüğün uygulama alanına girdiğine karar vermiştir. Divanın bu
konuda Fransa’yı yargılayan aşağıdaki kararı önemlidir:
“Bir ulusal dayanışma fonundan ödenen ve bu aylığın sahiplerine bir malüllük aylığı nedeniyle mevzuat uyarınca sağlanan bir ek ödenek, ilgililerin böyle bir haktan yasal olarak
yararlanmaya hak kazanmış kimseler olmaları kaydıyla, Tüzüğün 1/t maddesi kapsamına
giren bir yardımı oluşturur ve bu nedenle bu Tüzüğün uygulama alanına girer.” Anlaşmazlık
Fransa’da Ulusal Dayanışma Fonu Ek Ödeneği tahsisi ile ilgiliydi. Koşullar, ödeneğin çalışma gücünü
veya kazancını 2/3 oranında kaybetmiş olan kimsenin malüllük hali nedeniyle tahsis edilen “yaşam
aylığı” biçiminde bu tür kimselere sağlanmasını öngören 30 Haziran 1956 tarihli kanunun uygulanmasına ilişkin olarak tespit edilmiştir.

•

Aynı suretle, PİSSİTELLO ile ilgili davada Divan aşağıdaki kararı almıştır:
“30 Nisan 1969 tarih, 153 sayılı İtalyan Kanununun 26.maddesinde öngörülen ve bir yandan yararlanıcılara ihtiyaçlar ve kişisel durumların ferdi olarak veya keyfi biçimde değerlendirilmesi dışında kanunla tanınmış ve tarif edilmiş bir durum tevcih eden ve diğer yandan
sosyal güvenlik yardımlarından yararlanan kimselere bir ek gelir sağlayabilen bir sosyal
yardım ödeneğinin ilke olarak Antlaşmanın 51. Maddesi anlamında sosyal güvenliğe bağlı
olduğu ve 4/1.maddesi uyarınca 1408/71 sayılı Tüzük dışında kalmadığı tanınmalıdır”.
Alt Kesim 3
ÇEŞİTLİ BİLGİLER

A.
•

BİLDİRİLER
1408/71 sayılı Tüzüğün 4.maddesinin 1 ve 2.paragrafları kapsamına giren yardım gruplarının her
biri için her üye devletçe ödenen yardımlarla ilgili olarak Tüzüğün uygulama alanını belirlemek üzere
üye devletler ülkelerinde bu yardımlar için ne gibi mevzuatları uyguladıklarını ve hangi rejimlerin
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yürürlükte olduğunu Konseye bildirmek zorundadırlar. Aynı suretle, üye devletler mevzuatlarına göre
Tüzüğün 4/2 bis, 50, 77 ve 78.maddeleri uyarınca ne gibi yardımlar sağladıklarını beyan etmeğe mecburdurlar (1408/71, Madde 5, 97).
•

Bu bildiriler Tüzüğün uygulama alanını tanımlamaz. Bildirilerden kasıt, üye devletlerin Tüzüğün kendi
ülkelerindeki uygulama alanı konusunda bilgi vermelerinden ibarettir. Bununla birlikte, Divana göre
“bir üye devletin bir rejimin Tüzüğün 4/1.maddesi kapsamına girdiğinin, 5.maddede sözü
edilen bildirilerle ifade edilmemiş olması, durumun böyle olduğunun kanıtı olarak kabul
edilir. Ancak, sözkonusu bildirinin yapılmamış olması yine de bir yardımın Tüzük kapsamına girmediğini göstermez”. (Beerens/Hollanda ile ilgili 29 Kasım 1977 tarih ve 35/77 sayılı Divan
kararı).

•

Bildiriler Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlanır.

B.

YÜRÜRLÜĞE GİRME
a) YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ

•

1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler Avrupa Ekonomik Topluluğunun ilk 6 üyesi için 1 Ekim 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1390/81 sayılı Tüzük bu Tüzüklerin uygulama alanını 1 Temmuz 1982
tarihinden itibaren ücretsiz çalışanlara yaygınlaştırmıştır. (Van Roosmalen ile ilgili 23 Ekim 1986 tarih
ve 300/84 sayılı kararı).

•

Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık Katılma Anlaşmasının (1972) VII No’lu Eki Topluluk Tüzüklerinin
uygulanmasına aykırı hükümler getirmiştir. Anılan Tüzükler İrlanda’da tümüyle ancak 1 Nisan1978
tarihinden geçerli olarak işlem konusu olmuştur.

•

Tüzük Yunanistan’da bu ülkenin Katılma Anlaşmasını imzaladığı tarihten (1979) geçerli olarak uygulanmış, ancak 73 ve 74.maddeler Yunanistan’dan gayrı bir üye devlet ülkesinde çalışan ve aile
bireyleri Yunanistan’da 1 Ocak 1984 tarihine kadar oturmuş olan Yunan işçilerine uygulanmamıştır
(Yunanistan Katılma Antlaşmasının 48.maddesi). Bununla birlikte, Katılma Anlaşmasında, bu istisnanın uygulanmasının, bir işçinin aile bireylerinin oturduğu ülke hangisi olursa olsun bir üye devletin
mevzuatına göre aile ödeneklerinin bir işçiye ödenmesini düzenleyen mevzuatına dokunmayacağı
öngörülmüştür.

•

İspanya ve Portekiz Katılma Anlaşması (1985) ile ilgili olarak, Tüzük 73/1 ve 3, 74/1 ve 75/1.maddeleri hariç İspanya dışında bir üye devlet ülkesinde çalışan ve aile bireyleri İspanya’da oturmakta olan
İspanyol işçilerine 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren uygulanmıştır. 73/2, 74/2 ve 75/2 bis maddeleri ile
94/9.maddesinin bu işçilere kıyas yoluyla uygulanması öngörülmüştür. Bununla birlikte, aile bireyleri
hangi üye devlette otururlarsa otursunlar, üye devletlerin aile ödeneklerinin bu kimselere ödenmesini
öngören mevzuatı uygulanmaya devam etmektedir.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 6.maddesi hükümlerine karşın bir yandan İspanya ile Belçika, Yunanistan,
İtalya, Lüksemburg arasında, diğer yandan Birleşik Krallık arasında bazı sosyal güvenlik sözleşmeleri
1 Ocak 1989 tarihine kadar uygulanmaya devam etmiştir.

•

Yukarıdaki anlaşmalar gösteriyor ki Kurucu Antlaşmanın 237.maddesi uyarınca üye devletlerin Topluluğa katılmalarında karşılıklı mutabakatla düzenledikleri anlaşmaların yürürlük tarihleri ülkelerin Katılma Anlaşmalarının imzalandığı tarihlerdeki sosyal gereksinimlerine göre değişiklik göstermektedir.
b) YÜRÜRLÜĞE GİRMENİN SONUÇLARI

•

Yukarıdaki açıklamalara göre, yürürlük konusunda bazı ulusal sorunlar sözkonusudur. Örneğin Tüzüklerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kazanılmakta olan haklar kapsam dahilidir. Bu nedenle, bir üye
devletin mevzuatına göre geçmiş olan sigortalılık, oturma veya çalışma süreleri yardımlardan yararlanma hakkı veren olayın (örneğin meslek hastalığına neden olan bir olay, bir çocuğun doğması vb.)
meydana gelmesiyle birlikte Tüzüklerin uygulanmasında hakların tetkiki sırasında nazara alınacaktır.

•

94.maddenin 4.paragrafı Toplulukta oturma veya milliyet durumu nedeniyle tahsis olunmamış veya
askıya alınmış hakların talep sahibinin daha önce yardım kaybını karşılayacak bir toptan ödeme almamış olması kaydıyla Tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren tahsis olunabileceğini veya yeniden başlatılabileceğini öngörmüştür.

•

Tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılan yardım talepleri o tarihten geçerli olarak
hüküm ifade edecektir.
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•

94/5.madde Tüzüğün yürürlük tarihinden önce kendisine bir aylık veya yetim yardımı tahsis edilmiş
olan bir kimsenin yardımın yeniden değerlendirilmesi için talepte bulunabileceğini öngörmektedir.
Yalnız yararlanıcı böyle bir yeniden değerlendirme hakkına sahiptir; bir üye devletin yetkili kurumu
Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce bu yararlanıcı tarafından kazanılmış olan hakların bizzat kendi
girişimiyle revize edilmesi yetkisine sahip değildir (Saieva/Aile Ödenekleri Tazmin Sandığı ile ilgili 13
Ekim 1976 tarih, 32/76 sayılı Divan Kararı).

•

Bu kural, yardımların (örneğin bir eş veya diğer bir hak sahibinin ölümü nedeniyle) yeniden ayarlanmasını gerektiren durumlarda uygulanmayacaktır. Böyle bir durumda yeniden gözden geçirme Tüzük
hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. (Viva/FVNUA ile ilgili 4 Mayıs 1988 tarih, 83/87 sayılı Divan Kararı).

•

Tüzüğün 118.maddesinin 2.paragrafı uyarınca, malüllük, yaşlılık, veya ölüm yardımlarına ilişkin bir
talebin Tüzüklerin yürürlük tarihinden sonra yapılması halinde, bir veya birden fazla üye devletin
kurumlarınca bu tarihten önce aynı risk için tasfiye edilmiş olan yardımlar yeniden değerlendirilecek,
ancak böyle bir değerlendirme tahsis konusu yardımlarda öncekine kıyasla bir indirim yapılması sonucunu doğurmayacaktır.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 2 ve 3. Kısımlarına önemli değişiklikler getiren 1248/92 sayılı Tüzük de bu
hükümler çerçevesinde yardımların yeniden hesaplanmasına ilişkin kurallar getirmiştir.

•

Anılan Tüzüğün 6/3.maddesi, 1408/71 sayılı Tüzüğe 95 bis maddesini eklemiştir. Bu madde, Tüzük
uyarınca hiçbir hakkın 1 Haziran 1992 tarihinden önceki bir süre için meydana gelmiş bir sigorta olayı
nedeniyle o tarihten itibaren kazanılmayacağını, fakat 1 Haziran 1992 tarihinden önce bir üye devlet
mevzuatına göre geçmiş bütün sigortalılık veya oturma sürelerinin 1248/92 sayılı Tüzüğün uygulanmasında yardımlardan yararlanma hakkının belirlenmesinde nazara alınacağını öngörmektedir.

•

Aynı suretle, 1 Haziran 1992 tarihinden önce kendisine talebi üzerine bir aylık tahsis edilmiş olan bir
kimsenin hakkı 1248/92 sayılı Tüzük ışığında revize edilebilecektir. Böyle bir talep 1 Haziran 1992
tarihinden önce yapılırsa anılan Tüzüğe göre kazanılmakta olan haklar 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek ve bir ulusal mevzuatın hakların kaybını veya sınırlandırılmasını öngören
hükümlerinin ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle, yardım talebinin 1 Haziran
1992 tarihinden sonra yapılması halinde haklar, ilgili üye devletin mevzuatında daha ileri düzeyde
hükümler bulunması durumu hariç, hakların zaman aşımına uğramamış olması koşulu ile revizyon
talebinin yapıldığı tarih itibariyle hüküm ifade edecektir.

•

c) ÜLKE/MEVZUAT
Avrupa Topluluğunda Tüzükler Kurucu Antlaşmanın 277/1.paragrafı uyarınca Topluluk dahilinde ve
277/4.maddesi uyarınca bir üye devletin dış ilişkilere sahip olduğu Avrupa ülkelerinde uygulanır.

•

Antlaşmanın serbest dolaşım, işlem eşitliği, yardımların ihracı gibi Topluluğun temel kurallarına ilişkin
hükümleri öngören 51.maddesi, 1408/71 sayılı ve 574/72 sayılı Tüzüklerin 1971 yılında Divan kararları ışığında uygulanmasında Fransız denizaşırı ülkelerine yaygınlaştırılmıştır (Konseyin 71/238 sayılı
kararı JO.L.149).

•

Anılan Tüzükler o zaman için üçüncü ülkelere yaygın olmadığından üye devletler sosyal güvenlik haklarının belirlenmesinde üçüncü ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini nazara almaya mecbur değildir
(Algeimine /Almanya ile ilgili 16 Kasım 1972 tarih, 16/72 sayılı Divan Kararı).

•

Cezayir’de bu ülkenin bağımsızlığa kavuşmasından önce ödenen primlerle ilgili olarak, Divan “3 no’lu
Tüzüğün uygulanmasında, Cezayir’in 19 Ocak 1965 tarihine kadar Fransa’nın bir parçası
olduğunu, bu tarihten önce kazanılmış ve kazanılmakta olan haklar saklı olmakla birlikte
bu tarihten sonra bu ülkede ödenen primlerin Topluluk mevzuatına göre nazara alınmayacağını” belirtmiştir. (FİEGE/Strasbourg Hastalık Sigortası Bölge Sandığı ile ilgili 10 Ekim 1973 tarih
ve 6/75 sayılı ve 26 Haziran 1975 tarih ve 6/75 sayılı Divan Kararları).

•

“FOSSİ/Alman Demokratik Cumhuriyeti” ile ilgili 31 Mart 1977 tarih, 79/76 sayılı davada, Divan,
“3 no’lu Tüzüğün ve 1408/71 sayılı Tüzüğün bazı hükümlerinin Reichsknappschaftgesetz
tarafından sağlanan yardımlar gibi bazı yardımlara uygulanmamış olduğunu” düşünerek,
“talebin dayandığı sigortalılık sürelerinin 1945’ten önce Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında ve Doğu Berlin’de geçtiğini göz önünde tutmuş ve bununla birlikte, yetkili
kurumlar artık mevcut olmadığından veya Federal Almanya Cumhuriyeti dışında bulunduğundan bu yardımlar artık sosyal güvenlik yardımları olarak kabul edilmezler” yorumunu
yapmıştır. Divan bu görüşünü 22 Şubat 1979 tarihli kararında yinelemiştir.
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•

3 Ekim 1990 dan sonra Federal Almanya Cumhuriyetinin bir parçası olan bu ülkelerde 1 Haziran 1994
ten önce bir aylık revizyon talebinin 1408/71 sayılı Tüzük çerçevesinde değerlendirilmesi ile ilgili
olarak, evvelce askıda kalan veya reddedilen yardımların talep sahibinin önceden belirlenmiş olan
haklarının evvelce bir toptan ödemeye yer vermemiş olması koşulu ile ödenebilecek, hakların zaman
aşımına uğramasına ilişkin olarak ulusal planda uygulanan hükümler ileri sürülmeyecek, eğer bir talep 1 Haziran 1994 ten sonra yapılmışsa kaybedilmemiş veya zaman aşımına uğramamış olan haklar
talep tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

•

Öte yandan, eğer talep sahibinin bir üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri varsa,
kendisinin bu süreleri geçirdiği sırada bir üçüncü devlet ülkesinde çalışıp çalışmadığının bilinmesi gerekli değildir. “BOZZONE/Belçika” ile ilgili 31 Mart 1977 tarih, 87/76 sayılı kararında Divan,
“1408/71 sayılı Tüzüğün 2.maddesinin 1.paragrafının 7 Ağustos 1952 tarihli Belçika Koloni Kararnamesi ile kurulan ve eski Belçika kolonilerinde Belçika mevzuatına göre yönetilen
bir hastalık-analık sigortası rejimini düzenleyen rejime benzer bir rejimi ilgilendirdiğini”
belirtmiştir.

•

Ayrıca, daha yeni bir karar olarak, 9 Temmuz 1987 tarih, 82 ve 103/86 tarihli davalarda Divan,
“mevzuat” kavramının kapsamının anlaşılmasında kriterin “çalışmanın 1408/71 sayılı Tüzüğün
1/j maddesi hükmü çerçevesinde yapıldığı yer değil, geçmiş sigortalılık süreleri ile bir üye
devletin sosyal güvenlik rejimi arasında mevcut bağ olduğunu” belirtmiştir. Bu konuya ilişkin
karar şöyledir:

•

“Belçika’da 17 Temmuz 1953 tarihli kanunla getirilen düzenleme gibi bir ulusal düzenlemenin bir üye devletin mevzuatı olarak 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına girip girmediğinin
tayini o yasada öngörülen yardımlar sadece üçüncü ülkelerde geçmiş çalışma sürelerine
dayansa dahi, ulusal mercilere aittir”.

•

Divan bu kuralı en son “İbrahim Buhari Haji/İnasti” ile ilgili 14 Kasım 1990 tarih,C-105/89 sayılı kararı
ile yeniden doğrulamıştır.
d) 1408 SAYILI TÜZÜKLE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ (1408/71-M. 6, 7, 8)
i) DİĞER SÖZLEŞMELER

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 6, 7 ve 8.maddeleri Tüzükle diğer sözleşmeler arasındaki ilişkileri düzenle
mektedir. 6.madde uyarınca, Tüzük:

1) Yalnız iki veya daha fazla üye devleti bağlayan, veya
2) En az iki üye devletle diğer bir veya birden fazla devleti bağlayan, sözleşmelerin yerine geçecek-

tir.
Bu ikinci durumda üye olmayan devletlerden herhangi bir kurumun müdahalesinin sözkonusu
olmaması gerekmektedir. Başka bir deyişle, üye devletlerle üye olmayan devletler arasındaki ilişkilerde bir sigorta olayının gerçekleşmesi halinde yapılacak işlemler bakımından üye devletlerin
müdahalesi sözkonusu ise, üye olmayan devletlerin olaya karışmaması gerekecektir.

•

Bir veya birden fazla üye devletle üye olmayan diğer bir veya birden fazla devlet arasında bir Anlaşma
düzenlenmişse, sorun bu anlaşmaya göre çözümlenecek, fakat yalnız en az iki üye devletin kurumlarını ilgilendiren bir sorun sözkonusu olduğunda üye devletler arasında 1408/71 sayılı Tüzük devreye
girecektir. Bununla birlikte, Tüzüğün 46/4.maddesi aşağıdaki düzenlemeyi öngörmektedir:
“Malüllük, yaşlılık veya ölüm aylıkları veya gelirleri konusunda çok yanlı bir sosyal güvenlik
sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasında, iki veya daha fazla devlet tarafından ödenmesi
gereken yardımların tutarı 1-3.paragraflar hükümlerinin uygulanmasında bu üye devletlerce ödenmesi gereken tutarın üstünde değilse, ilgili kimse bu Kısım hükümlerinden yararlanır”.

•

“Grana-Novoa” ile ilgili 2 Ağustos 1993 tarih, C-23/92 sayılı kararında, Divan 1408/71 sayılı Tüzüğün 3/1. Maddesinde ve 1/j maddesinde sözü edilen “mevzuat” deyiminin “bir üye devletle bir
üçüncü ülke arasında imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmelerini içermeyecek biçimde
yorumlanması gerektiğini” belirtmiştir. Bu yorum, bu sözleşmelerin ilgili üye devletlerin iç hukuk
düzenlemelerinde kanun şeklinde entegre edildiği olgusundan kaynaklanmaktadır.
Tüzüğün kabul edildiği tarihte yürürlükte olan ikili sözleşmelerin uygulamaya konmasına ilişkin ulusal
hükümler bu durumdan etkilenmemektedir.
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•

•

ii) ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Tüzüğün 7.maddesi Tüzüğün bu maddesinin 1 ve 2.paragraflarında belirtilen uluslararası sözleşmeleri
etkilemediğini öngörmektedir. Üye devletler aralarında sözleşme düzenlemeye devam edebilecekler,
ancak bu sözleşmeler Tüzüğün ilkelerine ve ruhuna aykırı olmayacaktır. Bu sözleşmelerin Tüzüğün
97.maddesi uyarınca Konsey Başkanlığına bildirilmesi ve Topluluk Resmi Gazetesi’nde yayımlanması
zorunludur.
Bu nedenle genel kural üye devletler arasında mevcut iki ve çok yanlı sözleşmelerin yerine 1408/71
sayılı Tüzüğün geçtiğidir. Burada önemli bir noktayı daha hatırlatmakta yarar vardır: Bir göçmen işçi
için III. Nolu Ek’te bildirilmeyen bir sosyal güvenlik sözleşmesinin Tüzükten daha ileri hükümleri içermesi bu kimseye bu durumu ileri sürme hakkı vermeyecektir. (1408/71, M.7/2/c).

•

“Walder/Hollanda” ile ilgili 7 Haziran 1973 tarih, 82/72 sayılı kararında Divan bu konuda şöyle
demiştir: “Konseyin 3/58 ve 1408/71 sayılı Tüzükleri, kapsadıkları kişiler bakımından, 6 ve
7.maddelerinde ve eklerinde belirtilmeyen ve üye devletler arasında mevcut olan sosyal
güvenlik sözleşmelerinin, bu sözleşmeler hak sahibine bu Tüzüklerden ileri gelen haklardan daha ileri düzeyde haklar sağlasa dahi, yerine geçer”.
Divan bu karara “Roenfeldt/Almanya” ile ilgili 7 Şubat 1991 tarih, 227/89 sayılı davada rücu etmiştir.

•

Öte yandan, şu önemli husus da gözönünde tutulmalıdır: 1408/71 sayılı Tüzüğün 7.maddesinde sıralanan sözleşmeler ve Ek III te belirtilen sözleşmelerle ilgili olarak, genel kural, talep sahibi için hangi
hükümler daha avantajlı ise onların uygulanacağı merkezindedir. “Callemeyn /Belçika” ile ilgili 28
Mayıs 1974 tarih ve 187/73 sayılı kararında Divan şu yorumu yapmıştır:
“1408/71 sayılı Tüzük kapsamına giren kişilere ve sorunlara uygulanması çerçevesinde, sosyal güvenlikle ilgili Avrupa Ara Anlaşmalarının kişilerin bu anlaşmalara göre daha üstün haklara sahip olmaları
durumunda önceliğin bulunduğu sonucu çıkarılmalıdır”.
Alt-Kesim 4
YARDIM TALEPLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
Bu kesimde yardımların talep edilme ve hesaplanma kurallarına ilişkin genel bilgi verilmiştir. Özel
kurallar ilerde sigorta kollarına ilişkin kesimlerde yer almaktadır.

A.
•

TALEPLER İÇİN İZLENECEK USUL
Tüzüğün uygulanmasında yardım talepleri yetkili devletin yetkili kurumuna veya talep sahibinin oturduğu veya bulunduğu yerin kurumuna yapılır.
Oturma veya bulunma yeri kurumu ilgisine göre ilgilinin oturduğu veya bulunduğu yerde yardımları
sağlamaya yetkili kurumu tayin edecek, eğer böyle bir kurum yoksa bu kurum yetkili makamca belirlenecektir (1408/71-Madde 1/p).

•

Uygulama Tüzüğü bazı yardımlar için talep sahibinin hangi yetkili kuruma başvuracağını bildirmiştir
(574/72- Ek 2).
Talepler, İdari Komisyonca düzenlenip JO 1986 L 192 sayılı Topluluk Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
ve yardımların en kısa zamanda sağlanmasında kullanılan formülerler aracı ile yapılacaktır (İdari Komisyon Kararına İlişkin EK No.130).

•

Talep sahibi talebini yalnız ana dili ile değil Topluluk üyesi ülkelerin herhangi birinin dili ile yapabilecektir (Tüzük, 1408/71-M. 84/4 / “Reboulet/Belçika” ile ilgili 6 Aralık 1977 tarih, 55/77 sayılı Divan
Kararı).

•

Topluluk organlarına ilişkin Bölüm 1 de belirtildiği gibi, İdari Komisyon; yetkili kurumlar, mahkemeler,
yetkili makamlar ve ilgili tüm diğer mercilerin talebi üzerine yardımların sağlanması konusunda Tüzüğün uygulanmasını gerektiren bütün formülerlerin Topluluk dillerine çevirilerini yaptırmakla yükümlüdür (1408/71- M. 81/b).
Divan, “üye devletler, ulusal mahkemelerinin işgöremez durumdaki işçinin işgöremezliği ile ilgili kararlarının kaleme alındığı dilin anlaşılmasında hukuksal gerçek için kuşkuya düşülmemesinin sağlandığından emin olmalıdırlar” (“Farrauto/Almanya” ile ilgili 18 Şubat 1975 tarih ve 66/74 sayılı karar).

•

B.
•

YARDIM HAKKININ BELİRLENMESİ
1408/71 sayılı Tüzük çerçevesinde talep sahibi sigortaya yeteri kadar prim ödememişse veya yardım
talebinde bulunduğu ülkede yardımlardan yararlanmasını sağlayacak yeterli bir süre zarfında oturmamışsa, haklar kendisinin diğer ülkelerde geçen sigortalılık veya oturma sürelerinin birleştirilmesi
suretiyle belirlenebilecektir.
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•

Sigortalılık süreleri geçtikleri mevzuatta sigortalık süresi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen
prim ödeme, istihdam veya ücretsiz faaliyet süreleri olarak ve aynı mevzuatta sigortalılık sürelerine
eşdeğer oldukları kabul edilen süreler olarak belirtilmiştir (Tüzük madde 1/r). Sosyal güvenlik rejimine veya bu rejimin bir branşına işlem eşitliği ilkesi çerçevesinde tabi olmaya ilişkin hak ve vecibelerin
belirlenmesi her üye devletin mevzuatına bırakıldığından bir sürenin sigortalılık süresi olarak kabulünün gerekip gerekmediğinin belirlenmesinin ilgili her üye devlete bırakılmasının uygun olduğu Divan
kararları ile yerleşik hale gelmiştir (22 Ocak 1981 ve 24 Eylül 1987 tarihli Kararlar).

•

Bir üye devlet kendisiyle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi düzenlediği bir üçüncü ülkede geçen sigortalılık sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri olarak kabul edebilir. Bununla birlikte,
ikili anlaşma çerçevesinde geçen ve sözkonusu üye devletçe nazara alınmış olan bu süreler Tüzük
hükümlerinin uygulanması sözkonusu olduğunda diğer bir üye devletin kurumunu Tüzüğün 46.maddesine göre yardımların hesaplanmasında nazara almaya zorlayamaz (BOROWİTZ/Almanya ile ilgili 5
Temmuz 1988 tarih 21/87 sayılı Divan Kararı). Bu kural Tüzüğün 2.maddesi uyarınca Topluluk mevzuatının yalnız üye devletlerin mevzuatına uygulanacağı ilkesinden ileri gelmektedir.

•

Sigortalılık sürelerinin eşdeğer kabul edilmesinde, bir üye devlet diğer bir üye devlet ülkesinde geçmiş
olan sigortalılık sürelerini bazı kayıtlarla kendi yasal sistemine göre geçmiş eşdeğer süreler olarak
kabul etmek zorundadır. Bu gösteriyor ki, özellikle bir devletin kurallarının uygulanmasında primlerin
naza alınması için yerine getirilmesi gerekli bazı koşullar varsa, göçmen işçinin bu koşulları yerine
getirmesi gereklidir. Bu konudaki Divan Kararı şöyledir:
“Federal Almanya Cumhuriyeti’nde geçen 1 aydan az bir sigortalılık süresinin Alman mevzuatına göre 1 aya eşdeğer bir süre olarak kabulü gerekiyorsa, diğer bir üye devletin mevzuatı uyarınca geçmiş olan 1 ayın altındaki bir süre bu takdirde yuvarlak olarak 1 ay sayılmak üzere bir üst birime yükseltilmek gerekir” (Galati/ile ilgili 30 Ekim 1975 tarih, 3/75 sayılı
Divan Kararı).

•

Divan, diğer bir üye devlet ülkesinde geçen sigortalılık, oturma ve çalışma süreleri ile ilgili olarak,
1408/71 sayılı Tüzüğün 2/1 ve 94/2.maddelerinin aşağıdaki şekilde yorumlanması gerektiğine karar
vermiştir:
“Bir üye devlet mevzuatının uygulanmasında geçen bu süreler geçtikleri yer neresi olursa
olsun, göçmen işçinin bu sürelerin geçtiği sırada bir üye devletin vatandaşı olması koşulu
ile yardım hakkının belirlenmesinde nazara alınacaktır” (Belbouab/Almanya ile ilgili 12 Ekim
1978 tarih, 10/78 sayılı Divan Kararı).

•

Oturma süreleri geçtikleri üye devlet ülkesinde o şekilde tanımlanan veya o şekilde kabul edilen sürelerdir (1408/71, Madde 1/s bis).

•

Çalışma süreleri ve işsizlik süreleri, diğer tüm eşdeğer süreler gibi geçtikleri ülkede o şekilde tanımlanan veya kabul edilen sürelerdir. Bir sürenin işsizlik süresine eşdeğer olduğunun araştırılmasında ve
bunun hangi ölçüde yapılacağının tespitinde, geçtiği mevzuata rücu edilmesi gerekir (6 Haziran 1972
ve 15 Mart 1978 tarihli Divan kararları).

C.

HAKLARIN DOĞMASINDA NAZARA ALINABİLECEK SÜRELER/ GEÇERLİ SİGORTALILIK
SÜRELERİ
Eğer bir sigortalılık veya fiili oturma süresi fiili bir sigortalılık süresi ile aynı zamana rastlıyorsa, yalnız
birinci süre nazara alınacaktır (574/72, Madde 15/a). Bu kural sigorta priminin ödendiği veya sigortalılığın geçerli olduğu yer Topluluk dahilinde neresi olursa olsun uygulanacaktır. Konuya ilişkin Divan
Kararı şöyledir:

•

“Eğer böyle bir durumda yardımların bir devlette fiili olarak geçmiş sigortalılık süreleri çerçevesinde yalnız bir dönem için diğer bir üye devlette geçmiş itibari sürelerden ileri gelen
yardımlarla birlikte ödenmesi gerekiyorsa, mevzuatına göre sigortalı yararına itibari süreleri öngören bir devlet, diğer bir üye devlette fiili olarak geçmiş süreleri düşebilir; ancak
böyle bir tasarruf Antlaşmanın 51. Maddesine aykırılık teşkil etmemelidir” (Guissard/Belçika
ile ilgili 13 Aralık 1967 tarih, 12/67 sayılı Divan kararı).
Öte yandan, 1408/71 sayılı AET Tüzüğünün 1606/98 sayılı Tüzük ile değişik 1/r maddesi uyarınca,
memurlarla ilgili bir özel rejimde geçen süreler sigortalılık ve çalışma süreleri olarak kabul edilmiştir.
Görüldüğü gibi, 1606/98 sayılı Tüzük bir üye devletin memur rejiminde geçen sigortalılık ve çalışma
sürelerini diğer bir üye devlet ülkesinde benzeri bir özel rejimde geçen ve süre birleşiminde değerlendirilmeye elverişli unsurlar olarak nazara almaktadır. Bu durumla ilgili olarak ayrıca, bkz. 1408/71-M.
43 bis).
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D.

SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

•

Bir aylık talebi sırasında, talep sahibinin geçirdiği bütün sigortalılık sürelerinin kullanılması mümkün
olmayabilir. Evvelce aynı zamana rastlamış zorunlu sigortalılık süreleri veya oturma sürelerinin tamamı nazara alınmaz (1408/71, Madde 12/1). Bu kural, aşağıdaki maddelere uygun olarak iki veya daha
fazla üye devlet kurumlarınca tahsis edilen yardımlara uygulanmaz:
-

Madde 41 (malûllük derecesinin artması)
Madde 43/2,3 (malûllük yardımlarının yaşlılık yardımlarına çevrilmesi)
Madde 46 (yardımların tahsisi)
Madde 50 (birden fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımlar toplamının ilgilinin oturduğu üye devlet mevzuatına göre tespit edilen asgari miktara ulaşmaması halinde ek
yardım tahsisi), veya
Madde 60/1/b (yardım tahsis edilmiş bir meslek hastalığı derecesinin artması).

•

Sigortalılık veya oturma sürelerinin geçip geçmediğinin kesinlikle belirlenmesinin mümkün olmadığı
hallerde sürelerin çakışmadığı farzedilir (574/72, Madde 15/1/e).

•

Eğer zorunlu bir sigortalılık süresi aynı zaman içinde bir isteğe bağlı sigortalılık veya ihtiyari sigortalılığın devam ettiği süre ile birleşirse yalnız zorunlu sigortalılık sürelerine öncelik verilir. Bu kural, bir üye
devletin mevzuatına göre bir kimsenin zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık sürelerine dayanılarak yardımlardan yararlanma hakkına sahip olabilmesi halinde, zorunlu sigortalılık süresinin diğer bir ülkede
farklı bir zaman içinde geçen bir isteğe bağlı sigortalılık süresi ile birleşmesi durumunda uygulanmaz
(Niemann/Almanya ile ilgili 28 Mayıs 1974 tarih, 191/73 sayılı Divan kararı).

E.

YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ (1408/71-M.12/2)

•

1248/92 sayılı Tüzükle değiştirilmeden önce 1408/71 sayılı Tüzüğün 12/2.maddesi, yardımların birleşmezliği (anticumul) ile ilgili ulusal kuralları, Topluluk mevzuatına göre tahsis edilen yardımlara
uygulamakla birlikte, sosyal güvenlik yardımlarına ve bir üye devletin mevzuatının uygulanmasında
hak kazanılan gelire yaygınlaştırıyordu.
1248/92 sayılı Tüzük anılan 12/2.maddeyi iyileştirdi. Artık söz konusu değişiklikle, “Tüzükte aksine
bir hüküm yoksa ulusal mevzuatta yer alan diğer sosyal güvenlik yardımları veya diğer
her nevi gelirle birleşme halinde yardımlarda indirme, durdurma veya kaldırmayı öngören
kuralların bu yardımlar veya gelirler diğer bir üye devlet mevzuatına göre kazanılmış olsa
dahi ileri sürülebileceği” öngörülmüştür.
Aynı suretle, 12/3.madde hükümlerine uygun olarak, yardımların birleşmesine ilişkin ulusal kurallar
kendisine yardım sağlayan kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bir faaliyet
icra eden malüllük veya erken yaşlılık aylığı sahibi kimse hakkında ileri sürülebilecektir.

•

1408/71 sayılı Tüzük kabul edilirken, bu hükümlerin başka bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra eden bir yararlanıcının aldığı normal emekli aylıklarına ve ölüm aylıklarına uygulanmayacağı
öngörülmüştür. Çünkü, bu hükümler, mutat olarak, ulusal iş piyasasının mevcut durumu göz önüne
alınmak suretiyle uygulandığından ilgilinin bir yabancı ülkede çalışması halinde uygulamanın pratikte
mümkün olmayan soruşturmaları gerektireceği düşünülmüştür.

•

Öte yandan, Hollanda mevzuatının kendine özgü karakteristikleri göz önünde tutularak, Tüzüğün
12/4.maddesinde, “bir Hollanda kurumunun ulusal mevzuatı uyarınca bir malüllük aylığının
ödenmesine katılması ve aynı zamanda diğer bir üye devlet mevzuatına göre tahsis edilen bir meslek hastalığı yardım giderine de katılmak mecburiyetinde olması halinde, bu
malûllük aylığından meslek hastalığı gelirini ödemekle yükümlü kurumca ödenmesi gereken miktar tutarında indirim yapılacağı” öngörülmüştür.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün yardımların birleşmesi konusuna ilişkin 12.maddesinin 1248/92 sayılı Tüzükle
değiştirilmesinden önce bu maddede yer alan hükümler bir dizi Divan kararına konu teşkil etmiştir. Bu
kararların sonuncusu 3 sayılı ilk Topluluk Sosyal Güvenlik Tüzüğünün 11/2 maddesini ilgilendirmektedir. Bu madde 1408/71 sayılı Tüzükte 12/2.maddeye tekabül etmektedir.

•

Söz konusu karar aşağıdaki kuralları düzenlemiştir:
i) Ulusal mevzuatın hastalık yardımları ile iş kazaları yardımlarından aynı anda yararlanılmasını yasaklamayı amaçlayan hükümleri 3 sayılı Tüzüğün 11/2.maddesi anlamında yardımın durdurulması
veya indirime tabi tutulmasına olanak veren hükümdür.
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ii) Anılan maddedeki “diğer bir üye devletin bir rejimi uyarınca kazanılmış yardımlar” ifadesi, sadece birleşmeye karşı olan hükmün genel olarak bütün yardımları (bu yardımlar diğer
üye devletlerin veya sözü edilen devletin bir rejimi uyarınca hak kazanıldığı takdirde), kapsayan
esaslar dahilinde ifade edilmiş olduğu durumla sınırlandırılamaz.
iii) “Diğer bir üye devletin bir rejimi uyarınca hak kazanılmış yardımlar” ifadesi, sadece eşdeğer bir yardım olarak fiilen ödenmiş olan miktar anlamına gelir (Bestuur ile ilgili 15 Mayıs 1974
tarih, 184/73 sayılı Divan Kararı).
[3 sayılı Tüzüğün bir üye devletin mevzuatında yardımlarda indirim yapılması yolunda
yer alan hükümlerin uygulanmasını yasaklayan 11/2.maddesinin ikinci cümlesi sadece aynı nitelikte yardımların Tüzüğe göre kazanılmış olduğu halleri öngörüyordu. Bu
nedenle ilgilinin yalnız bir tek üye devletin mevzuatı kapsamına girmiş olması ve yardımların üçüncü bir üye devlet mevzuatına göre kazanılmış bulunması halinde anılan
hükümlerin 3 sayılı Tüzüğün 27 ve 28.maddeleri hükümleri ile birlikte uygulanmasına
ilişkin bir engel mevcut değildi. (Kaucic/Belçika ile ilgili 10 Mart 1977 tarih, 75/76 sayılı Divan Kararı).]
iv) Bir işçi bir tek ulusal rejime göre aylık aldığı sürece, 1408/71 sayılı Tüzükte mevcut hükümler,
yardımların birleşmesine ilişkin ulusal kurallar dahil, ulusal mevzuatın (o kimseye bu mevzuatın
uygulanmasıyla hizmet birleşimini ve oranlamayı ilgilendiren kuralların uygulanması sonucu daha
az düzeyde avantaj sağlanması sözkonusu olduğunda bu kuralların (birleşme kuralları) Tüzüğün 46/1.maddesi çerçevesinde uygulanması koşulu ile) uygulanmasına engel değildir. (13 Ekim
1977, 14 Mart 1978 tarihli Divan Kararları).
v)

Topluluk hukukuna göre baz yardımlara ek çeşitli yardım tiplerinin baz yardımın bir parçası olup
olmadığının tespiti ulusal mevzuata aittir (Viola/İNAMİ ile ilgili 5 Ekim 1978 tarih, 26/78 sayılı
Divan Kararı). [Bu dava bir Belçika sosyal güvenlik kurumunca İtalya’da ve Belçika’da çalışmış bir
İtalyan uyruklu kimseye bağlanan bir malûllük aylığının hesaplanmasıyla ilgili idi. Davada sorun
Belçika kurumunun mevzuatının uygulanmasında tahsisi gereken malûllük aylığını hesaplarken ilgilinin geçindirmekle yükümlü olduğu eşi yararına İtalyan mevzuatında öngörülen bir ek yardımla
ilgilinin kendisi için ödenecek NOEL priminin Belçika kurumunca hangi miktarda nazara alınması
gerektiğinin bilinmesinden ibaretti. Belçika mevzuatına göre tahsisi gereken aylıktan İtalyan aylığı ve ona ek yardım tutarında mı yoksa sacede aylık tutarında mı indirim yapılabileceğinin tespiti
gerekiyordu. Divan, bu kabil sorunların çözümünün ulusal mahkemelere ait olduğundan bahisle
aşağıdaki kararı vermiştir: “Yardımların birleşmesi konusunda ulusal planda tespit edilen
kuralları uygularken, Topluluk hükümlerinin uygun düşmemesi durumunda, kanunların uyuşmazlığı konusunda uygulanan kurallar göz önünde tutularak ulusal mevzuata
göre ödenecek geçindirilen eşle ilgili ek yardımla “13. Ay yardımı”nın tasnifini yapmak
ulusal mahkemeye düşer. Bununla birlikte birleşme ve oranlama sisteminin uygulanmasına kıyasla ulusal mevzuatın uygulanması daha az avantajlı ise birleşik hizmet süreleri üzerinden tahsis yapılması gerekir”.]

vi) Yaşlılık yardımlarına çevrilen malûllük yardımları ile çevrilmeyen malûllük yardımları aynı mahiyette yardımlar olarak kabul edilmelidir; bu konuda Divan kararı şöyledir: “Eğer bir işçi bir üye
devlet mevzuatına göre yaşlılık aylığına çevrilmiş malûllük yardımlarından ve diğer bir
üye devlet mevzuatına göre yaşlılık aylığına çevrilmemiş malûllük yardımlarından yararlanıyorsa, yaşlılık yardımları ve malûllük yardımları aynı mahiyette yardımlar olarak
kabul edilmelidir; 3 sayılı ve 1408/71 sayılı Tüzükler hükümleri işçinin haklarının belirlenmesinde uygulanır ve Tüzüğün 12/2.maddesinin ikinci cümlesi uyarınca birleşmezlik (anticumul) kurallarının uygulanması kapsam dışıdır” (d’Amico/ONPTS ile ilgili 15 Ekim
1980 tarih, 4/80 sayılı Divan Kararı). Yine aynı konuda başka bir karar şöyledir: “Bir üye devlet
mevzuatına göre hak kazanılan bir ölüm aylığı ve diğer bir üye devlet mevzuatına göre
hak kazanılan bir yaşlılık aylığı (değişik şekliyle 14 Haziran 1971 tarih, 1408/71 sayılı
Tüzüğün 12/2.maddesi anlamında her iki yardım belirli bir yaşa ulaşmış olan ve ölen
sigortalının geçirdiği sigortalılık sürelerine göre tahsis edildikleri haksahibi eşin geçim vasıtalarını sağlamayı amaçladıkları ölçüde) aynı mahiyette yardımları oluşturur”.
(Gastel/Hollanda ile ilgili 24 Ağustos 1987 tarih, 37/86 sayılı Divan Kararı).
vii) İşsizlik yardımları işsiz duruma düşen bir işçinin bu durumu nedeniyle kaybettiği ücretin yerine
geçmeyi amaçladığı ve bu yardımlar arasındaki farklılıklar özellikle hesaplanma bazını ilgilendirdiği takdirde, Tüzüğün 12/1. Maddesi anlamında aynı mahiyette yardımlar olarak kabul edilmelidir; tahsis koşulları ulusal rejimler arasındaki yapısal farklılıklardan ileri gelir (Knoch ile ilgili 8
Temmuz 1992 tarih, C-102/91 sayılı Divan Kararı).
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•

“D’Amico ve COENEN” davaları, büyük bir ilke olarak, aylıklar gibi yararlanıcıya geçim vasıtası
olarak sağlamayı amaçlayan uzun süreli yardımların aynı mahiyette yardımlar olarak sınıflandırılması
gerektiğini tespit etmiştir. Bu nedenle bir işçinin bir üye devlet ülkesinde işsizlik ödenekleri kendisinin
sadece diğer bir üye devlet ülkesinden Topluluk kurallarına göre belirlenen bir malûllük aylığı alması
nedeniyle reddedilmemelidir. Bu konudaki Divan kararı şöyledir:
“Antlaşmada hedeflenen objektif düşünce korunduğunda, Tüzüğün 12.maddesi, tahsisi ilgilinin işgöremezlik durumuna bağlı bir işsizlik ödeneğinin ödenmesinde bir üye devlet
mevzuatının ilgilinin işsiz duruma düştüğünde fiili bedensel durumunu nazara almayan,
fakat göçmen işçinin diğer bir üye devlet ülkesinde Topluluk kurallarına göre evvelce yararlandığı malüllük aylığına neden olan işgöremezlik durumunu delil olarak kabul eden
hükümlerine yaygınlaştırılmış olarak yorumlanamaz (BACCINI/Belçika ile ilgili 23 Mart 1982
tarih, 79/81 sayılı Divan Kararı).

•

İki üye devlet mevzuatı uyarınca hak kazanılmış olup ölen eşlerinin gelirinden mahrum kalmış yaşlı
kimselere geçim vasıtası sağlamayı amaçlayan ve miktarları sigortalılık ve sosyal güvenlik primleri
esas alınarak tespit edilen yardımlar aynı mahiyette yardımlardır (Van der Bunt Craig/Raad van Arbeid ile ilgili 5 Mayıs 1983 tarih, 238/81 sayılı Divan Kararı).

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 12/2.maddesinin birinci cümlesi Divanın aşağıdaki kararlarına göre yorumlanmalıdır:
(1)“Anılan hüküm, sadece bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan bir yardımda indirim yapılmasını veya yardımın askıya alınmasını, indirime tabi tutulacak olan ve diğer
bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan yardımlar Tüzüğün 57.maddesine göre
tasfiye edilmiş olsa ve ilk üye devletin kurumu bu yardımların finansmanına katılsalar
dahi, kapsam dışı bırakır” (Jerzak ile ilgili 15 Eylül 1983 tarih, 279/82 sayılı Divan Kararı).
(2)“Bir işçinin diğer bir üye devlet ülkesinden bir aylık talebinde bulunabileceği yıllar sayısına göre yararlanabileceği ulusal ek çalışma yıllarında indirim yapan bir ulusal hüküm,
Tüzüğün 12/2.maddesinin 2.paragrafının son cümlesinin uygulanmasında aylık miktarının Tüzüğün 46/2.maddesine göre hesaplanması halinde uygulanmayan 12/2.maddesi
anlamında bir indirimin yapılmasına olanak verir” (ONP ile ilgili 4 Haziran 1985 tarih, 58/84
sayılı Divan Kararı).

F.
•

YARDIMLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (1408/71. M.11)
Tüzüğün 11.maddesi, bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bütün yardımların o mevzuatta öngörülen koşullar ölçüsünde ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yeniden değerlendirilmesini
öngörmektedir.

G.
•

OTURMA HÜKÜMLERİ
Tüzüğün 10/1.maddesi bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan malûllük,
yaşlılık ve ölüm yardımları ile iş kazası meslek hastalığı gelirlerinin ve ölüm ödeneklerinin, ilgilinin
ödemeyi yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir devlet ülkesinde (859/2003
sayılı AB Konsey Tüzüğünden yararlananlar için üçüncü ülkede) oturması nedeniyle indirilemeyeceğini, askıya alınamayacağını veya kaldırılamayacağını öngörmektedir.

•

Toplulukta “bir veya birden fazla üye devlet mevzuatı” deyimi, üye devletlerin vatandaşları arasında ayırımcılığı reddeden ilkeleri ve Topluluk mevzuatına göre yükümlenilen vecibeler dahil, ulusal
mevzuat hükümlerini ifade eder. “Hak kazanılan” deyimi bu hükümle sağlanan sosyal korumanın
özel ulusal rejimlerden ileri gelen ve yardımlarda somut bir artış sağlayan avantajlara da yaygınlaştırılır (Bestuur der ile ilgili 7 Kasım 1973 tarih ve 51/73 sayılı Divan Kararı).

•

Tüzüğün 10/1.maddesi, genel kural olarak, Tüzüğün 4/1.maddesi kapsamına giren bütün yardımlara
uygulanır. Bu gösteriyor ki, bu yardımlardan yararlanma hakkı yetkili devlette oturma koşuluna bağlı
tutulmamıştır. (Paris hastalık sigortası sandığı ile ilgili 9 Ekim 1974 tarih, 24/74 sayılı ve PİSCİTELLO/
INPS ile ilgili 5 Mayıs 1983 tarih, 139/82 sayılı Divan Kararları).

•

Öte yandan, “Newton/Chief Adjudication Officier” ile ilgili 20 Haziran 1991 tarih ve C-356/89
sayılı kararda, Divan şöyle demiştir:
“Hareket sağlayıcı ödenek gibi bir sakatlık ödeneğinin Tüzüğün 4/1/b maddesi anlamında
bir malûllük aylığı oluşturması halinde, Tüzüğün 10. Maddesi yardımın yalnız ilgili ödemeyi
yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturması nedeniyle kaldırılmasına engeldir”.
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•

Oturma ile ilgili genel kuralın bir istisnası 1408/71 sayılı Tüzüğe 1247/92 sayılı değişiklik Tüzüğü ile
getirilmiştir. Tüzüğün 10 bis maddesine göre, 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulandığı bir kimse “Tüzüğün 4/2 bis maddesi uyarınca primsiz özel para yardımlarından yalnız oturduğu üye devlet
ülkesinde o ülke mevzuatına göre ve bu yardımların Tüzüğün II No’lu Ekinde gösterilmiş
olması koşulu ile yararlanılacağını” öngörmektedir. Bu yardımlar oturma yeri kurumunca onun
yükümünde olmak üzere ödenir.

•

Eğer oturma yeri ülkesinin mevzuatına göre bu yardımlardan yararlanma hakkının doğması ilgilinin
Tüzüğün 4/1/a-h maddesi kapsamına giren yardımlardan yararlanması koşuluna bağlı ise, diğer bir
üye devlet mevzuatına göre sağlanan yardımların oturma yeri ülkesinin mevzuatına göre tahsis edilmiş yardımlar olarak kabulünü gerektirecektir. Aynı suretle, eğer talep sahibinin oturma yeri ülkesinde
Tüzüğün 4/2 bis maddesi anlamında işgöremezlik veya malüllük yardımının tahsisi işgöremezliğin
veya malüllüğün ilk kez tıbben o ülkede teşhis edilmiş olması koşuluna bağlı ise, bu koşul teşhisin
ilk kez diğer bir üye devlet ülkesinde yapılmış olması halinde yerine getirilmiş sayılacaktır (1408/1,
Madde 10 bis /4).

•

10 bis/1.maddesinin uygulanması, 1247/92 sayılı Tüzüğün 1 Haziran 1992 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce hak kazanılmış yardımların kaldırılmasına yol açmayacak ve talep sahibinin 1 Haziran
1992 tarihinden önce gerekli koşulları yerine getirmiş olması kaydıyla bir aylığa ek olarak sağlanan
primsiz özel yardımlardan diğer bir üye devlette otursa dahi yararlanma talebinde bulunmasının reddi
sonucunu doğurmayacaktır; şu kadar ki, buna ilişkin talebin en geç 1 Haziran 1997 tarihinde yapılmış
olması şarttır.

•

1247/92 sayılı Tüzük 1 Haziran 1992 tarihinden önceki bir dönem için bir hak doğurmamaktadır. Buna
karşılık, bir aylığa ek olarak ödenen ilgilinin vatandaşlık durumu nedeniyle reddedilmiş veya durdurulmuş olan her nevi primsiz özel yardım, ilgilinin talebi üzerine, 1 Haziran 1992 tarihinden itibaren
oturma değişikliğinin yapıldığı tarihe yaygın olmak üzere tahsis veya ihya edilebilecektir.

•

Aynı suretle, bir üye devlet ülkesinde 1 Haziran 1992 tarihinden önce geçmiş oturma, ücretsiz faaliyet, istihdam veya çalışma süreleri, 1247/92 sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak primsiz özel
yardımlardan yararlanma hakkının belirlenmesinde nazara alınacaktır.

•

1 Haziran 1992 den önce kendilerine yardım tahsis edilen kimseler haklarının yeniden gözden geçirilmesini talep edebileceklerdir (1247/92 sayılı Tüzük, Madde 2).

H.
•

PRİMLERİN İADESİ (1408/71. M10/2)
10.maddenin 2.paragrafı prim iadesini öngörür. Prim iadesi yaptırmak isteyen bir kimse artık zorunlu
sigortaya tabi olmayacaktır. Bu nedenle böyle bir kimse:
a) Prim iadesi talebinde bulunduğu üye devlet mevzuatında öngörülen koşulları taşımaya,
b) Zorunlu sigortaya tabi olmaktan ayrılmaya, mecburdur.

•

Bu kural 1408/71 sayılı Tüzük kapsamına giren süre ile sınırlıdır. Kural Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önceki bir dönemle ilgili değildir (Jansen/Almanya ile ilgili 5 Mayıs 1977 tarih, 104/76 Sayılı
Divan Kararı).
Alt-Kesim 5
UYGULANACAK MEVZUAT

A.
•

GENEL KURALLAR (1408/71-M.13)
1408/71 sayılı Tüzüğün 13.maddesi bir ücretli veya ücretsiz çalışanın yalnız bir üye devletin sosyal
güvenlik sistemine tabi olabileceğini öngörmektedir. Bu kural yardımların ödenmesi ile yükümlü yasal
sistemin belirlenmesinde ve birden fazla üye devlet ülkesinde faaliyet icra eden ücretli veya ücretsiz
çalışanın birden fazla sosyal güvenlik sistemine tabi olması durumu ile karşılaşması halinde doğabilecek güçlükleri ve her nevi karışıklığı gidermeyi amaçlamaktadır.

•

Bu konuda bir Divan kararı şöyledir: “Toplulukta yer değiştiren çalışanlara uygulanacak
mevzuatı tayin eden 3/58 ve 1408/71 sayılı Tüzüklerin II. Bölümlerinde yer alan hükümlerin amacı, sözü edilen kimselerin birden fazla üye devlet mevzuatının uygulanmasını önlemek ve böyle bir durumda doğabilecek karışıklıkları gidermek üzere yalnız bir üye devletin
mevzuatına tabi olmalarını garanti etmektir” (Kulipers/Sociale Verzekeringsbank ile ilgili 23 Eylül 1982 tarih, 276/81 sayılı ve Lulijen/Raad Van Arbeid ile ilgili 10 Temmuz 1986 tarih, 60/85 sayılı
Divan Kararları).

•

Bu kural, bazı istisnalarla, bir üye devlette ücretli olarak ve aynı zamanda diğer bir üye devlette ücretsiz olarak çalışan kimseler için de geçerlidir (1408/71- M.14).
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•

Şu husus not edilmelidir: 1408/71 sayılı Tüzüğün bu hükümleri bir iş sözleşmesinin geçerliliğini etkilemez. Bu kurallar Tüzüğün 47/1.maddesinde tespit edilen yardımlardan yararlanma hakkı ile ilgili
olarak hangi mevzuatın uygulanması gerektiğinin bilinmesini amaçlar. Bu nedenle bu hükümler hiçbir
suretle yardımlardan yararlanacak kimse ile işvereni arasında uygulanacak mevzuatla ilgili görülmemelidir.

•

Ücretli ve ücretsiz çalışanlara uygulanacak mevzuatın belirlenmesine ilişkin kurallar 1408/71 sayılı
Tüzüğün 13-17.maddelerinde ve 574/72 sayılı Tüzüğün 11-14.maddelerinde belirtilmiştir. Bu hükümler başka bir mevzuatın uygulanmasına engel olmak üzere Divan tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Şöyle ki:
“Bu II. Bölüm hükümleri temel özelliği her üye devletin ve ulusal yasaların etkisini göstereceği ülkenin kanun koyucusundan, kendi ulusal mevzuatının uygulanacağı hükümlerle ilgili olarak kapsamı ve uygulama koşullarını belirleme yetkisini kaldırma amacını güden bir
uyuşmazlık kuralları sistemi oluşturmaktadır. Tüzüğün 13/2/a maddesi uyarınca bir çalışana uygulanacak mevzuat olarak bir üye devletin mevzuatının belirlenmesi bu kimseye
yalnız o üye devletin mevzuatının uygulanması amacını gütmelidir” (Ten Holder/Hollanda
ile ilgili 12 Haziran 1986 tarih, 302/84 sayılı ve Luijten/Hollanda ile ilgili 10 Temmuz 1986
tarih, 60/85 sayılı Divan Kararları).

•

Genel olarak, bir kimse MESLEKİ FAALİYETİNİ İCRA ETTİĞİ/ÇALIŞTIĞI ÜYE DEVLETİN MEVZUATINA
tabidir. Onun oturma yeri veya işvereninin yerleştiği yer nazara alınmaz. Bu konuda yerleşmiş başlıca
Divan kararları şunlardır:
(1) “3/58 Sayılı Tüzüğün 12.maddesi ve 1408/71 sayılı Tüzüğün 13.maddesi uyarınca,
oturma yeri devleti, kendi mevzuatına uygun olarak çalışanın başka bir üye devlet
mevzuatına göre ödediği kazançlar üzerinden (bu kazançlar o devlete aitse) prim kesemez” (H.O.G.M ile ilgili 102/76 sayılı Karar).
(2) “1408/71 sayılı Tüzüğün 13/2/a maddesi bu hükümde sözü edilen kimselere bir üye
devletin o devlet mevzuatına göre bir sigorta rejimine tabi olmayı o ülkede oturma
koşuluna bağlayan mevzuatının uygulanmasına engel olmaz” (Bestuur der Sociale
Verzekerinbgbank ile ilgili 3 Mayıs 1990 tarih, C-2/89 sayılı Divan Kararı).
Belçika’da oturan ve haftada iki gün Hollanda’da çalışan bir profesör bu tipten bir
davaya konu olmuştu. Aile ödenekleri talebi Hollanda mercilerince kendisinin yalnız
iki gün için Hollanda’da öğretim yaptığı günler itibariyle sigortalı olması ve uygun
olan üç ayın ilk gününün Pazartesi veya Cumartesiye rastlamaması nedeniyle aile
ödeneklerine ilişkin Hollanda mevzuatındaki koşulları yerine getirmemesi yüzünden,
reddedilmişti. O tarihte uygulanan baskın kural bir kimsenin, sadece 3 takvim aylık
bir dönem için dönemin ilk günü itibariyle sigortalı olması halinde aile ödeneklerine
hak kazanacağı merkezinde idi.
(3) “Çalışma yerinin mevzuatı işverenin çalıştırdığı kişilere karşı vecibelerini düzenler.
İster işverenin yalnızca işçinin çalıştığı yerin mevzuatı ile ilişki içinde bulunmaya elverişli olması, ister ücretlinin fiilen o yerde kendisi için çalışması (faaliyette bulunması) veya yerleştiği ülkede ücretlilerle ilgili primleri ödemeye tabi olmaması veya
primlerin çok düşük oranda olması önemli değildir” (ANDLAN Futbol Kulübü/Selestat
Hastalık Sigortası Sandığı-Fransa ile ilgili 24 Haziran 1975 tarih ve 8/178 sayılı Divan
Kararı).

•

AT hukukunda “FAALİYET” deyimi, ilgilinin fiilen icra ettiği meslek ve işveren tarafından öngörülmüşse işyerine gidiş ve oradan dönüşte izlenecek yol anlamına gelir.

•

“Bir üye devlet ülkesinde çalışan ve diğer bir üye devlet ülkesinde oturan ve giderleri işverene ait olmak üzere oturma yeri ile çalışma yeri arasında gidip gelen işçi, 3/58 sayılı Tüzüğün 12.maddesi ve 1408/71 sayılı Tüzüğün 13.maddesi uyarınca, gidiş gelişin bir
kısmı oturma yeri ile işyerinin yerleştiği devlet ülkesi arasında olsa dahi, çalıştığı ülkenin
mevzuatına tabi olur” (Bestuur/Hollanda ile ilgili 5 Aralık 1967 tarih, 19/67 sayılı Divan Kararı).

•

Adalet Divanı, bir üye devlet ülkesinde kısmi bir süre ile (part-time olarak) çalışan bir kimsenin (diğer bir üye devlet ülkesinde otursa bile) hem çalıştığı süreler bakımından hem de çalışmadığı süreler
bakımından, istihdam edildiği üye devlet mevzuatına tabi olacağını belirtmiştir. Bu husustaki karar
şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 13/2. Maddesi şöyle anlaşılmalıdır: Tüzük kapsamına giren ve bir
üye devlet ülkesinde kısmi süre ile (part-time) çalışan bir kimse hem çalıştığı günler için
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hem de çalışmadığı günler için o devletin mevzuatına tabi olur” (Bestuur/Hollanda ile ilgili 3
Mayıs 1990 tarih, C-2/89 sayılı Divan Kararı).
B.

ÖZEL KURALLAR
a) MEMURLAR VE SİLAHLI KUVVETLER (1408/71-M.13/2/d; 14 sexies, 14 septies)

•

Yeni bir gelişme olarak, 1408/71 sayılı Tüzüğü değiştiren 29.6.1998 tarih ve 1606/98 sayılı Tüzük
uyarınca, 1408/71 sayılı Tüzük bazı kayıtlarla memurlar ve silahlı kuvvetler mensupları hakkında da
uygulanacaktır.

•

Tüzüğün 13/2/d maddesi memurlardan ve bunlara muadil olan personelden bahsetmektedir: “Memurlar ve bunlara muadil olan personel kendilerini çalıştıran idarenin bağlı olduğu üye
devlet mevzuatına tabi olurlar”
Bu hüküm bir üye devletin idaresinde çalışmasını kesinlikle bırakmış olup zevcesi ile diğer bir üye devlet ülkesine oturmak üzere giden bir kimseye uygulanabilecektir. Böyle bir durumda, “bu kimsenin
son çalışması ile ilgili olarak bir aylık almasının kendisine zorunlu sigortalı niteliği verip
vermediğinin belirlenmesi ulusal mevzuata aittir” (Daalmeijer ile ilgili 21 Şubat 1991 tarih,
C-245/88 sayılı Divan Kararı).
Bir üye devlette askere alınan veya o devletin sivil hizmetinde çalıştırılan bir kimse o devletin mevzuatına tabi olur. Eğer yardım hakları o kimsenin sigortalılık sürelerinin kendisinin askere veya sivil hizmete alınmasından önce veya sonra geçmiş olması koşuluna bağlı ise, kendisinin diğer üye devletler
mevzuatlarına göre geçen süreleri, birinci üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri söz
konusu imiş gibi, gereken ölçüde nazara alınır (13/2/e).
Tüzüğün 14 ve 14bis maddeleri, birden fazla üye devlet mevzuatına göre geçmiş olan ve bu nedenle
uygulanacak mevzuat bakımından güçlük çekilecek çeşitli özel faaliyet tiplerine ilişkin kuralları vermektedir.
b) FAALİYETLERİNİ NORMAL OLARAK İCRA ETTİKLERİ BİR ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE
DEVLETE GEÇİCİ OLARAK GÖNDERİLEN ÜCRETLİLER
(GEÇİCİ GÖREVLİLER) (1408/71-M.14:
Çalışma süresinin 12 ayı aşması umuluyorsa, ilgilinin geçici görevle bulunduğu üye devletin yetkili
makamı bu kimsenin daha önce mevzuatına tabi olduğu üye devletin mevzuatına tabi olmaya devam
etmesi konusunda mutabakatını bildirebilir. Ancak, bu mutabakat 12 aylık sürenin sona ermesinden
önce talep edilmelidir. İkinci süre 12 ayı geçemez. Diğer uzatmalar Tüzüğün 17. Maddesinin uygulanmasında yetkili makamlar arasında yapılacak anlaşmalar vasıtasıyla yapılabilir. Bu hüküm ilerde başka
bir paragrafta incelenecektir.
c) NORMAL OLARAK İKİ VEYA DAHA FAZLA ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE ÇALIŞAN KİMSELER
(1408/71-M.14/2):

i) ULUSLARARASI TAŞIT İŞÇİLERİ (1408/71-M.14)
Genel kural, bir üye devlette işyeri merkezi bulunan ve uluslararası taşımacılık işleri ile meşgul bir işyerinin dolaşan veya denizlerde sefer yapan personelinden olan kimselerin o üye devletin mevzuatına
tabi olacağı şeklindedir. Bu kuralın iki istisnası vardır:
- Sözkonusu işyerinin çalışma merkezinin veya faaliyet yerinin bulunduğu üye devletten gayri bir
üye devlet ülkesinde bir şubesi veya daimi temsilciliği varsa, bu şubede veya daimi temsilcilikte
çalışan işçiler bu şube veya temsilciliğin bulunduğu üye devletin mevzuatına tabi olurlar;
- Eğer bir kimse esas itibariyle oturduğu üye devlet ülkesinde çalışıyorsa, o devletin mevzuatına tabi
olur.

ii) BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE ÇALIŞAN KİMSELER:
•

Uluslararası taşıt işçisi olmayan ve (birisi kendi oturduğu üye devlet olan) birden fazla üye devlet ülkesinde çalışan kimse oturma yeri devletinin mevzuatına tabidir. Bu hüküm ücretli çalışanın yalnız bir
veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılmasında uygulanır (Bentzingir/Almanya ile ilgili 1 Mart
1973 tarih, 73/72 sayılı Divan Kararı).

•

Üye devletlerden ücretli olmadığı birinde oturan bir işçi kendisini çalıştıran işverenin işyeri merkezinin
veya faaliyet yeri merkezinin bulunduğu devletin mevzuatına tabi olur. (1408/71.M.14/2/b/ii). Bentte geçen oturma yeri (ikametgah) deyimi Divanca “bir kimsenin daha fazla sürekli bağlarının
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bulunduğu yer” olarak tanımlanmıştır; eğer bir ticari mümessillik söz konusu ise, sürekli oturma
yeri: “.. temsilcinin çıkarlarını sürekli olarak sağladığı ve gidiş-geliş fasılalarında döndüğü
yerdir” (Angenieux/Almanya ile ilgili 12 Temmuz 1973 tarih, 13/73 sayılı Divan Kararı).
•

Sürekli oturma yeri dışında bir üye devlette ârızi bir faaliyet icrası ile ilgili Divan kararı da şöyledir:
“3/58 sayılı Tüzüğün 13/c maddesinin (1408/71 in 14/2/b maddesine tekabül eder) uygulanmasında, bir üye devlette sürekli oturma yeri bulunan, fakat ârızi olarak diğer bir
üye devlet ülkesinde faaliyet icra eden kimseye, oturma yerinin bulunduğu üye devletin
mevzuatı (eğer ücretli çalışan veya benzeri kimse olarak o devletin sosyal güvenlik sistemine tabi ise) uygulanır. Eğer bu sisteme tabi değilse, faaliyetini ârızî olarak icra ettiği üye
devletin mevzuatına tabi olur” (Selestat Hastalık Sigortası İlk Sandığı/Andlauu Futbol Kulübü ile
ilgili 24 Haziran 1975 tarih, 8/75 sayılı Divan Kararı).

•

574/72 sayılı Tüzüğün 12.maddesi Alman mevzuatının uygulanmasında özel kurallar tespit etmektedir.

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 14/2/b/i maddesinin uygulanmasında esas ve tali faaliyet arasında bir farklılık yoktur (Sociale Verzekeringsbank ile ilgili 23 Eylül 1982 tarih, 276/81 sayılı Divan
Kararı).

•

•

iii) İKİ ÜYE DEVLETİN ORTAK SINIRINDAN GİDİLEN BİR İŞYERİNDE ÜCRETLİ VEYA
ÜCRETSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR (1408/71-M.14/3, 14 bis/3):
İki üye devletin ortak sınırından gidilen bir işyeri tarafından çalıştırılanlar dahil faaliyetlerini bir üye
devlet ülkesinde icra eden kimseler 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanmasında bir tek üye devlet ülkesinde çalışan kimse olarak kabul edilir (1408/71, Madde 14 quinques). İlgili üye devlet, bunların Tüzüğün 14/2ve 3, 14bis/2,3 ve 4 ve 14 ter/a maddeleri uyarınca mevzuatına tabi oldukları devlettir.
İki üye devletin ortak sınırından gidilen bir işyerinde ücretli veya ücretsiz olarak çalışanlar işyerinin
çalışma merkezinin bulunduğu üye devletin mevzuatına tabidirler.

iv) GEMİ ADAMLARI (1408/71-M.14ter)
•

Tüzüğün 13/2/c maddesi bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide çalışan bir kimsenin o devletin
mevzuatına tabi olduğunu belirtmektedir.

•

Bir üye devlet ülkesinde veya bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide, normal olarak bağlı olduğu bir işyerinin hizmetinde o işyeri hesabına bir iş yapmak üzere ücretli veya ücretsiz olarak bir mesleki faaliyet icra eden kimse Tüzüğün 14/1.maddesinde belirtilen koşullar saklı kalmak üzere birinci
devletin mevzuatına tabi olmaya devam eder.

•

Bir üye devlet ülkesinde veya bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide normal olarak ücretsiz bir
faaliyet icra eden ve diğer bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide kendi hesabına bir iş yapan
kimse 14bis/2 maddesindeki koşullar saklı kalmak üzere birinci üye devletin mevzuatına tabi olmaya
devam eder.

•

Bir üye devletin kara sularında veya bir limanında çalışan kimseler çalıştıkları kara suları veya limanın
ait olduğu üye devletin mevzuatına tabi olurlar.

•

Bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide bir faaliyet icra eden ve bu işle ilgili ücretini işyeri merkezi veya ikametgahı diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan bir işyeri veya kimseden alan kimse bu
sonuncu ülkenin mevzuatına tabi olur. Bu faaliyet için ücret ödeyen kimse işveren sayılır.

v) BİR ÜYE DEVLETTE ÜCRETLİ BİR FAALİYET VE AYNI ZAMANDA DİĞER BİR ÜYE DEVLETTE ÜCRETSİZ BİR FAALİYET İCRA EDEN KİMSELER (1408/71-M.14 quater/b):

•

Anılan kimselere aşağıdaki kurallar uygulanır:
1408/71 sayılı Tüzüğün VII. No’lu Ekinde belirtilen hallerde ilgili kimse aynı anda iki üye devletten
birinde anılan her iki mevzuata aynı anda tabi olur.

•

İlgili kimse birden fazla üye devlette ücretli ve birden fazla üye devlette ücretsiz bir faaliyet icra ediyorsa, uygulanacak mevzuat ilgisine göre 14/2 veya 3.maddede veya 14bis/2 veya 4.maddesine göre
belirlenir.

•

Tüm diğer hallerde, hem ücretli hem de ücretsiz olarak çalışan kimse ülkesinde ücretli faaliyet icra
ettiği üye devletin mevzuatına 1408/71 sayılı Tüzükte belirlendiği şekilde tabi olacaktır.
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vi) ELÇİLİK VE KONSOLUSLUKLARDA ÇALIŞAN HİZMET PERSONELİ VE AVRUPA
TOPLULUKLARI YARDIMCI PERSONELİ (1408/71-M.16):
•

Elçilik ve konsolosluklarda çalışan hizmet personeli çalıştıkları ülke mevzuatına tabidirler. Ancak, eğer
gönderen (akredite eden) ülke vatandaşı iseler, o devletin mevzuatının uygulanmasını isteyebilirler.
Bu tercih gönderildikleri tarihi izleyen 3 ay içinde bir kez yapılabilecek ve bu hak her yılın sonunda
tekrar kullanılabilecektir. Ücretli kimse, tercih hakkını kullanmak isterse, ilgili yetkili kuruma isteğini
bildirmek zorundadır. 574/72 sayılı Tüzüğün 10 No’lu Ekinde bu kurumların bir listesi verilmiştir. Bu
kurum bu takdirde kendisine uygulanacak sosyal güvenlik sistemini ilgiliye bildirecektir.

•

Avrupa Topluluklarında çalışan tüm ücretlilere özel rejimlerin uygulandığı aile ödenekleri hariç olmak
üzere, Avrupa Toplulukları yardımcı personeli, tercihlerine göre:
- Ya çalıştıkları ülke mevzuatına,
- Veya, Toplulukta çalışmadan önce tabi oldukları üye devlet mevzuatına
- Veya, vatandaşı oldukları ülke mevzuatına,
tabi olabileceklerdir.

•

Bu hak, yalnız bir kez kullanılacak ve ilgilinin hizmete başladığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir.
d) İSTİSNALAR (1408/71-M.17):

•

1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanmasında, iki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları, bazı kişi grupları veya bazı kişiler için, 13-16 maddelere aykırı düşen istisnai hükümler üzerinde
anlaşabileceklerdir.

•

Bu anlaşmalar geçmişe yaygın olabilecektir. Bu konuda bir Divan kararı şöyledir: “.....Tüzüğün
17. maddesinin amacından ve ilkesinden anlaşılacağı gibi, bu hüküm anlamında bir anlaşma (mutabakat) sözü edilen işçi veya işçiler yararına önceki süreleri de öngörebilmelidir.
17.madde, 13-16. maddelerin uygulanmasından ileri gelen güçlüklerin 1408/71 sayılı Tüzükte özellikle belirtilmemiş bir sosyal duruma uyarlanması amacını güden bir istisnayı
öngördüğünden, bu madde hükmü yalnız belirli bir durumun meydana gelmemesini değil,
aynı zamanda olumsuz etkisi meydana geldikten sonra görülecek olan mevcut bir durumu
önlemek için de kullanılabilecektir” (Raad Van Arbeid /B.Brusse ile ilgili 17 Mayıs 1984 tarih,
101/83 sayılı Divan Kararı).
e) AYLIK SAHİPLERİ (1408/71-M.17 bis):

•

•

•

A.
•
•
•

Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden ya da birden fazla üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklar veya gelirlerden yararlanmakta olan ve diğer bir üye
devlet ülkesinde oturan kimse, talep ettiği takdirde, bu sonuncu üye devletin mevzuatının uygulanmasından bağışık tutulabilecektir, şu kadar ki, bu kimsenin oturduğu üye devlet ülkesinde bir mesleki
faaliyet icra etmesi nedeniyle o mevzuata tabi olmaması koşuldur. (1408/71-Madde 17bis).
Bu hüküm 1408/71 sayılı Tüzüğe 2195/91 sayılı Tüzükle ilave edilmiştir. İlavenin yapılmasına Divanın
“NOİ/Hollanda ile ilgili 21 Şubat 1991 tarih, C-240/88 sayılı kararı neden olmuştur. Bu kararında Divan şöyle demektedir:
“1408/71 sayılı Tüzük hükümleri uyarınca, bir üye devlet ülkesinde ücretli bir faaliyet icra
eden ve bu faaliyet sonunda bir aylığa hak kazanmış olan ve sonra diğer bir üye devlet
ülkesine oturmak üzere giden kimse o devletin mevzuatına tabi olabilir. Bununla birlikte,
böyle bir kimse diğer bir üye devlet ülkesinde sigortalı olduğu yardımlarla ilgili primleri
zorunlu olarak ödemeye mecbur tutulamaz”.
KESİM 2
ÇEŞİTLİ YARDIM GRUPLARI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
Alt-Kesim 1
HASTALIK-ANALIK
Mevzuat:
- 1408/71 sayılı Tüzük, Madde 18-36
- 574/72 sayılı Tüzük, Madde 16-34
Adalet Divanı Kararları:
1965-2003 yılları arasında 65 Karar
İdari Komisyon Kararları ve Tavsiyeleri:
1973-1992 yılları arasında aşağıdaki 11 Karar:
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(1)

Karar No: 74/73: Geçici bulunma halinde sağlık yardımları tahsisi (1408/71-22/1/c/
i ve 574/72);
(2) Karar no: 92/73: Gider iadesine konu teşkil edecek miktarların belirlenmesi
(1408/71:19/1 ve
2,28/1/ 574/72: 93,94,95 ve 102/4 avanslar);
(3) 109/77 ve 92/73 sayılı kararlar: 1408/71:19/1 ve 2,22,25/1,3 ve 4, 26,28/1, 28 bis,
31/574/72: 93,94,95, 102/4(hastalık ve analık sigortası sağlık yardımları kavramı);
(4) 115/82 sayılı karar: Protezler (1408/71:24/2);
(5) 116/82 sayılı karar: Sağlık Yardımları tahsisi /Aciliyet kavramı ve çok aciliyet kavramı (1408/71- 20/574/72: 17/7, 60/6;
(6) 121/83 sayılı karar: Protezler (574/72: 17/7);
(7) 123/84 sayılı karar: Böbrek diyalizine tabi kimseler için 1408/71 sayılı Tüzüğün 22/a
maddesinin yorumu;
(8) 133/87 sayılı karar: 574/72 sayılı Tüzüğün 17/7 ve 60/6. Maddelerinin uygulanması;
(9) 135/87 sayılı karar: 116 sayılı kararın konuları ve Tüzüklerin aynı konulara ilişkin
maddeleri;
(10) 138/89 sayılı karar: 1408/71 sayılı Tüzüğün 22/1/c maddesinin yorumu (İlgilinin
tahlillerinin yapıldığı üye devlet ülkesinde bulunmaması halinde organ nakli ve biyolojik eşantiyon tahlillerini gerektiren diğer cerrahi müdahaleler);
(11) 149/92 sayılı karar: 574/72: 34/4 (diğer bir üye devlette geçici bulunma sırasında
(anılan maddede belirtilen usulü kullanırken) yapılan giderlerin yetkili kurumca iadesi;
(12) 1992 –2003 yılları arasında çeşitli kararlar ve tavsiyeler.
A.
•

KAPSAMA GİREN KİMSELER VE DURUMLAR
Hastalık ve analık sağlık ve para yardımlarına ilişkin kurallar Tüzüklerin yukarda belirtilen maddelerinde yer almaktadır. Bu kurallar aşağıdaki kişileri ve durumları kapsar:
(1) Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan ücretli veya ücretsiz çalışanlar
(1408 /71 Madde 19, 574/72 Madde 17, 18),
(2) Sınır çalışanları ve bunların aile bireyleri (1408/71 Madde 20; 574/72 Madde 19),
(3) İşsizler ve aile bireyleri (1408/71 Madde 25, 574/72 Madde 27),
(4) Aylık veya gelir talebinde bulunanlar (1408/71 Madde 26, 574/72 Madde 28),
(5) Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aylık veya gelir sahipleri
(1408/71 Madde 27, 28, 28bis, 574/72 Madde 29),
(6) Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bulunma/aylık tahsisi için,
(7) Bulunma yeri, uygun tedavi için yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesine dönme
veya oturmayı nakletme (1408/71-Madde 22, 574/72-Madde 20, 21, 22),
(8) Birden fazla rejimin bulunduğu üye devlette uygulanacak sosyal güvenlik rejimi
(1408/71-Madde 35/1 ve 2, 574/72-Madde 32, 32bis, 33), kurumlar arasında gider
iadesi kuralları (1408/71-Madde 36, 574/72-Madde 93-95).

•

Hastalık ve analık konusunda Tüzük kapsamına giren kişilerin tüm hakları her talep sahibinin statüsüne göre değişmekle birlikte sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin birleşmesi ve yardımların
nasıl talep edileceğine ilişkin kurallar herkes için aynıdır.

B.

GENEL HÜKÜMLER
a) SÜRE BİRLEŞİMİ :
Tüzüğün 18/1.maddesi, bir üye devlette geçen sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin diğer
bir üye devlette yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya yeniden elde edilmesinde, gerekli olduğu ölçüde nazara alınacağını öngörmektedir. Bu gösteriyor ki, serbest dolaşım hakkını kullanarak sosyal güvenlik rejimine tabi olduğu bir üye devlete gelen bir ücretli veya
ücretsiz çalışanın hastalık yardımlarından yararlanma hakkını elde etmeden önce o devlette belli
bir staj süresinin bulunması şart değildir: bu kimse bu yardımlardan diğer bir üye devlet ülkesinde
daha önce geçen sigortalılık, çalışma veya oturma türlerine dayanarak yararlanabilir.
b) MEVSİMLİK İŞÇİLER:
Mevsimlik işçiler diğer bir üye devlet ülkesinde geçen sigortalılık sürelerini, yardım talebinde bulunmadan hemen önce sigortalı olmamış bulunsalar dahi, azami 4 aylık bir süre zarfında sigortalı
olmaktan ayrılmamış bulunmaları koşulu ile ileri sürebilirler. Bu, yardım talebinden önce azami 4
ay sigortasız olabilme hakkını tanıyan Topluluk kuralıdır.
c) TALEPLERDE İZLENECEK USUL:
Talep sahibi en son sigortalı olduğu üye devletin yetkili kurumundan bir “E104” formüleri düzenlemesini talep etmek zorundadır; bu belgede o devlet mevzuatına göre geçmiş olan sigortalılık
süreleri belirtilir. Bu belge yetkili kuruma ibraz edilir. Aksi halde, sonuncu kurum belgeyi yetkili
kurumdan ister.
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d) HAKLARIN BİRLEŞMESİ:
574/72 sayılı Tüzüğün 8 ve 8bis maddeleri birden fazla üye devlet mevzuatına göre hastalık veya
analık yardımlarından yararlanma haklarının birleşmesi halinde uygulanacak kuralları belirler. Örneğin bir ücretli veya ücretsiz çalışan veya bunların aile bireyleri iki veya daha fazla üye devlet
mevzuatına göre analık yardımlarından yararlanmayı talep etme hakkına sahipse, bu yardımlar
doğumun vuku bulduğu üye devlet mevzuatına göre, fakat bu üye devletlerin hiç birinde doğum
olmamışsa ücretli veya ücretsiz çalışanın en son kayıtlı olduğu üye devlet mevzuatına göre sağlanır.
C.

ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLARI VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİN İLGİLENDİREN
HÜKÜMLER

C/1 YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURMA (1408/71-M. 19/1)
C/1/1 HAKLARIN DOĞMASI:
•
Bir üye devlet ülkesinde oturan bir ücretli veya ücretsiz çalışan, oturma yeri ülkesinde:
- Yetkili kurum adına oturma yeri kurumunca sağlanan sağlık yardımlarından, ve
- Doğrudan yetkili kurumca uygulanan mevzuata göre bu kurumca sağlanan veya bu kurum adına
oturma yeri kurumunca sağlanan para yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir (1408/71 M.
19/1).
Örnek olarak, bu hükümlerden sınır çalışanları, ticari görevliler, mesleki faaliyetlerini iki veya daha
fazla üye devlet ülkesinde icra eden kimseler, kendi ülkelerinin mevzuatının uygulanmasını tercih
eden elçilik ve konsolosluk hizmetlileri ve sınır işyerlerinde çalışanlardan işyeri merkezlerinin bulunduğu üye devlet mevzuatına tabi olan, fakat komşu ülkede çalışan ve oturan çalışanlar yararlanır.
•

Adalet Divanı, “19/1.maddenin, bir üye devletin ücretli bir faaliyet icra ettikten sonra diğer
bir üye devlet ülkesine giden ve orada hastalanan vatandaşına, hasta olmadan önce o ülkede hiç çalışmamış olsa dahi, uygulanacağına” karar vermiştir. (Twomey/İngiltere ile ilgili 10
Mart 1992 tarih, C-215/90 sayılı Divan Kararı).
TWOMEY davası, 1987 yılında bir mesleki faaliyette bulunmadığı İrlanda’ya yerleşmeden önce
Londra’da çalışan bir İngiliz vatandaşını ilgilendiriyordu. Adı geçen, 1988 yılında Birleşik Krallık mercilerine sosyal güvenlik hastalık yardımlarından yararlanma talebinde bulundu. Kendisinin bu talebi,
Birleşik Krallık mevzuatının talep sahibinin Birleşik Krallıkta oturmadığı halde talep ettiği yardımları
ödemeye elvermediği gerekçesiyle reddedilmişti.

•

Ücretli ve ücretsiz çalışanların aile bireyleri de, yardımlardan, oturdukları ülkede o ülke mevzuatına
göre yardım talep etme hakkına sahip olmamaları koşulu ile yararlanırlar (1408/71-Madde 19/2/birinci bent).

C/1/2 ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ (1408/71-M.19/2)
Eğer talep sahibi sağlık yardımlarından yararlanma hakkının sigortalılık ve istihdam süreleri koşuluna
bağlı olmadığı, fakat yardım hakkının ülkede oturma nedeniyle elde edildiği bir üye devlette (Birleşik
Krallık veya Danimarka) oturuyorsa, aile bireylerine sağlanan yardımlar, ücretli veya ücretsiz çalışanın
sigortalı olduğu kurum adına yapılmış sayılır; şu kadar ki, eşin veya çocuklarla meşgul olan kimsenin
o devlet ülkesinde ücretli bir faaliyet icra etmemesi gerekir; böyle bir durumda bu yardım giderleri o
devletin yükümündedir (1408/71-Madde19/ikinci bent).
C/1/3 SAĞLIK VE PARA YARDIMLARI:
•
Yetkili devlet dışında oturan bir ücretli veya ücretsiz çalışan oturma yeri ülkesinde:
- Yetkili durum hesabına oturma yeri ülkesince sağlanan sağlık yardımlarından, ve
- Doğrudan yetkili kurum tarafından veya onun adına oturma yeri kurumu aracılığı ile yetkili kurum
mevzuatına göre sağlanan para yardımlarından yararlanır.
•

Ücretli veya ücretsiz çalışanların aile bireyleri de, bu hükümden, oturdukları ülke mevzuatına göre
yardım hakkına sahip olmamaları koşulu ile yararlanırlar (1408/71-M. 19/2/birinci bent).

•

Eğer ücretli veya ücretsiz çalışanların aile bireyleri hastalık sağlık yardımlarından yararlanmanın mevzuatına göre oturma koşuluna bağlı olduğu bir üye devlet ülkesinde (örneğin Birleşik Krallık veya Danimarka) oturuyorlarsa, böyle bir kurumca sağlanan sağlık yardımları ücretli veya ücretsiz çalışanın
sigortalı olduğu üye devletin kurumu adına yapılmış sayılır; şu kadar ki, eşin veya çocukların bakımı
ile meşgul kimsenin o devlette ücretli bir faaliyet icra etmemesi gerekir (1408/71-M. 19/2/ikinci
bent).

•

Bu kural, hastalık sağlık yardımları giderlerinin üstlenilmesi konusu ile ilgili olarak 1408/71 sayılı Tüzüğe dolaylı bir temel ilkenin yansımasıdır. Hastalık sigortası primini tahsil eden üye devletler sağlık
yardımı giderlerini üstlenmek zorundadırlar.
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C/1/4 İZLENECEK USUL
i) SAĞLIK YARDIMLARI:
• Oturma yeri kurumundan sağlık yardımı alabilmek için, sigortalı ve aile bireyleri kendilerini bu kuruma kaydettirmek zorundadırlar. Bu yükümlülük, yetkili kurumdan bir “E 106” veya aile bireyleri
için “E109” formüleri temin edilerek yerine getirilir. İlgili kimse bu belgeyi oturma yeri kurumuna
vermezse bu kurum belgeyi “E107” formülerini kullanarak yetkili kurumdan ister.
•

Sağlık yardımlarından yararlanma hakkını etkileyecek her nevi değişiklik oturma yeri kurumuna
derhal bildirilir.

•

Acil haller hariç, oturma yeri kurumunca bazı pahalı sağlık yardımlarının sağlanması yetkili kurumdan ön izin istemeye bağlıdır. Bu yardımlar İdari Komisyonun 116 ve 133 sayılı kararlarında
belirtilmiştir. 133 sayılı Karar aynı zamanda sağlık yardımlarının ne gibi durumlarda acil sayıldığını belirtmektedir. Karara göre “acil hal, ertelenmesi halinde ilgilinin yaşamanın veya sağlığının
tehlikeye düşmesine yol açan hal” olarak tanımlanmıştır. Eğer cihazlar kırılır veya hasara uğrarsa,
yenilenmeleri son derece acil karakter taşır ve bu nedenle yetkili kurumun iznine gerek olmaz.

ii) PARA YARDIMLARI:
• Para yardımlarından yararlanmada bir sigortalı işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün
içinde, oturma yeri kurumuna, kanıtlayıcı belge olarak, işi bırakma bildirisi veya mevzuatın gerektirmesine göre hekimin yetkili kuruma hitaben düzenlediği bir raporun eklendiği bir dilekçe (talepname) ibraz eder. Bunun üzerine yetkili kurum bir “E115” formüleri düzenler ve formüleri kuruma
gönderir. “E116” üzerinde yazılı tıbbi belgeler ve tıbbi raporlar da gönderilebilir.
•

Eğer Hollanda’da olduğu gibi, hekimler işgöremezlik halinde belge düzenlemiyorlarsa, talep sahibi
onu doğrudan oturma yeri kurumundan talep eder. Ayrıca, oturma yeri kurumu ilgiliyi yardım talep
formüllerini tevdi ettiği tarihi izleyen 3 gün içinde muayene eder.

•

Yetkili kurum talep sahibini dilediği hekime muayene ettirmek üzere her nevi önlemi alır (574/72-Madde 18/5). Eğer yetkili kurum böyle bir önlemi almazsa, oturma yeri kurumunca işgöremezliğin meydana gelişi ve süresi üzerinde yapılan tıbbi tespitler yetkili kurumu bağlar (Balette/Brennet AG ile ilgili
3 Haziran 1992 tarih, C-45/90 sayılı Divan Kararı).

•

Para yardımlarından yararlanmaya ilişkin bir bildiri aynı anda ilgiliye geçici bulunma yeri kurumuna
“E 117 “formüleri ile yapılır. Yardım talebinin reddi veya işgöremezlikle ilgili bildiri “E117” ve “E118”
formülerleri ile yapılır ve bunun bir sureti geçici bulunma yeri kurumuna gönderilir.

•

Para yardımları uluslararası para havalesi yoluyla doğrudan ilgiliye yapılabildiği gibi yetkili kurum
adına oturma yeri kurumunca da ödenebilir. Bu yardımların sağlanmasından ileri gelen giderler yetkili
kurumca oturma yeri kurumunun parası üzerinden bu sonuncu kuruma ödenir.

C/1/5. SINIR ÇALIŞANLARI VE AİLE BİREYLERİ(1408/71-MADDE 20)
•
Sınır çalışanları yetkili devlette sanki orada oturuyorlarmış gibi o devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanabilirler. Bununla birlikte, bir sınır çalışanının aile bireylerine aynı hak ancak söz konusu
üye devletler arasında bu hususta bir anlaşma varsa veya yetkili kurumun ön izni ile sağlanabilir.
•

İlaçlar, sargı bezleri, gözlükler, küçük cihazlar, laboratuar muayene ve tahlilleri ancak bunların tavsiye
edildiği ülkede ve o ülkenin mevzuatına göre verilir/yapılır. Bu kural, ulusal mevzuatta daha elverişli
hükümlerin bulunması halinde veya bu konuda üye devletler arasında başkaca bir anlaşma varsa uygulanmaz.

D.

YETKİLİ DEVLETTE BULUNMA VEYA OTURMANIN YETKİLİ DEVLETE NAKLİ ( 1408/71,
MADDE 21)
1408/71 sayılı Tüzüğün 21.maddesi yetkili devlette bulunan veya oturmasını yetkili devlete nakleden
ücretli veya ücretsiz çalışan hakkında uygulanır. Her iki halde, sözü edilen kimse yardımlardan yetkili
devlet mevzuatına göre yararlanır. Bu, ilgilinin evvelce aynı hastalık veya analık olayı için yardım görmüş olması halinde dahi uygulanır.

•

•

Aynı hüküm aile bireylerine de kıyas yoluyla uygulanır. Ancak, ücretli veya ücretsiz çalışanın oturduğu
üye devlet ülkesinden gayri bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireylerine özel kurallar uygulanır
(21/2).

•Sınır çalışanları ve aile bireyleri bu hükümler kapsamına girmez (21/3).
E.

YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BULUNMA(1408/71-M.22)
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E/1. YARDIMLARDAN YARARLANMA HAKKI:
•

Hastalık sağlık ve para yardımları yetkili devlet dışında yabancı ülkede bulunan kimselere bu kimselerin aşağıdaki durumlarda yetkili devlet mevzuatının uygulanmasında yardımlardan yararlanma
hakkının doğması için gerekli koşulları taşımaları halinde sağlanabilir:
- Ücretli veya ücretsiz çalışanın durumu diğer üye devlet ülkesinde bulunduğu sürede derhal yardımı
gerektiriyorsa;
- Yetkili kurumca sağlanan yardımlardan yararlanma hakkına sahip olmakla birlikte, talep sahibine
diğer bir üye devlet ülkesine (o ülkede oturmak üzere) gitmesi veya oturduğu üye devlet ülkesine
dönmesi için önceden izin verilirse (bu ön izin ancak talep sahibinin yer değiştirmesinin onun sağlık durumuna zarar vereceği veya tedavinin takibini tehlikeye koyacağı söz konusu ise reddolunabilir);
- Bir kimsenin uygun bir tıbbi tedavi için yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesine gitmesine izin
verilmişse.

•

Bu izin aşağıdaki hallerde yetkili kurumca reddolunabilir:
- Tedavi, uygulanacak mevzuatın öngördüğü yardımlara dahilse,
- Tedavi, talep sahibinin durumu dikkate alındığında, oturma yeri ülkesinde söz konusu tedavi için
normal olarak gerekli süre içinde yapılamıyorsa (22/değişik 2-ikinci bent/Daha önce bu hüküm
daha geniş tutulmuştu, yani “tedavi ilgilinin oturma yeri ülkesinde yapılamazsa iznin reddolunamayacağı” şeklinde idi).
22/2-ikinci bent Adalet Divanının “Pierik/Hollanda” ile ilgili 16 Mart 1978 ve 31 Mayıs 1979 tarih ve
117/77 ve 182/78 sayılı kararlarından sonra bugünkü şeklini almıştır. Divan söz konusu kararlarında
“......eğer söz konusu tedavi ilgilinin oturma yeri ülkesinde yapılamıyorsa, ön izin reddedilemez” şeklinde görüş bildirmiştir.

•

Yardım bedelleri yetkili kurumca yardımları ödeyen kuruma iade edilir. PİERİK ile ilgili yukarıdaki kararlar, gerçekte, sözü edilen tedavinin yetkili devlet ülkesinde hemen yapılamaması halinde ilgilinin
diğer bir üye devlet ülkesinde tedavi görmesi için iznin reddedilemeyeceğini öngörüyordu. Ne var ki,
hükmün bu şekliyle uygulanması üye devletler aleyhine büyük boyutlarda masraflara yol açtı ve nihayet üye devletlerin baskısı ile 1408/71 sayılı Tüzüğün 22/2-ikinci bendi (2793 /81 sayılı değişiklik
Tüzüğü ile) bu hale getirildi.

•

Yukarda belirtilen üç gruptan birine giren ve bu nedenle diğer bir üye devlet ülkesinde yardımlardan
yararlanma hakkına sahip olan kimseler yardımları aşağıdaki boyutlarda ve miktarlarda alabileceklerdir:
-

-

-

Sağlık yardımları talep sahibine yetkili kurum hesabına oturma veya bulunma yeri kurumunca
talep sahibi o ülkede bulunsa idi hangi yardımlardan ne miktarda yararlanacak idiyse, o miktarda
sağlanır. Bununla birlikte, yardım süresi yetkili kurum mevzuatına bağlıdır (Yukarıda bahsi geçen
PİERİK davasında (117/77 sayılı dava), Divan yalnız oturma yeri devletince sağlanan sağlık yardımlarına değinmemiş, aynı zamanda yetkili kurumun sağlama olanağına sahip olduğu yardımlara
da rücû etmiştir);
Eğer bir protez veya büyük önem taşıyan başka bir sağlık yardımından yararlanma hakkı bir üye
devletin kurumunca tanınmışsa ve sonra talep sahibi başka bir üye devlet ülkesine giderse bu yardımların giderleri yardım ilgilinin ikinci ülkeye girişinden sonra sağlanmış bile olsa birinci devlete
aittir;
Eğer bir ücretli veya ücretsiz çalışanın aile bireyleri çalışanın oturduğu üye devlet dışında bir üye
devlet ülkesinde oturuyorlarsa, oturma yeri kurumu yetkili kurum olarak kabul edilecektir. Bu
nedenle, yardım giderlerini yetkili kurumdan ziyade, ücretli veya ücretsiz çalışanın oturma yeri
kurumu üstlenir. Aynı suretle sağlık yardımlarının sağlanma süresi aile bireylerinin oturma yeri
kurumunca tespit edilen süredir.

E/2 PARA YARDIMLARI:
Para yardımları yetkili kurumca ve bu kurum mevzuatına göre ödenir. Ancak varılacak anlaşma üzerine oturma yeri kurumu aracılığı ile de ödenebilir.
E/3 İZLENECEK USUL:
•
Sağlık yardımları, ilgilinin bu yardımlardan yararlanma hakkı kanıtlanmış olmak kaydıyla geçici bulunma yeri kurumunca sağlanır.
•

Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bulunma halinde yardımlardan yararlanma hakkını tasdik eden bir E111 formüleri kullanılır. Bu belge ücretli veya ücretsiz çalışanın ya da aile bireylerinin
yetkili devleti terk etmelerinden önce temin edilir. Temin edilmemişse bulunma yeri kurumu onu yetkili kurumdan E107 formüleri ile ister.
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•

Eğer tıbbi tedavi görmek üzere yetkili devletten gayri bir üye devlete gidilmişse talep sahibi yetkili
kuruma bir E112 formüleri ibraz eder.

•

Para yardımları yukarıda c/1/4/ii bölümünde belirtilen usuller dahilinde talep olunur ve sağlanır. Yardım giderleri yetkili kurumca oturma yeri kurumuna bu sonuncu kurumun parası üzerinden iade edilir.

E/4 ULUSLARARASI TAŞIT İŞÇİLERİ:
Bu kimseler ve aile bireyleri için özel hükümler uygulanır. E 111 formüleri mutat olduğu şekilde kullanılır.Aksi halde, bu kimsenin işvereni veya onun temsilcisi tarafından başka bir özel formüler de (E
110) düzenlenebilir.
Bulunma yeri kurumu E 107 formülerini kullanarak, E 110 formülerinin ibrazı üzerine yetkili kurum
nezdinde ilgilinin yardımlardan yararlanma hakkının bulunup bulunmadığını araştırır. Sağlık yardımları
yetkili kurumun cevabı gelinceye kadar 30 gün süre ile geçici olarak sağlanabilir.
Bu usul ilgilinin yetkili kurumdan ayrılmadan önce yardım hakkının bulunduğuna dair belge almışsa
uygulanmayabilir.
İki veya daha fazla üye devlet ülkesinde kısa sürelerle peş peşe çalıştırılmış olan uluslararası taşıt
işçileri sadece işverenlerinden alacakları belgenin ibrazı üzerine geçici olarak bulundukları üye devlet
ülkesinde sağlık yardımı alabilirler. Bu yardımlara ilişkin giderler yetkili kurumca yardımı yapan kuruma iade edilir.
E/5 PARA YARDIMLARININ HESAPLANMASI:
Eğer yetkili devletin mevzuatına göre para yardımları ücrete veya standart bir ücrete dayanılarak
yapılıyorsa, yalnız yetkili devlette geçen sigortalılık veya çalışma süreleri boyunca elde edilmiş olan
ücret veya ortalama ücret nazara alınır.
Eğer hastalık yardımlarının miktarı kısmen talep sahibinin aile bireylerinin sayısına göre hesaplanıyorsa, diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri yetkili devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi
kabul edilir. Bu kimselerle ilgili ayrıntılar (E 10 formüleri kullanılmak suretiyle) bunların oturdukları
üye devletin kurumunca yetkili kuruma bildirilir.
F.

İŞSİZ KİMSELER VE AİLE BİREYLERİ (1408/71-M.25, bis)

F/1 HAKKIN DOĞMASI:
F/1/1 İŞSİZ KİMSELER (1408/71-Madde 25/1, 2)
Tam işsiz durumda olup yetkili devlet ülkesinden ayrılan ve çalışmak üzere başka bir üye devlet ülkesine giden ücretli veya ücretsiz çalışanlar 1408/71 sayılı Tüzüğün 69/1 ve 71/7/b/ii ikinci bendinin
uygulanmasında (işsizlik yardımlarından hakları olduğu sürece) yetkili kurumca yapılacak hastalık
yardımlarını almaya devam ederler.
Kısmi veya aralıklı işsiz durumda bulunanlar yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturduklarında, Tüzüğün 12 ve 20. maddelerinde tespit edildiği şekilde, yetkili devlet dışındaki üye devlette
oturan ücretli veya ücretsiz çalışanların haklarının doğmasına ilişkin hükümler çerçevesinde işsiz kimse sıfatıyla hastalık yardımlarına hak kazanırlar.
F/1/2 AİLE BİREYLERİ (1408/71-Madde 25/3)
İşsiz kimsenin 1408/71 sayılı Tüzüğün 18.maddesi hükmü nazara alınarak hastalık ve analık yardımlarından yararlanma hakkının doğması için işsizlik yardımlarını ödemekle yükümlü üye devlet mevzuatının öngördüğü koşulları taşımaları kaydıyla halen aile bireylerinin bulundukları veya oturdukları üye
devlet hangisi olursa olsun hastalık ve analık durumlarında yararlanırlar.
F/2 YARDIMLAR:
HAKLARIN KAPSAMI
•

•

Yardımlar aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
- Sağlık yardımları yetkili kurum adına talep sahibinin iş aradığı ülkenin sosyal güvenlik kurumuncaonun mevzuatına göre sağlanır,
- Para yardımları yetkili kurumca doğrudan talep sahibine veya onun adına ilgilinin iş aradığı ülke
kurumunca ödenir.
İşsizlik ödenekleri hastalık para yardımlarının ödendiği süre içinde ödenmez. İşsizlik yardımlarının ihraç edilebildiği süre zarfında (3 ay ) ödenir (1408/71-Madde 69/1C). Mevsimlik işçiler için anılan süre
işsizlik süresi ile sınırlıdır.
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•

Yetkili devlet Belçika ise 3 aylık sürenin sona ermesinden sonra bu ülkeye dönen işsiz kimsenin işsizlik yardımlarından yararlanma hakkı, kendisinin bu ülkede en az 3 ay çalışmasından sonra doğar
(1408/71-Madde 25/4).

•

Bazı üye devletler, talep sahiplerinin hastalık sağlık yardımları süresinin uzatılması için yaptıkları talepleri büyük bir esneklikle karşılamaktadırlar.

F/3 SINIR ÇALIŞANLARI VE 1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜN 71/a/ii VE b/ii MADDESİNİN
UYGULAMA ALANI KAPSAMINA GİREN İŞSİZLER:
HAKLARIN DOĞMASI:
•
Tam işsiz durumda bulunan ve oturdukları üye devletin işsizlik servislerinin emrinde bulunan veya bu
ülkeye giren çalışanlar (sınır çalışanları dahil) sağlık ve para yardımlarından sözkonusu yardım giderlerini üstlenecek olan devlet mevzuatına göre yararlanırlar.
•

İşsiz kimselerin aile bireyleri ile hak sahiplerinin hakları nerede yaşarlarsa yaşasınlar aşağıda gösterilmiştir:
- Sağlık yardımları gider iadesi yetkili kurumca yapılmak üzere oturma veya bulunma yeri kurumunca sağlanır,
- Para yardımları işsizlik yardımlarını ödemekle yükümlü kurumca sağlanır.

•

Sınır çalışanlarının aile bireyleri için yukarıdaki F/1/2 paragrafı uygulanır.

F/4 YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE İŞ ARAYAN KİMSELERCE
YAPILACAK TALEPLERE İLİŞKİN USUL:
•
İşsiz durumda bulunan kimse iş aramak için gittiği ülkenin hastalık sigortası kurumuna bir E 119 formüleri ibraz eder. Eğer para yardımı alacaksa aynı zamanda bir de müdavi hekim ve düzenlenmiş bir
işgöremezlik belgesi verir. Bu belgede kendisinin işsizlik yardımlarından hangi tarihe kadar yararlanacağı belirtilir. Ayrıca, bulunma yeri kurumu bir E303 formülerinde ilgilinin iş aradığını belirtir ve yetkili
kurum adına hangi tarihe kadar işsizlik yardımı alacağını bildirir.
•

İşgöremezliğin başlangıcı ve bitişi işsizin bulunduğu yerin hastalık sigortası kurumunca yetkili işsizlik
sigortası kurumuna ve ilgilinin iş arayan kimse olarak kendini kaydettirdiği kuruma bildirilir (574/72,
Madde 26/5)

F/5 İŞSİZ KİMSENİN AİLE BİREYLERİNİN YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET
ÜLKESİNDE OTURMALARI HALİNDE SAĞLIK YARDIMLARI:
Yardımlar 1408/71 sayılı Tüzüğün 19. Maddesine göre sağlanır (Bkz. yukarıdaki F/1/1 paragrafı).
G.

AYLIK TALEP EDEN KİMSELER VE AİLE BİREYLERİ (1408/71- M. 26)

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 26. Maddesi, sağlık yardımları hakkının bir aylık talebinin işleme konulduğu
sırada son defa yetkili olan üye devlet ülkesi mevzuatına göre sona ermesi halinde sağlık yardımlarından yararlanma hükümlerini içermektedir. Böyle bir durumda, yardımlar aylık talebinde bulunan
kimsenin ve aile bireyinin oturdukları üye devlet mevzuatına göre sağlanacaktır.

•

Bununla birlikte yardımlardan yararlanma hakkı, sözü edilen kimsenin aylık talep eden kişi sıfatıyla:
- Ya kendisinin oturduğu üye devlet mevzuatına göre,
- veya diğer bir üye devlet mevzuatına göre, yardımlardan yararlanma hakkının bulunması koşuluna
bağlıdır.

•

Eğer yardımlardan yararlanmak için aylık talebinin işlemde olduğu süre zarfında prim ödeme koşulu
sözkonusu ise, bu primlerin ödenmesi gerekecek, aksi halde sağlık yardımları hakkı prim ödemenin
son bulduğu tarihi izleyen ikinci ayın sonunda sona erecektir.

•

Yardım bedelleri primleri tahsil eden kuruma aittir. Eğer bu kurumca prim tahsil etme mecburiyeti
yoksa o takdirde yardım giderleri aylık veya ödeneğin tahsisinden sonra yardımları ödeyecek kuruma
ait olacaktır.

•

Öte yandan, oturma yeri kurumundan yardım alabilmek için, talep sahiplerinin ve aile bireylerinin
kendilerini o kuruma kaydettirmeleri şarttır. Bunun için, E 120 formüleri ibrazı yeterli olup belge sağlık yardımlarını ödemekle yükümlü yetkili kurumca düzenlenecek ve belgede ilgilinin yardım hakkının
bulunduğu belirtilecektir.
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H.

AYLIK SAHİPLERİ VE AİLE BİREYLERİ:

H/1 OTURMA YERİ ÜLKESİNDE YARDIM HAKKI VARKEN BİRDEN FAZLA ÜLKECE AYLIK
ÖDENMESİ (1408/71, MADDE 27):
•

Eğer iki veya daha fazla üye devlet mevzuatının uygulanmasında bir yaşlılık aylığı veya ödeneği alan
kimse kendisine sağlık yardımı sağlama olanağı veren bir üye devlet ülkesinde oturuyorsa, bu kabil
yardımlar, aylık sahibi ve aile bireylerinin oturdukları ülke kurumunca gider iadesi yükümü ona ait
olmak üzere, sanki yalnız o devletin mevzuatına göre aylık hakkına sahipmiş gibi, sağlanır.

•

Adalet Divanı “AULİCH/Almanya” ile ilgili 26 Mayıs 1976 tarih, 103/75 sayılı kararında 27.maddenin uygulama alanını “yalnız sağlık yardımlarına yaygın olup isteğe bağlı bir sigorta rejiminde ödenen primleri karşılamak üzere ödenek gibi bir yardımdan yararlanmayı öngörmeyen
alan” olarak tanımlamıştır. Bu husustaki karar şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 27.maddesi ancak emeklinin oturduğu devletin yetkili kurumunca hastalık veya analık risklerinin meydana gelmesinden sonra bu risklerle ilgili olarak sağlanacak yardımlara rücu eder ve emeklinin diğer bir üye devlet mevzuatına göre bir isteğe
bağlı sigorta rejiminin prime katılımı gerektiren bir yardımından muhtemel yararlanma
hakkını etkileyemez”.

H/2 BİR VEYA BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE AYLIK VEYA ÖDENEK
ÖDENMESİ/OTURMA YERİ ÜLKESİNDE BİR YARDIM HAKKININ DOĞMAMASI
(MADDE 28):
Aylık sahipleri ve bunların aile bireyleri, yardım hakkının mevcut olmadığı bir üye devlet ülkesinde
oturmalarında, yine de o üye devlette yardımlardan -birleşmeye ilişkin kural ve Tüzüğün VI No’lu Eki
saklı kalmak üzere- aylık sahibinin kendisine aylık ödemekle yükümlü bir veya birden fazla devlet
mevzuatına göre yardım hakkının bulunması koşulu ile yararlanırlar.
Bu kabil yardımlar aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
- Sağlık yardımları oturma yeri kurumunca onun mevzuatına göre sağlanır. Yardım giderleri yardım
hakkının doğduğu yetkili kurumca üstlenilir,
- Eğer yardımlardan yararlanma hakları birden fazla üye devlet mevzuatına göre doğuyorsa giderler
ilgilinin en uzun süre ile mevzuatına tabi olduğu kurumca üstlenilir veya böyle bir yükümlülüğü
tespit olanaksızsa ilgilinin en son mevzuatına tabi olduğu kurumca karşılanır.
H/3 YARDIM HAKKININ MEVCUT OLDUĞU OTURMA YERİ ÜLKESİ DIŞINDA BİR VEYA BİRDEN
FAZLA ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE AYLIK VEYA ÖDENEK ALINMASI:
•

Eğer bir aylık veya ödenek alan kimse aylıkla ilgili hiç bir pay ödemeyen bir devlet ülkesinde oturuyorsa ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları sigortalılık veya çalışma koşullarına bağlı değilse,
ilgiliye ve aile bireylerine ödenebilecek yardımların giderleri yukarıdaki paragrafta belirtildiği şekilde,
aylığı ödemekle yükümlü kurumlardan birine aittir. Bu aylıklar veya ödeneklerden yararlananlar bir E
121 formüleri ibraz ederek kendilerini oturdukları yerin kurumuna kaydettirirler.

•

Aylığın ve ödeneğin sürekli olarak alınmakta olduğunun kanıtlanması yardım talebinde bulunanlara ait
olup bu kimseler yardımlardan yararlanma haklarını etkileyecek her nevi durum değişikliğini yetkili
kuruma bildirmek zorundadırlar.

H/4/AYLIK SAHİBİNİN OTURDUĞU ÜLKE DIŞINDA OTURAN AİLE BİREYLERİ/OTURMANIN
AYLIK SAHİBİNİN OTURDUĞU ÜLKEYE NAKLİ
•

Eğer bir aylık sahibi bir üye devlet mevzuatına göre hastalık analık yardımlarından yararlanma hakkına sahipse, aylık sahibinin oturduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri
sanki aylık sahibi bu kimselerle aynı ülkede oturuyormuş gibi yardımlardan yararlanırlar.

•

1408/71 sayılı tüzüğe 307/99 sayılı tüzük ile eklenen Kesim 5 bis, madde 34 bis hükümlerine göre
yüksek öğrenim yapan ve bir mesleki eğitim gören kimseler ile bunların aile bireylerine ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Bu hükümlere göre 1408/71 sayılı tüzüğün bazı maddeleri öğrencilere ve ihtiyaç
oldukça bunların aile bireylerine de uygulanacaktır.

•

Yardımlar aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
- Sağlık yardımları aile bireylerinin oturma yeri kurumunca ve onun mevzuatı uyarınca sağlanır,
- Para yardımları yetkili kurumca onun yükümünde olmak üzere ilgiliye bu kurumca doğrudan veya
oturma yeri kurumunun aracılığı ile ödenir.
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H/5 AİLE BİREYLERİNİN DİĞER BİR ÜYE DEVLETTE OTURDUKTAN SONRA OTURMALARINI
AYLIK SAHİBİNİN OTURDUĞU ÜYE DEVLETE NAKLETMELERİ (1408/71-M.29)
•

Yukarıda belirtilen durumda bulunan kimseler:
- Sağlık yardımlarından, oturmalarını naklettikleri üye devlet mevzuatına göre, oturmalarını nakletmeden önce aynı olay için hastalık veya analık yardımı almış olsalar dahi,
- Para yardımından, yukarıda C/1/3 paragrafında belirtilen kurallara göre, yararlanırlar.

H/6 İŞLEMLER VE İZLENECEK USULLER:
Yardımlardan yararlanabilmek için, aile bireyleri oturma yeri kurumuna kendilerini kaydettirmek zorundadırlar. Kayıt işlemi E 122 formüleri aracılığı ile yapılır. Bu belgenin geçerlilik süresi, bir Fransız
kurumu tarafından verilmesi hariç, belirsizdir. Böyle bir durumda belge (Fransa için) yalnız bir yıl için
geçerli olup her yıl yenilenebilir.
H/7 BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN YARDIMLAR(1408/71-M.30)
Yukarıda C/1/4 paragrafında tespit edilen büyük önemde protezler ve cihazlar aylık ve gelir sahiplerine ve ödenek sahiplerine kıyas yoluyla uygulanır.
H/8 AYLIK SAHİBİNİN VE AİLE BİREYLERİNİN OTURDUKLARI ÜYE DEVLETTEN GAYRİ BİR
ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE BULUNMALARI (1408/71-M.31)
•

Yukarıda belirtilen durumda, bir üye devlet mevzuatına göre veya iki veya daha fazla üye devlet
mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya ödenekten yararlanan ve bu devletlerden birinin
mevzuatına göre aylık alan kimse ve onun aile bireyleri aşağıdaki kurallara göre yardım alırlar:
- Sağlık yardımları bunların ve aile bireylerinin bulunma yeri kurumunca, bu kurum mevzuatına
göre, yardım giderleri aylık sahibinin oturma yeri kurumuna ait olmak üzere sağlanır.
- Para yardımları yukarıda C/1/3 paragrafında tespit edilen kurallara göre sağlanır.
•
1408/71 sayılı Tüzüğün 31.maddesinden açıkça anlaşılacağı gibi bir aylık veya gelir sahibinin veya
ödenek sahibinin oturma yeri kurumunun bütün durumlarda yetkili kurum olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
H/9 ESKİ SINIR ÇALIŞANLARI VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ İLE HAK SAHİPLERİ İÇİN
SORUMLULUĞUN ÜSTLENİLMESİ KONUSUNDA ÖZEL HÜKÜMLER:
Aylık sahibi ile aynı üye devlet ülkesinde oturan veya diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan eski sınır çalışanlarına, bunların aile bireylerine ve hak sahiplerine 27 veya 31. Madde uyarınca sağlanacak
yardımların giderleri oturma yeri kurumu ile sınır çalışanının aylık veya ödeneğin hüküm ifade ettiği
veya ölümün vuku bulduğu tarihten hemen önceki 3 ay zarfında bu sıfatı taşımış olması koşulu ile
bölüştürülür.
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ (1408/71-M. 36)
•
Sağlık yardımları giderleri yetkili kurumca bu yardımları sağlayan kuruma tam olarak iade edilir.
574/72 sayılı Tüzüğün 93, 94 ve 95. Maddeleri gider iadesine ilişkin uygulama kurallarını içermektedir.
•

1408/71 /Ek VI, ulusal hükümlerin uygulanması ile ilgili bazı özel kuralları kapsamaktadır.
Alt-Kesim 2
MALÜLLÜK

•
•
•
•
A)

1408/71 sayılı Tüzük, Madde 37- 43 bis ve EK IV
574/72 sayılı Tüzük, Madde 35, 39
Divan Kararları
1970-2003 yılları arasında 222 karar
İK Kararları: 1963-2003 yılları arasında 12 karar
HAKKIN KAZANILMASI (1408/71 MADDE 38):
Topluluk sosyal güvenlik sisteminde malüllük aylığından yararlanma hakkının kazanılması sigortalılık
sürelerinin genel rejimde veya özel rejimde geçmiş olmasına göre farklıdır.

A/1 GENEL REJİMLERDE(1408/71.M.38)
Bir üye devletin mevzuatı, ücretli veya ücretsiz çalışanlar veya belirli bir istihdamda çalışan kimseler
için sigortalılık veya oturma sürelerinin özel rejim olmayan bir rejimde geçmiş olması koşuluna bağlıyorsa, o üye devletin kurumu süreler ister genel rejimde, ister özel rejimde geçmiş olsun ve talep
sahibi ister ücretli ister ücretsiz çalışan olsun, bu mevzuatı uygulayan kurum talep sahibinin her üye
devlet mevzuatında geçen bütün sigortalılık sürelerini veya gereğine göre oturma sürelerini nazara
almak zorundadır.
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A/2 ÖZEL REJİMLERDE (1408/71.M.38)
•
Ücretli çalışanlarla ilgili olarak, bir üye devletin mevzuatı yardımları ancak sigortalılığın bir özel rejimde veya belirli bir rejimde geçmesi koşuluna bağlıyorsa, diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen
sigortalılık sürelerinin birleşmesi, ancak ilgilinin benzeri bir rejimde veya bir meslekte veya mesleklerde geçen sigortalılık sürelerinin varlığı ile mümkündür (Madde 38/2).
•

Aynı suretle, 1408/71 sayılı Tüzüğün 38/3 Maddesine göre bir üye devletin mevzuatı bazı yardımların
tahsisini sigortalılık sürelerinin sadece ücretsiz çalışanlar için bir özel rejime bağlı bir meslekte geçmiş
olması koşuluna bağlıyorsa, diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen süreler, yardımların tahsisinde bu sürelerin sadece benzeri bir rejimde veya meslekte geçmiş olması halinde nazara alınır.

•

Bununla birlikte, bir üye devlet mevzuatına göre, çeşitli rejimlerde geçen sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına olanak veren bir koordinasyon (eşgüdüm) sistemi mevcutsa, aynı hak diğer üye devletlerde, geçen sigortalılık sürelerinin koordinasyonunda nazara alınacaktır.

•

Öte yandan, ücretli veya ücretsiz çalışan malüllük aylığına hak kazanmak için gerekli koşulları yerine
getirmiyorsa, o takdirde bir özel rejimde veya belirli bir faaliyet tipini icra eden kimselere uygulanan
rejimde geçen sigortalılık süreleri, yetkili devletin sosyal güvenlik genel rejimine göre veya yetkili
devlette işçilere ya da müstahdemlere uygulanan rejim uyarınca bir aylık talebinde bulunmada, ilgilinin bu rejimlerden birine veya birkaçına tabi olmuş bulunması koşulu ile nazara alınabilir (1408/71,
Madde 38/1, 3).

B)
•

TALEPTE BULUNMA VE AYLIĞIN HESAPLANMASI :
Yardımlardan yararlanma talebinde bulunmada ve aylığın hesaplanmasında, malüllük sigortası rejimleri iki gruba ayrılır:
a) Aylık miktarının talep sahibinin sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmadığı rejimler:
Bu rejimlerin uygulanmasında, talep sahibi rejime tabi olma süresinin uzunluğu ne olursa olsun
sabimiktarda bir aylık alır. Her üye devletin ülkesinde yürürlükte olan rejimler 1408/71 sayılı Tüzüğün IV no’lu Ekinde (A Bölümü) belirtilir. Bu tür rejimler Divan davalarında “A TİPİ REJİMLER”olarak
adlandırılmıştır.
b) Aylık miktarının talep sahibinin geçirdiği sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı rejimler:
Böyle bir uygulamada, aylığın miktarı geçen sigortalılık sürelerine başvurularak hesaplanır. Bu
rejimler de Divan Kararlarında “B TİPİ REJİMLER” olarak adlandırılmıştır.

B/1 TALEPLER İÇİN İZLENECEK USUL
a) B/1/1. A TİPİ REJİMLER (1408/71-M.37-39// 574/72, M.35/1).
Talepler:
b) Ya talep sahibinin aylık talebinde bulunduğu sırada bağlı olduğu kuruma,
c) Ya da oturma yeri kurumuna yapılır (bu durumda bu kurum talebi ilgilinin en son bağlı olduğu
kuruma aktarır).
B/1/2. B TİPİ REJİMLER (1408/71-M.40//574/72 M.36/1).
Bu rejimlere göre talep konusunda izlenecek usul yaşlılık ve ölüm aylıklarının talep edilmesinde uygulanan usulle aynıdır. Bu usulle ilgili ayrıntılı bilgi ilerde ilgili paragrafta verilmiştir. Genel kural olarak,
talepler oturma yeri kurumuna yapılır. Eğer talep sahibi bu kurum mevzuatına tabi olmamışsa oturma
yeri kurumu talebi ilgilinin sigortalı olmuş bulunduğu üye devletin kurumuna aktarır.
B/2 YARDIMLARIN HESAPLANMASI
B/2/1. A TİPİ YARDIMLAR (1408/71-M.39)
•

Çalışanın sadece A tipi malüllük yardımları sağlayan bir rejime tabi olması halinde, bu yardımlar malüllükle sonuçlanan işgöremezliğin meydana geldiği tarihte mevzuatı uygulanmakta olan üye devletin
kurumunca hesaplanır (1408/71, Madde 39/1). Bu kurum, gereğine göre ilgilinin diğer üye devletler
ülkesinde geçen sigortalılık sürelerini nazara alarak kendisinin aylık hakkı için gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını tespit eder (1408/71, Madde 39/1). Eğer çalışan birden fazla A tipi rejime ve B tipi
yardım sağlayan bir rejime tabi ise, hesaplama, Tüzüğün malüllük aylığı miktarının sigortalılık süresi
uzunluğuna bağlı olarak hesaplanmasına ilişkin 40. maddesine göre yapılır.

•

Anılan devletin aylık hakkının kazanılmasına ilişkin koşullarını taşıyan bir kimse yardımları yalnız o
devletten alır. Eğer anılan kimse bu sonuncu üye devlet mevzuatına göre aylık hakkı doğuran koşulları
taşımıyorsa, yardımlardan gereğine göre birleşik hizmetle ilgili 38. Madde hükümleri çerçevesinde
yardım hakkından yararlanabileceği diğer herhangi bir üye devlet mevzuatına göre yararlanır.
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•

Üye devletlerden talep sahibinin aylık hakkından yararlanabileceği birinin mevzuatı yardımların 46bis/2
maddesi anlamında diğer gelirler veya başka mahiyette bir yardımla birleşmesi halinde indirilmesini,
askıya alınmasını veya kaldırılmasını ilgilendiren kuralları öngörüyorsa, duruma göre 46bis/3 ve 46
quater/5.maddeleri (MUTATİS MUTANTİS) uygulanacaktır. Bu hükümler, ilerde yaşlılık yardımlarının
birleşik hizmete göre hesaplanmasına ilişkin paragraflarda belirtilmiştir.

•

Kendisine 71/1/a/ii maddesi veya 71/1/b/ii maddesinin birinci cümlesi uygulanan TAM İŞSİZ durumdaki bir talep sahibi oturduğu üye devletin yetkili kurumunca öngörülen malüllük aylığını, sanki son
çalışması sırasında bu kurum mevzuatına tabi imiş gibi alır. Oturma yeri kurumu yardım tutarını üstlenir (Madde 39/6).

B/2/2. AİLE BİREYLERİ İLE İLGİLİ ZAMLAR (1408/71 MADDE 39/4)
•
Eğer aylığın miktarı talep sahibinin çocukları dışındaki aile bireylerinin sayısına göre değişiyorsa, diğer
bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri nazara alınır. Bu kimselere ilişkin zamlardan yararlanma
talebinde bulunmada, talep sahibinin yetkili devlet dışında oturan aile bireylerinin sayısını gösteren bir
belge aile bireylerinin oturdukları yerin hastalık sigortası kurumunca yetkili kuruma gönderilecektir.
Bu belge 12 ay için geçerli olup her yıl yenilecektir.
•

Yukarıda belirtilen kurallara göre hesaplanan yardımlara yalnız aşağıdaki koşulları taşıyan talep sahipleri hak kazanabilirler:
a) Talep sahibi yetkili devletin veya A tipi rejimi uygulayan bütün ilgili üye devletlerin malüllük aylığına hak kazanmak için gerekli koşullarını yerine getirmelidir. Aylık hakkı Tüzüğün IV no’lu Ekinin
A bölümünde belirtilmeyen bir mevzuat uyarınca geçen sigorta primlerine dayanmamalıdır. Gerçekte sadece IV no’lu Ekte belirtilen bir rejimde ödenen primler anılan IV no’lu Ekin A bölümünde
sözü edilen bir rejimin uygulanmasında yardımlardan yararlanma hakkı verebilir;
b) A tipi rejimi uygulayan bir üye devletin mevzuatı uyarınca yardımlara hak kazanmayıp B tipi bir
aylık hakkına sahip olan bir ücretli veya ücretsiz çalışan bu tip yardım için talepte bulunmalıdır. A
tipi aylıktan yararlanmak için B tipi aylık haklarını kullanmaktan vazgeçemez;
c) Talep sahibi 44/2. Maddesi çerçevesinde bir yaşlılık aylığından yararlanma hakkına sahip olamaz.

•

Eğer B tipi bir rejim uyarınca para yardımlarının tahsisi ilgilinin belirli bir süre hastalık para yardımlarını almış olmasına veya belirli bir süre işgöremez durumda bulunmuş olması koşuluna bağlı ise,
bu mevzuata tabi olmuş bulunan talep sahibi başka bir üye devletin mevzuatına tabi iken malüllükle
sonuçlanan bir işgöremezliğe maruz kalırsa, kendisinin:
a)Bu işgöremezliği ile ilgili olarak ikinci üye devletin mevzuatının uygulanmasında hastalık para yardımı almış olduğu veya bir ücret almaya (haftalık veya aylık bir ücret) devam etmiş olduğu her süre;
b)Malüllükle sonuçlanan işgöremezliği ile ilgili olarak bu malüllük çerçevesinde ikinci üye devletin
mevzuatına göre malüllük ve yaşlılık yardımı aldığı her süre; sanki kendisine hastalık para yardımlarının birinci üye devlet mevzuatına göre ödendiği veya kendisinin bu mevzuat uyarınca işgöremez
duruma düştüğü bir süre söz konusu imiş gibi nazara alınacaktır.

•

Birinci üye devlet mevzuatına göre malüllük yardımlarından yararlanma hakkı ya bu mevzuatta gerektiği şekilde hastalık ödeneği ile ilgili ilk sürenin (ilk hastalık ödeneği süresi) sona ermesinde veya bu
mevzuatta gerektiği şekilde işgöremezlik süresinin sona ermesinde (hiçbir suretle ikinci üye devletin
mevzuatına göre malüllük yardımlarından yararlanma haklarının doğmasından önce olmamak koşulu
ile veya ilgilinin ikinci üye devletin para yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğu son günü
izleyen gün itibariyle) kazanılmış olacaktır.

•

Bu hükümler 2595/77 sayılı Tüzükle 1408/71 sayılı Tüzüğe dahil edilirken, üye devletlerce aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir:
“Bir üye devletin mevzuatı anlamında işgöremezliğin değerlendirilmesi, çalışanın o üye
devlet ülkesinde bulunması koşuluna bağlı değildir. Bu nedenle, malüllük yardımlarından
yararlanma hakkını ilgilinin belirli bir süre içinde işgöremez durumda bulunması koşuluna
bağlayan mevzuatı uyarınca aylık hakkı sözkonusu ise, 40/3/a maddesine halel gelmeyecek şekilde belirlenebileceği” açıklanmıştır.

•

Tüzüğün 40/3.maddesi, sözü edilen durum varsayıldığında, yine de, malüllük aylığı hakkının A tipi
mevzuat çerçevesinde ya ilk hastalık ödeneğinin veya ilk işgöremezliğin sözkonusu mevzuata göre
sona ermesinde veya en geç:
- Ya ikinci üye devletin A tipi mevzuatına göre yardım hakkının doğduğu tarihte,
- Veya ilgilinin bu ikinci devlet mevzuatına göre hastalık para yardımlarından yararlanma hakkına
sahip olduğu günü izleyen gün itibariyle, doğmasını öngörmektedir.
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•

Başlangıçta, A tipi bir rejime tabi olup sonradan B tipi mevzuata tabi iken malül olan bir çalışanın A tipi
mevzuata göre aylık haklarından nasıl yararlanacağına ilişkin olan bu hükümler 1408/71 sayılı Tüzüğe halen BİRLEŞİK KRALLIK, HOLLANDA ve İRLANDA’da uygulama konusu olan mevzuatların nazara
alınmasını sağlayacak biçimde dercedilmiştir.

•

Birleşik Krallık ve İrlanda mevzuatlarının uygulanmasında, malüllük yardımları belli bir süre zarfında
hastalık para yardımlarının tahsisinden sonra sağlanmaktadır.

•

Belçika ve Hollanda mevzuatlarına göre, yardım hakkı ancak belli bir işgöremezlik süresinin sona ermesinden sonra doğabilmektedir.

•

Ayrıca, bu hükümler, çeşitli üye ülkelerde malülün ücret veya kazancının hastalık para yardımları yerine ödenmeye devam etmesi ve B tipi rejimler çerçevesinde malüllük aylığından yararlanma haklarının
hastalık yardımlarının belli bir süre ödenmesinden sonra sağlanması durumu nazara alınarak düzenlenmiştir.

•

Adalet Divanı “The QUEEN / Birleşik Krallık” ile ilgili 9 Kasım 1977 tarih ve 41/77 sayılı kararında,
Tüzüğün B tipi yardımların hesaplanmasına ilişkin hükümlerinin 40.maddede, 2595/77 sayılı Tüzükle
yapılan değişikliğe uygun biçimde yorumlanması gerektiğine işaret etmiştir. Karar şöyledir:

“Tüzüğün 45.maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Bir üye devletin mevzuatı malüllük yardımlarından yararlanma hakkını ilgili kimsenin bu mevzuata göre önceden geçmiş belli bir süre
zarfında hastalık yardımlarından yararlanmış olması koşuluna bağlıyorsa, böyle bir durum
söz konusu olmak kaydıyla, bu koşul a) sigortalılık sürelerinin geçmesine ve b) gerekli şekiller ve sürelerde bu anlamda bir talepte bulunulmuş olmasına bağlı olduğundan:
a) Anılan üye devletin yetkili kurumu her üye devlette geçmiş olan sigortalılık sürelerini sanki
kendi mevzuatına göre geçmiş gibi nazara alır;
b) Gerekli şekillerde ve sürelerde bir talepte bulunulmuş olması koşulu bu talebin oturma yeri
kurumunun mevzuatı çerçevesinde yapılmış olması kaydıyla yerine getirilmiş sayılmalıdır.”
•

Öte yandan, bir üye devletin kurumunca talep sahibinin malüllük derecesi konusunda alınan bir karar,
diğer bir üye devletin kurumunu, bu devletlerin mevzuatları arasında uyum bulunması ve malüllük
derecesine ilişkin koşulların Tüzüğün V no’lu Ekinde tanınmış olması kaydıyla bağlar.

B/2/3. B TİPİ YARDIMLAR
B tipi malüllük yardımları Tüzüğün 40/1.maddesinde yaşlılık yardımları için belirtilen usul dahilinde
hesaplanır. Bu hükmün uygulanabilmesi için, sigortalı olduğu riskin meydana geldiği tarihte diğer bir
üye devlet mevzuatına tabi olan veya başka bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımlara hak kazanan
bir çalışanın sigortalılık sürelerinin veya en azından çalışma sürelerinin ve/veya ilgilinin çalıştığı tarihte
yürürlükte olmakla birlikte Tüzüğün kabulünden önce işinden ayrılmış olduğu tarihte yürürlükte olan
bir üye devlet mevzuatı uyarınca (bu mevzuat riskin meydana geldiği tarihte farklı tipten bir mevzuat
olsa dahi) öyle kabul edilen sürelerin bulunması yeterlidir.
C)
•

MALÜLLÜK DERECESİNİN ARTMASI (1408/71 MADDE 41)
Ücretli veya ücretsiz çalışan bir tek üye devlet mevzuatına tabi olmuşsa malüllük derecesinin artması
halinde derece artışından ileri gelen yardımı o devletin yetkili kurumu üstlenir.

•

Eğer ilgili kimse kendisine malüllük yardımlarından yararlandıktan sonra bir veya birden fazla üye
devlet mevzuatına tabi olmuşsa, yardımlar 1408/71 sayılı Tüzüğün 37/1 veya 40/1 veya 2.maddelerine göre hesaplanarak sağlanır. Başlangıçtaki işgöremezlik için yetkili kurum bir Hollanda kurumu
ise özel kurallar uygulanır. Böyle bir durumda, Hollanda kurumu derecenin artmasından sonra aylığı
ödemeye devam eder ve miktar ilgilinin son defa mevzuatına tabi olduğu üye devletçe ödenmesi gereken aylıktan (aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde) düşülür:
- Ağırlaşmaya neden olan hastalık Hollanda’da aylık tahsisine yer vermiş olan hastalığa benzer bir
hastalıksa,
- Bu hastalık ilgilinin son defa tabi olduğu mevzuat anlamında bir meslek hastalığı ise ve Tüzüğün
60/1/b maddesinde belirtilen bir ağırlaşma için ek yardım ödenmesini gerektiriyorsa,
- İlgilinin aylıktan yararlandığı tarihten sonra tabi olduğu mevzuat veya mevzuatlar Tüzüğün IV
no’lu Ekinin A bölümünde belirtilen mevzuatlardansa.

•

Eğer yukarıda belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonunda aylığın toplam miktarı ilgilinin evvelce
aldığı aylığın altında ise, aylığın ödenmesini ilk kez üstlenmiş olan kurum iki miktar arasındaki farka
eşit bir ek miktar öder.
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•

Eğer ücretli veya ücretsiz çalışan malüllük derecesinin arttığı sırada bir üye devletin mevzuatına göre
bir malüllük aylığına hak kazanmıyorsa, kendisinin malüllük aylığını ilk kez aldığı üye devletin kurumu
ilgiliye ödenmesi gereken miktarı hesapladığı sırada tespit edilen malüllük derecesindeki ağırlaşmayı
nazara alır.

D) TALEP SAHİBİNİN MALÜLLÜK DERECESİNİN BELİRLENMESİ
•
Talep sahibinin malüllük derecesinin belirlenmesinde, belirlemeyi yapacak üye devletin kurumu diğer
her üye devlette ilgilinin durumuyla ilgili her nevi tıbbi bilgi ve belgeyi nazara alır.
•

Her kurum ilgiliyi dilediği hekime muayene ettirme yetkisine sahiptir (574/72 Madde 40). Bununla
birlikte, talep sahibinin malüllük derecesi üzerinde bir üye devletin kurumunca alınan bir karar, diğer
üye devletlerin mevzuatı ile birinci devletin mevzuatı arasında uyum bulunduğunun 1408/71 sayılı
Tüzüğün V no’lu Ekinde belirtilmiş olması koşulu ile bağlayacaktır.
Bu hüküm malüllüğü düzenleyen Divan kararlarına rücu etmektedir. Sonraki bir tarihte malüllüğün
mevcut olmadığını tespit eden kararlara yaygın değildir. Bu husustaki Divan kararı şöyledir:
“Tüzüğün 40/4. maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Bu hükmün rücu ettiği malüllük derecesi
üzerinde alınan bir karar münhasıran malüllüğü tanıyan bir kararı ilgilendirir, sonraki bir
tarihte malüllük halinin mevcut olmadığı yolunda alınmış bir kararı etkilemez” (BACCINI/
ONEM ile ilgili 10 Mart 1983 tarih, 232/82 sayılı Divan Kararı).

E)

F)
•

YARDIMLARIN ASKIYA ALINMASI (KESİLMESİ) VEYA KALDIRILMASI (1408/71-M.41/1,
42/2)
Bir malüllük aylığının ödenmesi belirli bir tarihte askıya alınırsa, askıya almadan önce aylığı ödemekte olan kurum aylığın ödenmesine hangi şartla ve ne zaman tekrar başlanacağı konusunda sorumlu
olmaya devam eder.
Bir aylık kaldırılır ve ücretli veya işsizin durumu aylığın yeniden ödenmeye başlanmasına yol açarsa,
yardımlar 1408/71 sayılı Tüzüğün 37/1, 41/1 veya 2 ve duruma göre 42/2. Maddelerine göre sağlanır.
MALÜLLÜK YARDIMLARININ YAŞLILIK YARDIMLARINA ÇEVRİLMESİ
Topluluk hukuku, sosyal güvenliğin evrensel boyutları ile uyumlu olarak, üye devletlerde emeklilik
yaşına ulaşıldığında malüllük yardımlarının yetkili devlet mevzuatı uyarınca ve 1408/71 sayılı Tüzüğün
Bölüm III, Kısım 3 hükümlerine göre yaşlılık aylığına çevrilebilmesine olanak vermektedir.

•

Eğer bir ücretli veya ücretsiz çalışan bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre yaşlılık yardımları talebinde bulunabilme hakkına sahipse, malüllük yardımlarını ödemekle yükümlü her kurum
(bu yardımlar yaşlılık yardımlarını çevrilmediği sürece talep sahibi onları almaya müstahak durumda
olduğu takdirde) emeklilik aylığını ödemeye devam eder.

•

İki aylıktan yaşlılık aylığının fazla olması halinde ilgili kimse fazla olan aylığı alma hakkına sahiptir.
LACOBELLİ ile ilgili 3 Şubat 1993 tarih, C-275/91 sayılı kararında Divan aşağıdaki yorumu yapmıştır.
“1408/71 sayılı Tüzüğün 46.maddesinin 1.paragrafı son bendi ve 574/72 sayılı Tüzüğün
36/4.maddesi bir üye devlet kurumunun 40.maddeye dayanarak kendisine malüllük aylığı
talebini aktardığı kurumun bir çalışana, miktarca daha fazla olduğu için yaşlılık aylığı tahsis etmesine engel değildir.”

•

Malüllük yardımlarının yukarıda belirtildiği gibi yaşlılık aylığına çevrilmesi genellikle ikili sözleşmelerde
de sözkonusudur. Bu çevirmeden maksat, genel olarak, ilgilinin yaşlılık aylığına hak kazanma yaşına
geldikten sonra kendisi için sosyal güvenliğin yaşlılık sigortası hükümlerinin uygulanması gerektiği
görüşüne dayanmaktadır. Bununla birlikte böyle bir çevirme olayında ilgili kimsenin malüllük halinin
gerektirdiği avantajlardan yararlanmaya devam etmesi malüllük derecesinin düzeyine bağlı bulunmaktadır.
Alt-Kesim 3
YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)

•
•
•
•

1408/71 sayılı Tüzük Madde 44-51
574/72 sayılı Tüzük Madde 35-59
Adalet Divan Kararları
1963-2003 yılları arasında 82 karar
İdari Komisyon Kararları
1973-1987 yılları arasında 10 karar
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A)
•

GİRİŞ
1408/71 sayılı Tüzüğün 44-51.maddeleri ve 574/72 sayılı Tüzüğün 35-39.maddeleri yaşlılık ve ölüm
aylıkları ile B tipi malüllük aylıklarının iktisabı ve hesaplanma usulleri üzerinde uygulanacak kuralları
tespit etmektedir. B tipi yardımlarla ilgili olarak:
- Mallüllük aylığı miktarının B tipi rejim uygulayan iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre
sigortalılık sürelerinin uzunluğuna bağlı olmadığı, veya
- İlgilinin aralıklı veya aralıksız olarak A tipi rejime ve B tipi rejime tabi olduğu hallerde, mallülük
aylıklarının nasıl hesaplanacağına ilişkin hükümler anılan maddelerde yer almaktadır.

•

Bu hükümler 1 Haziran 1992 tarihinde yürürlüğe giren 1248/92 sayılı Tüzükle geniş bir şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikler hem Adalet Divanı kararları gereği hem de mevcut boşlukların doldurulması
amacıyla yapılmıştır.

•

Tüzüğün ilgili bölümü uyarınca malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesaplanmasında hatırda tutulması gereken temel kural “yardımlardan yararlanma hakkının doğmasında sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin nazara alınması gereken hallerde talep sahibinin bütün meslek
yaşamı boyunca geçirdiği bu sürelerin tümüyle nazara alınması” ilkesine dayanır.

•

Bu kuraldan maksat, aylıkların gayri adil olarak birleşmesini ve çeşitli üye devletlerde hizmetleri
bulunan bir talep sahibinin yardım talebi sonrasında ilgili her üye devlet nezdinde ayrı ayrı talepte
bulunmasını önlemekten ibarettir. Bu kuralın getirilmesi Adalet Divanının yorumladığı gibi Topluluk
hukukunda “3 No’lu Tüzük hükümlerine kıyasla bir keşif” olmuştur.

•

Tüzüğün 44/1.maddesinin bazı istisnaları vardır. Bu istisnalar şunlardır:
1) Eğer talep sahibi bir üye devlet mevzuatına göre hak kazandığı yardımın tasfiyesini kesinlikle erteletmeyi talep ederse, bu üye devletin mevzuatı talep konusu yardımın hesaplanmasında nazara
alınmayacaktır. Bu nedenle talep sahibi yardımın hesaplanması sırasında kendisi için az elverişli
olan mevzuatın nazara alınmamasını isteyebilecektir;
2) Eğer talep sahibi bağlı olduğu üye devlet mevzuatlarından birinin şartlarını yerine getirmiyorsa,
kendisinin bu üye devlet ülkesindeki sigortalılık veya oturma süreleri (yardımın hesaplanması
sırasında, diğer bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre yardımlara hak kazanması ve
bu yardımlardan daha yüksek düzeyde bir yardımın belirlenmesine olanak vermemesi koşulu ile)
nazara alınmayabilecektir (1408/71, Madde 49/1/b/i).
3) 1408/71 sayılı Tüzüğün 48.maddesi 1 yılı bulmayan oturma sürelerinin bir aylığın hesabında bazı
hallerde nazara alınmayabileceğini ve yalnız bu sürelerin nazara alınması halinde o mevzuata göre
hiçbir hakkın doğmayacağını öngörmektedir (bk. Aşağıdaki “E” paragrafı).

B)
•

SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Tüzüğün 45/1.maddesi, yardımların kazanılması, devamı veya yeniden elde edilmesinde iki veya daha
fazla üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerinin nazara alınmasından
ibaret bir genel birleştirme kuralı öngörmektedir. Anılan maddeye göre, bir üye devletin mevzuatı
Tüzüğün 45/3/3.maddesi anlamında ücretli veya ücretsiz çalışanlar için özel rejim olmayan bir rejim
uyarınca yardımdan yararlanma hakkının kazanılması sigortalılık veya oturma sürelerinin bulunması koşuluna bağlı bulunuyorsa, o devletin yetkili kurumu, gerektiğinde ister genel rejime, ister özel
rejime göre geçsin ve ister ücretli çalışan, ister ücretsiz çalışan sıfatıyla geçsin, diğer bir üye devlet
mevzuatına göre geçen sigortalılık ve oturma sürelerini nazara almak zorunda olacaktır. Böylece, süreler sanki anılan üye devlet mevzuatına göre geçmiş gibi nazara alınacaktır.

•

Bu konuda Divanın bazı kararları şöyledir:
“Bir malüllük aylığından yararlanma hakkının belirlenmesinde bir işsizlik süresinin bir çalışma süresine eşdeğer olup olmadığını ve ne ölçüde eşdeğer olduğunu belirlemek için
bu işsizlik süresine uygulanan mevzuata rücu etmek gerekir” (“MURRU/Hastalık Sigortası
Bölge Sandığı (Fransa)” ile ilgili 6 Haziran 1972 tarih, 2/72 sayılı karar).
“1408/71 sayılı Tüzüğün 45/1.maddesi bir üye devletin mevzuatının erken emekli aylığı
talebinde bulunan bir kimsenin belli bir süre zarfında işsiz durumda kalmasını ve o üye
devletin istihdam servislerinin emrine tabi olmuş bulunmasını öngörecek şekilde mevcut
olan bir kuralını engellemez” (“Gaetano d’Amico/Almanya” ile ilgili 9 Temmuz 1975 tarih, 20/75
sayılı karar).
“45/1.maddenin amacı çeşitli ulusal yasalara göre geçen sigortalılık sürelerinin ve o yasalara göre yardımlardan yararlanma haklarının belirlenmesidir, anılan madde hükmü il236
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gilinin özellikle bir sosyal güvenlik sistemine tabi olması mecburiyetinin olup olmadığının
tespiti için uygulanmaz” /Ayrıca, bkz. 80, 81 ve 124 no’lu İdari Komisyon kararları (“BRUNORİ/
Almanya” ile ilgili 12 Temmuz 1979 tarih, 266/78 sayılı karar).
•

Öte yandan, bir üye devletin mevzuatı bazı yardımların tahsisini sigortalılık sürelerinin sadece ücretlilerle ilgili bir özel rejimde veya muhtemelen belli bir işte geçmesi koşuluna bağlıyorsa, diğer bir üye
devlet mevzuatına göre geçen süreler ancak anılan sürelerin mütekabil bir rejimde veya meslekte
geçmesi halinde nazara alınabilir. (Madde 45/2)

•

Öte yandan, 1408/71 sayılı tüzüğe 1606/98 sayılı tüzük ile eklenen Kesim 5, madde 43 bis hükümleri
uyarınca bir üye devletin mevzuatına göre memurlarla ilgili bir özel rejimde sağlanan yaşlılık, malüllük
ve ölüm yardımlarından yararlanma hakkının kazanılması, devamı, yeniden kazanılması ve tasfiyesi o
üye devlette bütün sigortalılık sürelerinin memurla ilgili bir veya birden fazla rejimde geçmesi gerekiyorsa, aynı devlet mevzuatına göre tanınabilen süreler nazara alınacaktır. Ancak, bu süreler nazara
alındığı halde ilgili kimse yardımlardan yararlanmak için gerekli koşulları taşımıyorsa ilgili üye devletlerin özel rejiminden veya böyle bir rejim yoksa işçilere ve madencilere uygulanan rejimlerde yapılan
tahsis işlemlerinde değerlendirilecektir.

•

Benzeri bir kural ücretsiz çalışanlar için de sözkonusudur (Madde 45/3). Bu kimselerle ilgili hizmet
birleşimine konu teşkil edebilen özel rejimler 1408/71 sayılı Tüzüğün IV no’lu Ekinin B bölümünde
gösterilir.

•

Bir üye devletin bir özel rejimine göre geçmiş olan sigortalılık süreleri genel rejimin uygulanmasında
veya böyle bir rejim yoksa yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya yeniden elde
edilmesinde bir üye devletin işçilerine veya müstahdemlerine uygulanan bir rejimin uygulanmasında,
anılan süreler son üye devlet ülkesinde Tüzüğün 45/2 veya 45/3. Maddesinde sözü edilen bir rejim
uyarınca evvelce nazara alınmış olsa dahi, hesaba dahil edilir.

•

Eğer bir üye devletin mevzuatı yardımlardan yararlanma hakkını ilgilinin riskin meydana geldiği tarihte sigortalı olması koşuluna bağlıyorsa, bu koşul her ilgili üye devlet için VI no’lu Ekte belirtilen
usullere uygun olarak ilgilinin diğer bir üye devlet mevzuatına göre sigortalı olması halinde yerine
getirilmiş sayılır (45/5).

•

Tüzüğün 71/1/a/ii ve b/ii maddelerinin uygulandığı işsiz bir çalışanın tam işsizlik süresi sözü edilen
kimsenin oturduğu üye devlet kurumunca o kurum mevzuatına uygun olarak sanki bu mevzuat ilgilinin son çalışması sırasında uygulanıyormuş gibi nazara alınabilir. Eğer talep sahibinin oturduğu
ülkedeki tam işsizlik süresi ancak prim ödeme sürelerinin o ülkede geçmiş olması halinde nazara
alınabiliyorsa, bu koşul anılan prim ödeme sürelerinin başka bir üye devlet ülkesinde geçmiş olması
halinde yerine getirilmiş sayılır (45/6).

•

46.madde aylıkların nasıl hesap edileceğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Burada sözü edilen kurallar
oldukça karışık olup Adalet Divanın kararlarına konu teşkil etmeye devam etmektedir. Bu nedenle
1248/92 sayılı Tüzükle 46. maddeye bazı değişiklikler getirilmiştir.
46. madde dahilinde iki kural vardır:
- Birincisi, anılan maddenin ilgili üye devlet mevzuatına göre bir aylıktan yararlanma hakkına
sahip olmayan ücretli veya ücretsiz çalışanlara,
- İkincisi, aksi durumdaki kişilere, yani çeşitli ülkelerde evvelce sigortalanmış olup yalnız bir üye
devlet mevzuatına göre yardım hakkı doğan talep sahiplerine uygulanacağına ilişkindir.

C)

BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE GEÇEN SÜRELER ÜZERİNDEN YARDIM
HAKKI
Bir ücretli veya ücretsiz çalışan hangi üye devlet olursa olsun evvelce sigortalı olduğu veya oturma
sürelerinin bulunduğu bir üye devlet mevzuatına göre yardıma hak kazanmıyorsa, bu kimsenin aylığı
şöyle hesaplanacaktır:
Yetkili kurum ilgilinin talep tarihi itibariyle tüm üye devletlerde geçen sigortalılık veya oturma sürelerini kendi ülkesinde geçmiş gibi değerlendirerek hak kazandığı yardım miktarını hesaplayacak (46/2/a),
bu hesaplamanın sonucu TEORİK MİKTAR olarak adlandırılan bir miktarı oluşturacaktır.

•

•

Yetkili kurumca uygulanan mevzuata göre yardımın miktarı sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı değilse (A tipi yardım) bu miktar teorik miktar olarak kabul edilecektir.

•

Bir üye devletin mevzuatına göre elde edilmesi gereken toplam yardım miktarının belirlenmesinde
riskin meydana geldiği tarihten sonraki itibari sigortalılık sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, yet237
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kili kurum bu süreleri Tüzüğün 46/2/b maddesinde sözü edilen fiili miktarın hesabında değil 46/2/a
maddesinde sözü edilen teorik miktarın hesabında nazara alacaktır (24 Ocak 1974) tarih 95 sayılı
İdari Komisyon Kararı).
“MEZİES/Almanya” ile ilgili 26 Haziran 1980 tarih, 793/79 sayılı Kararında, Divan, “bir
sigortalının erken malüllüğü veya erken ölümü halinde sağlanan yardımın değerlendirilmesinde bir üye devletin mevzuatına göre riskin meydana gelmesinden sonra geçen sigortalılık sürelerine ilave edilen bir ek sürenin 46/2/b maddesinde sözü edilen fiili miktarın
hesaplanmasında değil, 46/2/a maddesinde sözü edilen teorik miktarın hesaplanmasında
nazara alınması gerektiğini” belirtmiştir.
Bu takdirde yetkili kurum yardımın fiili miktarını riskin meydana gelmesinden önce kendi mevzuatına
göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri toplamının diğer bütün üye ülkelerde geçen tüm sigortalılık veya oturma sürelerine oranı ölçüsünde tespit edecektir (46/2/b).
•

Talep sahibi, ulusal yasaya göre yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılmasına ilişkin muhtemel bir uygulamaya zarar verilmeksizin, her üye devletin yetkili kurumunun 46.maddenin 1 ve
2.bentlerine göre tespit edeceği en yüksek miktara hak kazanacaktır (46/3).

•

Eğer malüllük, yaşlılık veya ölüm aylıklarından biri ile ilgili olarak, iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre çok yanlı bir uluslararası sözleşme (yanı Tüzüğün 6/b maddesi uyarınca en az iki üye
devletle bir veya birden fazla devlet arasında düzenlenen bir sözleşme) uyarınca ödenmesi gereken
yardımların tutarı bu devletlerin Tüzüğün 46/1 ila 3. Maddesinin uygulanmasında ödemesi gereken
yardım miktarını aşmıyorsa, yardımlar Tüzüğün Kısım 3 hükümlerine göre hesaplanacaktır (46/4).

D) TEORİK MİKTARIN VE ORANLI AYLIKLARIN HESAPLANMASI (1408/71-M. 46-2, 47)
•
1408/71 sayılı Tüzüğün 47.maddesi, 46/2.maddenin uygulanmasında aylıkların teorik ve oranlı miktarlarının hesaplanmasında uygulanacak 6 kural tespit etmektedir:
1 - Riskin meydana geldiği tarihten önce veya meydana geldiği tarihte bütün üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık ve oturma sürelerinin toplamı bu üye devletlerin birinden tam aylık
almak için gerekli azami sürenin üstünde ise, o devletin yetkili kurumu geçen söz konusu toplam
sürelerin uzunluğu yerine kendi mevzuatında öngörülen azami süreyi nazara alabilecektir.
Bu kural, aşağıdaki iki durumda uygulanmayacaktır:
a) Bu kurala göre hesaplanan bir aylığın tutarı yetkili kurum için bu kurumun uyguladığı mevzuatta öngörülen tam yardım miktarından daha fazla bir mali yükümlülük getiriyorsa;
b) Sözkonusu yardımlar talep sahibinin sigortalılık süresine bağlı değilse.
2 - Eğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımlar ortalama bir kazanç, ortalama bir zam veya
sigortalılık süreleri boyunca ilgilinin aldığı brüt kazanç ile çıraklar hariç bütün sigortalıların brüt
kazançları ortalaması arasındaki oran esas alınarak hesaplanıyorsa, o devletin yetkili kurumunca
bu ortalama veya oranlı rakamlar yalnız anılan devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri
ve bu süreler zarfında elde edilen brüt kazançlar esas alınarak hesaplanacaktır;
3 - Bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımlar kazançların, zamların veya primlerin miktarı esas alınarak hesaplanıyorsa, o devletin yetkili kurumu, ödenmesi gereken yardımların hesabında, diğer
üye devletler mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri ile ilgili olarak kazançlar,
primler veya zamları, anılan üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri için ödendiği
tespit edilen kazançlar, primler veya zamların ortalamasını esas alarak belirleyecektir;
4 - Bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımlar maktu bir kazanç veya miktar esas alınarak hesaplanıyorsa, o devletin yetkili kurumu, diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya
oturma süreleri ile ilgili olarak nazara alınacak maktu kazanç veya miktarın kendi mevzuatına göre
geçen sigortalılık sürelerine tekabül eden maktu kazanca veya miktara veya duruma göre maktu
kazançlar veya miktarların ortalamasına eşit olduğunu kabul edecektir.
5 - Bir üye devlet mevzuatına göre yardımlar bazı süreler için kazançların miktarı ve diğer süreler için
bir maktu kazanç veya miktar esas alınarak hesaplanıyorsa, o devletin yetkili kurumu, diğer üye
devletlerin mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri ile ilgili olarak yukarda 3 ve
4 no’larda sözü edilen kurallara göre belirlenen kazançları veya miktarları veya duruma göre bu
kurumun uyguladığı mevzuat uyarınca bütün sürelerle ilgili olarak bu kazançlar veya miktarların
ortalamasını nazara alacaktır; yetkili kurum diğer üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri çerçevesinde nazara alınacak kazancın maktu kazanca veya miktara
tekabül eden ulusal kazanca eşit olduğunu kabul edecektir;
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•

6 - Bir üye devlet mevzuatına göre, yardımlar ortalama prim esas alınarak hesaplanıyorsa, anılan
devletin yetkili kurumu bu ortalama miktarı yalnız o devlet mevzuatına göre geçmiş olan sigortalılık sürelerine göre belirleyecektir.
Yardımların sağlandığı mevzuat yardım miktarının ilgilinin çocuklar dışında kalan aile bireylerinin varlığına göre tespitini düzenliyorsa, Topluluğun diğer üye devletinde oturan aile bireyleri nazara alınacaktır.

E)
•

BİR YILDAN AZ SİGORTALILIK VEYA OTURMA SÜRELERİ(1408/71-M. 48)
Bir üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık ve oturma sürelerinin toplam uzunluğu 1 yıldan
az ise ve o mevzuat uyarınca yalnız bu süreler yardıma hak kazandırmıyorsa, o devletin kurumu bu
primler üzerinden yardım sağlamaya mecbur değildir.

•

Bu durum bu sigortalılık sürelerinin bertaraf edileceği anlamına gelmez. Bu süreler aşağıda belirtilen
iki durumda nazara alınacaktır:
-

-

•
•

Yardımlardan yararlanma hakkının doğması, devamı veya yeniden elde edilmesinde ve ilgili üye
devletlerin her biri tarafından ödenmesi gereken yardımların teorik miktarlarının hesaplanmasında
(ancak, ilgili üye devletlerin mevzuatları uyarınca ödenmesi gereken yardımların fiili miktarlarının
hesaplanmasında bu sürelerin nazara alınmasına ihtiyaç yoktur);
Talep sahibinin tabi olduğu birden fazla üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri 1
yıldan az ise bu sürelerin ilgilinin koşullarını yerine getirdiği üye devletin kurumunca yardım hakkının doğmasında ve hem teorik miktarın hem de ödenmesi gereken fiili miktarın hesaplanmasında
(İdari Komisyonun 79/73 tarihli kararı).

Bu karar, 48/2 maddenin uygulamaya konması ile, ilgilinin sigortalı olduğu üye devletlerin sadece 1
yıldan az sigortalılık sürelere sahip bir sigortalı karşısında kendilerini yardım sağlamaya mecbur hissetmelerini önlemek üzere kabul edilmiştir.
Tüzüğün 48/1.maddesi yardım hakkının bir tek üye devlet mevzuatından ileri gelmesi halinde uygulanmayacaktır (“BORELLA /Almanya” ile ilgili 20 Kasım 1975 tarih, 49/75 sayılı Divan Kararı).
Nitekim, “MALFİTANO/İNAMİ” ile ilgili 8 Aralık 1982 tarih, 76/82 sayılı kararında, Divan anılan 48/1.
Maddenin şöyle yorumlanması gerektiğini bildirmiştir:
“Bir çalışanın 1 yılı bulan sigortalılık sürelerinin yokluğu halinde dahi, bir üye devletin
yetkili kurumu, ilgili kimse ulusal yasaya göre hakların doğmasında gerekli asgari süreye
sahipse, bu süre 1 yıldan az da olsa bu kimseye malüllük aylığı tahsis etmek zorundadır.”

•

Aynı suretle, “VERMAUT/IONPTS” ile ilgili 18 Şubat 1982 tarih, 55/81 sayılı kararında Divan şöyle
demiştir:
“Ödenmesi gereken aylığın teorik miktarının hesabında yetkili kurum, diğer üye devletler
mevzuatlarına göre geçen 1 yıldan az sigortalılık sürelerini, aylık hakkı yalnız ulusal mevzuata göre doğsa dahi, nazara almak zorundadır.”

•

Bir üye devlet, bir çalışandan ne 48. Maddede sözü edilen ve diğer üye devletler mevzuatına göre
geçen sigortalılık sürelerine tekabül eden primlerin ödenmesini ne de bu süreler için bu üye devletlere
ödenebilmiş olan primlerin transferini yapmasını isteme hakkına sahip değildir.

F)

BİR ÜYE DEVLETTE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİNE GÖRE DOĞAN YARDIM HAKLARI
(1408/71-M.46/1, 2)
Bir talep sahibi birden fazla üye devlet ülkesinde çalışmış ve yardım hakkı üye devletlerden birinin
mevzuatına göre doğmuşsa bu üye devlet genel kural olarak ilgiliye yalnız kendi ulusal yasalarına
göre hemen aylık tahsisine yetkili değildir. Yetkili kurumun her üye devlette geçen bütün sigortalılık
sürelerini ve bütün oturma sürelerini nazara alma mecburiyeti vardır. Anılan kurum ilgili kimse ulusal
mevzuata göre hiçbir yardım hakkına sahip değil idiyse o durumda hangi kuralları uygulayacaksa aynı kuralları (birleştirme kuralları) uygulamak zorundadır ve böylece birleştirmeden ileri gelen
miktarla yalnız kendi mevzuatına göre ödenebilecek miktarı mukayese eder ve talep sahibine bu iki
miktardan en yükseğini öder (46/1).

•

•

İstisna olarak, yetkili kurum, eğer 46/2 ye göre tespit edilen birleştirme ve oranlamadan sonra talep
sahibine ödenmesi gereken aylık miktarı yalnız ulusal mevzuatın uygulanmasında ödenmesi gereken
miktara eşit veya onun altında ise, 46/2 paragrafında öngörülen hesaplamayı uygular (46/1/b). Yetkili kurum, durumun böyle olup olmadığının değerlendirilmesinde, kendisinin uyguladığı mevzuata
göre talep sahibine ödenmesi gereken aylık miktarının hesaplanması sırasında o devlet mevzuatında
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•

•

yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması konusunda birleştirmeye ilişkin hükmü uygulamak zorunda değildir. Anılan kurum talep sahibine sadece ödenecek brüt miktarla uğraşmalıdır.
Eğer yetkili kurumca uygulanan mevzuat farklı mahiyetteki yardımların sadece bu mevzuata göre
geçen sigortalılık ve oturma süreleri ile tam yardımdan yararlanmak için bu mevzuatın gerektirdiği
sigortalılık veya oturma süreleri arasındaki orana göre nazara alınmasını düzenleyen antikümül (birleşmezlik) kurallarını içeriyorsa, yetkili kurum birleşmeye ilişkin bu hükmü 46 quater maddesi bağlamında uygulayabilir.
Ek IV (Bölüm C), her üye devlet için, iki hesaplamanın böyle bir sonuca götürdüğü durumları göstermektedir.

G) AZAMİ YARDIM (1408/71-M.46/3)
•
1408/71 sayılı Tüzüğün 1248/92 sayılı Tüzükle değiştirilmesinden önce, 46/3. Maddesi bir yararlanıcının Tüzüğün 46/2/a maddesi uyarınca hesaplanan en yüksek teorik miktarın üstünde bir yardım
hakkından yararlanmasına imkân vermiyordu. Eğer birleştirme ve oranlamadan sonra fiilen ödenmesi
gereken miktar en yüksek teorik miktarın üstünde idiyse, yardım, sözkonusu miktarın birleştirme
kurallarını kullanmış olan bütün kurumlar nazara alınarak belirlenen toplam miktara oranı tutarında
indirime tabi tutulabiliyordu. İdari Komisyon 91 sayılı kararında şöyle diyordu:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 46/3.maddesinde (ikinci bent) öngörülen indirimin sadece her
üye devlette o devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerine göre ve
yalnızca sözü edilen yardım miktarının prorata kurallarının uygulanmasından ileri gelecek
miktarın üstünde olması ölçüsünde belirlenen aylıkları ilgilendirmesi gerekir.”
•

Öte yandan, 46/3.maddesi (“PETRONİ/ONPT-Belçika” ile ilgili 21 Ekim 1975 tarih, 24/75 sayılı
Divan kararında olduğu gibi) birçok önemli usullere konu teşkil etmiştir. Bu kararda, Divan “46/3.
maddesinin uygulama alanını, yalnız Topluluk mevzuatına göre hak kazanılan yardımlarla”
sınırlamıştır. Yalnız ulusal yasaya göre hak kazanılan yardımlar 46/3. Maddeye dayanılarak indirime
tabi tutulmayacaktır.
Konuya ilişkin karar şöyledir:
“1408/71 sayılı AET Tüzüğünün 46/3.maddesi, çeşitli üye devletlerde hak kazanılan iki
yardımın birleşmesini yalnız ulusal mevzuata göre hak kazanılan yardım miktarı tutarında
yapılacak bir indirimle sınırlandırmayı öngörmesi ölçüsünde, Antlaşmanın 51.maddesi ile
bağdaşmaz.”
Anılan PETRONİ davası yaşlılık yardımlarını ilgilendiriyordu. Divan, STREHT ve MAHSONİ/Maden İşçileri Emeklilik Ulusal Fonu ile ilgili 3 Şubat 1977 tarih, 62/76 ve 13 Ekim 1977 tarih, 112/76 sayılı
kararları ile, PETRONİ davasında aldığı kararı malüllük yardımlarına yaygınlaştırmıştır.
“GİULİANİ” ile ilgili 20 Ekim 1977 tarih 62/76 sayılı kararında Divan “ulusal mevzuat anlamında hak” deyiminin, “bir üye devletin bir yardımı başka bir üye devlete ihraç etmesi
halinde bu yardımın yalnız ulusal mevzuata karşıt olarak Topluluk mevzuatına göre kazanılmış olduğu ve bu nedenle Tüzüğün 46/3.maddesi hükümlerine tabi olması gerektiği anlamına gelip gelmediğini” sormuştur. Divan 46/3.maddenin sadece yardımdan yararlanma
hakkının doğması çerçevesinde çeşitli üye ülkelerde geçen yardımların birleştirilmesinin mümkün
olduğu durumda uygulanabileceğini belirtmiştir. Anlaşılacağı gibi Divana göre 1408/71 sayılı Tüzüğün
10.maddesi hükümlerinin yardımlardan yararlanma hakkı üzerinde bir etkisi bulunmadığından ödenmesi gereken yardımdan tam miktar üzerinden yararlanmak için bu hükmün ileri sürülmesi mecburiyetinin 46/3.maddenin uygulanması sonucunu doğurmaması gerekiyordu.

•

Her ne kadar üye devletler yalnız ulusal mevzuatın uygulanmasında 46/3.maddesine göre hak kazanılmış yardımlarda indirim yapamayacak durumda iseler de, bu aylıklar Tüzüğün 12.maddesinin
uygulanmasında ulusal yasaya göre indirime konu teşkil edebileceklerdir. Bununla birlikte Divan,
Giuliani davasında aldığı karar uyarınca eğer birleşme ile ilgili kuralların uygulanması talep sahibinin birleşme ve oranlama kurallarına göre hesaplanması halinde alması gereken miktarın altında bir
toplam yardım alması sonucunu doğuruyorsa, bu takdirde o kimse oranlama ile hesaplanan miktarı
alacaktır.

•

LARSY ile ilgili 3 Ağustos 1993 tarih ve C-31/92 sayılı kararında Divan şöyle demiştir:
“Tüzüğün 12/2 ve 46/3 maddeleri, yalnız ulusal mevzuata göre bir aylık tahsisinde o mev240
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zuatta mevcut antikümül (birleşmezlik) kurallarının uygulanmasına engel değildir. Buna
karşılık, bu maddeler böyle bir uygulamaya 46.madde çerçevesinde bir aylık tahsisi üzerinde karar verirken engel teşkil eder. Bu nedenle, 46/3.madde şöyle yorumlanmalıdır: Bu
hükümde yer alan antikümül kuralı eğer bir kimse iki üye devlet ülkesinde bir tek ve aynı
süre zarfında çalışmışsa ve o süre zarfında üye devletlere yaşlılık sigortası primi ödemek
mecburiyetinde kalmışsa, uygulanmaz.”
•

46/3.madde, 46/1 ve 2 ye göre hesaplanan toplam yardım miktarının teorik tavan aylık miktarını
aştığı bütün durumlarda uygulanacaktır. Bu kural, bu tavanı aşan miktarın sigortalılık sürelerinin
katlanmasında ödenmesi gerektiği durumlarla sınırlı değildir (COLLİNİ/ONTPS ile ilgili 17 Aralık 1987
tarih, 323/86 sayılı Divan Kararı).
46/1 madde anlamında yardım tahsis eden bir tek kurum varsa, yalnız bu kurum 46/1 ve 2 uyarınca
hesapladığı yardımdan, 46/1 ve 2 ye göre hesaplanan yardımlar tutarının 46/3 (birinci bent) maddesinde sözü edilen tavanı aştığı miktar kadar indirim yapacaktır.(COLLİNİ ile ilgili 17 Aralık 1987 tarih,
323/86 sayılı Divan kararı).

•

Bu hükümlerin kabulü sırasında, çeşitli üye devletler bu kuralın en yüksek teorik miktar üzerinden
hesaplanan yardımlar toplamından yapılacak indirim tutarı kadar idari giderlere yol açtığını ve bunun
yardımın tahsisini önemli ölçüde geciktireceğini dile getirmişlerdir. Bazı üye devletler bu indirim üzerinde işlem yapmamak haklarını saklı tutmuşlardır.
Artık, bugün bu 46/3 maddesi ile ilgili söz konusu hüküm kaldırılmıştır. 1408/71 sayılı Tüzüğe 1248/92
sayılı Tüzükle ilave edilen 46 bis, 46 ter ve 46 quater maddeleri yardımların birleşmesi ile ilgili olarak
ulusal yasaların çeşitli birleşme kurallarını içermektedir.

H) BİRLEŞMENİN (YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ) TANIMI
Aynı nitelikte yardımların birleşmesi, bir tek ve aynı kişi için geçirdiği sigortalılık ve/veya oturma
süreleri esas alınarak hesaplanan veya ödenen malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımlarının birleşmesi
olarak tanımlanır. Farklı nitelikte yardımların birleşmesi ise aynı nitelikte oldukları kabul edilmeyen
yardımların birleşmesi anlamına gelir.
İ) BİRLEŞME İLE İLGİLİ ULUSAL KURALLARIN UYGULANMASI
İ/1 GENEL HÜKÜMLER
Malüllük veya yaşlılık sigortası çerçevesinde sağlanan veya hak sahipleri ile ilgili bir ölüm yardımı a)
aynı nitelikte bir yardımla veya b) farklı nitelikte bir yardım veya başka bir gelirle birleşirse o yardımda
indirim, durdurma ve kaldırma yapılmasına ilişkin ulusal kuralların uygulanması genel olarak aşağıda
gösterildiği şekilde olacaktır:
a) Diğer bir üye devlet mevzuatına göre kazanılmış yardımların veya diğer bir üye devlette kazanılmış diğer herhangi bir gelirin (sadece birinci devletin mevzuatı yabancı ülkede kazanılmış
yardımlar veya gelirlerin nazara alınmasını öngörüyorsa) nazara alınması gerekecektir;
b) Diğer bir üye devlet mevzuatına göre sağlanması gereken yardımlar; vergi, sosyal güvenlik
primi veya her nevi kesintinin yapılmasından önceki miktar düzeyinde nazara alınacaktır;
c) Diğer bir üye devlet mevzuatı uyarınca isteğe bağlı sigorta veya sürekli ihtiyarı sigortaya dayanılarak hak kazanılmış yardımların miktarı nazara alınmayacaktır;
d) Eğer indirme, durdurma veya kaldırmayı öngören hükümler bir tek üye devlet mevzuatı nedeniyle ilgilinin diğer bir üye devlet mevzuatına göre aynı veya farklı nitelikte yardımlardan
veya diğer bir üye devlet ülkesinde hak kazanılan diğer gelirlerden yararlanması nazara alınarak uygulanıyorsa, birinci üye devlet mevzuatına göre (birleşmeyi yapacak devlet mevzuatı)
ödenmesi gereken yardımdan ancak diğer bir üye devlet mevzuatının uygulanmasında ödenecek yardımlar veya diğer bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılmış gelirlerle sınırlı olarak
indirim yapılabilecektir.
İ/2 ÖZEL HÜKÜMLER
•
46 ter maddesi iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre aynı nitelikte yardımların birleşmesi
halinde uygulanacak özel kuralları tespit etmektedir. 46 ter/1 Maddesine uygun olarak bir devletin
mevzuatında yardımların indirilmesi, durdurulması veya kaldırılması konusunda yer alan hükümler
46/2 Maddesine göre hesaplanan bir yardıma uygulanmaz.
•

Bu hükümler Tüzüğün Ek IV/Bölüm D de belirtilen yardımlar söz konusu olduğunda yalnız 46/1/a/i
maddesine göre hesaplanan yardımlara uygulanır (46 ter/1). Bu Ekte miktarı geçen sigortalılık veya
oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan yardımlar ve itibari sigortalılık süreleri için ödenecek
bazı yardım tipleri gösterilmiştir.
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46 bis/1.maddede sözü edilen bir veya birden fazla yardımın farklı nitelikte bir veya birden fazla yardımla veya diğer gelirlerle birleşmesi halinde uygulanacak özel kurallar 46 quater maddesinde tespit
edilmiştir.
J)
•

TALEP SAHİBİNİN SİGORTALILIK VEYA OTURMA SÜRELERİNİN GEÇTİĞİ MEVZUATLARA
GÖRE HESAPLANAN YARDIMLARA İLİŞKİN KOŞULLARI AYNI ANDA YERİNE GETİRMEMESİ
HALİNDE YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ (MADDE 49)
Bir talep sahibi, belirli bir zamanda sigortalısı olduğu bütün üye devletler mevzuatlarına göre 45 ve
40.maddeler (paragraf 5) nazara alındığında, yardımlardan yararlanma koşullarını taşımıyorsa, fakat
onlardan biri veya birkaçının koşullarını taşıyorsa, ilgilinin yardıma hak kazandığı mevzuatı uygulayan
kurumların her biri ödenmesi gereken yardım miktarını 46. Maddeye göre hesaplar.

•

Bununla birlikte, sözü edilen kimse, hakkın doğması için koşullarını taşıdığı devletlerin mevzuatlarına
göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerine başvurmaya gerek kalmaksızın en az iki üye devletle
ilgili koşulları taşıyorsa, o süreler yardımların hesabında nazara alınmaz.

•

Sözü edilen kimse koşullarını yerine getirmediği üye devletler mevzuatlarına göre geçen sürelere
başvurmaksızın yalnız bir tek üye devletle ilgili koşulları yerine getiriyorsa, ödenmesi gereken yardım
o mevzuatta öngörülen koşullara göre ve yalnız o mevzuata göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri nazara alınarak hesaplanır.

•

İlgilinin evvelce sigortalı olduğu diğer bir veya birden fazla mevzuata göre gerekli koşullar yerine geldiğinde veya o mevzuata tabi olmanın sona ermesi durumunda 45.madde hükümleri yeniden nazara
alınarak ve gereğine göre yukarıdaki hususlar göz önünde tutularak 46.madde hükümlerine göre yeni
bir hesaplama yapılır.

K)

YARDIMLARIN ASGARİ DÜZEYİ /OTURMA YERİ ÜYE DEVLETİ TARAFINDAN EK YARDIM
TAHSİSİ (MADDE 50)
Madde 50, Tüzüğün Bölüm III, Kısım 3 hükümlerinin, uygulandığı bir kimsenin oturduğu ve mevzuatına göre kendisine bir yardım tahsis etmesi gereken bir üye devletten (bütün üye devletler mevzuatlarına göre geçen sigortalılık süreleri kendi ülkesinde geçseydi bu süreler uyarınca kendisine asgari
düzeyde ne miktar yardım tahsis edilecek idiyse o miktarın altında) bir yardım alamayacağını öngörmektedir.

•

•

Eğer birleştirme ve oranlamadan sonra ödenmesi gereken yardım bu miktarın altında ise, ilgilinin
oturduğu söz konusu ülke bu kimseye fiilen müstahak olduğu aylık miktarı ile oturma yeri ülkesinin
mevzuatı çerçevesinde ödenmesi gereken asgari miktar arasındaki farka eşit bir EK YARDIM ödeyecektir.

•

50. maddenin amacı talep sahibi tarafından ücretli veya ücretsiz çalışan olarak sigortalı olduğu ülkelerin mevzuatlarına göre geçirilen sürelerin nispeten kısa olduğu ve bunun sonucu olarak bu devletler
mevzuatlarına göre ödenmesi gereken yardımların toplam miktarının ilgili kimse için uygun bir yaşam
düzeyi elde etmeye olanak vermediği halleri karşılamaktan ibarettir.

•

50. madde, oturma yeri ülkesi asgari bir yardım kuralı öngörüyorsa uygulanmaz (TORRİ/ONPT ile ilgili
30 Kasım 1977 tarih, 64/77 sayılı Divan kararı). Eğer aylıklar ücretle oranlı ise ve talep sahibinin yaşamında asgari bir çalışma yılları sayısının bulunmasına göre hesaplanıyorsa asgari yardım kuralının
söz konusu olmaması sık rastlanan olaydır.
BROWNİNG BTANLEY ile ilgili 17 Aralık 1981 tarih, 22/81 sayılı kararında Divan şöyle demiştir:
“Eğer talep sahibinin oturduğu üye devletin mevzuatı sosyal güvenlik yardımından yararlanan kimselere yalnız sigortalılık ve prim ödeme durumuna göre talep edebilecekleri yardım düzeyini aşan bir asgari yardım sağlamayı amaçlayan özel bir garantiyi içeriyorsa, bu
takdirde bir ‘asgari yardımın’ varlığı kabul edilmelidir”.

•

50.maddede sözü edilen asgari yardımlarla ilgili olarak, Divan, bu yardımları tümüyle 46/2/a maddesinde sözü edilen ve ödenmesi garanti edilen bir meblağı ifade etmeyen, fakat daha ziyade birleştirme
ve oranlama ile ilgili kuralların uygulanmasında baz olarak alınan teorik miktardan farklı yardımlar
olarak kabul etmiştir.

L)
•

YARDIMLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HESAPLANMASI (MADDE 51)
Topluluk mevzuatına göre yardımlar, yardım miktarlarının belirlenmesinde ve hesaplanması yönteminde ulusal mevzuatta bir değişiklik olması durumunda yeniden hesaplanır.
“SİNATRA/Maden İşçileri Ulusal Emeklilik Fonu” ile ilgili 2 Şubat 1982 tarih, 7/81 sayılı

•
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kararında Divan şöyle demiştir: “1408/71 sayılı Tüzüğün 46.maddesine göre yeni bir hesaplama (yardımların ödenmesine ilişkin değişikliğin genel olarak üye devletlerin ekonomik ve sosyal durumlarındaki gelişme nedeniyle yardım miktarlarında yapılması gerekli
değişikliklerden söz eden 51/1.maddede öngörülen) uyarlama nedenlerinden biriyle ilgili
olması durumu hariç, üye devletlerce ödenen yardım miktarlarında değişiklik olursa yapılmayı gerektirir. Bu nedenle, ‘aile grubundan yalnız yaşayan kimse grubuna geçme’ gibi
yararlanıcının ferdi durumunda meydana gelen bir değişiklik nedeniyle yardımların miktarlarına yansıyan bir değişiklik (ki bu kabil değişiklikler 51/1.maddede belirtilmemiştir) yeni
bir hesaplamanın yapılmasını kapsam dışı bırakmaz. Başka bir deyişle, 51.madde, eğer
yardım miktarlarındaki değişiklik sigortalının ferdi durumunda dış olaylardan ileri geliyor,
fakat yardımlardaki değişiklikler ilgilinin kendisine özgü olaylar nedeniyle yapılıyorsa yeni
bir hesaplamaya gidilmesini gerektirmez. 51.madde, 46.maddenin uygulanmasında yeni
bir hesaplamayı engellemez.”
•

CİNCİUOLO/İNAMİ ile ilgili 1 Mart 1984 tarih, 104/83 sayılı kararında Divan, “yalnız 51/1.maddenin 46.maddede sözü edilen malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımlarına veya örneğin
46.madde uyarınca hesaplanan aylık miktarını başlangıçta etkilemiş olan iş kazaları veya
meslek hastalıkları gibi farklı nitelikte bir yardıma da uygulanıp uygulanmadığını” sormuştur.

•

Divan yukarda sözü edilen SİNATRA davasında şu yorumu yapmıştır: “51.maddenin amacı ulusal yasaya göre ödenen yardımlarda genel olarak değişiklik yapıldığı her seferinde yeni
bir hesaplamanın gerektireceği idari giderlerde azalma sağlamaktan ibarettir. Bu nedenle,
51.madde, her ne kadar 46.maddede sözü edilen yardımlardan farklı nitelikte yardımlar
söz konusu olsa bile, ulusal antikümül (birleşmezlik) kurallarının uygulanması nedeniyle
bu hüküm gereğince tespit edilen yardım miktarını etkileyen yardımlara uygulanmak gerekir. Bir üye devletin ekonomik veya sosyal durumunda sonradan meydana gelen bir gelişme nedeniyle yardımların sonradan yapılan muhtemel bir ayarlamaya konu teşkil etmesi
bu nedenle 46.maddenin uygulanmasında yeni bir hesaplamayı gerektirmez.”

•

Nihayet, LEVATİNO ile ilgili 22 Nisan 1993 tarih, C-65/92 sayılı kararında, Divan şöyle demiştir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 46 ve 51/2.maddesi hükümleri bir üye devlet ülkesinde ücretli
olarak çalışmış olan, o devlette oturan, o devletten bir emekli aylığı ve diğer bir devletten
bir aylık alan bir çalışana ödenen ‘garanti edilen gelir’ gibi bir yardım miktarının belirlenmesinde ve yeniden ayarlanmasında uygulanır. Kanunla birlikte aynı Tüzüğün 51/1.maddesinde yer alan hükümler bu tip bir yardımın yeniden ayarlanmasında uygulanmaz.”
Alt-Kesim 4
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

•
•
•

Mevzuat:
1408/71 sayılı Tüzük, Madde 52-63
574/72 sayılı Tüzük, Madde 65, 77
Divan Kararları:
1974-2003 arasında 24 karar
İdari Komisyon Kararları:
1973 –2003 tarihleri arasında 16, Karar, 9 Tavsiye Kararı

A)
•

GİRİŞ
1408/71 sayılı Tüzük kapsamına giren diğer sosyal güvenlik yardımlarının aksine olarak, Topluluk
mevzuatında iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda yer alan hiçbir hüküm yardımlara hak
kazanmak için sigortalılık, çalışma veya oturma sürelerinin birleştirilmesinden yararlanma hakkını
öngörmez. Bu yapay boşluğun izahı kolaydır: Üye devletlerin sosyal güvenlik yasaları uyarınca, iş
kazaları ve meslek hastalıkları gelirleri belirli sayıda prim ödenmesini veya belirli sayıda sigortalılık
sürelerinin bulunmasına bağlı değildir. Yardım hakkının doğmasından veya hastalığın tespit edildiği
tarihten itibaren bir sigortalılık süresi aranmaksızın, fakat sigortalının bu riskler için sigortalı olması
koşulu ile hemen doğar.

•

İş kazaları ve meslek hastalıkları gelirleri ilgilinin iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği
tarihte sigortalı olduğu üye devlet mevzuatına göre tahsis edilir.
Bununla birlikte, ilgilinin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bir iş kazası veya meslek hastalığının meydana geldiği durumlar vardır. Bu takdirde yardımları tahsis etmek ve ödemekle yükümlü
kurumun hangi üye devlet olacağı sorulur.
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Bu, genellikle sınır çalışanları ve yetkili devlet dışında geçici olarak bulunan kimseler için söz konusu
olan bir durumdur. Yetkili devlet dışında oturanların hakları 1408/71 sayılı Tüzüğün 52-55.maddeleri
uyarınca incelenir.
•

Bundan başka, Tüzük talep sahibinin yetkili devletten gayri bir üye devlette yer değiştirdiği hallerde
meydana gelen kazalar için özel hükümleri içerir. Kazaya uğrayanın nakil giderlerinin ödenmesi yetkili
devletin yükümündedir (Madde 56).

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 57 ve 60.maddeleri, riskin birden fazla üye devlet ülkesinde çalışma nedeniyle meydana gelmesi veya ağırlaşması halinde yardımların nasıl finanse edileceği konusu gibi önemli
bir sorunu ilgilendirir; başka bir deyişle böyle bir durumda yardımı kimin ne oranda üstleneceği tetkik
konusudur.

•

Bu sorunun çözümü konusunda tespit edilen kuralların çoğu yetkili devlet dışında oturanlar veya bulunanlar için hastalık veya analık yardımları konusunda tespit edilen kurallara benzemektedir.

B)
•

YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURMA (1408/71-M.52)
İlgili kimsenin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturması sırasında bir kaza veya meslek
hastalığı meydana geldiğinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
- Sağlık yardımları oturma yeri kurumunca yetkili kurum hesabına sağlanır,
- Para yardımları yetkili kurumca bu kurumun yükümünde ödenir.
•
Bu yardımlar yetkili kurum adına oturma veya bulunma yeri kurumunca ödenebilir (Madde 52).
•
İdari Komisyonun 100 no’lu kararının uygulanmasında talep sahibine yetkili kurum adına oturma veya
bulunma yeri kurumunca ödenen para yardımları giderleri yetkili kurumca oturma veya bulunma yeri
üye devletinin parası üzerinden iade edilir.
C/1) MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİREN KİMSELER
1606/98 sayılı tüzük ile 1408/71 sayılı tüzüğe eklenen madde 51 bis hükümleri uyarınca:
-

Özel rejim kapsamına giren kimselere de kıyas yoluyla uygulanacaktır.
Eğer bir üye devlet mevzuatına göre memur özel rejiminde geçen ulusal sürelerin başka bir üye
devlet ülkesinde geçen sürelerle birleştirilmesinde ancak bu ikinci ülkede geçen benzeri süreler
nazara alınacaktır.
- Eğer bu şekilde tanınan sürelerin nazara alınmasından sonra ilgili kimse B tipi malüllük yardımları
ile yaşlılık ve ölüm yardımlarından yararlanmak için gerekli koşulları taşımıyorsa bu sürelerin ilgili
kimse aleyhine hak kaybına yol açmaması için, süre birleşimi genel rejimde veya böyle bir rejim
yoksa işçilere ve müstahdemlere uygulanan rejimlerde değerlendirilecektir.
C/2) SINIR ÇALIŞANLARI (1408/71-M. 53)
Ücretli veya ücretsiz sınır çalışanları yetkili devlet mevzuatına göre ve o devletin yetkili kurumunca
ödenen yardımlara hak kazanırlar.
C/3) YARDIM TALEPLERİ İÇİN USUL
•
574/72 sayılı Tüzüğün 60 ve 61. Maddeleri (gelirin sermayeye çevrilmesi dışında) para yardımlarının
ve yetkili devlet dışında oturan kimseler ile sınır çalışanlarının hak kazandıkları yardımların ödenmesi
konusunda uygulanacak kuralları tespit eder. Usuller yukarıdaki paragraflarda hastalık ve analık yardımları için belirtilen kurallarla tamamen aynıdır.
•

Burada yalnız iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda özel kurallardan söz edilecektir.

D/1 SAĞLIK YARDIMLARI
•
Sağlık yardımlarından yararlanma hakkı E 123 formüleri üzerinde yetkili devletçe düzenlenen bir
belgenin ibrazı suretiyle doğar. Bu belgenin belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Böyle bir belge ibraz
edilmezse oturma yerinin hastalık sigortası kurumu onu yetkili kurumdan E 107 formüleri ile talep
eder.
Aynı zamanda, oturma yeri kurumu tabiatıyla ilgilinin sağlık yardımlarına hak kazanmış olması koşulu
ile hastalık yardımlarını sağlayacaktır. Oturma yeri kurumunun mevzuatı gerektiriyorsa, yararlanıcıdan bir iş kazası veya meslek hastalığı bildirgesi alındı belgesi istenebilir.
Böyle bir belgenin belirli bir geçerlilik süresi sözkonusu değildir. Belgenin geçerlilik süresini yetkili
devlet tayin eder. Bununla birlikte, belge bir Fransız kurumunca düzenlenmişse geçerlilik süresi 1 yıl
olup her yıl yenilenebilir; mevsimlik işçiler için geçerlilik süresi mevsimlik iş için öngörülen süredir.
D/2 PARA YARDIMLARI
•
Para yardımlarını alabilmek için, talep sahibi işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içinde
oturma yeri kurumuna bu kurumca uygulanan mevzuata uygun olarak bir işi durdurma belgesi veya
sigortalının hekimince düzenlenmiş bir işgöremezlik belgesi ibraz etmeye mecburdur.
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•

Bu takdirde anılan kurum bir E 115 formülerini düzenler ve onu yetkili kuruma gönderir. Bu formülere
bir tıbbi belge ve E 116 formüleri üzerinde düzenlenmiş bir tıbbi rapor eklenebilir.

•

Gerekli tıbbi muayene ve kontrollere ilişkin işlemler hastalık sigortası için olduğu gibi tamamlandıktan
sonra, yetkili kurum yardımlara ilişkin tahsis veya ret kararını, ilgiliye ve oturma veya bulunma yeri
kurumuna E 117 formüleri ile bildirir. Yardımların reddine ilişkin karara aynı zamanda E 118 formüleri
eklenir.

•

Bu yardımlara ilişkin yararlanma koşullarını yerine getiren kimselere yardım tahsisi oturma yeri kurumunca yukarda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesine bağlı değildir.

E)

YETKİLİ DEVLETTE BULUNMA VEYA OTURMANIN YETKİLİ DEVLETE NAKLİ
(MADDE 54)
Yetkili devlette bulunma halinde, aşağıdaki kurallar uygulanır:
- Bir üye devlet ülkesinde oturan bir kimse yetkili devlette bulunduğunda yardımlardan yetkili devlet
mevzuatına göre, bulunmadan önce yardımlardan yararlanmış olsa dahi, yararlanır.
- Oturmanın yetkili devlete nakli halinde, aynı kurallar uygulanır, fakat sınır çalışanlarının yardımlardan yararlanma hakkına ilişkin istisna uygulanmaz.

F)

YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BULUNMA/ İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA
GELMESİNDEN SONRA DİĞER BİR ÜYE DEVLETE DÖNME VEYA OTURMAYI NAKLETME/
UYGUN TEDAVİ İÇİN DİĞER BİR ÜYE DEVLETE GİTME LÜZUMU (1408/71-M.56)
Tüzüğün 55.maddesi, yetkili devlet mevzuatı uyarınca, yetkili devlet ülkesinde bir kazaya uğradıktan
veya meslek hastalığına tutulduktan sonra ücretli veya ücretsiz çalışanın gittiği diğer bir üye devlette
yararlanacağı yardımlardan bahsetmektedir.

•

Bu, ücretli veya ücretsiz çalışanın:
a)yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturması halinde,
b)yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde bulunması halinde,
c)yetkili kurumca oturma yeri ülkesine gitmesine izin verildiğinde,
d)diğer bir üye devlet ülkesine uygun tedavi için gitmesine yetkili kurumca izin verildiğinde, sözkonusu olabilen durumdur.
•

Yukarıdaki durumların herhangi biriyle ilgili olarak yardımlar aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
- Sağlık yardımları oturma veya bulunma yeri kurumunca, giderler yetkili kurumun yükümünde olmak üzere sağlanır. Bu kural talep sahibinin yabancı ülkede geçici olarak bulunduğu sırada hastalık
sigortası yardımlarından yararlanmasında uygulanan kurallara benzer (Madde 55/1/i).
- Madde 55/1/i, yukarıdaki b), c) veya d) grubuna giren kimselerle ilgili olarak, sağlık yardımlarından yararlanma süresinin yetkili kurumca tayin edileceğini öngörmektedir.
-

•

Para yardımları yetkili kurumca bu kurum mevzuatına göre sağlanır. Bu yardımlar 55/1/ii maddesine göre oturma yeri kurumunca sağlanabilir.
Bir üye devlet ülkesinde uygun tedavi görme, bir üye devlet ülkesine gitme ve bir üye devlet ükesinde oturma talebi ilgilinin ayrılmasından önce yapılır ve aşağıdaki haller hariç reddolunmaz:
İlgilinin yer değiştirmesinin onun sağlık durumu veya tıbbi tedavinin uygulanmasını tehlikeye sokacak mahiyette ise;
Tedavi ilgilinin oturduğu üye devlet ülkesinde yapılabiliyorsa (Madde 55/2).

Eğer gerekli izin alınmış ve diğer her şey kuralına uygunsa, yardımlar yetkili kurumca aşağıda gösterildiği şekilde sağlanabilir:
- Sağlık yardımları yetkili kurumun yükümünde oturma veya bulunma yeri kurumunca sağlanır. Bu
kural talep sahibinin yabancı ülkede hastalık sigortası yardımlarından yararlanması halinde uygulanan kurallarla aynıdır. Oturma yeri ülkesinin mevzuatı sağlık yardımlarından yararlanma usullerini gösterir. Yardım süresi yetkili kurumca belirlenir.
- Eğer bir üye devlet ülkesinde oturan, fakat diğer bir üye devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz
çalışan kimse bir iş kazasına veya güzergâhta bir kazaya uğrarsa, ilgilinin istihdam edildiği ülkenin
yetkili sosyal güvenlik kurumu yardımları ancak kendi mevzuatına göre sağlamaya mecbur olup
yardım giderleri yetkili kurumca üstlenilir (SELESTAT/Fransa Adlan Futbol Kulübü Derneği ile ilgili
24 Haziran 1975 tarih, 8/75 sayılı Divan Kararı).

G) YARDIMLARDAN YARARLANMA TALEBİ İÇİN İZLENECEK USUL
•
Yatarak tedavi dahil tıbbi tedaviden yararlanabilmek için, yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde geçici olarak bulunan bir talep sahibi bulunduğu yerin kurumuna usulüne uygun olarak düzenlen245
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miş bir E 123 formüleri ibraz eder. Bu belge yetkili kurumca verilir ve diğer hususlar arasında yetkili
kurum mevzuatına göre tıbbi tedavinin azami süresini belirtir.
•

Uluslararası bir taşıt işçisinin sözkonusu olduğu hallerde, talep tarihinden önceki iki ay zarfında işveren veya temsilcisi tarafından düzenlenmiş bir E 110 formüleri düzenlenebilir. Böyle bir belge yetkili
devletçe düzenlenmemiş olsa dahi yardımdan yararlanma hakkına delil teşkil eder.

•

E 107 formüleri ile yetkili kurum talebin alındığı tarihi izleyen 10 gün zarfında talep sahibinin yardımlardan yararlanma hakkının bulunduğunu gösteren kararını bildirmek zorundadır. Karar gereğine göre
yetkili kurum mevzuatına göre yardımlardan yararlanılacak azami süreyi tespit edebilir.

•

Bir ücretli veya ücretsiz çalışan, kendisine, yetkili kurumca,
- oturduğu ülkeye dönmesi, veya
- oturma yerini başka bir üye devlete nakletmesi, veya
- uygun tedavi görmek üzere başka bir üye devlete gitmesi konusunda izin verildiğinde yetkili idarece düzenlenen ve yardımların devam ettiğini belirten bir E 123 belgesini ibraz etmek zorundadır.
Böyle bir belge ilgilinin ayrılmasından önce alınmamışsa yetkili devleti terk etmesinden sonra düzenlenebilir.
Yardımların fiilen sağlanması hastalık yardımları ile aynı koşullar dahilinde yönetilir.

H) GÜZERGAHTA UĞRANAN KAZALAR (1408/71-M. 56)
•
1408/71 sayılı Tüzüğün 56. Maddesi, yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde güzergâhta (işyerine gidip gelmede izlenen mutat yol) meydana gelen bir kaza halinde yardımların kaza yetkili devlet
ülkesinde meydana gelmiş gibi kabul edilerek sağlanacağını öngörmektedir. Bu hüküm genellikle geçici görevliler için sözkonusudur.
Yetkili kurum kazanın meydana geldiği üye devlette idari soruşturma yapma hakkına sahiptir (Madde
65/3).•Birleşik Krallık veya İrlanda mevzuatına tabi olan bir ücretli çalışan faaliyetinin icrası sırasında
bir üye devletten ayrılıp diğer bir üye devlete giderken bir kazaya uğrarsa, böyle bir kaza yardımlardan yararlanma hakkı bakımından Birleşik Krallıkta veya İrlanda’da meydana gelmiş gibi kabul edilir.
Bir kimsenin İrlanda mevzuatı anlamında sigortalı veya Birleşik Krallık mevzuatı anlamında ücretli bir
kimse olup olmadığının belirlenmesinde ilgilinin Birleşik Krallık veya İrlanda ülkesinde bulunmaması
nazara alınmaz (Ek VI/O.Birleşik Krallık/Paragraf 6/G.İrlanda/Paragraf 3).
•

Bu hüküm özellikle ticari yolcular ve geçici görevle yurt dışına gönderilen kimseler için ilginçtir.

İ)

USULLER: YETKİLİ DEVLET ÜLKESİ DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE BİR İŞ
KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI HALİNDE KURUMLAR ARASINDA BİLDİRGELER,
SORUŞTURMALAR VE BİLGİ ALIŞVERİŞLERİ (574/72, MADDE 65)

•

İş kazası veya meslek hastalığı, yetkili devlet mevzuatına göre, fakat ülkesinde kaza veya hastalığın
tespit/teşhis edildiği üye devletin yürürlükteki yasal hükümlerine dokunulmaksızın bildirilir (574/72,
Madde 65).
“Yasal hükümler” deyimi burada ilgili üye devlette yapılması gerekli bütün idari işlemleri içerecek
biçimde yorumlanmalıdır.
Bildirgenin bir sureti ve tıbbi belgeler ile gerekli her nevi bilgi yetkili kuruma gönderilir.

•

Eğer tedavi yapılmışsa, iş kazası veya meslek hastalığının sonucuna ilişkin ayrıntılı bir rapor ile diğer
tıbbi belgeler yetkili kuruma gönderilir. Bu raporlar ve belgelerle ilgili hekim ücretleri doğrudan bulunma yeri kurumunca kendi tarifesi üzerinden ödenir, fakat gider iadesi yükümü yetkili kuruma aittir.

•

Yetkili kurum, bulunma yeri kurumunun talebi üzerine, bu kuruma, talep sahibinin düzelme veya
iyileşme tarihinde tıbbi plandaki gelişmesine ve kanunda (sağlık ve güvenlikle ilgili iş hukukunda)
öngörüldüğü şekilde iş kazasına veya meslek hastalığına uğrayan kimseler, bunların aile bireyleri ve
ilgili diğer kişilere ödenek tahsisine ilişkin karar bildirilerini göndermeye mecburdur.

•

Eğer iş kazaları ve meslek hastalıkları mevzuatına göre başlangıçta yetkili kurumca bir tazminat hakkı
dikkate alınıyorsa, oturma veya bulunma yeri kurumu tarafından sağlanan yardımlar hastalık yardımları olarak kabul edilir ve hastalık-analık sigortasına ilişkin düzenleme çerçevesinde tespit edilen
usullere göre ödenir.
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•

Kaza veya hastalığın mesleki olup olmadığına ilişkin son karar sağlık yardımlarını sağlayan oturma
veya bulunma yeri kurumuna bildirilir. Eğer bu kararla kaza veya hastalığın mesleki niteliğine itiraz
amaçlanıyorsa, sağlık ve para yardımları, talep sahibinin gerekli koşulları taşıması kaydıyla, hastalık
yardımları olarak sağlanır (574/72, Madde 66). Evvelce sağlanan yardımların iş kazaları ve meslek
hastalıkları sigortasından geçici olarak sağlanmış olduğu kabul edilir.

J)
•

BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLETTE RİSKLERE MARUZ KALMA (1408/71- M. 57)
Bir meslek hastalığı sigortalının birden fazla üye devlette mesleki faaliyette bulunulması sonucu meydana gelebilir. Bu takdirde böyle durumda meslek hastalığı yardımlarını hangi üye devletin üstleneceği
sorulur. 57. Madde bu sorundan bahsetmekte ve- pnömokonyoz halinde uygulanacak özel kurallar
hariç- bütün iş kazalarına ve meslek hastalıklarına uygulanacak bir genel kural getirmektedir.

•

Söz konusu genel kural şudur: Eğer meslek hastalığına tutulan sigortalı iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre mahiyeti icabı anılan hastalığa neden olabilecek bir mesleki faaliyet icra etmişse
ve bu nedenle iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre yardım talep etme hakkına sahipse,
yardımlar, sigortalının en son sigortalı olduğu üye devlet mevzuatına göre ve bu nedenle sigortalının
kendisi ve duruma göre hak sahipleri için hakların doğmasına ilişkin koşullar o devlet mevzuatına uygun olarak yerine getirilmiş olmak kaydıyla sağlanır (Madde 57/1).

•

Bu hüküm kabul edildiğinde, “anılan meslek hastalığına neden olabilecek bir mesleki faaliyet”
deyiminin, “süresi ne olursa olsun çalışanın söz konusu risklere maruz kalmasına yol açacak
mesleki faaliyet” anlamına geldiği hatırlatılmıştır.

•

Eğer bir üye devletin mevzuatına göre bir hastalığın önce o devlette teşhis edilmesi gerekiyorsa, böyle
bir koşul hastalığın önce başka bir üye devlet ülkesinde teşhis edilmiş olması halinde yerine getirilmiş
sayılır.
Bu konuda Divan kararı şöyledir:
“Bir meslek hastalığının tıbben tespiti, bu tespit başka bir üye devlette ve o devlet mevzuatına göre yapılsa dahi, 1408/71 sayılı Tüzüğün 57/1.maddesi anlamında primleri ödemekle
yükümlü üye devletçe tanınmalıdır” (DEGHİLLAGE/Fransa ile ilgili 17 Mart 1986 tarih, 28/85 sayılı
Divan kararı).
Aynı suretle, bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımların tahsisi hastalığın bu hastalığa neden olabilecek mesleki faaliyetin bırakılmasından sonra belli bir süre içinde meydana gelmiş olması koşuluna
bağlı ise, hastalığın hangi tarihte meydana geldiğini belirten diğer her üye devletteki meslek hastalığı
nazara alınır.

•

K) PNÖMOKONYOZ SKLEROJENİ İLGİLENDİREN ÖZEL KURALLAR
•
Bir üye devletin mevzuatına göre gerekli olabilecek yardımlardan yararlanma hakkının doğması, koşullarının yerine getirilmesinde (hastalığın mesleki faaliyetin bırakılmasından sona öngörülen belli bir
süre zarfında teşhisi ve riske maruz kalma süresine ilişkin koşul) diğer bir üye devlet ülkesinde riske
maruz kalınan süreler ve hastalığın tıbben teşhisi nazara alınır.
•

Pnömokonyoz sklerojen halinde sağlanan yardım giderlerine ilişkin kurallar 57/5.maddeye göre tespit
edilir. Yardım giderlerinin dağılımı oranlaştırma esasına göre yapılır.

•

Pnömokonyoz sklerojen halinde sağlanan yardım bedelleri ilgilinin meslek hastalığına neden olabilecek mesleki faaliyeti icra ettiği üye devletlerin yetkili kurumları arasında, bu devletlerden birinde veya
diğerinde yararlanma hakkı ilgilinin uygulanan mevzuatta tespit edilen işgöremezlik oranına ilişkin
koşulu yerine getirdiği tespit edilmemiş bile olsa, bölüştürülür.

•

İlgili üye devletlerin her biri, yardım giderlerine, 1408/71 sayılı Tüzüğün 45/1.maddesinde yollama
yapılan emeklilik sigortası süreleri uzunluğuna veya oturma süreleri uzunluğuna tekabül eden bir yüzde oranında katılır.

L) PNÖMOKONYOZ SKLEROJEN HALİNDE PARA YARDIMLARININ PAYLAŞTIRILMASI USULÜ
•
Yardım giderlerinin paylaştırılmasında, emeklilik yardımları ile ilgili sigortalılık süreleri veya oturma
süreleri konusunda bütün bilgiler para yardımlarını yapmakla yükümlü kurumca derlenir.
•

Bütün bilgilerin değerlendirilmesinden sonra, para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum ilgili çeşitli
kurumlar arasında masrafı bölüştürür ve onlara ödeyecekleri meblağları bildirir. Bildiriye bütün kanıtlayıcı belgeler eklenir.

•

Her takvim yılı sonunda, para yardımlarını ödemekle yükümlü kurum diğer ilgili kuruma onun adına
ödenen yardımları gösterir bir cetvel gönderir. Bu cetvelin alındığı tarihi izleyen 3 ay içinde anılan kurum kendisiyle ilgili söz konusu meblağı ödemeye mecburdur.
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M) BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE RİSKE MARUZ KALMA HALİNDE UYGULANACAK
USÜL
•
Meslek hastalığına tutulan bir sigortalı bir veya birden fazla üye devlet mevzuatı çerçevesinde yardım
alıyorsa, meslek hastalığı bildirgesi doğrudan veya oturma yeri kurumu aracılığı ile sigortalının en son
meslek hastalığı riskine maruz kaldığı üye devletin kurumuna gönderilir.
•

Sigortalının başka bir üye devletin mevzuatı uyarınca riske maruz kalmış olduğu tespit edilirse, bildirge ve ona ekli belgeler o üye devletin yetkili kurumuna gönderilir.

•

Sigortalının son defa meslek hastalığı riskine maruz kaldığı üye devletin mevzuatında öngörülen koşullar yardım almak için yerine getirilmemişse, o devletin yetkili kurumu belgeleri hemen sigortalının
daha önce anılan riske maruz kaldığı üye devletin yetkili kurumuna aktarır. Aynı zamanda, gerekçeli
kararını, itiraz yolları ve sürelerini ve belgelerin ikinci kuruma aktarıldığı tarihi belirterek, ilgili kimseye
gönderir.

•

Gerekiyorsa, aynı usul sigortalının ilk kez riske maruz kaldığı üye devletin kurumuna kadar gidilmek
su retiyle tekrarlanır.

N) İTİRAZ VE YARDIM ÜZERİNDEN AVANS ÖDENMESİ
•
Bir talebin reddi kararına karşı itiraz halinde, itiraza konu teşkil eden kurum bu itirazdan yardım talebi
sonunda talebin aktarıldığı kurumu haberdar eder.
•

Talebin aktarıldığı kurum itiraz sonucunun alınmasına kadar bir yardım ödemek zorundadır. Eğer itiraz
kabul edilirse avanslar talep sahibine ödenecek yardımdan düşülür ve yardımı ödemekte yükümlü
kuruma iade edilir.

O) PARA YARDIMLARININ HESAPLANMASI (1408/71,-M. 58)
•
Para yardımları hastalık para yardımları ile aynı usul dahilinde hesaplanır.
•

Eğer yardımlar bir ortalama kazanç veya bir maktu miktar üzerinden hesaplanıyorsa, yalnız yetkili
devlette yürürlükte olan fiili kazanç ile maktu miktar nazara alınır.

•

Ortalama kazançlar yalnız sigortalının kazanın meydana geldiği tarihte çalıştığı üye devlette elde edilen kazançlara ve o üye devletteki hesaplama şekline rücu edilerek nazara alınır. Bu konuda bir Divan
kararı şöyledir:
“Üye devletlerden birinin mevzuatına göre, bir iş kazasına uğrayan ve sonra birden fazla
üye devlette birbirini izleyen sürelerde çalışan sigortalıya ödenmesi gereken para yardımlarının hesaplanmasına esas teşkil eden ücret belirli bir devredeki ortalama ücrettir; bu
ortalama ücret üye devlet mevzuatında elde edilen ücretlere göre ve o devletin yürürlükteki düzenlemesine ve hesaplama şekline göre belirlenir” (PENNART/Fransa ile ilgili 11 Temmuz
1989 tarih, 268/88 sayılı Divan Kararı).

•

Kazaya uğrayanın yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri yetkili devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi nazara alınır. Bu kimselerle ilgili bir belge (E 105) bu aile bireylerinin oturma
yerindeki hastalık sigortası kurumunca düzenlenir. Böyle bir belge 12 ay için geçerli olup yenilenebilir.

•

Eğer bir aile bireyi talep sahibi ile aynı çatı altında yaşamıyorsa, bu kimsenin talep sahibinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimse olduğu kazançlardan bir kısmının muntazaman kendisine gönderildiğini gösteren belgelerin ibrazı suretiyle kanıtlanır.

P) SİGORTALININ NAKİL GİDERLERİ (1408/7-M. 59)
•
Eğer yetkili devletin mevzuatı nakil giderlerinin hastaneye, oturma yerine veya defin yerine kadar
ödenmesine olanak veriyorsa, yetkili devlet sigortalının kaza tarihinde fiilen oturduğu üye devlet ülkesindeki aynı giderleri üstlenmeye mecburdur.
•

Bir sigortalının oturma yerine veya hastaneye kadar nakil giderlerinin ödenmesinde, yetkili kurumun
ön iznini almak şarttır.

R) MESLEK HASTALIĞI DERECESİNİN ARTMASI (1408/71- M. 60)
•
Bir üye devlet mevzuatına göre ücretli veya ücretsiz çalışanın bir tazminattan yararlanmış veya yararlanmakta olduğu bir meslek hastalığı derecesinin artması halinde, bu üye devlet artma ile ilgili yardım
dahil bütün yardımları ödemeye devam eder; şu kadar ki, kendisinin o devlet dışında bir üye devlette
meslek hastalığı derecesini artırabilecek bir faaliyet icra etmemekte olması gerekir.
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•

Bununla birlikte, eğer böyle bir faaliyet başka bir üye devlet ülkesinde icra edilmişse, o üye devlet derecenin artmasından sonra ödenmesi gereken yardım miktarı ile daha önce ödenen miktar arasındaki
farkı üstlenir. Birinci devlet derecenin artmasından önceki hastalıkla ilgili olarak ödenmesi gereken
miktarı ödemeye devam eder.

•

Bu hüküm kabul edilirken, işgöremezliğin menşei konusunda ikinci devlet mevzuatı bir ayırım gözetmiyorsa o devletin yetkili kurumunun sigortalıya malüllük yardımına uygulanan kurallara uygun olarak
hesaplanan bir yardım ödemesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.

S) PNÖMOKONYOZ SKLEROJENİN ARTMASI (1408/71-M. 60/1/c)
•
Diğer bir üye devlet ülkesinde meslek hastalığının artmasına neden olabilecek bir faaliyet icra eden,
fakat o devlet mevzuatına göre yardıma hak kazanmayan bir çalışanın pnömokonyoz sklerojenden
yakınması halinde, birinci üye devletin yetkili kurumu bir yardım öder, fakat artan dereceye göre
ödenmesi gereken yardımın miktarı ikinci üye devletin kurumunun yükümündedir. Eğer yardım bedeli
iki veya daha fazla üye devlet arasında bölüştürülmüşse, mevzuatına göre öngörülen yardımı birinci
kurum olarak ödeyecek olan kurum yardımı derecenin artmasından ileri gelen miktar dahil, ödemeye
devam eder.
•

Bununla birlikte, talep sahibi sonradan hastalığı tahrik edebilecek veya derecesinin artmasına neden
olabilecek bir faaliyet icra ederse, bu faaliyetin icra edildiği üye devletin yetkili kurumu derecenin artmasından ileri gelen yardım payına ilişkin miktarı üstlenir.

•

Eğer derecenin artması riske maruz kalmaya yol açabilecek yeni bir mesleki faaliyetin icrasından ileri
geliyorsa ve yardım bedelinin bölüştürülmesi derecenin artmasından önce yapılırsa yetkili kurum diğer
kuruma derece artması nedeniyle önceki gider bölümüne ilişkin değişiklikleri bildirmek zorundadır.

T)

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER(1408/71-M. 61,62)
61. madde aşağıda belirtilen bazı özel durumlarla ilgilidir.
a) Bulunma veya oturma yerinde iş kazaları veya hastalık yardımlarının yönetimi için özel bir kurum
yoksa, bu yardımlar hastalık ve analık sigortası yardımlarını sağlayan kurumlarca yönetilir;
b) Yetkili devlet mevzuatına göre sağlık yardımlarının tamamen parasız olarak sağlanması işverence
kurulmuş bir tıbbi servisten yararlanmaya bağlı ise, bulunma veya oturma yeri ülkesinde 1408/71
sayılı Tüzüğe göre sağlanan yardımlar bu servisçe sağlanmış sayılır;
c) Bir üye devletin mevzuatı yardımların ödenmesini o devletten gayri bir işverene veya sigortalayana yüklüyorsa, bu takdirde bulunma veya oturma yeri ülkesinde sağlanan yardımlar işveren veya
onun yerine herhangi bir sigortalayan tarafından sağlanmış sayılır;
d) Bir devletin rejimi zorunlu sigorta özelliğine sahip değilse, o takdirde sağlık yardımlarının sağlanması işveren veya onun yerine geçen sigortalayan tarafından yerine getirilir;
e) Bir üye devletin mevzuatına göre talep sahibinin işgöremezlik derecesinin belirlenmesinde daha
önce maruz kaldığı iş kazaları veya meslek hastalıklarının nazara alınması gerekiyorsa, evvelce
diğer bir üye devlet ülkesinde meydana gelmiş olan kazalar ve hastalıklar hakların ikinci devlet
ülkesinde değerlendirilmesinde nazara alınır (Madde 61/5). Bu hüküm işgöremezlik derecesinin
değerlendirilmesini ilgilendirir. Bu nedenle sözkonusu değerlendirme 1408/71 sayılı Tüzüğün yardımların birleşmesine ilişkin 12/1. Maddesi hükümlerine göre yapılmalıdır.
Tüzük kabul edildiğinde ikinci üye devletin birinci kaza veya hastalıkla ilgili durumu yeniden değerlendiremeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Üye devletin kurumunca kabul edilen karar ikinci devletçe
tanınacaktır.

•

•

1408/71 sayılı Tüzüğün 61.maddesine 2000/81 sayılı değişiklik Tüzüğü ile eklenen Paragraf 6 uyarınca sonradan meydana gelen kazalar veya hastalıkların da nazara alınması mümkündür. Bununla
birlikte, yardımları tahsis etmiş olan bir üye devlet ilgilinin diğer bir üye devlet mevzuatına tabi iken
meydana gelen kazaları ve hastalıkları nazara almak mecburiyetinde değildir.

•

“VİLLANO/Almanya” ile ilgili 29 Mayıs 1979 tarih, 173 ve 174/78 sayılı Divan Kararları Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde iş kazasına maruz kalmış olan ve sonra her ikisi de İtalya’da iş kazasına
uğrayan iki İtalyan işçisi ile ilgilidir. Bu kimseler Federal Almanya Cumhuriyeti kurumundan Alman
mevzuatına göre koşullar yerine gelmişse bu kazaları üstlenmesini talep etmişlerdir. Divan yukarıda
tarih ve sayıları yazılı şu kararı vermiştir:

•

“3 no’lu Tüzüğün 30/1 ve 1408/71 sayılı Tüzüğün 61/6.maddeleri bir üye devletin yetkili
kurumuna diğer bir üye devlet mevzuatına göre sonradan meydana gelen kazalar ve hastalıkların, birinci devlette meydana gelmiş gibi nazara alınması vecibesini yüklemez”.
Yetkili kurumun işgöremezliği değerlendirmesinde, çalışan, daha önce maruz kaldığı bütün iş kazaları
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ve meslek hastalıklarına ilişkin tüm bilgileri vermeye mecburdur. Yetkili kurum bu konuda daha önce
yetkili olmuş bütün ilgili kurumlardan bilgi talep edebilir.
•

Eğer, Hollanda’da olduğu gibi, işgöremezliğin menşei konusunda bir ayırım yapılmıyorsa, yetkili kurum tarafından iş kazası olarak kabulü gereken bir kaza, kazanın meydana geldiği üye devletçe öyle
kabul edilecektir. Kazanın meydana geldiği üye devletin kurumu yetkili kuruma kazanın mahiyetini
tayine yarayacak her nevi bilgiyi vermek zorundadır.

U) BİRDEN ÇOK REJİMİN VARLIĞI
•
Yardımları ödemekle yükümlü üye devlet ülkesinde birden çok rejim varsa, uygulanacak rejim çelik
sanayi beden işçilerinin tabi olduğu rejimdir.
•

Ancak maden işçileri, haklarında kendi sigorta rejimlerinin uygulanmasını talep edebileceklerdir; şu
kadar ki, çelik sanayi işçileri için rejimi uygulayan en yakın kuruma başvurmak istememeleri gerekir
(1408/71, Madde 62/1; 574/72, Madde 73).

V)

SÜRELER
Bir üye devlet mevzuatı uyarınca yardımlara hak kazanmak için azami bir süre öngörülmüşse, bu
mevzuatı uygulayan kurum diğer üye devletin kurumunca yardımların ödenmiş olduğu süreleri nazara alabilir (62/2). Bu sürelerle ilgili olarak bu yardımları ödemiş olan kurumun talebi üzerine gerekli
bilgiler verilir.

Y)
•

TALEPLERİN YAPILMASI
Aşağıdaki kurallar bir üye devlet ülkesinde oturan bir talep sahibinin yetkili devlet olan bir üye devlet
mevzuatının uygulanmasında yardım talebinde bulunmak istemesi durumunda uygulanacak usulleri
göstermektedir. Bu kurallar talep sahibinin birden fazla üye devlette söz konusu riske maruz kalması
halinde uygulanmaz. Bu kabil durumlar yukarıdaki paragraflarda sözü edilen özel kurallara konu teşkil
eder:
1) Talep yetkili kurumca kullanılan formüler vasıtasıyla doğrudan bu yetkili kuruma ya da oturma yeri
kurumu aracılığı ile yapılır;
2) Talepte verilen bilgilerin doğruluğu oturma yeri kurumunca bu kurumun düzenlediği belgeler yardımıyla kanıtlanır;
3) Yetkili kurumun kararı talep sahibine ya doğrudan ya da bu kurumun irtibat kurumu aracılığı ile
bildirilebilir (574/72 Madde 75/2).

•

Adalet Divanı “doğrudan” deyiminden, “bildirinin aracısız yapılması gerektiği ve göndermenin posta
servisleri ve ona tekabül eden telekomünikasyon birimleri ile yerine getirilmesi” şeklinde anlaşılması gerektiği yorumunu yapmıştır.

•

Doğrudan bildiri gönderilmesi mecburiyetinden maksat, Divana göre, “Üye devletler dahilinde yer
değiştiren çalışanları engelleyebilecek bazı maddi ve idari engelleri kaldırmaktır.” Divan
aynı görüşünde şöyle demektedir: “Sosyal güvenlik kurumları ile diğer üye devletlerde oturan ilgililer
arasında posta servisleri ve telekomünikasyon, idari işlemleri basitleştirmeye ve usulleri çabuklaştırmaya yarar.”

•

Bununla birlikte, Divan “hukuksal güvenceyle ilgili olarak, ilgililerin anlamadığı bir dille kararlardan haberdar edilmelerinin sorunlar yaratacağına” işaret etmiş ve şöyle devam etmiştir:
“Ulusal mahkemeler, bu nedenle çalışanın kararın kendisine bildirildiği dili anlamada güçlük çekmesi halinde hukuksal güvenceye zarar gelmediğinden emin olmaya mecburdurlar”
(FARRAUTO/Almanya ile ilgili 18 Şubat 1975 tarih, 66/74 sayılı Divan Kararı).

Z)
•

İDARİ VE TIBBİ KONTROL
İdari ve tıbbi kontrol yetkili kurumun talebi üzerine oturma yeri kurumunca onun mevzuatına göre
yapılır. Bununla birlikte, yetkili kurum ilgiliyi dilediği yetkili bir hekime muayene ettirebilir.

•

Her yararlanıcı yetkili kurumu, haklarını etkileyebilecek şekilde durumunda meydana gelen değişikliklerden (örneğin sağlık durumunun düzeldiği veya ağırlaştığı gibi değişiklikler) haberdar etmek
zorundadır.

Z 1) İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN ÖDENMESİ
Yetkili Devlet dışında bir üye ülke devlet ülkesinde oturan talep sahiplerine yönelik ödeneklerin ödenmesine ilişkin yöntemler ve usuller emeklilik ve malüllükle ilgili usullerle aynıdır. (574/72: madde
77).
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Z 2) KURUMLAR ARASINDA GİDER İADELERİ (1408/71 – M. 63)
Sağlık yardımları giderleri yetkili kurumca bu yardımları sağlayan kurumlara ödenir. Bu ödemeler
için,hastalık veya analık halinde yapılan giderleri ile aynı kurallar uygulanır.
Üye devletler veya bunların yetkili kurumları her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler veya iadesi
gereken miktarlar üzerinde başka usuller tespit edebilirler. Bu tip ödemeler için İdari Komisyona danışılır.
Z 3) ÖĞRENCİLER
1408/71 sayılı Tüzüğe 307/99 sayılı Tüzükle ilave edilen Kesim 5 hükümleri uyarınca “1408/71 sayılı
Tüzüğün 1 ila 4 Kesim hükümleri öğrencilere kıyas yoluyla uygulanacaktır”.
Alt Kesim 5
ÖLÜM ÖDENEKLERİ
1.
2.
3.
A)

Mevzuat
1408/71 Sayılı Tüzük :Madde 64-66
574/72 Sayılı Tüzük :Madde 77-78
Divan Kararları :
Wandeweghe/... ile ilgili 27 Kasım 1973 tarih,
130/73 sayılı karar
İdari Komisyon Kararları : Yok
GENEL KURAL
Ölüm ödenekleri 1408/71 sayılı Tüzüğün 1. maddesinin “V” paragrafında şöyle tanımlanmıştır:
“Ölüm ödeneği, aylık veya ödenek şeklinde ödenen toplam ödemeler hariç, ölüm halinde
bir defada ödenen her nevi meblağdır”.
Adalet Divanı, yukarıda belirtilen kararında, 1408/71 sayılı Tüzük anlamında “gelirler” ve “aylıklar”
deyimleri kocasının ölümü halinde yeniden evlenen dul kadına ödenen MAKTU ÖDENEĞİ içerdiğini,
fakat bunun ölüm ödeneği sayılamayacağını belirtilmiştir.

B)

SİGORTALILIK VE OTURMA SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ
1408/71 sayılı Tüzüğün 64. maddesi yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya
yeniden elde edilmesinde birden fazla üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık veya oturma
sürelerinin aynı zamana rastlamamak koşulu ile gerektiği ölçüde birleştirilebileceğini öngörmektedir.

C)

YABANCI ÜLKEDE ÖLÜM
65. inci madde bir ücretli veya ücretsiz çalışanın yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde ölümü halinde bunun yetkili devlet ülkesinde meydana gelmiş sayılacağını bildirmektedir. Yetkili kurum,
yardımlardan yararlanma hakkı olan kimsenin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde olup olmadığına bakılmaksızın, mevzuatında öngörülen ödeneği ödemek zorundadır.

D) AYLIK SAHİBİNİN ÖLÜMÜ
Bir aylık sahibinin kendisine hastalık yardımlarını sağlamakla yükümlü devlet dışında bir üye ülke devlet ülkesinde ölümü Tüzüğün 66. maddesi kapsamına girer 66. maddeye göre, 28. madde uyarınca
aylık veya gelir sağlamakla yükümlü devlet aynı zamanda ölüm ödeneğini de ödemekle yükümlüdür.
E)

TALEPLERDE İZLENECEK USUL
Talep sahibi yetkili kuruma en son bağlı olduğu hastalık veya yaşlılık sigortası kurumunca düzenlenmiş olan bir E 104 formüleri ibraz eder. Talep sahibi bu belgeyi ibraz etmezse yetkili kurum onu adı
geçen kurumdan kendi girişimleriyle ister (574/72 :madde 79).
Eğer talep sahibi yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturuyorsa, ödenek talebi E 124
formüleri ile yapılır, sonra talep yetkili kuruma veya oturma yeri kurumuna gönderilir. Talebe yetkili
kurum için gerekli her türlü belge eklenir.

F)

BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE HAKLAR
Ölüm ödeneği hakkı birden fazla üye devlet mevzuatına göre doğarsa, ödenek:
Ölümün meydana geldiği devlet mevzuatına göre, bu devlet mevzuatı uyarınca hakkın doğması halinde (574/72:9/1), veya
Ölenin en son bağlı olduğu üye devlet mevzuatına göre (574/72 :madde 9/2), ödenir.
Bu hüküm 25 95/77 sayılı Tüzükle değiştirilmeden önce, birden fazla üye devlet mevzuatına göre
tahsis edilen bir aylıktan yararlanan kimse için, o kimsenin böyle bir mevzuatı uygulamayan bir üye
devlet ülkesinde oturmadı halinde bu imkandan yararlanması söz konusu değildir. Bu hak yalnız ücretli çalışanlara tanınıyordu.
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Öte yandan, 1408/71 sayılı Tüzüğün 14 quater maddesinin “ b” bendinde belirtilen hallerde (bir ülkede ücretli çalışma ve aynı zamanda diğer bir ülkede ücretsiz çalışma halleri) anılan Tüzüğün VII no’lu
ekinde sözü edilen ilgili iki üye devletten her birinin mevzuatına göre kazanılan ölüm ödeneği hakları
devam eder.
G) ÖĞRENCİLER
1408/71 sayılı Tüzüğe 307/99 sayılı Tüzük ile eklenen 66 bis maddesi uyarınca “1408/71 sayılı Tüzüğün 64, 65 ve 66 madde hükümleri öğrencilere ve bunların aile bireylerine kıyas yoluyla uygulanacaktır.”
Alt Kesim 6
İŞSİZLİK YARDIMLARI
1. MEVZUAT
1408/71 Sayılı Tüzük: Madde 67-71
574/72 Sayılı Tüzük:Madde 80-84
2.1 .Divan Kararları :
1975-2003 yılları arasında 32 karar
2.2. İdari Komisyon Kararları :
83,131,140, no’lu kararlar, 18 sayılı tavsiye
A)

GİRİŞ
İşsizlik yardımları Topluluk sosyal güvenlik mevzuatında hayli özel bir yer işgal eder. İşsizlik yardımlarını yöneten hükümler 1408/71 sayılı Tüzükte çok sayıda bir takım dolaylı genel kuralları içermekte,
bunlar arasında esas itibariyle kendi bünyesinde değerlendirilmesi gereken kurallar dikkat çekmektedir.
İşsizlik yardımları genel kural olarak yardımın kazanılması, devamı veya elde edilmesinde sigortalılık
veya istihdam sürelerinin gerektiği ölçüde birleştirilmesine imkan vermekte ise de Topluluğun sosyal
yardımların ihracı ile ilgili temel kural genel olarak bu risk için uygulanmamaktadır. Yardımların ihracı
özel kurallara tabidir. Yardımlardan yararlanma hakkının devamı veya yeniden elde edilmesi ilgilinin
yetkili devlet dışında Tüzükte öngörülen süreden daha uzun bir süre zarfında kalması durumunda
sınırlı tutulmuştur.
Tüzüğün bu konulara ilişkin hükümleri genellikle ücretlileri ilgilendirmektedir. 15 üye devlet arasında
yalnız Danimarka ücretsiz çalışanlar için de işsizlik sigortasını uygulamaktadır.
Bu hükümler aynı zamanda tarafları bağlayan ve kanunla tanınan bir sözleşme uyarınca Fransız işsizlik sigortası rejimini de kapsar.
1408/71 sayılı Tüzüğün 67. maddesi anlamında işsizlik yardımları çalışmakta olan, fakat işsizlikle tehdit edilen kimselere sağlanan mesleki formasyon yardımlarını öngörür (CAMPANA/Hollanda ile ilgili 4
Haziran 1987 tarih, 375/85 sayılı Divan Kararı).
67. inci madde yukarıda bahsedildiği gibi yardımların kazanılması veya yeniden elde edilmesinde sigortalılık veya çalışma sürelerinin gerektiği ölçüde birleştirilmesine ilişkin genel kuralları içerir. Diğer
bir üye devlette ücretli çalışan sıfatıyla geçirilmiş sigortalılık veya çalışma (istihdam) süreleri, yetkili
devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleri söz konusuymuş gibi, ancak bu çalışma süreleri anılan devlet mevzuatına göre sigortalılık süreleri olarak kabul edilmek koşulu ile değerlendirilir.
(FRANGIAMORE/..... ile ilgili 15 mart 1978 tarih, 126/77 sayılı Divan kararında, Divan şöyle demiştir:
“Yetkili kurumun bağlı olduğu üye devlet mevzuatından başka bir üye devlet mevzuatına
göre geçmiş olan ve bu mevzuata göre sigortalılık süresi olarak tanımlanan veya kabul
edilen bir çalışma süresi 1408/71 sayılı Tüzüğün 67. maddesinin 1. paragrafının son cümlesinde belirtilen koşula tabi değildir”.
1408/71 sayılı Tüzüğün 67/3. maddesi süre birleşimine ilişkin genel kuralın bir istisnasını öngörür.
İşsiz durumdaki sınır çalışanları ve son çalışmaları sırasında yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan ve bizzat kendileri oturma yeri ülkesinin istihdam servisleri emrinde bulunan işsizler
dışında, mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlanmanın sigortalılık veya çalışma sürelerine
bağlı olduğu bir üye devletin mevzuatına tabi olan işsizler ve o üye devletçe sağlanan yardımlardan
(işsizlik yardımı talebinde bulunmadan hemen önce üye devlette sigortalılık veya çalışma sürelerinin
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bulunmaması halinde) diğer bir üye devlet ülkesinde geçen sigortalılık veya çalışma süreleri nedeniyle
yararlanamazlar.
Bestuur/Hollanda ile ilgili 12 Mayıs 1989 tarih, 388/87 sayılı kararında Divan, “67/1. maddenin,
bir üye devletin yetkili kurumunca diğer bir üye devlet ülkesinde geçen çalışma sürelerinin
birleştirilmesinin bu sürelerin geçtikleri üye devlet mevzuatına göre aynı sosyal güvenlik
branşı için sigortalılık süreleri olarak kabul edilmiş olmaları koşuluna bağlamadığını” belirtmiştir.
Bazı üye devletlerin yetkili makamlarınca çalışma veya sigortalılık süreleri konusunda uygulanan kurallar Tüzüğün VI no’lu ekinde belirtilmiştir. Bu kurallar Belçika / Danimarka / Birleşik Krallıkla ilgilidir.
(Ek VI:Belçika A/4/Danimarka B/1/Birleşik Krallık o/3/a)
Not edilmelidir ki yalnız sigortalılık ve çalışma süreleri nazara alınacaktır. Tüzüğün III. Bölümünde
mevcut hükümler bir üye devletin mevzuatına göre ücretli veya ücretsiz çalışan sıfatını hiç taşımamış olan kimselere uygulanmayacaktır. Bu nedenle “eğer bir üye devlet kendi mevzuatına göre
tanınmış bir öğretim kurumunda tam süreli bir öğrenim kursu geçirmiş olan bir kimseye
işsizlik yardımını sağlıyorsa, diğer bir üye devlet ülkesinde hiç sigortalı olmamış kimselerin
öğrenim süreleri yardımlardan yararlanma hakkının incelenmesinde nazara alınmamalıdır”. (Kuyken/Hollanda ile ilgili 1 Aralık 1977 tarih, 66/77 sayılı Divan kararı).
B)

YARDIMLARIN HESAPLANMASI
Önceki ücrete dayalı yardımlarla ilgili olarak, 1408/71 sayılı tüzüğün 68. maddesi yadımların nasıl
hesaplanacağını bildirmektedir. Genel kural, eğer mevzuat yardımlarının önceki kazanç veya ücrete
dayalı olarak hesaplanmasını öngörüyorsa, ilgilinin üye devlet ülkesinde en son çalıştığı işte aldığı
ücretin nazara alınacağı merkezindedir. Bununla birlikte, eğer o ülkedeki çalışma 4 haftadan az ise,
yardımlar işsizin oturduğu veya bulunduğu yerde en son çalıştığı diğer bir üye devlet ülkesinde icra
ettiği faaliyete eşdeğer veya benzer çalışmada elde edilen cari ücret esas alınarak hesaplanacaktır.
Konuya ilişkin bir Divan Kararı şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 68/1. maddesi Antlaşmanın 51. maddesi ve amaçladığı hedeflerin
ışığında değerlendirildiğinde, şöyle tanımlanmalıdır: Bu Tüzüğün 1/b maddesi anlamında
tam işsiz durumda bulunan bir sınır çalışanı ile ilgili olarak, mevzuatına göre yardımların
önceki bir ücret üzerinden hesaplanması gereken bir üye devletin oturma yeri kurumu
yardımları ilgilinin işsiz duruma düşmeden hemen önce çalışmakta olduğu üye devlet ülkesinde son çalışması sırasında aldığı ücrete dayanarak hesaplanacaktır”. (Fellinger/Hollanda
ile ilgili 28 Şubat 1980 tarih, 67/79 sayılı Divan Kararı).
Sınır çalışanı ile ilgili olarak, yardımlar ilgilinin işsiz olmadan önce tam süre çalıştığı son istihdamı
sırasında aldığı ücrete göre hesaplanacaktır.

C)

HAK SAHİPLERİNE İLİŞKİN ÖDENEKLER
Eğer bir üye devletin mevzuatı yardımların miktarının işsizin aile bireylerinin sayısına göre değiştiğine
ilişkin hükümler içeriyorsa, yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri yardımların hesaplanmasında nazara alınır ve sanki yetkili devlet ülkesinde yardıma hak kazanan bir kimseye
işsizlik yardımı tahsisinde aile bireylerinin sayısı nazara alınıyorsa, uygulanmaz (68/2).

D) USUL
Eğer aile bireylerinin yardım miktarının hesaplanmasında nazara alınmak gerekiyorsa, Bu kimselerin
kimlerden ibaret olduğu E 302 formüleri vasıtasıyla üzerinde yetkili kuruma bildirilir. Burada, söz konusu aile bireylerinin oturdukları üye devletin yetkili kurumunca düzenlenmiş bir belge sözkonusudur.
Bu belgede işsizlik yardımlarının hesabında aile bireylerinin belgeyi düzenleyen üye devlet mevzuatına göre nazara alınmadığı belirtilir. Eğer söz konusu kurum böyle bir belgeyi bu anlamda tasdik etmezse bu takdirde talep sahibi, belgeye, kendisinin aile bireylerinin bunların oturdukları üye devlette
işsizlik yardımlarının hesaplanmasında nazara alınmadıklarını tasdik ettiği bir bildirge ekler.
Aile bireylerinin durumlarında meydana gelen her nevi değişiklik yetkili kuruma hemen bildirilir.
Aile bireyi sıfatıyla zamlardan yararlanma hakkı işsizlik yardımlarından yararlanma hakkının doğduğu
tarihten başlar ve sonradan E 302 formülerinin verilmesinden etkilenmez.
E)

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN İŞSİZLER
İdari Komisyon 28 şubat 1996 tarih, 18 sayılı tavsiyesinde “1408/71 sayılı Tüzüğün 17. maddesine dayanarak üye devletlerin yetkili makamlarının (kendi oturma yeri ülkelerinde işsizlik
yardımı alan işçilerin, diğer bir üye devlet ülkesinde kısmı süreli olarak çalışmakla birlikte,
hem kısmı çalışmaları nedeniyle gerekli sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde hem de
işsizlik yardımlarını almalarında münhasıran işsizlik yardımlarını aldıkları üye devletin
mevzuatına tabi olmalarını öngören) anlaşmalar düzenlemelerini” tavsiye etmiştir.
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F)

YETKİLİ DEVLETİ TERK EDEN VE BAŞKA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNE GİDEN İŞSİZLER
1408/71 sayılı Tüzüğün 69-71. maddeleri talep sahibinin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesine
gitmesi halinde yardımlardan yararlanma hakkını devam ettirebileceğini ilişkin kuralları tespit eder.
Bu kurallar özetle yardımlardan yararlanma hakkını sınırlandırmakta ve Tüzüklerde öngörülen koşulların tamamen yerine getirilmemiş olması halinde yetkili devlete dönüşte yardım haklarının tümüyle
kaybolması riskin artırmaktadır.
Yukarıda sözü edilen işlem eşitliği ilkesine ilk kez karşı olan bu kurallar (çünkü işlem eşitliği ilkesi,
serbest dolaşımdan yararlanarak Topluluk üyesi ülkelerde yer değiştiren çalışanların yardımların ihracı
kurallarından eşit koşullarla yararlanmalarını ve bu uygulamadan emin olmalarını öngörür.) Adalet
Divanının kararları ile de geçerlilik kazanmaktadır. Nitekim, Divan bu konuda “kişilerin çalışmak üzere
emre amade olmaktan çıkmaları halinde yardımlardan yararlanma haklarını kaybedecekleri” yorumunu getirmiştir.
Yetkili kurum ilgili kimse üzerinde kontrol icra edemediği takdirde talep sahibinin çalışmak üzere emre
amade olduğundan emin olamaz. Bu da yabancı ülkede uzun ve belirsiz sürelerde kalma durumu ile
bağdaşmaz. Bu nedenle Kurucu Antlaşmanın genel ilkesine aykırılıklar bu noktalarla ilgilidir.
İşsizlik yardımlarının ihracını ilgilendiren kurallar aşağıda gösterilmiştir.
İşsizlik yardımları aşağıdaki durumlarda yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde de ödenebilir:
Talep sahibi yetkili devlet mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlanma hakkına sahipse ve
başka bir üye devlete bir iş aramak üzere giderse,
Talep sahibi sınır çalışanı olup tam işsiz durumda ise, Talep sahibi bir üye devletin mevzuatına diğer
bir üye devlet ülkesinde oturmakta olduğu halde tabi ise,İlgili kimse bu durumlarda başka bir üye
devlet ülkesinde işsizlik yardımlarını alabilir.
Her talep sahibi yukarıda belirtilen üç guruptan birine girerse bile, yetkili devlet dışında işsizlik yardımlarından yararlanabilmek için çok katı olan usul kurallarına uymaya mecburdur. Bu kurallar Tüzük
bağlamında tespit edilmiş ve Adalet Divanınca alınan bir kısım kararlara konu teşkil etmiştir.

G) BİR YETKİLİ ÜYE DEVLETTE İŞSİZLİK YARDIMI ALIRKEN BAŞKA BİR ÜYE DEVLET
ÜLKESİNE GİDEN İŞSİZLER
Tüzüğün 69/1. maddesi bir işsizin yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesine gittiğinde yardım hakkını devam ettirmesine ilişkin kuralları tespit etmektedir. Bu kurallar şunlardır:
Anılan kimse yardımlara hak kazandığı bir üye devlet ülkesinden ayrılmadan önce, işsizliğin başladığı
tarihten itibaren en az 4 hafta zarfında, yetkili üye devlet istihdam servislerine kendisini iş arayan
kimse olarak kaydettirecek ve aynı süre zarfında o servisler emrinde olacaktır;
İşsiz kimse gittiği her üye devletin istihdam servislerine kendisini iş arayan kimse olarak kaydettirmelidir. Bu kayıt terk ettiği üye devletin emrinde olmaktan çıktığı tarihten itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre yetkili devletin yetkili kurumlarınca uzatılabilir.
Adalet Divanı “1408/71 sayılı Tüzüğün 69. maddesinin amacının işsize, bu hükümde belirtilen bazı koşulları yerine getirmesi kaydıyla, yetkili devleti terk etmesi halinde yardımlardan yararlanma hakkını korumaktan ibaret olduğunu” bildirmiştir. Yine Divan, yukarıdaki
nedenle, “işsiz kimsenin gittiği üye devlette Tüzük dışında doğan bir yardım hakkına sahip
olması halinde, Tüzüğe göre hiçbir uygulama yapılamayacağını” belirtmiştir.
BONAFFINI/ İtalya ile ilgili 37/75 sayılı Divan kararında, Almanya’da çalışan ve bu ülkedeki işini kaybettikten sonra doğduğu ülke olan İtalya’ya giden bir İtalyan işçisinin durumu incelenmiştir. Anılan
kimse, İtalyan mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde işsizlik yardımı talebinde bulunmuş, fakat bu talep, kendisinin Almanya’dan ayrılmadan önce bu ülkenin istihdam servisleri emrinde 4 hafta
süre ile iş arayan kimse olarak kalmadığı ve Alman mercilerinin kendisine İtalya’ya dönüş izni vermemiş oldukları gerekçesiyle yetkili makamlarca reddedilmiştir. Bu davada Divan 10 Temmuz 1975 sayılı
kararında şöyle demiştir: “1408/71 sayılı Tüzüğün 69 maddesi, ancak, göçmen işçinin, başka
bir üye devlete gitse bile, yetkili devletin işsizlik yardımlarından sınırlı ve şartlı olarak
yararlanma hakkını korumasını amaçlar ve bu nedenle bu diğer devletin, ilgilinin bu devlet mevzuatına göre talep edebileceği yardımlardan yararlanma isteğinin reddedilmesinde
onun yalnız anılan maddede öngörülen koşulları yerine getirmemiş olmasından yararlanması gerekmez”.
Eğer 69. maddede tespit edilen koşulların yerine getirilmesi gerekiyorsa ve bu koşullar yerine getirilmişse, yardımdan yararlanma hakkı 3 aylık bir süre için korunur ve bu sure ilgilinin yetkili devletin
istihdam servisleri emrinden çıktığı tarihten başlar. Yetkili devlet dışında bir işsize sağlanan yardımların toplam süresi, kendisi yetkili üye devlet ülkesini terk etmeseydi ne kadar süre zarfında işsizlik
yardımı alacak idiyse o süreyi aşamaz.
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Eğer talep sahibi mevsimlik işçi ise, yardımdan yararlanma süresi kendisinin o mevsimlik iş için angaje edildiği süre ile sınırlıdır.
Ne yetkili devlette nede gittiği üye devlette veya devletlerde iş bulamayan bir talep sahibi ihraç edilen
yardımlardan yararlanma hakkına sahip olduğu 3 aylık sürenin sona ermesinden önce yetkili devlete
dönmeye mecburdur. Eğer bu tarihten sonra yetkili devlete dönerse, normal olarak bütün yardımlardan yararlanma hakkını kaybedecektir. İstisnai hallerde, 3 aydan fazla bir süre yetkili devletçe tanınabilir (69/2).
İlgilinin yetkili devletten iş aramak üzere gittiği üye devlete ihraç edilen işsizlik yardımlarına sahip
olma hakkı iki çalışma dönemi arasında ancak bir defa kullanılabilir (69/3).
COCCIOLI/Hollanda ile ilgili 20 Mart 1980 tarih, 139/78 sayılı Divan kararı Tüzüğün 69/2 maddesinde
öngörülen kuralın uygulamaya konmasının ne kadar katı bir kural olduğunu ortaya koymaktadır:
Almanya’da oturan bir İtalyan vatandaşı olan Bay COCCIOLI işsiz kalmış ve Alman İşsizlik yardımlarına hak kazanmıştır. İş bulmak için İtalya’ya gitmeye karar vermiştir. Bu ülkede iş bulacağına görünürde pek inanmaz. Almanya’dan ayrılmadan önce Tüzüğün 69. maddesinde öngörülen bütün koşulları
taşıdığından emindir. Yardım talebinde bulunduğu sırada, kendisine Almanya’dan ayrıldığı 3 ay içinde
(yani 18 Mart 1977’de) bu ülkeye dönmezse Almanya yasalarına göre işsizlik yardımlarından yararlanma hakkının sona ereceği bildirilmiştir. Bay COCCIOLI İtalya’da iken hastalanmış ve söylendiği gibi
Almanya’dan ayrılışını izleyen 3 ay içinde bu ülkeye dönmemiştir. Almanya’ya 15 Temmuz 1977 de
dönmüş ve ertesi gün Alman mercilerinden söz konusu 3 ay içinde hastalığı nedeniyle dönemediğini ileri sürerek işsizlik yardımı talebinde bulunmuştur. Talebi reddedilmiştir. İstihdam dairesi, sebep
olarak Tüzüğün 69/2. maddesinde sözü edilen istisnai uzatmanın mümkün olmadığını hastalığından
önce uzun zaman iş aradığı anlamında sona ermemiş, aksine böyle bir durumu kanıtlamamıştır. Adı
geçen, bu bildiriye, iş aramak üzere gittiği İtalya yöresinde iş bulmasının mümkün olmadığı cevabını
vermiştir.
Divan, ilk önce “69/2. maddede belirtilen 3 aylık dönemin uzatılmasının, talep bu sürenin sona ermesinden sonra yapılsa bile, “istisnai hallerde mümkün olduğunu” belirtmiştir.
İkinci olarak, “böyle bir uzatma kararını verirken, üye devletlerde yetkili servisler ve kurumların kendilerine uygun gelebilecek ve hem ilgili işçilerin ferdi durumlarına hem de fiili
kontrolün yapılmasına cevap verebilecek bütün faktörleri nazara almaları gerektiğini ve
bir özel durumla ilgili nedenleri tetkik ederken, ilgili mercilerin 1408/71 sayılı Tüzüğün 69.
maddesi ile işçilere tanınan hakların işçiler tarafından kullanımın varılmak istenen amaca
(yani iş arama amacına) uygun olup olmadığının araştırmaları gerektiğini” ifade etmiştir.
Öte yandan önyargı Kararı ile ilgili olarak Divana gelen üç davada, Divan, “Tüzüğün 69/2. maddesine uygun olarak, 69/1 maddede belirtilen 3 aylık sürenin sona ermesinden önce yetkili
devlet ülkesine dönmeyen bir işçinin, kendisinin anılan ülkeye döndüğünde o ülke mevzuatına göre haklardan yararlanma süresi tamamen sona ermemiş bile olsa, bütün yardım
haklarını kaybedeceği” görüşünde bulunmuştur. Bu konuda, TESTA/Hollanda ile ilgili 19 Haziran
1980 tarih, 41,121,796/79 sayılı kararlar şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 69/1/c maddesinde sözü edilen 3 aylık sürenin sona ermesinden
sonra yetkili devlete dönen işçi Tüzüğün 69/2 (birinci cümle) maddesi uyarınca, yetkili
devlet mevzuatında öngörülen işsizlik yardımlarından, bu süre 69/2. madde uyarınca uzatılmamışsa, artık yararlanamaz”. Bu sonuca varmak için Divan şu yorumu yapmıştır:
“Tüzüğün 69. maddesi işçiye başka bir üye devlete iş aramak üzere gitme hakkını verirken,
bu hükümden yararlanmayı ileri süren böyle bir kimseye, 69.maddenin etkisiyle 3 aylık
bir süre zarfında, gittiği üye devletin istihdam servislerine kaydolmak mecburiyeti de olsa
yetkili devletin istihdam servisleri emrinde kalma yükümünden ve orada yapılan kontrole
tabi olmaktan serbest kaldığı ölçüde, yetkili devlette kaldığı ölçüde, yetkili devlette kalan
miktara göre bir menfaat sağlar”.
Bu yorumu ile divanın, talep sahibinin yetkili devlet dışında işsizlik yardımlarını aldığı sözkonusu 3
aylık sürenin sona ermesinden sonra yetkili devlete dönüşünü müteakip işsizlik yardımlarından yararlanma hakkına sınır getiren kural üzerinde TESTA, MAGGİO ve VİTALE ile ilgili davalarda kabul ettiği
katı yaklaşımdan uzaklaşmak istediği anlaşılmaktadır.
VANHAEREN/Hollanda ile ilgili 28 Nisan 1988 tarih, 192/87 sayılı dava ile ilgili kararında Divan şöyle
demiştir:
“İşsizlik ödeneklerinden yararlanma hakkının tanındığı üye devlette 1408//71 sayılı Tüzüğün 69. maddesinin 2 ve 4 paragrafları bu işsize, o devlete döndüğünde, onun diğer bir üye
devlette bir işte çalışmış olmasından sonra, uygulanmaz.”
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Bu dava ile ilgili Bayan VANHAEREN işsizlik yardımlarından yararlandığı Belçika’da çalışıyordu. Kendisi daha sonra Almanya’ya yerleşti ve oradan Belçika’dan ayrılmasını izleyen3 aylık bir süre zarfında
69/1 uyarınca işsizlik yardımı aldı. Almanya’da belirli bir süre çalışarak daha sonra Belçika’ya döndü
ve orada işsizlik yardımı talebinde bulundu. Divan durumu tetkik etti ve bu davada 69/2 ve 4 ün uygulanacağına karar verdi.
1408/71 sayılı Tüzük Topluluk içinde serbest dolaşım hakkını kullanan işçilere asgari haklarının nelerden ibaret olduğunu öngördüğünden, üye devletler yardımların ihracı konusunda ve bu kimselerin
kendi ülkelerine dönmelerinden sonra yardımlardan yararlanma haklarının devamı ile ilgili olarak daha
elverişli yardımlar sağlamakta serbesttirler.
Başka bir üye devlet ülkesine giden bir işsizin kontrolü tamamen gittiği ülke yasalarına göre yapılır.
Bu nedenle, bu kimsenin işsizin kendi ülkesinde iş arayan kimse olarak yerleştiği tarihi, yardımların
ödenmeye başladığı tarihi ve yardımların ödenmesini etkileyebilecek herhangi bir değişikliğin olması
halinde bu durumu bildirmek gidilen ülkenin kurumuna düşer.
Eğer yardımlarda indirme ve durdurma yapılmasını gerektiren bir değişiklik olursa ödeme bunu yapmakla yükümlü kurumun durumu öğrendiği tarihten başlayarak sona erer. Yardımların yeniden ödenmesi ancak yetkili kurumca bu konuda gerekli bilgilerin alınmasından sonra başlar.
Eğer yardımlarda sadece indirim yapılması gerekiyorsa, işsiz kimse, yetkili kurumlardan, durumun
düzeldiği yolunda bir bilgi alınıncaya kadar, yardımları indirimli olarak alır.
İki veya daha fazla üye devlet, İdari Komisyona danıştıktan sonra 574/72 sayılı Tüzüğün 83/4. maddesinin uygulanmasında başka usuller üzerinde anlaşabilirler.
H) YARDIMLARIN ÖDENMESİ VE GİDER İADELELERİ
İşsizlik yardımları işsizin iş aradığı ülkelerden her birinin kurumunca ödenir. Gider iadesi işsizin en son
çalışması sırasında mevzuatına tabi olduğu üye devlet kurumunca yapılır.
İşsizlik yardımları genel olarak işsizin iş aramak üzere gittiği üye devletin kurumunca yapılan gerçek (fiili) giderler üzerinden iade edilir. Bu kabil ödemelere ilişkin kurallar 574/72 sayılı Tüzüğün 97.
maddesinde tespit edilmiştir. üye devletler veya bunların yetkili kurumları gider iadesine ilişkin bu
kurallara uymayan başka iade usulleri üzerinde anlaşabilirler (574/72:Madde 98).
I)

SON ÇALIŞMALARI SIRASINDA YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE
OTURAN İŞSİZLER
1408 /71 sayılı Tüzüğün 71/1/b/i maddesi sınır çalışanı dışında kalan kısmı, arızi veya tam işsiz durumundaki bir kimsenin yetkili devlet ülkesinde işverenin veya istihdam servislerinin emrinde kalması
halinde kendisinin bu ülkede oturmasa bile sanki bu ülkede oturuyormuş gibi yardımlardan yararlanabileceğini öngörür. Yardım giderlerini iade yükümü yetkili devlete aittir.
Eğer tam işsiz durumdaki bir kimse işsiz duruma düşmeden önce son defa tabi olduğu üye devlet
mevzuatına göre işsizlik yardımlarına hak kazanamıyorsa, yardımları oturduğu üye devlet ülkesinden,
bu ülkenin istihdam servisleri emrinde kalmak koşulu ile alır.
Yardım giderleri Tüzüğün 71/1/b/ii maddesine göre bunları üstlenmekle yükümlü olan oturma yeri
giderleri ülkesinin mevzuatına göre ödenir.
Bu hüküm; talep sahibi :
a) 1408/7 sayılı Tüzüğün 69. maddesi uyarınca yetkili devlet mevzuatına göre yardımlara hak kazanıyorsa,
b) sınır işçisi ise,
c) Yetkili devlette kendisini iş arayan kimse olarak kaydettirmiş ve çalışmak üzere emre amade ise ve
71/1/b/i maddenin uygulamasında yardımlara hak kazanıyorsa, uygulanmaz.
Divan PAULO/Belçika ile ilgili 17 Şubat 1977 tarih, 76/76 sayılı kararında Divan Tüzüğün 71/b/i maddesinde yer alan “çalışanın oturduğu üye devlet” kavramının “çalışanın diğer bir üye devlet
ülkesinde otursa bile oturmaya devam ettiği ve çıkarlarıyla ilgili mutat merkezin bulunduğu üye devletle sınırlı olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca, Divan “71/1/b/ii maddesinin uygulanması
amacıyla, ilgilinin yer değiştirmesinden önceki oturma süresini, bulunmama süresini ve nedenini,
diğer üye devlette bulunan işin mahiyetini ve ilgilinin bütün durumlardan çıkarılacak sonuca göre
niyetini nazara almanın uygun olacağını” belirtmiştir.
AUBİN/Fransa (Paris ve Yvelines Sanayi ve Ticaret İstihdam Birlikleri) ile ilgili 27 Mayıs 1982 tarih,
227/81 sayılı kararında Divan “mutat oturma yerinde iş arayan kimse olarak kaydolunmanın
son çalışma yeri ülkesinde iş arayan kimse olarak kaydolmaya eş değer olmayabileceğini”
belirtmiş ve şöyle demiştir:
“Fransa’da salıverilmesine kadar çalışan, orada iş arayan kimse olarak kaydolmayan ve
iş arayan kimse olarak kaydolmayı talep ettiği Belçika’da oturan Topluluk üyesi devletler256
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den birinin vatandaşı ancak Belçika mevzuatında öngörülen işsizlik yardımlarından, başka
yerde sınır çalışanı sıfatını taşımış olsun veya olmasın, yararlanma talebinde bulunabilir.
Topluluğun hiç bir hükmü bir göçmen işçisinin Belçika’da iş arayan kimse olarak kaydının
Fransa’da istihdam acentesinde aynı sıfatla yaptıracağı kayda eşdeğer olmasına olanak
vermez”.
71/1/b/ii maddesi son çalışması sırasında oturma yerini ailevi nedenlerle başka bir üye devlete nakleden ve bu nakilden sonra mesleki faaliyetlerini icra etmek üzere istihdam ülkesine dönen bir çalışana
uygulanabilir. (ANNA BERGEMANN/Hollanda ile ilgili 22 Eylül 1988 tarih, 236/87 sayılı Divan kararı).
KNOCH/Hollanda ile ilgili 8 Temmuz 1993 tarih, C-102/91 sayılı kararında Divan, “bir kimsenin
oturduğu veya en son mevzuatına tabi olduğu üye devletin yetkili kurumundan daha önce
işsizlik sigortası almış olması nedeniyle döndüğü üye devlet mevzuatına göre 71/1/b/ii
maddesinin uygulanmasında talep edebileceği haklarını kaybetmeyeceğini” bildirmiştir.
Tüzüğün 12/1 maddesinde öngörülen anticumul (birleşmezlik) kuralı 1408/71 sayılı Tüzüğün 71/1/b/
ii ve 67. maddelerinin bütününe uygulanır. Mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlanmanın ve
yararlanma süresinin sigortalılık sürelerine bağlı olduğu üye devletin yetkili kurumu Tüzüğün anılan
maddelerinin uygulanmasında doğan durumlarda Tüzüğün 12/1. maddesine uygun olarak, işsizlik
yardımlarının hesabında işsizin son defa tabi olduğu üye devlet mevzuatına göre geçmiş sigortalılık
sürelerini nazara almaya mecburdur. Bununla birlikte, işsizlik yardımları hakkında yardımların sözkonusu mevzuata göre elde edildiği günler için kazanılan hakları düşmek gerekir.
“Tüzüğün 71/1/b/ii maddesinde belirtildiği şekilde işsizin oturduğu üye devlet mevzuatı uyarınca yardımların ödenmesinin durdurulması halinde, bu devletin yetkili kurumu, ödediği yardımlardan, işsizin
son defa mevzuatına tabi olduğu üye devlette fiilen aldığı yardımları düşmelidir. işsizin bu sonuncu
devlet mevzuatına göre işsizlik yardımlarından fiilen yararlandığı süre oturma yeri devletinin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkına ilişkin süreden düşmelidir”. (C-102/91 sayılı Divan
kararı.)
İdari Komisyonun 131 sayılı kararı 1408/71 sayılı Tüzüğün 71/1/b/ii maddesinin hangi çalışan gruplarına uygulanacağını belirtmiştir. Bu karara göre, sözkonusu kimseler mevsimlik işçiler dışında şunlardır:
- Tüzüğün 13/2/c maddesinde sözü edilen ücretli çalışanlar,
- Uluslararası taşıt işçileri,
- Uluslararası taşıt işçileri dışında kalan ve faaliyetlerini mutat olarak 14/2/b maddesinde belirtildiği
gibi birden fazla üye devlet ülkesinde icra eden çalışanlar,
- 14/3 maddesinde belirtildiği gibi, faaliyetlerini ortak bir sınırdan gidilen bir işyerinde icra eden
çalışanlar.
- Bu karar burada belirtilen tüm çalışan grupları için verilmiş sayılmalıdır: Karardan maksat bu hükmün uygulama alanını sınıflandırmak olup uygulama alanını kesin boyutu ile belirtmeyi öngörmemektedir. (ANNA/Hollanda ile ilgili 22 Eylül 1988 tarih, 236/87 sayılı Divan kararı).
J)

SINIR ÇALIŞANLARI
Bir sınır çalışanı, kısmı veya arızi işsiz ise, yetkili devlet mevzuatı uyarınca, o devlette oturuyormuş
gibi yardımlara hak kazanır. Bu yardımlar yetkili kurumca ödenir. (71/a/i).
Tam işsiz durumdaki bir işsiz oturduğu üye devlet ülkesinde sanki son çalışması sırasında bu devlette
oturuyormuş gibi, yardımlardan bu devletin mevzuatına göre ve onun yükümünde yararlanır.
GRİSVARD/Kreitz ile ilgili davada Divan 1 ekim 1992 tarih, C-201/92 sayılı Tüzüğün 68/1 ve 71/1/a/
ii maddelerini şöyle yorumlamıştır: “Tam işsiz durumdaki sınır çalışanlarına işsizlik ödeneği
ödemekle yükümlü olan oturma yeri kurumu bu ödeneklerinde esas alınan ücrete istihdam
devletinde mevcut tavanları uygulayamaz”.
“Son çalışma sırasında oturmasını başka bir üye devlete nakleden ve bu nakilden sonra
mesleki faaliyetini icra etmek üzere o istihdam ülkesine dönmeyen bir kimse 71/1/a/ii
maddesi anlamında sınır çalışanı kavramına dahil değildir. Böyle bir kimse yukarıda tartışılan 71/1/b/ii maddesinin uygulama alanına girer” (ANNA Bergemann/.. ile ilgili 236/87 sayılı
Divan kararı).

K)

MEMURLARLA İLGİLİ BİR ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİREN (İşsizlik Sigortasına Tabi)
KİMSELER
1408/71 sayılı Tüzüğe 1606/98 sayılı Tüzük ile eklenen Kesim 4, madde 71 bis hükümleri uyarınca
aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:
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1408/71 sayılı Tüzüğün Kesim 1 ve 2 hükümleri memurlar ile ilgili bir özel rejim çerçevesinde işsizlik
sigortası kapsamına giren kimselere kıyas yoluyla uygulanacaktır.
- Kesim 3 hükümleri, memurlar ile ilgili özel işsizlik sigortası kapsamına giren kimselere uygulanmayacaktır.
- Bir memur özel işsizlik sigortası kapsamına giren, kısmi veya tam işsiz durumunda bulunan ve son
çalışması durumunda yetkili devletten gayri bir üye devlet ülkesinde oturan bir işsiz kimse yetkili
devlet mevzuatı çerçevesinde sağlanan yardımlardan sanki anılan devlet ülkesinde oturuyormuş
gibi yararlanacak, bu yardımlar yetkili kurumlarca onun yükümünde sağlanacaktır.
Alt Kesim 7
AİLE YARDIMLARI VE AİLE ÖDENEKLERİ AYLIK SAHİPLERİNİN HAK SAHİBİ OLAN ÇOCUKLARI
İLE İLGİLİ YARDIMLAR
1 - Mevzuat:
140/71 :Madde 72-79 ve EK VI
574/72 :Madde 10, 10 bis, 85, 86 ve Ek 8
2 - Divan Kararları:
-1970-2003 yılları arasında 38 karar
3 - İdari Komisyon Kararları :
-77, 119, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150 sayılı karar
A)

GİRİŞ
Aile yardımları ve aile ödenekleri 1408/71 sayılı Tüzüğün 1/u maddesinde yer almaktadır. Aile yardımları, Tüzüğün II no’lu ekinin II bölümünde gösterilen ödenekler hariç, ailenin giderlerini karşılamaya
yönelik her nevi sağlık ve para yardımlarıdır.
“Bir aile yardımı kapsam, gelir durumu ve parasal kaynakları ilgilendiren bazı objektif kriterlere cevap veren ailelere otomatik olarak sağlanan yardım olup bütün üye devletler için
Tüzüğün 4/1/h maddesi anlamında bir aile yardımı olmalıdır”. (Hughes/Birleşik Krallık ile ilgili
16 Temmuz 1992 tarih, C-78/91 sayılı Divan kararı).
Aile ödenekleri aile bireylerinin sayısına ve gereğine yaşlarına göre periyodik olarak yapılan parasal
ödemelerdir. Bu yardımlar Tüzüğün aile yardımları kapsamında ayrıca belirtilmemiştir.
1408/71 sayılı Tüzük kabul edildiğinde, Tüzüğün 1/u maddesinde tanımlandığı şekilde aile yardımları
ve ödeneklerinin sadece mali ve diğer avantajlar hariç sosyal güvenlik yardımı olarak kabul edilmesi
uygun görülmüştür. Bu kabil yardımlar (yani mali ve diğer avantajlar) 1612/68 sayılı Serbest Dolaşım
Tüzüğünün 7. maddesin uygulanmasında esasen ilgilinin oturma yeri kurumunca o kurum mevzuatına göre talep edilebilir.
Bu konuda anılan Tüzüğün 7. maddesi hükmü şöyledir :
“Paragraf 1. bir üye devletin vatandaşı diğer üye devletlerin ülkesinde uyrukluk durumu
nedeniyle ulusal çalışanlardan farklı bir işleme tabi tutulamaz”.
“Paragraf 2. bu kimseler Ulusal çalışanlarla aynı koşullar altında aynı sosyal avantajlardan
yararlanırlar.”
Şu husus not edilmelidir: Bir göçmen çalışan ve onun aile bireyleri 1612/68 sayılı Tüzüğün 7/2 maddesinin uygulanmasında tahsis edilen yardımlardan bu yardımların ödendiği üye devlet ülkesinde yararlanabilirler, ancak bu devlet bu kabil yardımları bu kimselere Topluluk mevzuatı çerçevesinde ihraç
etmek zorunda değildir.

B)

SÜRE BİRLEŞİMİ
Üye devlet mevzuatının uygulanmasında yardımlara hak kazanma ile ilgili olarak, ilgilinin ücretli veya
ücretsiz çalışan olarak hangi üye devlet olursa olsun diğer ülkelerde geçirdiği sigortalılık ve çalışma
süreleri gerektiği ölçüde nazara alınır (Madde 72).
1408/71 sayılı Tüzüğe 307/99 sayılı Tüzük ile eklenen 76 bis maddesi uyarınca süre birleşimine ilişkin
hükümler ÖĞRENCİLERE kıyas yoluyla uygulanacaktır.

C)

TALEPLERİN YAPILMASI USULÜ (574/72-M.85)
Talep sahibi yetkili kuruma daha önce çalıştığı üye devlet ülkesinde geçirdiği sigortalılık ve çalışma
sürelerini gösteren bir E 405 formüleri ibraz eder.
Belgeyi sigortalılık veya çalışma sürelerinin geçtiği üye devlette aile yardımları konusunda yetkili olan
kurum veya 574/72 sayılı Tüzüğün 10. No’lu Ekinde belirtilen kurumlardan biri tasdik eder. Bu belge
yerine hastalık sigortası kurumunun verdiği E 104 formüleri de kullanılabilir
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D) AİLE BİREYLERİ YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE OTURAN ÜCRELİ
VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR (1408/71-M.73)
Bir üye devlet mevzuatına tabi olan bir ücretli veya ücretsiz çalışan diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için, mevzuatına tabi olduğu üye devletçe sağlanan aile yardımlarından yararlanma
hakkına sahiptir (Madde 73).
Bu hak Tüzüğün VI no’lu ekinde belirtilen hükümlere tabidir.
Elinde olmayan nedenlerle işinden ayrılan ve ücretli çalışan sıfatıyla ödenen veya kredilendirilen primler nedeniyle işsizlik yardımlarına hak kazanan bir ücretsiz çalışan Tüzüğün 3427/89 sayılı Tüzükle
değişmeden önceki 73/1 maddesi anlamında “ücretli” çalışan sayılamaz (Middleburgh/İrlanda ile ilgili
C-15/90 sayılı Divan kararı).
Eğer bir ücretli çalışan bir üye devlet mevzuatına tabi ise ve ailesi ile başka bir üye devlet ülkesinde
yaşıyorsa eşi hiç çalışmamış veya ücretli çalışanın sigortalı olduğu ülkede hiç oturmamış dahi olsa
o üye devletin yetkili kurumundan ücretli çalışanın aile bireylerine sağlanan aile yardımlarından yararlanma olanağı veren bir türemiş haktan yararlanmak amacıyla ve aynı zamanda ulusal mevzuat
uyarınca sözkonusu ödeneklerin aile bireylerine ödenmesi koşulu ile, Tüzüğün 73. maddesini ileri
sürebilir. (“Hughes/İrlanda”) ile ilgili 16 Temmuz 1992/C-78/91 sayılı Divan kararı).
Aile ödeneklerinden yararlanma hakkı 73. maddenin uygulanmasında (bir ücretli veya ücretsiz çalışan ailesinin oturduğu üye devlet dışında bir üye devlet ülkesinde çalışıyorsa) kazanılır. Bu nedenle,
zevcesi ve çocukları çalıştığı ülke dışında oturan bir sınır çalışanı bu sonuncu devlet ülkesinde aile
ödeneklerine hak kazanır.
Konuyla ilgili Divan kararı şöyledir:
“Bu nedenle, 73/1. maddenin uygulanması için, çalışanın aile bireyleri başka bir üye devlette otururken kendisinin bir üye devlette mesleki faaliyetini icra etmesi yeterlidir: Bu
metin, aynı Tüzüğün bir üye devlet ülkesinde çalışan bir kimsenin diğer bir üye devlet
ülkesinde otursa dahi çalıştığı ülke mevzuatına tabi olacağını öngören Tüzüğün sağladığı
olanaktan ileri gelmekte olup, ilgililer nerede otururlarsa otursunlar, çalıştıkları ülke hangi
üye ülke olursa olsun ve bütün üye devletlerde aile yardımlarını sağlayan kuruluş ne olursa
olsun, sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma olanağı getirmektedir”. (BEECK/Hollanda
ile ilgili 19 Şubat 1981 tarih, 104/80 sayılı Divan kararı).
Eğer aile yardımlarından yararlanma hakkı (yetkili devletin istihdam servislerine kaydolma gibi) bir
koşula bağlı ise bu koşul diğer bir üye devlet ülkesinde meydana gelen durumlar ve olaylar nedeniyle
yerine getirilmiş sayılır.
BRONZİNO ile ilgili 22 Şubat 1990 tarih, C-228/88 sayılı kararında Divan aşağıdaki yorumu yapmıştır:
“Tüzüğün 73. maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Aile ödeneklerini tesis eden bir üye devletin
mevzuatı tahsis koşulu olarak, çalışanın aile bireyinin bu mevzuatın uygulandığı üye devletin istihdam kurumu nezdinde işsiz olarak kaydolmasını gerektiriyorsa, böyle bir koşul aile
bireyinin onun oturduğu üye devlette işsiz olarak kaydolunmuş bulunması halinde, yerine
getirilmiş sayılır.
Tüzüğün 3427/89 sayılı Tüzükle geliştirilmesinden önce, yalnız ücretli çalışanlar yetkili devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için aile ödeneklerinden yararlanma hakkına sahipti. Ücretsiz çalışan, yetkili
üye devlet ülkesini dışında oturan aile bireyleri için, Tüzük uyarınca Antlaşmanın 51 ve 52. maddesinin uygulanmasında aynı haklardan yararlanamıyordu.
Bu konuda bir Divan kararı şöyledir:
“Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmanın 51. maddesi şöyle yorumlanmalıdır:
Bu madde, ücretsiz çalışanın mesleki faaliyetini icra ettiği üye devlet ülkesine, eğer bu
kimsenin aile bireyleri başka bir üye devlet ülkesinde oturuyorlarsa, aile yardımı sağlama
vecibesini yüklemez. Bununla birlikte, 15 Ocak 1986 tarihinden itibaren, Tüzüğün 3427/89
sayılı Tüzükle değişik 73. maddesine göre bir üye devlet mevzuatına tabi olan bir ücretsiz
çalışan başka bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için, birinci üye devletin mevzuatında öngörülen aile ödeneklerinden o devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi yararlanır”.
(DELBAR/Fransa ile ilgili 5 Aralık 1985 tarih, C-114/88 sayılı Divan kararı).
Yine aynı konuda başka bir Divan kararı şöyledir:
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“Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmanın 52. maddesi, bir üye devlet mevzuatının aile ödenekleri verilmesini ilgilinin yalnız o devlette oturan geçindirmekle yükümlü
olduğu çocuklarla sınırlayan hükümlerinin o kimsenin bir çocuğunun bulunduğu başka bir
üye devlet ülkesinde ücretli bir faaliyet icra ettikten sonra yalnız başına döndüğü menşe
ülkede ücretsiz bir faaliyet icra ettiği süre zarfında ulusal bir vatandaşa uygulanmasına
engel değildir”. (4 Ekim 1991 tarih, C-15/90 sayılı Divan kararı, Middleburg/İrlanda ile ilgili).
3427/89 sayılı Tüzük 15 Ocak 1986 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu tarih PİNNA ile
ilgili 41/84 sayılı kararın verildiği tarihe rastlamaktadır.
27 Haziran 1990 tarih, 145 No’lu İdari Komisyon kararı ücretsiz çalışanlara aile yardımlarının 3427/89
sayılı değişiklik Tüzüğünün uygulamaya konmasından sonra hangi usullerle talep edilerek sağlanacağına açıklık getirmiştir.
E)

AİLE BİREYLERİ BAŞKA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE OTURAN İŞSİZLER (1408/71 :
Madde 74)
Daha önce ücretli veya ücretsiz olarak çalışan ve bir üye devlet mevzuatına göre işsizlik yardımı alan
bir kimse başka bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için, EK VI da belirtilen koşullarla, bu
kimseler sanki birinci devlet ülkesinde oturuyorlarmış gibi o devlet mevzuatında öngörülen aile yardımlarından yararlanır.

F)

3427/89 SAYILI TÜZÜKLE KISIM 7’YE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİK
Tüzüğün 73/2. maddesinde mevcut hükümler Pinna/... ile ilgili 15 Ocak 1996 tarih, 41/84 sayılı Divan
kararına uygun olarak, 3427/89 sayılı Tüzükle değiştirilmiştir.
Bu karardan önce 73/2. madde, Fransız mevzuatına tabi ücretliler ve işsizlerin Fransa dışında yaşayan
çocukları için o ülkenin mevzuatında öngörülen aile ödeneklerinden yararlanma hakkına sahip olmalarını öngörüyordu. Bu ödeneklerle ilgili yardım giderleri Fransa’ya aitti. Fransız aile ödeneklerinden
yararlananlara ilişkin düzenleme bu nedenle diğer üye devletler mevzuatına tabi ücretli çalışanlara
uygulanan düzenlemeden farklı idi.
1408/71 sayılı Tüzüğün 3427/89 sayılı Tüzükle kaldırılan 99.maddesi, Konseyin, Komisyonun talebi
üzerine, bütün üye devletler için uygulanabilecek tekdüze bir düzenleme getirmek üzere inceleme
yapmasını öngörüyordu. Konsey bünyesinde bir çözüm bulmak imkansızdı. Gerçekte, aile ödeneklerinden yararlanmaya ilişkin farklılıklar İspanya ve Portekiz Katılma Antlaşmaları ile korundu. Bu Anlaşmalar 1 Ocak 1986 tarihinde 1408/71 sayılı Tüzüğün önceki 73/2 ve 3, 74/2. ve 72/2. maddelerinin
(aile bireyleri 1 Ocak 1989’dan sonra oturan ve kendileri bu ülkeler dışında bir üye devlet ülkesinde
çalışan) İspanya ve Portekiz işçilerine uygulanmamasını öngörüyordu.
PİNNA/Fransa Savoie Aile Ödenekleri Sandığı İle ilgili 15 Ocak 1986 tarih, 41/84 sayılı davaya ilişkin
Divan kararında 73/2. maddenin hükümsüz olduğu, çünkü işlem eşitliği ilkesine aykırılık oluşturduğunu ve Antlaşmanın 48-51. maddeleri ile hedeflenen amaca ters düştüğü ifade edilmiştir. Bu karar
şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 73/2. maddesi, Fransız mevzuatının, bu mevzuata tabi çalışanlara başka bir üye devlet ülkesinde oturan aile bireyleri için aile yardımı tahsisini kapsam
dışı bırakılması halinde hükümsüz olur.” Bununla birlikte, Divan aşağıda görüleceği gibi zaman
içinde kararın etkilerini sınırlamıştır:
“73/2. maddesinde tespit edilen hükümsüzlük bu karar tarihinden önceki süreler için yardımlardan yararlanma hakkının desteklenmesinde, bu tarihten önce mahkeme yoluyla hak
aramış kimseler için yapılacak işlem hariç, ileri sürülemez.”
İspanya ve Portekiz dışında bir üye devlet ülkesinde çalışan ve ailesi İspanya ve Portekiz’de
oturan İspanya ve Portekiz çalışanlarına ilişkin aile ödeneklerinden yararlanma hakkı ile
ilgili olarak, Divan YANEZ/Bundesanstalt ile ilgili 13 Kasım 1990 tarih, C-99/89 sayılı kararında şöyle demiştir:
“Topluluk bünyesinde yer değiştiren ücretli çalışanlara ve bunları aile bireylerine ilişkin
sosyal güvenlik rejimlerinin uygulanması ile ilgili olarak 1408/71 sayılı Tüzüğün 99. maddesinde bütün üye devletler için öngörülen tekdüze çözüm 15 Ocak 1986 da yürürlüğe girmiştir ve bu nedenle Tüzüğün 73/1.maddesi, İspanya Krallığı ve Portekiz Cumhuriyetinin
katılma koşullarına ilişkin 60. maddeye ilişkin olarak, kendileri İspanya dışında bir üye
devlette fakat aile bireyleri İspanya’da oturan İspanyol çalışanlarına, belirtilen tarihten
itibaren uygulanır”.
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G) YARDIMLARIN ÖDENMESİ (1408/71 – M. 75)
Aile yardımları, ücretli veya ücretsiz çalışanın tabi olduğu ve işsizlerle ilgili olarak ilgilinin işsizlik yardımlarını aldığı üye devletin yetkili kurumunca kendi mevzuatına göre ödenir.
Bu kurum, yardımları, kendi mevzuatına göre, yardımların ödeneceği gerçek ve tüzel kişinin oturduğu
veya bulunduğu ülke hangi üye devlet ülkesi olursa olsun, sağlanır.
Aile yardımları aile bireyleri bakımından kullanılmıyorsa, ödeme oturma yeri kurumunun veya bu kurumun bulunduğu üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kuruluşun aracılığı ile aile bireylerinin
bakımını sağlamakta olan gerçek veya tüzel kişiye ödenir. (Madde 75).
İki veya daha fazla üye devlet Tüzüğün 8. maddesi hükümlerine uygun olarak, yetkili kurumun bu
devletlerin bu devletlerin mevzuatlarına göre ödenmesi gereken aile yardımlarının bu kimselerin bakımını fiilen üstlenmiş olan gerçek veya tüzel kişiye doğrudan veya oturma yeri kurumunca ödenmesi
konusunda anlaşabilirler. (Madde 88/4). Bu kabil anlaşmalar İdari Komisyona bildirilecektir.
H) AİLE YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKLARININ BİRLEŞMESİ HALİNDE ÖNCELİK
KURALLARI (1408/71-M. 76)
Aynı dönem için, aynı aile bireyi ile ilgili olarak bir mesleki faaliyetin icrası çerçevesinde, aile yardımları aile bireylerinin oturdukları üye devletin kurumunca ödeniyorsa, aile yardımları hakları birinci üye
devletin ödediği miktar tutarında askıya alınabilir.
Bir yardım talebi aile bireylerinin oturdukları üye devlet ülkesinde yapılmazsa, diğer üye devletin
yetkili kurumu 76/1. maddede yer alan askıya alma hükmünü yardımlar fiilen sanki birinci devlette
tahsis edilmiş gibi, uygulayabilir.
76.madde 3427/89 sayılı Tüzükle değiştirilmiştir. Bu madde başlangıçtaki şekliyle, her ne kadar yardımın ilgilinin oturma yerinde bir mesleki faaliyet icrası halinde durdurulacağı hükmünü öngörüyor
idiyse de, askıya alınması gereken miktar için bir sınırlandırma getirmiyordu. Divan yinede ilgilinin
başka bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra etmesi halinde durdurulması gereken yardım
miktarı için bir sınırlandırma getirilmesi yolunda karar verdi.
Bu karar şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 76. maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Anılan Tüzüğün 73.maddesi
uyarınca aile bireylerinden birine çalışma yeri ülkesi tarafından ödenmesi gereken aile
ödeneklerinden yararlanma hakkı ancak aile bireylerinin oturdukları ülkede fiilen ödenen
aile ödenekleri miktarı kadar askıya alınabilir. Eğer oturma yeri ülkesinde fiilen alınan aile
ödeneklerinin miktarı diğer ülke mevzuatına göre ödenen miktarın altında ise, çalışan, bu
sonuncu devletin yetkili kurumunun yükümünde olmak üzere, iki miktar arasındaki farka
eşit bir ek miktar almaya hak kazanır” (FERAİOLİ/Almanya ile ilgili 23 Nisan 1986 tarih, 153/84
sayılı ve GEORGES/Fransa ile ilgili 27 Haziran 1989 tarih, 24/88 sayılı Divan kararları).
76. madde Divanın yukarıdaki kararları doğrultusunda değiştirilmiştir.
Anılan maddede başka bir değişiklik başka bir Divan kararı ile yapılmıştır. Bu karara göre, “eğer bir
talep aile bireyinin oturduğu üye devlette yapılmamış ve bu nedenle yardımlardan yararlanma koşulları yerine getirilmemişse, hakların doğduğu diğer üye devlet, kendi mevzuatının uygulanmasında
ödenmesi gereken yardımı askıya alamaz”.
Divan, SALZANO ile ilgili 13 Kasım 1984 tarih, 191/83 sayılı başka bir kararında şöyle demiştir:
“Ebeveynden birinin çalıştığı üye devlet ülkesinde 73. madde uyarınca ödenmesi gereken
aile ödeneklerinden yararlanma hakkı, diğer ebeveynin başka bir üye devlet ülkesinde çocuklarla birlikte oturması ve bu ülkede (çocuklar için anılan ödeneklerden fiilen yararlanmaya ilişkin tüm koşulları bir arada yerine getirmemesi nedeniyle aile ödeneği almaksızın)
ücretli bir faaliyet icra etmesi halinde, askıya alınamaz.”
Bu davada, Bayan SALZANO’nun sadece yetkili makamlar nezdinde ödenek talebinde bulunmaması
nedeniyle yardımlardan yararlanmada gerekli işlemler yerine getirilmemişti.
Divan KACHT/.... ile ilgili 4 Temmuz 1990 tarih, C-117/89 sayılı kararını tekrarlamıştır. Şöyle ki:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 76. maddesi şöyle yorumlanmalıdır: 73.maddeye göre yardımlardan yararlanma hakkı, eğer yardımlar veya ödenekler sadece yardım talebinde bulunmamış veya talebin yenilenmemiş olması nedeniyle aile bireylerinin oturdukları üye devlet
ülkesinde artık ödenmiyorsa, askıya alınamaz.”
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Tüzüğün 76. maddesine 3427/89 sayılı Tüzükle getirilen değişiklik yardım talebi ailenin oturma yeri
ülkesinde yapılmamış olsa bile bir üye devletin bu devlette hakların doğduğu yardımları fiilen tahsis
edilmiş yardımlar biçiminde kabul edilebileceğini öngörmüştür. Askıya alma meselesi yalnızca talep
sahiplerinin bizzat kendileri üzerinde karar verilmesine ilişkin bir mesele değildir. Yardımların askıya
alınması veya alınmaması, talep sahibinin bu yardımlarla ilgili olarak talepte bulunmaya karar vermesine bağlı olmaktan ziyade bu hakların objektif olarak varlığına bağlı olacaktır.
Her ne kadar 76.madde, bugünkü şekliyle, yardımın yararlanılmak üzere bir talepte bulunmamış bile
olsa tahsis edilmiş olduğunun farzedilmesini öngörsede, yardım hakkının mevcut olması gerekecektir.
Bu husustaki Divan kararı şöyledir:
“Tüzüğün 73.maddesi hükümleri uyarınca ödenmesi gereken aile yardımları veya ödeneklerden yararlanma hakkının 76. maddeye göre askıya alınması, babanın bir yabancı üye
devlette çalışması, fakat ananın diğer aile bireylerinin oturma yeri ülkesinde ücretli bir faaliyet, icra etmesi ve oturma yeri ülkesinin mevzuatına göre aile ödeneklerinden yararlanma
hakkını kazanmamış olması halinde, uygulanmaz” (RAGAZZONİ ...ile ilgili 20 Nisan 1978 tarih,
134/77 sayılı Divan kararı).
574/72 sayılı Tüzüğün 10/1/a maddesi, aile yardımları veya ödeneklerinin sigortalılık, çalışma ve
ücretsiz faaliyet süreleri koşuluna bağlı olmadığı üye devlet ülkesinde bu yardımlardan yararlanma
hakkına sahip olması ve aynı zamanda diğer bir üye devlette yardımlara müstahak olması halinde
uygulanmaz.
Anılan yardımları yukarıda belirtilen koşula bağlı olmadığı bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi
gereken yardımlardan yararlanma hakkı, yardımların aynı dönem ve aynı aile bireyi için yalnız ulusal
mevzuata göre veya 1408/71 sayılı Tüzüğün 73, 74, 77 ve 78.maddeleri uyarınca ödenmesi halinde,
askıya alınır.
Yine de, aile yardımlarına müstahak bir kimsenin bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra
etmesi halinde, 73 veya 74 maddeye göre ödenmesi gereken ödenmesi gereken aile yardımları veya
ödeneklerinden yararlanma hakkı askıya alınır ve yalnız aile bireylerinin oturdukları üye devletin aile
yardımları veya ödenekleri kendi yükümünde olmak üzere ödenir (574/72: Madde 10/1/b).
RABARDS ile ilgili 3 Şubat 1983 tarih, 149/82 sayılı kararında Divan şöyle demektedir:
“574/72 sayılı Tüzüğün 10/1/a maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Bu madde, bir üye devlet kurumunun 1408/71 sayılı Tüzüğün 73. maddesi uyarınca bir çalışana aynı çocuk için
fiilen aile yardımı sağlamış olması halinde, bu diğer üye devlet ülkesinde yardımlardan
yararlanmaya ilişkin koşullar yerine gelmiş olup olmadığını incelemeye gerek kalmaksızın,
uygulanır”.
KROMHOUT/.... ile ilgili 4 Temmuz 1985 tarih, 104/84 sayılı Divan kararı ile anılan 10/1/a maddesi,
yeniden incelenmiş olup Divan bu yeni incelemesinde, 574/72 sayılı Tüzüğün 10. maddesinde belirtildiği şekilde aile yardımlarının amaçları ve haklarının birleşmesi halinde yardımların askıya alınma
hakkı üzerinde durmuştur. Divan bu konuda şöyle demiştir:
“Bu hükümler gösteriyor ki, aile yardımları veya ödenekleri aile geçindirmekle yükümlü
olan çalışanlara aile giderlerine katkıda bulunmak suretiyle sosyal yönden yardımcı olmak
amacına yöneliktir. Bu yaklaşım çerçevesinde, söz konusu anticumul (birleşmek) kuralı çalışanın aile bireyine haksız bir fazladan ödemeye yol açacak şekilde bu yardımların iki kez
telafisini öngörür. Bu nedenle bu kural tek ve aynı durum ve tek ve aynı dönem için paralel
yardımların ödenmesine engel olacak şekilde yorumlanmalıdır”.
Divan 10/1/a maddesini geniş biçimde yorumlarken, esas kriterin aile yardımları veya ödeneklerinden
yararlanma hakkının iki üye devlet ülkesinde varlığı olduğu noktasından hareket etmiştir. Divan, böyle
bir hakkın 1408/71 sayılı Tüzük uyarınca ebeveynlerin sözkonusu niteliklerinden ileri gelip gelmediğinin dikkatle incelemenin gerekli olmadığını düşünmüştür. Konuya ilişkin Divan kararı şöyledir:
“Tüzüğün anılan 10/1/a maddesinin birinci cümlesi, kendisi için aile yardımı ve ödeneği
ödenmesi gereken çocuğun tahsis sahiplerinden birinin aile bireyi sıfatıyla ücretli çalışanlarla ilgili Topluluk sosyal güvenlik düzenlemesinin kişisel uygulama alanına girmesi halinde, aynı çocuk için kendisine aile yardımı veya ödenmesi gereken diğer aile bireyinin bizzat
bu uygulama alanına girip girmediğini tetkike gerek olmaksızın, uygulanır. Sözü edilen
hüküm, yalnız bir üye devletin mevzuatı uyarınca ücretli çalışanlarla ilgili Topluluk sosyal
güvenlik düzenlemesinin uygulama alanına girmeyen bir tahsis sahibine, çalışan aile bire262
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yi nedeniyle bu uygulama alanına giren bu çocuk için, yardımlar veya ödeneklerin askıya
alınacak miktarın birleştirmeye konu miktarla sınırlı olması kaydıyla, askıya alınmasına
olanak verir”.
BURCHELİ ile ilgili 9 Temmuz 1987 tarih, 377/85 sayılı Divan kararı yukarıda sözü edilen KROMHOUT
davasında aldığı kararı doğrulamıştır.
İstisna olarak, 574/72 sayılı tüzüğün 8 no’lu ekinde belirtilen üye devletlerde, aile yardımlarını ödemekle yükümlü kurum, cereyan eden tüm süre boyunca bu giderleri ilk ücretli veya ücretsiz çalışma
ülkesinin kurumu olarak üstlenecektir.
İ)

YUNANİSTAN’DA HAKLAR
Bir üye devlet mevzuatına tabi olan bir ücretli çalışan daha önce Yunan mevzuatına göre geçirdiği sigortalılık veya istihdam süreleri nedeniyle aile ödeneklerine hak kazandığında, bu hak, eğer aynı süre
zarfında aynı aile bireyleri için aile yardımları veya aile ödenekleri 1408/71 sayılı Tüzüğün 73 veya
74 .maddeleri uyarınca birinci üye devlet mevzuatına göre ödeniyorsa askıya alınır (574/72:Madde
10/2).
Alt Kesim 8
AYLIK VE GELİR SAHİPLERİNİN ÇOCUKLARI
VE YETİMLER İÇİN YARDIMLAR
(1408/71 –M. 77-79)

A)

YARDIMLAR
1408/71 sayılı Tüzüğün 77. maddesi anlamında “yardımlar” deyimi, malüllük, yaşlılık veya iş kazaları
veya meslek hastalıkları çerçevesinde ödenen aylıklar veya gelirler ve iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından ödenen ek yardımlar hariç yararlanıcıların çocukları için ödenen her nevi zamlar
veya ek yardımlar anlamına gelir.
Bu ek yardımlar Tüzüğün diğer hükümleri ile yönetilir veya ihraç olunabilir.
Şu husus not edilmelidir: Anılan 77. madde yalnız aile ödeneklerine uygulanır. Aile yardımlarının ifade
ettiği daha geniş bir kavrama yaygın değildir.
LENOIR/Fransa ile ilgili 27 Eylül 1988 tarih, 313/86 sayılı kararında Divan şöyle demiştir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 77.maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Bu madde, bir üye devletin
vatandaşı olan ve diğer bir üye devlet ülkesinde oturan aile yardımları sahibine, okula giriş
ödenekleri ve tek ücret ödenekleri gibi Fransız mevzuatında ödenen yardımlar şeklinde
sağlanan diğer aile yardımları hariç, yalnız menşe ülkenin sosyal kuruluşlarınca ödenen
aile ödeneklerinde yararlanma olanağı verir”.
Bununla birlikte, 77. madde anlamında aylık kavramı daha dar anlamda yorumlanamaz: Aylık olarak adlandırılmamış bile olsa aylık tipinde bütün yardımlara yaygınlaştırılır. Divan 3. no’lu Tüzüğün
43.maddesiyle ilgili olarak bir Önyargı Kararı sırasında verdiği bir cevapta (ki bu madde 1408/71 sayılı
Tüzüğün 77. maddesinde daha geniş boyutta düzenlenmiştir.) şöyle demiştir:
“Hastalık-malüllük sigortası müşterek rejimi uyarınca, malüllük yardımı olarak sağlanan
para yardımları, bu yardımlara ne ad verilirse verilsin, 3 no’lu Tüzüğün 43. maddesi anlamında aylık veya gelir olarak kabul edilmelidir” (ANSELMETTİ/Belçika ile ilgili 25 Haziran 1975
tarih, 17/75 sayılı Divan kararı).
Öte yandan, Londra/Hollanda ile ilgili 8 mart 1979 tarih, 129/78 sayılı kararında Divan şu yorumu
getirmiştir:

B)

“1408/71 sayılı Tüzüğün 77/2/a maddesi anlamında bir tek üye devlet mevzuatına göre
ödenen (geçindirilen çocuk için yardım hakkı doğuran) aylık veya gelir, memurlar ve benzeri kimselerle ilgili bir özel rejim çerçevesinde ödenen aylık veya geliri kapsamaz.”
YARDIMLARDAN YARARLANMA HAKKI (1408/71: madde 77)
Topluluk hukukuna göre, ne aylık veya gelir sahibinin oturma yeri ne de çocukların oturduğu yer yardımların hangi mevzuata göre doğduğunun tespitinde belirgin değildir.
Yardımlar aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
a) Eğer bir tek üye devlet mevzuatına göre bir aylık veya gelir ödeniyorsa yardımlar o devlet mevzuatına göre tahsis olunur;
b) Eğer aylık veya gelir birden fazla üye devlet mevzuatına göre sağlanıyorsa, tahsis işlemi aşağıda
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gösterildiği şekilde yapılır.
Tahsis aylık veya gelir sahibinin oturduğu üye devlet mevzuatına göre kendisi o devlet ülkesinde oturduğu sürece, sağlanır ;
Bütün diğer hallerde, yardımlar talep sahibinin en uzun sigortalılık süresi ile mevzuatına tabi olduğu
üye devlet mevzuatına göre, bu mevzuat uyarınca yardıma hak kazanmış olması koşulu ile tahsis
olunur. Böyle bir hak yoksa, yardımlardan yararlanma hakları ilgilinin sigortalı olduğu herhangi bir üye
devletçe tahsis olunur. Talep sahibi yardımları talep edebileceği ülkeyi seçme hakkına sahip değildir:
Kendisinin haklarının doğması koşulları onun ilgili üye devletlerde sigortalılık veya oturma sürelerinin
giderek azaldığı üye devletçe tetkik olunur. Yardım, talep sahibi en uzun süre ile hangi devlette sigortalı olmuş ve yardım hakkı hangi devlet mevzuatına göre doğmuşsa, o devlet mevzuatına göre tahsis
olunur (77/2).
Eğer bir talep sahibi iki üye devlette aynı uzunlukta iki süre zarfında sigortalı olmuşsa, yardımlar talep
sahibinin son mevzuatına tabi olduğu üye devletçe tahsis olunur.
Bir aylık veya gelirin ödeneceği mevzuat belirlenmişse, aylık veya gelir sahibinin geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler için aile yardımı sağlayacak mevzuat da o mevzuat olacaktır: Bu son sisteme
göre yardım hakkının sona ermesinden sonra başka bir sisteme baş vurmak hiçbir durumda mümkün
değildir.
C)

YETİMLERLE İLGİLİ YARDIMLAR (1408/71-M. 78)
“Yetimlerle ilgili aylıklar münhasıran 78. madde hükümlerine göre ve gerektiğinde bu maddenin yollama yaptığı diğer Topluluk mevzuatı uyarınca yönetilir” (VENTURA/.. ile ilgili 14 Aralık 1988 tarih,
269/87 sayılı Divan kararı).

D) YARDIMLAR
Sadece ölümünden önce babası veya anası 1408/71 sayılı Tüzüğün 3. maddesi anlamında çalışan
niteliği kazanmış olan yetimler Tüzüğün 78. maddesi uyarınca aile ödeneklerine hak kazanırlar.
Bu konuda bir Divan kararı şöyledir:
“Tüzüğün kişisel uygulama alanını belirleyen 2. maddesi bir yandan çalışanları, diğer yandan onların aile bireylerini ve hak sahiplerini açıkça ayırt etmiştir. Bu nedenle, “ÖLEN BİR
İŞÇİNİN YETİMİ” deyimi işçinin çalışan niteliği taşımayan aile bireyinin ölümü dolayısıyla
yetim olan çocukların durumunu kapsar mahiyette anlaşılmamalıdır”. (BALDİ/Belçika ile ilgili
14 Mart 1989 tarih, 1/88 sayılı Divan kararı).
“Yetim yardımları” deyiminden, aile ödenekler ve duruma göre yetimler için öngörülen ek veya özel
ödenekler anlaşılır (1408/71 sayılı Tüzüğün 1399/99 sayılı Tüzük ile değişik madde 78/1).
Yetimlere bakan gerçek veya tüzel kişinin oturduğu yer neresi olursa olsun, yetimlerle ilgili yardımlar
aşağıdaki kurallara göre sağlanır:
a) Eğer ölen kimse bir tek üye devletin mevzuatına tabi ise, yardımlar o mevzuata göre sağlanır;
b) Ölen kimse iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi ise, yardımlar:
Yetimin oturduğu üye devlet mevzuatına göre, eğer yetim yardımı hakkı o mevzuat uyarınca
doğuyorsa (78/1)
Tüm diğer hallerde, ölen kimsenin en uzun süre ile tabi olduğu üye devlet mevzuatına göre,
eğer hak o mevzuat uyarınca doğuyorsa aksi halde, hakkın hangi mevzuata göre doğacağı
ilgilinin sigortalılık veya oturma sürelerinin giderek azaldığı ülke sırasına göre, ilgili üye devletlerce incelenir;
Ölen kimse iki üye devlet mevzuatına göre aynı uzunlukta iki sürede çalışmışsa, yardımlar
kendisinin son defa sigortalı olduğu üye devlet mevzuatına göre, sağlanır.
Yetimlerin yardım aldıkları mevzuat bu koşullarla yalnız bir kez belirlenir; Eğer o mevzuat uyarınca
yardımlardan yararlanma hakları sona ermişse, yardımların başka bir mevzuata göre elde edilmesi
söz konusu olmaz.
Bununla birlikte, eğer 77. maddede yollama yapılan yardımlardan biri veya diğeri aylık veya gelir
sahibinin geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklar için bir üye devletçe sağlanıyorsa, bu üye devlet
anılan aylık veya gelir sahibinin ölümü halinde yetim aylığını ödeme yükümünü korur. 78/2/b maddesinde “MEVZUATINA TABİ OLMUŞ BULUNAN” deyimi şöyle anlaşılmalıdır:
“Ölen çalışan, kendisi veya hak sahipleri için söz konusu hakkın doğmasına yer veren koşulları yerine getirmişse, mevzuata tabi olmuş bulunan kimse olarak kabul edilmelidir”
(17.6.1987/3-70 sayılı Divan kararı).
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Yetimlerle ilgili aile ödeneklerinden yararlanma hakkı yetim için bir gelir tahsis edilmiş olmasına bağlı
değildir: İki tip yardımdan yararlanma hakkı ayrı ayrı değerlendirilmelidir (SAİEVA/Belçika ile ilgili 13
Kasım 1976 tarih, 32/76 sayılı Divan kararı).
Sözü edilen SAİEVA davası Belçika mevzuatına göre, Belçika’da bir iş kazası sonucu ölmüş olan bir
İtalyan göçmen işçisinin anaları ve ülkeleri olan İtalya’ya giden çocukları ile ilgili aile yardımları hakkına ilişkindi. Çocukların anası iş kazası sonunda kendisi ve üç çocuğu için gelir ve çocuklarla ilgili
aile ödeneği alıyordu. En büyük yaştaki iki çocuk 18 yaşına geldiklerinde, Belçika mercileri, yetimlerin gelirden yararlanma 18 yaşında sona erdiği gerekçesiyle, yetimlerle ilgili aile ödeneklerini kesti.
Adalet divanı 3 no’lu Tüzüğün 42/5. maddesinin (1408/71 sayılı Tüzüğün şimdiki 78. Maddesi) şöyle
anlaşılması gerektiğine karar verdi:
“Bu hüküm iş kazası sonunda ölen bir işçinin çocuklarına uygulanan mevzuatı tayin etmekte olup ölen kimsenin aile ödeneklerinde yararlanma hakkı yetimin gelir almakta olması
koşuluna bağlı değildir.”
Öte yandan, 1408/71 sayılı Tüzüğe 1399/99 sayılı Tüzük ile eklenen 78 bis maddesi uyarınca “yetim aylıkları; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası uyarınca sağlananlar hariç, eğer ölen sigortalı herhangi bir sürede yetimler için yalnız aile ödeneklerini veya ek
veya özel ödenekleri öngören bir rejim kapsamına girmişse 78 maddenin 1 paragrafının
uygulama alanına giren “yardımlar” olarak kabul edilecektir”.
E)

ALMANYA
Alman mevzuatına göre yetim aylığı alan bir çocuğun belirlenmesinde, Tüzüğün 78. maddesinde sözü
edilen yardımlardan biri veya diğerlerinden ya da Fransa’da oturan bir küçük çocuk (reşit olmayan
çocuk) için Fransız mevzuatına göre sağlanan diğer herhangi bir yardımdan yararlanma, Alman mevzuatına göre yetim geliri almaya eşdeğer kabul edilir.

F)

YARDIMLARA HAK KAZANMA VE YARDIMLARIN HESAPLANMASI: AYLIK VE GELİR
SAHİPLERİNİN ÇOCUKLARINA VE YETİMLERE İLİŞKİN YARDIMLAR İÇİN ORTAK
HÜKÜMLER (1408/71-M. 79)
Genel Kurallar:
Aylık ve gelir sahiplerinin geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları ile ilgili yardımlar yardım haklarının aşağıdaki paragraflarda belirtildiği şekilde incelendiği üye devlet kurumunca ödenir.
“Bir mesleki faaliyetin icrası nedeniyle” deyimi İdari Komisyonun 119 no’lu kararında:
a) Ücretli veya ücretsiz bir mesleki faaliyetin fiilen icrası, ve aynı zamanda:
b) Bu faaliyetin:
Hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı veya işsizlik nedeniyle (aylıklar veya gelirler hariç,
ücretin ve mütekabil yardımlarla ilgili tahsisin korunması suretiyle), veya
Bir ücretli izin veya grev veya lokavt nedeniyle geçici olarak durması”
biçiminde tanımlanmıştır.
Aile yardımlarından ve ödeneklerinden yararlanmanın sigortalılık , çalışma ve ücretsiz mesleki faaliyet
sürelerine bağlı olduğu bir üye devlet mevzuatına göre bu yardımlardan yararlanma hakkı , yardımların gerek yalnız ulusal mevzuat uyarınca gerekse Tüzüğün 73, 74, 77 veya 78.maddelerine göre
ödenmesi halinde askıya alınacaktır. (574/72 .madde 10/1/a).
Bununla birlikte, eğer bir mesleki faaliyet yetimlerin veya geçindirilen çocukların oturdukları üye devlet ülkesinde icra ediliyorsa, aile yardımları ve ya ödenekleri bu takdirde, bu yardımlar başka bir üye
devlet mevzuatına göre de ödense dahi, sözü edilen oturma yeri ülkesinin mevzuatına göre ödenecektir. (574/72 :Madde 10/1/b).
KOSCHNİSKE/Hollanda ile ilgili 12 Temmuz 1979 tarih, 9/79 sayılı kararında Divan Hollanda dilinde
“zevce/echgenote” deyiminin hem erkek hem de kadın çalışan anlamına gelip gelmediği sorusunu
sormuş ve aşağıdaki yorumu yapmıştır.
“574/72 sayılı Tüzüğün 10/1/b maddesinde yer alan “zevcesi” deyimi 1408/71 sayılı Tüzüğün 77/2/a maddesini uygulamasında aynı zamanda bir üye devlet ülkesinde bir mesleki
faaliyet icra eden ve zevcesi başka bir üye devlet mevzuatına göre aile ödenekleri hakkına
sahip olan erkeği de ifade eder.”
Dava, o zamanki adıyla Federal Almanya Cumhuriyetinde oturan, 1970’den beri Hollanda’da ücretli olarak çalışan, fakat hastalığı nedeniyle 17 Mart 1971 de kendisine bir Hollanda malüllük aylığı
bağlandı ve aylığına ek olarak üç çocuğu ile ilgili aile ödeneği veriliyordu. Kocası Federal Almanya
Cumhuriyetinde çalışıyordu. Hollanda sosyal güvenlik mercileri 1977 yılından itibaren 574/72 sayılı
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tüzüğün 10/1/b maddesi uyarınca bağlanan aile ödeneklerini aylık sahibi kocasının Federal Almanya
Cumhuriyetinde bir mesleki faaliyet icra ettiği ve Alman mevzuatına göre aile ödeneklerini aldığı gerekçesiyle kesti.
Bu davada sorun, ZEVCE deyiminin Flemenkçe “echtgenote” 574/72 sayılı Tüzüğün belirtilen maddesi
çerçevesinde kendisi bir üye devlet ülkesinde bir mesleki faaliyet icra eden ve zevcesi diğer bir üye
devlet mevzuatına göre aile ödeneklerine müstahak olan bir evli erkeği içerip içermediğinin belirlenmesinden ibaretti.
Bununla birlikte, şu hususu not etmek yerinde olacaktır: yardım hakkının askıya alınması ancak
1408/71 sayılı Tüzüğün 77 veya 78. maddeleri uyarınca yalnız aile ödenekleri için kabul edilebilir.
Diğer her nevi yardım askıya alınamaz.
1408/71 sayılı Tüzüğün kısım 8 hükümleri aşağıda belirtilen ilkeleri açıklığa kavuşturan bir çok Divan
kararına konu teşkil etmiştir.
Yardımları askıya alma hakkı diğer bir üye devlette bir mesleki faaliyetin icrası dolayısıyla o devlette
mevcut yardım hakkından yararlanmaya bağlıdır. Bu hususta bir Divan kararı aşağıdadır:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 79/3. maddesinde sözü edilen yardım hakkı, bu hüküm uyarınca
aynı dönem ve kişi için iki yardım sağlanmasını önlemek üzere ancak bir mesleki faaliyetin
icrası nedeniyle doğan aynı mahiyetteki yardımlardan yararlanma haklarının birleşmesi
ölçüsünde, askıya alınır.” (LAUMMAN/Almanya ile ilgili 155/77 sayılı karar).
Bir üye devlet ülkesinde yardımların askıya alınması ancak diğer bir üye devlette bir hakkın doğmasıyla mümkündür: Sadece ebeveynlerden çocukların kendisiyle birlikte oturdukları birinin bir mesleki
faaliyet icra etmesi diğer bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylık veya gelirden
yararlanan kimsenin çocukları için aile ödeneklerinin askıya alınmasını haklı çıkarmaz.
Bu konuda bir divan kararı şöyledir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 79/3. maddesi anlamında bir üye devlet mevzuatına göre bir aylık veya gelir alan babanın geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları için ödenen aile ödeneklerinden yararlanma hakkının askıya alınması, aynı çocuklar için eğer ana başka bir üye
devletin mevzuatına göre fiilen aile ödeneği almaya hak kazanmamışsa, onun bir mesleki
faaliyet icra etmesi ve aile reisliği niteliğinin yalnız babaya verilmiş olması veya herhal ve
karda aile ödeneğinden yararlanmanın ana ile ilgili koşullarının yerine getirilmemiş olması
nedeniyle uygulanmaz.” (ROSSİ/Belçika ile ilgili 6 Mart 1979 tarih, 100/78 sayılı Divan kararı)
ROSSİ davasında, Divan aylık veya gelir sahibinin çocukları ile ilgili yardımlar konusunda RAGAZZONİ/Assubel ile ilgili 20 Nisan 1978 tarih, 134/77 sayılı davada aile ödenekleri için tespit ettiği ilkeleri
uygulamıştır.
Eğer iki ülke devlet mevzuatına göre yardım hakkı mevcutsa, bir üye devlette sağlanan yardımlar
ancak diğer üye devletçe sağlanan yardım miktarında askıya alınabilir. Bu gösteriyor ki yardımı askıya alan üye devlet kendince ödenmesi gereken yardım miktarı ile diğer üye devletçe ödenen miktar
arasındaki farkı ödemek zorundadır.
Bu ilke yetimler ve aylık gelir sahiplerinin çocukları ile ilgili olarak Laterza/Belçika ile ilgili 12 Haziran
1980 tarih, 733/79 sayılı ve GRAVİNA/Almanya ile ilgili 9 Temmuz 1980 tarih, 80/79 sayılı Divan kararında tespit edilmiştir.
LATERZA davasında Divan şu kararı vermiştir:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 77/2/b/i maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Bir malüllük aylığı sahibinin oturduğu üye devletin geçindirilen aile bireylerine ilişkin yardımlardan yararlanma
hakkı daha önce diğer bir üye devlet ülkesinin yükümünde doğan daha yüksek miktarda
aile yardımlarından yararlanma hakkını kaybettirmez. Eğer oturma yeri ülkesinde fiilen
ödenen aile yardımlarının miktarı diğer üye devlet mevzuatına göre ödenen miktarın altında ise, ilgili kimse bu sonuncu devletin yükümünde, iki miktar arasındaki farka eşit bir ek
miktara hak kazanır”.
Görüldüğü gibi Divan, 12 Temmuz 1984 tarihinde aldığı 242/83 sayılı bir kararında, 4 yıl önce LATER266

ZA ile ilgili kararındaki ilkeyi aynen izlemiştir.
Aynı suretle, GRAVİNA davasında yetim aylıkları konusunda Divan aşağıdaki kararı almıştır:
“1408/71 sayılı Tüzüğün 78/2/b/i maddesi şöyle yorumlanmalıdır: Kendisine yardımların
tahsis edilmiş olduğu yetimin oturduğu üye devletin geçindirilen çocuklar için tahsis ettiği
yardımlardan yararlanma hakkı, daha önce yalnız başka bir üye devletin mevzuatı uyarınca
doğan daha yüksek miktardaki aile yardımlarından yararlanma hakkını kaybettirmez. Eğer
oturma yeri ülkesinde fiilen ödenen yardımların miktarı sadece diğer üye devlet mevzuatına göre ödenen miktarın altında ise, yetim, bu sonuncu devletin yükümünde, iki miktar
arasındaki farka eşit bir ek yardım alır”.
Söz konusu ek yardım her iki üye devlette yardım hakkının doğduğu her seferinde biri diğerinden
yüksek de olsa ve bu iki devlette yardım hakkının kazanılma biçimi ne olursa olsun ödenir.
Bu konuya ilişkin Divan kararı şöyledir: “1408/71 sayılı Tüzüğün 77 ve 78. maddeleri şöyle
yorumlanmalıdır: Yetkili üye devlet mevzuatına göre doğan bir yetim gelirinden yararlanma hakkı, ölen babanın birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunması halinde,
yalnız diğer bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılmış olan yüksek miktarda bir yetim
yardımından yararlanma hakkını kaybettirmez. Eğer birinci üye devlet ülkesinde fiilen ödenen yardımların miktarı sadece diğer üye devlet mevzuatına göre ödenen miktarın altında
ise, yetim bu sonuncu devletin yetkili kurumunun yükümünde, iki miktar arasındaki farka
eşit bir ek yardım öder. Ödenmesi gereken ek yardımın hesaplanmasında, 78/1 maddesinin ve kıyas yoluyla 73/1. maddesinin uygulama alanına giren bütün yetim yardımlarını
veya bir çocuk söz konusu ise onunla ilgili bütün yardımları nazara almak gerekir.” (DORİGUZZİ/Almanya ile ilgili 19 Mart 1992 tarih, C-188/90 sayılı Divan Kararı).
Bu davada, talep sahibinin ailesi, yetim aylığından ayrı olarak İtalyan sigorta kurumunca ödenmesi
gereken ek aile yardımının Alman mercilerince fark miktarın hesaplanmasında nazara alınması gerektiğini düşünüyordu.
Özel Kurallar
1408/71 sayılı Tüzüğe 1606/98 sayılı Tüzükle eklenen 79 bis maddesi uyarınca üye devletlerde memurlar ile ilgili bir özel rejime tabi olan kimseler için yardımların hesaplanmasında:
- 79 bis maddesinin 1 paragrafında “78. Madde” yerine “78 bis maddesi” ibaresi,
- Aynı maddenin 2 paragrafında “Kısım 8” ibaresinden önce “44 maddenin 3 paragrafının aksine
hükümler hariç”,
ibaresi getirilerek yapılan değişikliğe göre gerekli işlemler uygulanacaktır.

KISIM IV
AB MEVZUATI IŞIĞINDA
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
(Karşılaştırmalı Bilgiler – Uyum Önlemleri)

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

BÖLÜM 1
1408/71 SAYILI TÜZÜK HÜKÜMLERİ - TÜRK MEVZUATI
(GENEL KURALLAR)
Madde 1.
TANIMLAR
Maddede Tüzükte kullanılan deyimlerin tanımları yapılmıştır. Üye devletler bu tanımları AB sosyal
güvenlik terminolojisi ile bütünleşmede koordinasyonu sağlamak üzere ulusal yasalarına aktarmak
zorundadırlar. Durum Türkiye için de aynıdır.
Türk sosyal güvenlik yasalarında “Sınır Çalışanı, Mevsimlik İşçi, Öğrenci, Aile Bireyi, Aile Yardımı, Aile Ödeneği, Ölüm Ödeneği, Sığınmacı, Vatansız” deyimlerinin tanımları yapılmamıştır.
Aile Bireyi kavramı Genel Rejimde müstakil bir maddede “Sigortalının Geçindirmekle Yükümlü Olduğu Kimseler” olarak yer almıştır,diğer rejimlerde de benzeri durum söz konusudur (506/106,1479/
Ek Madde 11,657/188B). Deyim, geniş anlamda ölüm sigortasından yararlanan hak sahipleri için de
kullanıma elverişli olmakla birlikte, esas itibariyle hastalık sigortası uygulamasında kullanılır.
Bu nedenle, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerinin sigortalıdan türeyen hastalık
yardımlarından yararlanmaları,deyimi doğrudan ilgilendirir. Topluluk Tüzüklerinde kapsama giren kimseler sosyal güvenlikteki yerlerine göre sınıflandırıldıklarından üye devletler ulusal yasalarında diğer
deyimler arasında aile bireylerini de belirtmekle veya yoksa Tüzüklere göre adlandırmalar yapmakla
yükümlüdürler (1408/71 sayılı Tüzük, aile bireylerini geniş boyutları ile tanımlamış, bir üye
devletin ulusal yasasına göre aile bireylerinin sigortalı ile aynı çatı altında oturması koşulu
öngörülüyorsa, bu koşulun onların sigortalının esasen bakmakla yükümlü olduğu kimseler
olmaları halinde aile bireyi sayılmaları gerektiğini belirtmiş,aynı suretle, ulusal yasalardaki
koşulları yerine getiren ve sakatlarla ilgili yardımlardan yararlanan ücretli veya ücretsiz
çalışanların geçindirmekle yükümlü oldukları eşlerinin, reşit olan veya olmayan çocuklarının aile bireyi kabul edilmelerini öngörmüştür). Deyimlerin yasalara aktarımında bu hususların
nazara alınması gerekmektedir.
Diğer deyimlerle ilgili olarak şu hususlar belirtilmelidir:
Sınır Çalışanı ve Mevsimlik İşçi deyimleri aynı zamanda iş hukukunu da ilgilendirmektedir. 4857
sayılı İş Kanununda ve sosyal güvenlik yönünden Genel Rejimi ilgilendiren mevzuatta Tüzüğe
göre iyileştirme yapılması zarureti vardır. Türkiye’nin üyeliğinde sınır çalışanları ile ilgili uygulama
Yunanistan,Bulgaristan ve Romanya ile ilişkilerde söz konusu olacaktır. Öğrenci deyiminin Topluluk
hukuku bağlamında kendine özgü tanımı, Türkiye’de 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
uyarınca mesleki eğitim gören öğrencileri de içine alacak şekilde Topluluk normları ışığında iyileştirilmelidir. Türkiye’de Ölüm Ödeneği yalnız Memur Rejiminde Ölüm Yardım Ödeneği olarak işlem görmekte olup, Genel Rejimde ve Bağımsız Çalışanlar Rejiminde hak sahiplerine ödenen Cenaze Gideri
Karşılığı ibaresi Ölüm Ödeneği olarak algılanmaktadır. Oysa, Topluluk hukukunda ve üye ülkelerde
ölüm ödeneği hak sahiplerine, Cenaze Parası cenazeyi kaldıran gerçek veya Tüzel kişilere ödenir.
Öte yandan, Ölüm Ödeneği 1408/71 sayılı Tüzüğün 4 ve 64-66. maddelerindeki kapsamı ile değerlendirilmeli, ulusal yasalara ona göre iyileştirici hükümler konmalıdır. Toplulukta diğer adı ile “Çocuk Parası” olarak da adlandırılan Aile Ödeneği Türkiye’de Memur Rejimi dışında,özellikle Genel Rejimde
Toplu Sözleşmelerle sağlandığından ulusal uygulama Tüzükle uyumlu yeni bir düzenlemeye muhtaçtır.
Aile Yardımı kavramı Tüzükteki anlamı ile nazara alınmalıdır. Sığınmacılar ve Vatansızlar Genel Rejim
çerçevesinde işlem görmekle birlikte uluslararası hukukta ve sosyal güvenlik yasalarında özel yeri
olan sosyal gruplardır. Türkiye’nin 1954 tarihli New York Vatansızlar sözleşmesini onaylaması gerekmekte olup ülkede sosyal güvenlik yönünden normal yabancılar düzeyinde işlem gören bu kimselerin
durumu Topluluk hukuku ile sınırlandırılan boyutu içinde değerlendirilmelidir.
Madde 2.
KAPSAMA GİREN KİMSELER
Tüzüğün 2.maddesinin yorumunda belirtildiği gibi AB sosyal güvenlik mevzuatı Avrupa platformunda
ülkelerinden ayrıldıktan sonra üye devletlerden birinin ülkesinde ücretli veya ücretsiz çalışan olarak
yer alan bütün Topluluk vatandaşlarını ve maddede belirtilen özelliklere sahip olan aile bireyleri ile
hak sahiplerini kapsamaktadır. Türkiye’nin üyeliğinden itibaren Türk vatandaşları da serbest dolaşım
yasalarından yararlanarak aynı mevzuata tabi kişiler sıfatıyla kapsama dahil edileceklerdir. Ancak, bu
ana kural dışında aşağıdaki sosyal gruplar da Topluluk mevzuatından etkileneceklerdir:
- Avrupa Topluluğu ile bazı üye devletler veya üye olmayan devletler arasında düzenlenen Avrupa
Ekonomik Alan Anlaşması kapsamına giren kimseler;
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-

1408/71 ve 574/72 sayılı Konsey Tüzüklerini üçüncü ülke vatandaşlarına yaygınlaştıran 859/2003
sayılı Konsey Tüzüğünden yararlanan üçüncü ülke vatandaşları (haziran 2003’ten önce ve sonra
Topluluk üyesi ülkelerde çalışan Türk vatandaşları dahil).
Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi Tüzüğün anılan maddesi anlamında bir mevzuat değişikliği
sadece Türkiye’nin üyeliği ile birlikte anılan madde hükümleri kapsamına giren kişiler niçin gerekli
hükmün yasalara konmasından ibaret olacaktır. Bu hükümde,Türkiye’nin, üyelik sürecinde, 859/2003
sayılı Tüzüğü uygulayıcı ülke olarak belirtilmesi gerekecektir.
Madde 3.
İŞLEM EŞİTLİĞİ
İşlem eşitliği,Topluluk hukukunun temel ilkelerinden olup evrensel hukuk normlarının öngörülerindendir. Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Antlaşması,Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi,118
sayılı İLO sözleşmesi, uluslararası yargı kararları uyarınca Türkiye’nin bu temel ilkeyi ve normları
ulusal yasalarına aktarması zorunluluğu vardır. Sosyal güvenlik yasalarında işlem eşitliği ilkesini ihlal
eden uygulamalar genellikle ırk ve cinsiyet ayırımcılığı ile ilgilidir. Rejimlerde hastalık ve ölüm sigortası
alanında eşler ve kardeşler arasında cinsiyet ayırımcılığı görülmektedir. Irk ayırımcılığı genel rejimde
ve Bağımsız Çalışanlar Rejiminde kaldırılmış,yabancılar Türk vatandaşları ile aynı hak ve vecibelere
kavuşturulmuş,ancak Memur Rejiminde Türk vatandaşı ile evlenen yabancı bir kadının ölüm sigortası
yardımlarından yararlanmasında Türkiye’de oturma koşulu ve karşılıklılık kuralı arandığından bu rejime özgü ırk ayırımcılığı henüz giderilmemiştir (5434/Ek59).
Üyelik sürecine girmeden Türk yasalarında münferit de olsa var olan kimi ayırımcılık uygulamaları
tümüyle ortadan kaldırılmalı ve yasalar bu doğrultuda iyileştirilmelidir.
Madde 4.
MADDİ UYGULAMA ALANI (REJİMLER/SİGORTA KOLLARI/KAPSAMA GİREN YARDIMLAR)
Türk sisteminde sosyal güvenlik rejimleri,Tüzükle uyumlu olarak iki genel gruba ayrılır: 1) Genel
Rejim, 2) Özel Rejimler. Genel Rejim,bir veya birkaç işveren emrinde hizmet akdi (iş sözleşmesi) ile
çalışan kimselere uygulanır. Özel Rejimler şu alt gruplara ayrılır: Bağımsız Çalışanlar Rejimi, Memur
Rejimi. Tüzük bu rejimlerin tümünü kapsayan hükümleri içerir. Tüzükte ayrıca alt - özel rejimlerden de söz edilir. Bu rejimler maden işyerlerinde çalışanlar, tarımda çalışanlar, müstahdemler ve
çelik sanayiinde çalışanlarla ilgilidir (1408/71.m.39,46). Topluluk terminolojisinde Özel Rejim kavramı üye devletlerin ulusal yasalarında şekillenen boyutları ile ayrı bir öneme sahiptir. Örneğin, bir
üye devletin mevzuatına göre bir yardımdan yararlanmada yalnız özel rejimde geçen süreler nazara
alınacaksa,süre birleşimlerinde, yardımı sağlamakla yükümlü olan kurum diğer üye ülkelerin benzeri
özel rejimlerinde geçen süreleri nazara alır. Eğer bu suretle belirtilen süreler yoluyla sigortalı kimse
yardıma hak kazanamıyorsa veya sigortalının ikinci üye devlette,birinci üye devletin özel rejimine
eşdeğer bir rejimde çalışmaması nedeniyle yardımdan yararlanma olanağı yoksa söz konusu süreler
tahsis ülkesinin Genel Rejiminde veya müstahdemlere veya çelik sanayi işçilerine uygulanan rejimlerinde değerlendirilir. Türkiye’de 2829 sayılı iç hukuk hizmet birleşimi yasası uyarınca farklı rejimlerde
geçen sürelerin (çalışma,prim ödeme, fiili hizmet, istihdam süreleri) birleşik süre üzerinden aylık bağlamaya konu olur. Genel Rejimde kullanılan Sigortalılık Süreleri Deyimi sadece bu Rejimi ilgilendirir.
Yukarıda açıklanan ve”Rejim”kavramı etrafında toplanan hususlar çerçevesinde, Tüzüğün 4. maddesi
kapsamına giren sigorta kollarından Aile Yardımları ve Ölüm Ödeneği hariç diğerleri Genel Rejimde
ve Memur Rejiminde (işsizlik sigortası hariç) mevcuttur. Bağımsız Çalışanlar Rejiminde iş kazaları,
meslek hastalıkları analık ve işsizlik sigortaları yer almamıştır. Bu eksikliklerin giderilerek,Tüzüğün 4.
maddesi paralelinde yapılacak iyileştirmelerle ulusal yasaların maddi uygulama alanlarının genişletilmesi gerekir. Ayrıca, Türk sisteminde sosyal gruplar ve sosyal güvenlik yardımları rejimlere göre değil
sosyal gruplara hizmet sunan kurum adlarına veya kanun numaralarına göre sınıflandırılmıştır. Örneğin, Bağ-Kur Kanunu, 506 sayılı Kanun, 657 ve 5434 sayılı kanunlar gibi. Bu nedenle iyileştirmelerde
Tüzükle uyumlu olarak sisteme Avrupa normları ölçeğinde rejim adlarının getirilmesi zarureti vardır.
Öte yandan, primsiz sosyal yardımlara gelince,bu yardım türleri ülkede sistematik anlamda kanunlarda yer almamakta,sadece gelir ve aylıklara ek olarak ödenen Sosyal Yardım Zammı primsiz sosyal
yardımı olarak işlem görmektedir. Tüzüğün 4/2 bis maddesi ve bu maddeye yollama yapan 10 bis/1
maddesi uyarınca sosyal korumanın ikinci ayağı olarak belirlenen primsiz ek yardımları sisteme alma
zorunluluğu yoksa da, sistemlerinde bu yardımlara kategorik olarak yer veren ülkelerle ilişkilerde
koordinasyonun sağlanması bakımından, Türk sisteminin bu tür yardımları kapsaması gereği vardır.
Bu tür bir iyileştirme aynı zamanda yararlanıcıların sosyal refahı açısından da gereklidir. Türkiye’de ek
yardım türü yıllardır tesis edilememiş, bu yönü ile sistem ivmeli bir gelişme süreci gösterememiştir.
4.maddenin 3.fıkrasında sözü edilen gemi işleticileri Türk sisteminde 851 sayılı Deniz İş Kanunu
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kapsamında değerlendirilmekte, bu kimselerin sosyal güvenlikleri kendilerine özgü bir sosyal yapılanma ile Genel Rejim çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu nedenle uygulamada anılan fıkra gemi işletmecilerini (armatör veya kaptan) doğrudan ilgilendirecektir. Maddenin 4.fıkrasında harp malülleri ile sosyal
ve tıbbi yardım gören kimselerin Tüzük kapsamı dışında kaldıkları belirtilmektedir.
Türkiye Avrupa Konseyinin düzenlediği Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesine taraftır. Bu sözleşme
kapsamına giren Türk vatandaşlarının Tüzük kapsamına girmedikleri ve aynı suretle harp malüllerinin
5434 sayılı kanunla sağlanan harp malüllüğü zamları dışında yararlandıkları yardımların ülkede Tüzük
çerçevesinde işlem görmeyeceği bilinmelidir. İlerde bu alandaki karışıklıkları önlemek üzere yapılacak
iyileştirme düzenlemelerinde bu hususların dikkate alınmasında yarar vardır.
Madde 5.
UYGULAMA ALANINA İLİŞKİN BİLDİRİ GÖNDERİLMESİ
Bu madde uyarınca Türkiye üyeliği sürecinde sosyal güvenlik yasalarının maddi uygulama alanlarına
giren yardım türlerini rejimlerle ilgisine göre Konseye bildirmekle yükümlü olacaktır.
Madde 6.
TÜZÜĞÜN YERİNE GEÇTİĞİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ
Madde özellikle Türkiye açısından önemli içeriktedir. Her şeyden önce, ilk olarak, Tüzüğün ikili ve
çok yanlı sözleşmelerin yerine geçmesi söz konusu olduğundan Türkiye ile ikili ve çok yanlı sözleşme
düzenlemiş olan AB ülkeleri nezdinde yapılacak girişimlerle söz konusu düzenlemelerden hangisinin
uygulanmasına son verileceğinin karşılıklı mutabakatla tespiti gerekir. Uygulanmaya devam edecek
sözleşmelere ilişkin önlem aşağıda madde 7’de belirtilmiştir. Bu arada, Türkiye’nin AB üyesi ülkelerden
sekizi ile taraf olduğu ve İtalya ile uzun süreli sigorta kolları bakımından yürürlükte olan Avrupa Sosyal
Güvenlik Sözleşmesine ilişkin uygulama biçimi maddenin(b) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, üye
devletlerden Türkiye ile çok yanlı sözleşme düzenlemiş olanlarla ilişkilerde sözleşmeli devletler yalnız
kendilerinde geçen süreleri nazara alarak tahsis işlemi yapacaklar, Türkiye uygulama dışı kalacak,
gerekirse ilgiliye yalnız kendisinde ve gereğine göre sözleşmeli ülkede geçen süreler üzerinden aylık
bağlayacaktır. Bununla birlikte, 6.maddeye göre sözü edilen işlem sonunda tespit edilen aylık miktarı
ilgili üye devletlerce bağlanacak miktarın üzerinde değilse sigortalıya Tüzüğün 46/4.maddesi uyarınca
Tüzük hükümleri(Kısım 2 hükümleri) uygulanacaktır. Bu nedenle yukarıdaki hususların belli bir yasa
dizaynı içinde iyileştirme hükümleri arasında yer alması gerekmektedir.
Madde 7.
TÜZÜĞÜN ETKİLEMEDİĞİ ULUSLAR ARASI HÜKÜMLER
Türkiye bu maddenin gereğini üyelik sürecinde yerine getirecektir. Madde uyarınca Tüzüğün özüne
ve amacına aykırı olmayan hükümleri taşıyan ikili sosyal güvenlik sözleşmelerini Konseye bildirme
yükümlülüğü söz konusudur. Bunun için uygulanmaya devam edecek sözleşmelerin Türkiye ile taraf
ülkeler arasında karşılıklı görüş alışverişi ile gözden geçirilmesi ve Tüzüğe aykırılık oluşturan hükümlerin kaldırılması veya iyileştirilmesi gerekecektir.
Madde 8.
ÜYE DEVLETLER ARASINDA SÖZLEŞMELER DÜZENLENMESİ
Madde üye devletlerin ihtiyaç oldukça Tüzüğün özünden ayrılmamak koşuluyla aralarında sosyal güvenlik sözleşmesi düzenleyebileceklerini öngörmektedir. Maddenin madde 7 ile birlikte değerlendirilmesinde şöyle bir durum ortaya çıkmaktadır: Üye devletler sosyal güvenlik ilişkilerinde öncelikle ve
zorunlu olarak Tüzüğü uygulamakla yükümlü oldukları halde bu türden sözleşmeler düzenlenmesine
olanak tanımanın anlamı nedir? Divan kararlarına göre bu sözleşmeler genellikle üye devletlerin aralarında çözümlenmeye muhtaç nitelikte gördükleri özel konular için (özellikle Tüzüğün uygulanması
ile ilgili olarak) veya (Tüzüğün uygulanmasını kolaylaştırmak üzere) düzenlenecektir. Yoksa Tüzüğün
ruhuna uygun olmakla birlikte ayrıca ikili veya çok yanlı sosyal güvenlik metinleri kaleme alınmayacaktır. Maddenin uygulanmasında Türkiye’nin bu konudaki girişimleri özellikle sözleşmeli ülkelerle
gelişen ilişkilerde görülecektir.
Madde 9.
İSTEĞE BAĞLI VEYA SÜREKLİ İHTİYARİ SİGORTAYA KABUL EDİLME
Türk sistemi maddenin uygulanmasına elverişlidir.
Madde 9 bis
REFERANS SÜRELERİNİN UZATILMASI
Türk sisteminde rejimlerde geçen sigortalılık sürelerinin maddede bahsi geçen yardımların sağlandığı
veya ödendiği sürelerle uzatılması veya tamamlanması olanaklı değildir. Genel Rejimde uygulanan
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506 sayılı kanunun 105. maddesi bunu açıkça göstermektedir. Yardımların ödendiği süreler, çocukların
eğitimlerine hasredilen süreler, hastalık, analık ve iş kazaları yardımlarının ödendiği süreler, malüllük
ve yaşlılık aylığı alınan süreler birleşik süreler üzerinden yapılacak tahsislerde nazara alınmaz. Buna
karşılık, Almanya’da ikame süreleri olarak adlandırılan süreler (Almanya-Türkiye Sözleşmesi M. 28/3),
Belçika’da yaşlılık ve ölüm aylığı alınan süreler (Belçika-Türkiye Sözleşmesi M.21/2) bu ülkelerce referans sürelerini, başka bir deyişle aylıklara hak kazandıran staj sürelerini uzatmaktadır. Anılan sözleşmelere göre bu uygulama yalnız sözü edilen ülkeler bakımından geçerlidir. Görüldüğü gibi uygulama
ulusal yasalarında bu konuda hüküm bulunan devletleri bağlamaktadır. Bu konuda Anayasanın 90.
Maddesinin (sözleşmelerin ulusal yasa düzeyinde oldukları yönündeki madde) sosyal güvenlik uygulamalarında Türkiye yönünden işletilmediği görülmektedir.
Madde 10.
OTURMA KOŞULUNUN KALDIRILMASI-ZORUNLU SİGORTANIN PRİM İADESİNE ETKİSİ
Türk sistemi ikili sözleşmeler çerçevesinde maddede adı geçen yardımların oturma koşulu aranmaksızın ilgilinin oturduğu ülkeye ihracına elverişlidir. Tüzüğün yardımların ihracına ilişkin hükmü, kendisine
türemiş hak olarak gelir veya aylık bağlanmış olan hak sahibi eşe yeniden evlendiği takdirde ulusal
yasaya göre yapılacak toptan ödemeler için de geçerli olup Türkiye bakımından bağlayıcı olmayacaktır; çünkü, sözkonusu hüküm ulusal yasanın bu uygulamaya olanak vermesi halinde etkili olacaktır.
Bununla birlikte, koordinasyon için benzeri bir hükmün Türk sistemine dahil edilmesi uygun olur.
Maddenin 2. paragrafında sözü edilen prim iadesine ilişkin kural yönünden Türk sisteminde iyileştirme
yapılması söz konusu değildir. Sistem Tüzükle uyumludur.
Madde 10 bis
PRİMSİZ NİTELİKTE ÖZEL YARDIMLAR
Türk sosyal güvenlik uygulamasında 1408/71 sayılı AB Tüzüğü anlamında primsiz özel yardım sadece
gelir ve aylıklara ek olarak ödenen Sosyal Yardım Zammıdır. Bu, Memur Rejiminde zaman içinde Taban
Aylığı olarak iyileştirilmiştir. Memur Rejiminde ayrıca primsiz yardım olarak bazı koşullarla Ek Tazminatlar sözkonusudur. Taban Aylığı katsayısı periyodik olarak geliştirildiği halde Sosyal Yardım Zammı
uygulaması çok cüzi miktarlarda seyretmektedir. Gelir ve aylık alan sakatlara ayrıca sosyal güvenlikle
bağlantılı özel sakatlık yardımı yapılmaz. Maddenin ek yardımlardan yararlanma hakkı doğuran 3.
paragrafı hükmüne ilişkin yardım türü Türk sisteminde mevcut değildir. Avrupa normu ile uyum ancak
ulusal sisteme sakatlık sosyal güvenlik sistemi dahil ikinci ayak bir ek yardım türü getirilmesi ile olanaklı olacaktır. Topluluk üyesi ülkelerin hemen hepsinde zorunlu veya isteğe bağlı sigorta yoluyla bu
tür yardımlar sağlanmaktadır. Türkiye yukarıdaki uyum sorunlarının çözümlenmesinden sonra 10bis
maddesiyle bütünleşmiş olacaktır.
Madde 11.
YARDIMLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk sistemi madde ile uyumludur.
Madde 12.
YARDIMLARIN BİRLEŞMEMESİ
İkili sözleşmeler ve ulusal uygulamada kurumlar arası ilişkilerde sistem Tüzükle uyumludur.

BÖLÜM 2
UYGULANACAK MEVZUAT
Madde 13.
GENEL KURALLAR
Avrupa Toplulukları yardımcı personeli hariç Tüzüğün kişisel uygulama alanına giren sosyal gruplarla
ilgili Topluluk kuralları bazı doğal farklılıklarla Türk sisteminde ikili sözleşmeler çerçevesinde uygulanmaktadır. İkili sözleşmelerde uygulayıcı ülke adedi sadece ilgili tarafla sınırlı olduğundan çok yanlı bir
Topluluk düzenlemesi olan Tüzüğün bütün kurallarının ikili sözleşmelerde, hatta çok yanlı sosyal güvenlik enstrümanlarında yer alması düşünülemez. Elçilik ve Konsolosluklarda çalışan hizmet personeli
ile hizmet elemanları,geçici görevliler,gemi adamları,bunlar dışında kalan ücretli ve ücretsiz çalışanlar
hakkında Tüzük hükümleri ile uyumlu ilişkiler ikili sözleşmeler çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye
üyeliği halinde Tüzükte öngörülen ayrıntıları gereğince uygulayacaktır. Bahsi geçen konularda şimdiden bir önleme gerek yoktur.
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BÖLÜM 3
ÇEŞİTLİ YARDIM KOLLARINA İLİŞKİN ÖZEL KURALLAR
KESİM 1
HASTALIK - ANALIK
ALT-KESİM 1
ORTAK KURALLAR
Madde 18.
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Türk sisteminde mevsimlik işçiler hariç diğer ücretli ve ücretsiz çalışanlar için ikili sosyal güvenlik
sözleşmeleri çerçevesinde hastalık ve analık sigortalarında benzeri kurallar uygulanmaktadır. İş yasalarında ve sosyal güvenlik yasalarında (Genel Rejim) mevsimlik işçinin tanımı yapılmamıştır. Bu
kuralları ilgilendiren uygulama 2925 sayılı Tarım İşçileri Kanununda ve kimi durumlarda Yargıtay
içtihatları ışığında yürütülmektedir. Tüzük bağlamında mevsimlik işçilerin ulusal yasaya aktarılması
Tüzüğün 1.maddesinin yorumunda belirtilmiştir. Sınır çalışanlarının tabi olacakları mevzuat için de
durum aynıdır. Bu kimseler için normal işgücü kriteri ışığında bir uygulama için Türkiye deneyimli
değildir. Çeşitli sosyal gruplar için uygulanacak mevzuat için alınacak önlemler ilerde beliren gereksinimlere göre alınmalı, ikili sözleşmeleri aşan Tüzük uygulamalarını belirleyici hükümler zaman içinde
getirilmelidir.
ALT-KESİM 2
ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 19.
YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE OTURANLAR
İkili sözleşmelere göre Türkiye’den diğer sözleşmeli ülkeye veya o ülkeden Türkiye’ye oturmalarını
nakleden kimseler Tüzükle uyumlu hükümler çerçevesinde hastalık ve analık yardımlarından yararlanmaktadırlar. Bununla birlikte sigortalının ve aile bireylerinin acil haller dışında yardımlardan yararlanmalarında Tüzük düzeyinde iyileştirilmeyi gerektiren durumlar vardır. Türkiye ile sözleşmesi
bulunan ülkelerden Topluluk üyesi olanlar aralarındaki sosyal güvenlik ilişkilerinde ikili düzenlemelerin
ötesinde daha olanaklı kuralları benimsemişler ve ulusal yasalar arasında koordinasyonu koruyucu
önlemleri almışlardır. Türk sisteminde bu ülkelerdeki gelişim süreci dikkate alınarak AB normları ile
uyumlu düzenlemelerin yapılması gerekli ve zorunludur.
Madde 20.
SINIR ÇALIŞANLARI VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Türkiye’nin aynı sınırı paylaştığı AB üyesi ülkelerle ilişkileri üyelik sürecinde başlayacak, sınır çalışanları ile ilgili kurallar o zaman gündeme gelecektir.1.madde anlamında bu kimseler için belirtilen
hususların gerçekleştirilmesi Türkiye’nin Tüzükle uyumlu koordinasyona cevap vermesinde kolaylık
sağlayacaktır. Diğer çalışanlara kıyasla daha kısıtlı hükümlerin uygulandığı sınır çalışanları ve bunların
aile bireyleri için sisteme getirilecek düzenlemeler Türkiye’de yeni ve değişik bir aşamaya konu olacaktır. Sınır Çalışanı deneyiminin İş Yasasına ve Sosyal Güvenlik Yasalarına alınması zorunludur.
Madde 21.
YETKİLİ DEVLETTE BULUNMA VE OTURMANIN YETKİLİ DEVLETE NAKLİ
Türk sistemi kapsamına giren rejimlerde özellikle Genel Rejimde ikili sözleşmelere göre Tüzükle
uyumlu işlemler yapılmaktadır.
Madde 22.
YETKİLİ DEVLETTE BULUNMA-BİR HASTALIK VE ANALIK OLAYI SIRASINDA DİĞER BİR ÜYE
DEVLETE DÖNME VEYA OTURMAYI NAKLETME-UYGUN TEDAVİ İÇİN DİĞER ÜYE DEVLETE
GİTME GEREĞİ
Konu Türkiye’de geniş çapta ikili sözleşmeler çerçevesinde yapılan uygulamalarla ilgilidir. Ancak aile
bireylerinin durumlarına uygun tedaviyi görmek üzere sözleşmeye taraf ülkeye veya başka bir ülkeye
gönderilmeleri olanaksız olup bu alandaki işlemler sadece sigortalının kendisi için mümkündür. Bu
nedenle yurt dışı tedavilerden sigortalılar gibi aile bireylerinin de faydalanmaları Topluluk mevzuatının
bağlayıcı bir kuralıdır. Bütün rejimlerde ona göre iyileştirme yapılması zorunluluğu vardır.
Madde 22 BİS.
BAZI KİŞİ GRUPLARI İLE İLGİLİÇEŞİTLİ KURALLAR
İkili sözleşmeler çerçevesinde ulusal uygulama Tüzükle uyumludur.
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Madde 22 TER.
YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE ÇALIŞMA-ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI
DEVLETTE GEÇİCİ BULUNMA
İkili sözleşmeler çerçevesinde ulusal uygulama Tüzükle uyumludur.
Madde 23.
PARA YARDIMLARININ HESAPLANMASI
Kuralın Türk sistemindeki karşılığı yalnız Genel Rejimle ilgili olmak üzere “prime esas kazançları” ilgilendirmektedir. Anılan rejimde günlük ödenekler prime esas kazançlar üzerinden ayakta veya yatarak
tedavilerde belirli oranlara göre (2/3, 1/3) ödenmektedir. Bağımsız Çalışanlar Rejiminde analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları mevcut olmadığı için para yardımı ödemesi yapılmamaktadır.
Aynı suretle hastalık sigortasında para yardımları kapsam dışı bırakılmıştır. Memur Rejiminde hastalık
ve analık halindeki işgöremezliklerde ilgili kimse aylığını almaya devam etmektedir. Bağımsız Çalışanlar Rejiminde analık sigortasının rejime dahil edilmesi ile birlikte, bu sigorta kollarından ödenen para
yardımları bazı AB ülkelerinde olduğu gibi en azından isteğe bağlı sigortalılık yoluyla sağlanabilir. Bu
yolda yapılacak iyileştirmeler sistemi Topluluk normları ile uyumlu hale getirecektir.
Madde 24.
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN SAĞLIK YARDIMLARI
Büyük tıbbi cihazların kullanımı sistemin uygulandığı bütün rejimlerde olanaklıdır. Ayrıca ikili sözleşmelere göre taraflar arasında söz konusu yardımlar için karşılıklı uygulama devam etmektedir. Bununla birlikte, Topluluk İdari Komisyonunun düzenlediği (Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan)
ve bütün ülkeleri ilgilendiren YARDIMLAR LİSTESİNİN Komisyondan yazışma yoluyla veya İNTERNET
aracılığı ile temin edilerek gerekli iyileştirmenin yapılması uygun olur.
ALT- KESİM 3
İŞSİZLER VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 25.
Türkiye’de işsizlik sigortası 25.08.1999 tarih,4447 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Kanunda işsizlik sigortası alanında ilerde üye devletlerle Türkiye arasında yürütülecek işlemlerde Topluluk kuralları ile
uyumlu hükümlerin bir ölçüde yer aldığı görülmektedir. Ancak bu yeterli değildir: Yasada işsizlik
riskinin tanımı yapılmamış, kişisel uygulama alanına ilişkin hükümlerin yalnız tam işsizlik halinde uygulanacağı öngörülmüş, 1408/71 sayılı Tüzüğün kısmi işsizlik ve/veya kısmi çalışmaya yönelik boyutlarının nazara alınmasını öngören hükümlere yer verilmemiştir. Bu durum ilerde ücretli veya ücretsiz
çalışanların bu tür işsizliğe maruz kalmaları halinde Topluluk kurallarının uygulanmasını engelleyecek
bir tablo oluşturabilecektir. Öte yandan, Topluluk üyesi ülkelerde işsizlik sigortasından sağlanacak yardımlar arasında “sosyal ödenek veya sosyal yardım” türü Türk sisteminde yer almamaktadır. Topluluk
ülkelerinin çoğunda işsizlik ödeneğinin ödendiği süre içinde ilgililere iş yasasına göre çalışma olanağı
yaratacak ulusal kuralların uygulandığı görülmektedir. Oysa,Türkiye’de anılan süreden sonra işsizlikleri devam eden kişilerin yaşamları tesadüflere bırakılmıştır. İşsizlik sigortası bir ülkede istihdamı
kontrol altına alan kuralların yanı sıra onu teşvik eden ve ayakta tutan dinamikleri de kavramaktadır.
Bu noktalar ve Tüzükte bu sigorta kolunda yardım görenlere sağlanacak hastalık ve analık sigortalarını işleten mekanizmalar göz önünde tutulmalı, yasada ona göre iyileştirme yapılmalıdır. İkili
sözleşmelere taraf ülkelerin Türk uyruklu sigortalılarına işsizlik sigortası yardımlarını oturma koşulsuz
sağladıklarını veya bu sigorta kolunu vatandaşları ile aynı düzeyde uyguladıklarını gösteren örnekler
azdır. Bu boşluk Türkiye bakımından Türkiye’nin üyeliğe hazırlık müzakereleri sürecinde giderilmelidir.
Ayrıca, anılan sigorta kolu ücretsiz çalışanlara ve memurlara da yaygınlaştırılmalıdır. Hastalık sigortası para yardımlarının tam işsiz durumdaki kişilere sağlanması Türkiye’ye özgü bir uygulamadır. Bu
durumdaki kimseler işlerinden tümüyle ayrıldıklarından bunların yalnız aktif sigortalılara sağlanması
gereken hastalık günlük ödeneklerinden yararlandırılmaları rejimi uygulayan kurum aleyhine bir nedensiz kazanım oluşturmaktadır, işsizlik ödenekleri ilgililere iş bulununcaya kadar sınırlı ölçülen ve
koşullar dahilinde ödenmeye devam edilmelidir. Yukarıda işaret edildiği gibi bütün bu noktalar nazara
alınarak bir işsizlik sigortası reform düzenlemesi yapılmalıdır.
Madde 25BİS.
TAM İŞSİZ DURUMDAKİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLERİNDEKİ PRİMLER
Türk sisteminde maddede belirtildiği şekilde bir uygulama mevcut değildir. Sosyal güvenlik yardımlarından prim kesilmesi ulusal sisteme girmemiştir. Bunda, gelir ve aylıkların normal yaşam standartlarının altında olmasının ve sosyal korumanın geleneksel egemen koruyucu niteliğinin rolü vardır.
Bununla birlikte, Topluluk ülkelerinin işsizlik yardımı alan sigortalılardan hastalık primi kesmelerine
olanak veren Tüzük hükmü bütün üye devletler için geçerlidir, fakat bağlayıcı değildir.
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ALT-KESİM 4
AYLIK VEYA GELİR TALEBİNDE BULUNANLAR VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 26.
YETKİLİ KURUMCA SAĞLANAN YARDIMLARDAN YARARLANMA HAKKININ SONA ERMESİ
HALİNDE SAĞLIK YARDIMLARINA HAK KAZANMA
Türk sosyal güvenlik rejimlerinden ayrılarak konumlarına uygun gelir veya aylık talebinde bulunan
kimselerin ve bunların aile bireylerinin hastalık ve analık yardımlarına yasalarda belirtilen koşullar ve
sürelerle sınırlı olmak üzere hak kazanmaları veya aktifken yararlandıkları yardımlardan gelir veya
aylık bağlanıncaya kadar yararlanmaya belirli koşullarla devam etmeleri Türk sisteminde olanaklıdır
(506/40,51// 1479/Ek Madde 14/b//5434/Sağlık İşleri Yönetmeliği/ M.6,42).
ALT-KESİM 5
GELİR VEYA AYLIK SAHİPLERİ VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 27.
GELİR VEYA AYLIĞIN BİRDEN FAZLA DEVLETTE ÖDENMESİ DURUMU-OTURMA YERİ
ÜLKESİNDE MEVCUT OLAN YARDIM HAKKI
Türk sisteminde ikili sözleşmeleri ilgilendiren uygulama Tüzükle uyumludur. Aile bireyleri bulundukları
veya oturdukları ülkede mevcut yardım hakkından bazı koşullar ve kurallarla yararlanırlar.
Madde 28.
GELİR VE AYLIKLARIN BİR TEK ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE ÖDENMESİ HALİNDE
YARDIMLAR-OTURMA ÜLKESİNDE MEVCUT OLMAYAN YARDIM HAKKI
Sözü edilen durumlarda Türkiye’deki ulusal uygulama ikili sözleşmeler çerçevesinde Tüzükle uyumludur. Tüzüğün VI no.lu Ekinde hastalık sigortası için konulan rezervler veya özel hükümler sözleşmelerde konu ile ilgili hükümler arasında yer alır.
Madde 28 bis
BİR VEYA BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLETÇE ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VEYA AYLIKLAROTURMA YERİ ÜLKESİNDE MEVCUT OLAN YARDIM HAKKI
Türk sistemi Tüzükle uyumludur.
Madde 29.
AİLE BİREYLERİNİN GELİR VEYA AYLIK SAHİBİNİN OTURDUĞU ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR
ÜYE DEVLETTE OTURMALARI HALİNDE YARDIMLAR-OTURMANIN GELİR VEYA AYLIK
SAHİBİNİN BULUNDUĞU ÜYE DEVLETE NAKLİ
Türk sistemi Tüzükle uyumlu uygulamaya elverişlidir.
Madde 30.
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN SAĞLIK YARDIMLARI
24.madde hükümleri gelir veya aylık sahipleri hakkında kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 31.
GEÇİCİ BULUNMA HALİNDE YARDIMLAR
29.madde paralelinde uygulama söz konusudur.
Madde 32.(Kaldırıldı)
Madde 33.
AYLIK VEYA GELİR SAHİPLERİNCE ÖDENECEK PRİMLER
27.madde oturma yerinde mevcut olan yardım hakkından söz etmektedir. Bu hüküm, 33.maddenin
uygulanmasında, üye devletlerden çift taraflı veya çok taraflı gelir veya aylığa hak kazanan kimselerden kesilecek hastalık primi konusunda kimi ülkeler arasında uzlaşmazlık doğurmaktadır. Örneğin,
Türkiye-Belçika ilişkilerinde her iki taraftan aylık alanlardan Türkiye’de oturan ve kendilerine sağlık
yardımlarının Türkiye tarafından sağlandığı aylık sahiplerinden Belçika hastalık primi kesmektedir.
Oysa, anılan yardım Türkiye’ce tek taraflı olarak sağlanmaktadır. Bu uygulamada Belçika haksız kazanım elde etmekte, ulusal yasası gereği Belçika’dan sağlık yardımı alsın veya almasın tüm aylık
sahiplerine (Topluluk vatandaşları hariç) aynı işlemi uygulamaktadır. Bu sorun Belçika ile varılacak
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mutabakattan sonra sözleşmeye bir hüküm ilavesi suretiyle çözümlenmeli veya mağdur kişiler yargıya başvurma haklarını kullanarak bu haksız kazanımı önlemelidirler. 33.madde üye devletlerin yasaları uyarınca yapmaları zorunlu olan prim kesintilerinin yukarıda belirtilen durumdaki kimselere
uygulanması yükümlülüğünü getirmektedir. Belçika’nın sağlık yardımı sağlamadığı (kendi ülkesinde
oturmayan) kimselerden hastalık sigortası primi tahsil etmesi dikkat çekici bir örnek olay oluşturmaktadır. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Yardımlarının sağlandığı pasif sigortalıların gelir ve aylıklarından
prim kesilmemekte olup yukarıdaki işlemin aksi bir uygulama Türk kurumlarından aylık alan Belçika
vatandaşlarına uygulanmamaktadır. Burada bir noktaya dikkat çekilmelidir: 1408/71 sayılı Tüzüğün
rezervlere ayrılan VI nolu Ekinin Belçika ile ilgili 1/b paragrafında “bu ülkeye ödenecek hastalık priminin oturma yeri kurumunun Belçika adına yardım sağlaması durumunda söz konusu olacağına” ilişkin
hüküm vardır. Sonuç olarak, 33. madde uyarınca Türkiye tarafından yapılacak işlem, uygulamada
sözü edilen haksız tasarruflarla ilgili hükümlerin iyileştirilmesine veya sözleşmelere bu konuda açıklık
getirilmesine yöneliktir.
Madde 34.
GENEL HÜKÜMLER
Türkiye’nin taraf olduğu ikili sözleşmelere göre benzeri bir uygulama söz konusu değildir. Üyelik sürecinde Tüzük doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
ALT-KESİM 6
ÖĞRENİM YAPAN VEYA BİR MESLEKİ EĞİTİM GÖREN KİMSELER
VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 34bis
ÖĞRENCİLER VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına giren öğrencilerle ilgili hükümlerin bu kanunun YÖK Kanununu değiştiren 2547 sayılı kanunla değişik hükümleri göz önünde tutularak ve Tüzüğün 1.maddesinin(cbis) fıkrası da dikkate alınarak iyileştirilmesi zorunluluğu vardır. Türk sisteminde
öğrenciler Sosyal Güvenlik Rejimleri kapsamında değillerse veya türemiş hastalık ve analık sigortası
haklarından yararlanmıyorlarsa Tüzük kapsamında işlem görecekler, kısa sürelli sigorta kolları yardımlarından, ölümün ödenekleri ve aile ödeneklerinden yararlanacaklardır. Bu nedenle, 3308 sayılı
kanun belirtilen hususlar yönünden iyileştirilmelidir.
Madde 34TER.
ORTAK HÜKÜMLER
34bis maddesinde sözü edilen iyileştirme bu madde için de söz konusudur.
ALT-KESİM 7
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35.
BİRDEN FAZLA REJİMİN BULUNMASI HALİNDE UYGULANACAK REJİM
Türk sisteminde Bağımsız çalışanlar rejiminde analık sigortasının yokluğu, sağlık yardımları dışında
kalan para yardımlarının söz konusu olmaması, Genel Rejimle Memur Rejimi arasında para yardımlarına ilişkin yasal uygulamanın farklı oluşu (Genel Rejimde ödenekler prime esas günlük kazançlar
üzerinden belirli oranlarda ödenir, Memur Rejiminde kişi aylığını almaya devam eder) bu konuda
Tüzükle uyumlu iyileştirme getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Öte yandan, oturma yeri veya bulunma yeri ülkesinde birden fazla rejimin varlığı halinde uygulanacak rejimi veya rejimleri düzenleyen
Tüzük hükmü uyarınca Türk sisteminde iyileştirmelere ihtiyaç vardır. Tüzük kapsamında bir özel
rejimin uygulanmadığı işyerlerinde Genel Rejim, müstahdemlere uygulanan rejim veya çelik sanayii
çalışanlarına ilişkin rejim kurallarının uygulanacağı yolundaki Tüzük hükümlerinin de nazara alınması
gerekmektedir.
ALT-KESİM 8
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ
Madde 36.
İkili sözleşmelerde gider iadesi konusu idari anlaşmalarda belirtilen usul ve esaslar dahilinde fiili ve
götürü miktarlar üzerinden yapılmakta olup uygulama Tüzükle uyumludur.
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KESİM 2
MALÜLLÜK
ALT-KESİM 1
MALÜLLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASINDA SİGORTALILIK SÜRELERİ UZUNLUĞUNUN NAZARA
ALINMADIĞI MEVZUATLARA (A TİPİ REJİMLERE) TABİ ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ ÇALIŞANLAR
Madde 37.
Türk sisteminde Toplulukta uygulama konusu olan iki malüllük tipine örnekler vardır: Genel Rejimde
ve Bağımsız Çalışanlar Rejiminde (B) tipi malüllük, Memur Rejiminde (görev malüllüğü aylığı için) (A)
tipi malüllük uygulanır. Bu rejimde âdi malüllük aylığı (B) tipi malüllük grubuna girer. Görev malüllüğü
aylığı ile ilgili olarak, anılan rejimde uğradıkları bir iş kazası nedeniyle görev malüllüğü aylığı bağlanan memurların aylıkları bulundukları derece ve kademeye bağlı olarak 30 yıl üzerinden hesaplanır.
Topluluk hukukunda rejimlerde her iki aylık tipi için talepte bulunmada benzer ve değişik usuller
uygulanır (bk., Kısım I, Kesim 2, Paragraf B/2/1). Ancak her iki uygulamada mevzuatta öngörülen
kanıtlayıcı belgeler rejimlerin özelliğine göre değişmekle birlikte benzer uygulama genel olarak tıbbi
raporlarla ilgilidir. Türk sisteminde bütün rejimlerde tahsis olunan yardım miktarları aile bireylerinin
varlığına veya sayısına göre değişmez. Kişilerin aileyi geçindirme yükümlülüğüne ilişkin vecibelerini
bu kimseler bulunsun veya bulunmasın yalnız bireysel olarak hak ettikleri aylık miktarları ile yerine
getirmeleri sözkonusudur. Memur Rejiminde aktifken ödenen Aile Yardım Ödeneği pasiflere ödenmez.
Diğer rejimlerde de aile bireyi kriteri söz konusu olsa dahi aile ödeneği verilmez. Tüzük pasiflere aile
ödeneğini ödenmesini öngören mevzuat sahibi ülkeler için hüküm koymuştur. Türk sisteminde bu konudaki eksiklik ilerde koordinasyonu aksatacaktır. Gerekli önlemlerin alınması zarureti vardır.
(A) tipi aylık uygulamasını yapan Topluluk ülkeleri Tüzüğün VI nolu Ekinin (A) bölümünde yazılıdır.
Türkiye, üyeliğinde, Memur Rejiminde görev malülleri ile ilgili bilgiyi bu Ekte verecektir.
Türkiye’nin Topluluk ülkeleri ile ilişkilerinde, malüllük aylığı tahsislerinde (A) ve (B) tipi aylıkların
karma olarak tahsisini gerektiren hallerde uygulanacak kuralların Tüzük bağlamında tespit edilerek
yeni düzenlemelerde nazara alınması gerekmekte olup 2829 sayılı kanunda da bu yolda iyileştirme
yapılması zarureti vardır (bk.Kısım I, Kesim 2, Malüllük, B/2/1-A tipi yardımlar).
Madde 38.
SÜRE BİRLEŞİMİ
Malüllük aylığına hak kazanmada,bu hakkın devamında veya yeniden kazanılmasında bir üye devlet
mevzuatı belirli uzunlukta bir staj süresini gerektiriyorsa ve aylığı ödemekle yükümlü kurumun uyguladığı rejimde geçen süreler (iç hukukta birden fazla rejimde geçmiş olan süreler dahil) yardıma
hak kazanmak için yeterli değilse diğer ülkelerde geçen süreler nazara alınır. Bu süre birleşimi Türk
sisteminde 2829 sayılı kanuna göre yapılmaktadır. Ancak, ikili sözleşmelere göre aylık bağlanması
gerektiğinde 2829 sayılı kanuna göre değerlendirilen süreler dahil sigortalının Türkiye’de geçen uzun
süreli sigorta kollarına ilişkin toplam süresi aylığa hak kazandırmıyorsa, ilgilinin varsa sözleşmeli
ülkelerde geçen sürelerinden bazı kayıtlarla gerektiği ölçüde yararlanılır. Görüldüğü gibi maddeye
ilişkin Genel Rejim uygulaması Tüzükle uyumludur. Maddenin özel rejimlerde geçen sürelerle ilgili
fıkralarında sözü edilen türden uygulama Türk sisteminde yer almaz. Çünkü, örneğin Türkiye’de maden rejiminde çalışmış olan sigortalının malüllük aylığına hak kazanmasında diğer ülkelerde ancak
bu rejimde geçen sürelerin nazara alınması mecburiyeti yoktur. Bu uygulama kimi ikili sözleşmelerde
örneğin Belçika-Türkiye sözleşmesinde Belçika yönünden yer alır(Söz. M. 20/3/a). Bu tek yanlı uygulama Türkiye’yi bağlamaz. Maddenin diğer fıkralarında yer alan hükümlerin Türkiye’deki karşılıkları
Tüzükle uyumludur.
Madde 39.
YARDIMLARIN TASFİYESİ
Maddenin 4. Fıkrası hükmü hariç diğer hükümleri ile uyum mevcuttur. 4.fıkra aylığın hesaplanmasında
çocuklar dışında kalan aile bireylerinin nazara alınması ile ilgili olup Türk malüllük aylıklarının hesaplanmasında böyle bir kural söz konusu değildir. Topluluk kuralı bağlayıcı değildir. Ancak koordinasyon
yönünden sisteme alınması uygun olur.
ALT - KESİM 2
MALÜLLÜK AYLIĞI MİKTARININ HESAPLANMASINDA SİGORTALILIK SÜRELERİ
UZUNLUĞUNUN NAZARA ALINDIĞI MEVZUATA (B TİPİ REJİMLERE) TABİ KİMSELER
Madde 40.
GENEL HÜKÜMLER
Konu (A) tipi malüllük aylığına kıyasla farklı ölçekte değerlendirilmelidir. Farklılık aylığın hesaplanmasında süre uzunluğunun nazara alınması ile ilgilidir. Maddenin 3.fıkrası hükmü Türk sisteminde
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uygulanmaz. Bu konuda uyum gerekli değildir. (B) tipi malüllük aylığının hesaplama şekli hariç diğer
özelliklerine göre ulusal sistemin uyumlaştırılmasında alınacak bir önlem söz konusu değildir.
Madde 41.
MALÜLLÜK DERECESİNİN ARTMASI
Malüllük derecesinin artması ile ilgili uygulama Türk sisteminde yalnız Memur Rejiminde görev malüllüğü için söz konusudur(5434/55). Diğer iki rejimde ilgilinin 3. kişinin bakımına muhtaç duruma gelmesi halinde bununla ilgili artış oranı uygulanır. Memur Rejimindeki farklılık bu rejimin devlet görevlisi
olarak ağır ve tehlikeli çalışmalara maruz değişik sosyal grupları ilgilendirmesinden kaynaklanır. Genel
Rejimde malüllük sigortasında yapılan kontrol muayeneleri derece artışının tespitinde yasal bir uygulamadır(506/57). Ancak, uygulama yukarıda belirtildiği gibi sadece 3. Kişinin bakımına muhtaçlık
halinde geçerlidir. Bağımsız Çalışanlar Rejiminde de durum aynıdır. Kanunda ilgilinin başka birinin bakımına muhtaç duruma geldiğinin tespit edilmesi halinde aylıkta %10 oranında artış yapılacağı kontrol
muayenelerine ilişkin hükümde değil “aylığın hesaplanması”maddesinde geçmektedir. Oysa, Tüzükte
sözü edilen artış yalnız bakım ödeneği ödenmesine yol açan gelişmeler için Memur Rejiminde görev
malüllüğünde olduğu gibi soyut malüllük derecesinin %66,66 ile %99 arasında bir derece düzeyinde
artmasını da kapsar. Nitekim,bu konuda 41. maddenin1/c fıkrasında sözü edilen durumlarda ödenecek
EK MİKTAR özellikle bu kabil artışlar için söz konusudur. İlerde Türkiye’nin üyeliğinde Tüzüğün Türkiye
tarafından uuygulanması sürecinde böyle bir Ek Miktarın ödenmesi gereken durumlarda ulusal yasalar
buna elverişli olmadığı için bu tür taleplerin Türk yetkili kurumlarınca reddedilmesi zorunluluğu gündeme gelecektir. Bu da mağdur taraflara Adalet Divanı nezdinde Türkiye aleyhine dava açılması gibi
mali külfet de yükleyen hukuki uyuşmazlıklara ve koordinasyon bozukluklarına neden olacaktır. Bu
nedenle, ulusal rejimlerde sağlık işlemlerine ilişkin düzenlemelerde iyileştirmeye gidilmesi gerekmektedir.Öte yandan, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına ilişkin uygulama ile ilgili olarak, meslek
hastalığının ağırlaşması halinde ödenecek Ek Miktar ile malüllük sigortası uygulamasında malüllük
derecesinin artması halinde ödenecek Ek Miktar Topluluk hukukunun iki ayrı ve önemli kuralı olarak
değerlendirilmelidir. Biri kazanma gücü, diğeri çalışma gücü kaybı ile ilgilidir.
ALT KESİM 3
KESİLEN VEYA KALDIRILAN YARDIMLARIN YENİDEN BAŞLAMASI-MALÜLLÜK
YARDIMLARININ YAŞLILIK AYLIĞINA ÇEVRİLMESİ
YARDIMLARIN YENİDEN HESAPLANMASI
Madde 42.
YARDIMLARIN YENİDEN BAŞLAMASI HALİNDE ÖDEMEYİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜ KURUMUN
BELİRLENMESİ
İkili sözleşmeler çerçevesinde yürütülen uygulama Tüzükle uyumludur. Türkiye’nin üyeliğinde uygulama çok taraflı boyutta yürütülecektir. Malüllük aylığının kesilmesi ilgilinin yeniden çalışmaya başlaması ile olanaklıdır. Ayrıca tıbbi kontroller sonunda malüllük halinin kalktığının tespit edildiği hallerde
aylık kesilir. Kesilen aylığı bağlayacak olan kurum tahsis işlemini yapan kurumdur.
Madde 43.
A) AYLIĞIN YAŞLILIK AYIĞINA ÇEVRİLMESİ
Türk sisteminde malüllük aylığı yaşlılık aylığına çevrilmez. Genel Rejimde malül sigortalı yaşlılık aylığına da hak kazanıyorsa aylıklardan yüksek olanı ödenir, aylıklar eşitse yaşlılık aylığı bağlanır (506/92).
Topluluk ülkelerinde yaşlılık aylığına çevirme olayı yaygındır. Belçika, yaşlılık aylığının hesaplanmasında ilgilinin malüllük aylığı aldığı süreleri nazara alabilir. Bu uygulamanın yararı, malüllük ayığı almakta iken yaşlılık aylığına hak kazananlara malüllük aylığının ödendiği sürelerin de nazara alınması
suretiyle yapılacak hesaplama sonunda yaşlılık aylığı miktarının genellikle malüllük aylığı miktarından
fazla olması ile izah edilir. Türkiye böyle bir uygulamayı ulusallaştırmak zorunda olmamakla birlikte bu
kurala en uygun düşen Fransız malüllük sistemini benimsemesi yararlı olur. Bu ülkede malüllük hali üç
gruba ayrılır: 1) Çalışabilir durumda olanların malüllüğü, 2) Çalışamaz durumda olanların malüllüğü,
3) Üçüncü kişinin bakımına muhtaç durumda olanların malüllüğü. Bu grupların her biri için ayrı tahsis
oranları uygulanır. Ancak, aylığa hak kazanmak için işgöremezlik derecesinin en az (Türkiye’deki gibi)
%66,66 olması gerekir. Fransa’da ve Belçika’da da malüllük aylığına hak kazandıran işgöremezlik
oranı aynıdır.
B) YARDIMLARIN YENİDEN HESAPLANMASI
Malüllük aylığı, malüllük tipine göre değişir. Türk sistemi Tüzüğün (B) tipi malüllükle ilgili hesaplama
kurallarına daha uygundur. (A) tipi malüllük aylığının AB ülkelerindeki hesaplama kuralı içerik ve şekil
bakımından Türk Memur Rejiminden bağlanan Görev Malüllüğü aylığından farklıdır. Bununla birlikte,
Türk sistemini bu yönden Tüzük hükümleri ile bütünleştirme mecburiyeti söz konusu değildir. Genel
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Rejimde uygulanan yöntemler genel olarak Türkiye’yi yeni yöntemler aramaya zorlamaz. Öte yandan,
Topluluk ülkelerinde olduğu gibi sözleşme aylıklarının karşılıklı bağlanmasında sigortalılık sürelerinin
aynı mahiyetteki özel rejimlerde geçmesi Türkiye’de söz konusu değildir.
Madde 43 bis
MEMUR REJİMİNE TABİ KİMSELER
Türkiye bu madde bakımından Tüzükle uyumlu uygulamalarını ikili sözleşmelerle yürütmektedir. Yukarıda bahsi geçen özel rejim konusu,bu tür rejimlerde geçen sürelerin Genel Rejimde değerlendirilmesi mümkün olduğu için bir uyumsuzluk sorunu yaratmaz.
KESİM 3
YAŞLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)
Madde 44.
YARDIMLARIN TASFİYESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
Madde birden fazla üye devlet mevzuatına tabi sigortalının çeşitli mevzuatlar çerçevesinde emeklilik
yaşına geldiğinde nasıl talepte bulunacağını veya aylığın tasfiyesini kesinlikle erteletme talebinde
bulunmak istemesi halinde tabi olacağı kuralı düzenlenmektedir. Topluluk ülkelerinde erken emeklilik veya ertelenmiş emeklilik uygulaması yaygın olduğu için bu düzenleme doğaldır. Çünkü, ülkeleri
koordinasyon ilkesine karşılıklı uymayı zorlar. Sigortalının çalıştığı bütün ülkelerden belirli bir tarihte
veya aynı tarihte emekli olmasının söz konusu olmadığı hallerde talebini sadece aylığa hak kazandığı ülkelere yapması gerekecektir. Burada “erteletme” sözcüğü emeklilik yaşına ulaştığı halde aylığa
hak kazandığı tarihte emekli olmak istemeyen, bu nedenle ilgili ülkenin yasası elveriyorsa tasfiye
için erteletme talebinde bulunabilecek olan sigortalıyı ilgilendirir. Belli bir yaş haddine ulaşıldığında
emekliliğin talep üzerine ertelenmeyeceği rejimler vardır. Türk sisteminde genel rejimde ve bağımsız
çalışanlar rejiminde emeklilik için öngörülen yaş sınırları aşılabilir. Memur Rejiminde durum değişiktir.
Bu rejimdeki resen emeklilik konulu Tüzük hükümlerine aykırılık oluşturmaz. Aynı rejimde ertelenmiş
emeklilik bazı kayıtlarla olanaklıdır. Ertelenme talebinin önceki talep üzerinde Sandık Yönetim Kurulunun karar almasından önce yapılması gerekir. Yukarıdaki bilgiler ışığında Türk uygulamasının Tüzük
hükümleri ile uyumlu olduğu sonucuna varılmalıdır.
Madde 45.
SÜRE BİRLEŞİMİ
Yaşlılık aylığına hak kazanmada diğer sigorta kollarında olduğu gibi sözleşmeli ülkelerde geçen sürelerden yararlanmak olanaklıdır. Tüzük bu süreler için”gereken ölçüde”ibaresini kullanmıştır. Bu maddede diğer kimi sigorta yardımları için olduğu gibi sürelerin benzer nitelikli rejimlerde geçmesi koşulu
söz konusu olmakla birlikte bu kurala göre aylığa hak kazanılamayan hallerde sürelerin Genel Rejimde
veya Tüzükte kayıtlı rejimlerde değerlendirilmesi kolaylığı vardır. Madde, üye devletlerin, ücretsiz
çalışan gruplarını veya diğer sosyal grupları Tüzüğün II nolu Ekinin (B) bölümünde belirtmelerini de
öngörmektedir. Türkiye için böyle bir bildirimde bulunma yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Süre
birleşimlerinde ikili sözleşmeler uyarınca uygulanan kimi özel durumlar Tüzüğün rezerv hükümlerine
ayrılan VI nolu Ekinde belirtilecektir. Ayrıca, Türk işsizlik sigortası kanununa göre kişilerin işsizlikte
geçen sürelerinin düzenli olarak izlenip oturma yeri kurumunca nazara alınması uygulaması da söz
konusu olacaktır. Türk sistemi 45.maddenin son fıkrası hükmüne cevap verecek içeriktedir.
Madde 46.
YARDIMARIN TASFİYESİ
Türk sisteminde yaşlılık sigortasından iki türlü yardım sağlanır: 1)Yaşlılık aylığı, 2)Toptan ödeme.
Bu sonuncu yardım, malüllük aylığına hak kazanamayanlara da yaşlılık aylığına hak kazanma yaşına geldiklerinde sağlanır. Bu durum malüllük aylığı için gerekli staj süresi koşulunu emeklilik yaşına
kadar yerine getirememiş, isteğe bağlı sigortalılık yoluyla dahi gerekli süreyi dolduramamış, ömrünü
malüllükle geçirmiş olanlar için büyük bir haksızlık olup insan haklarına aykırı bir olgudur. Aslında kanun koyucu bu kimselerin isteğe bağlı sigortalı olarak sürelerini tamamlamalarına olanak tanımanın
uygun olacağını düşünmüş olmalıdır. Oysa, bu yola başvuramayacakların sayısı çoktur. Madde,yaşlılık
aylığı tahsislerinde üye devletler için iki türlü uygulama getirmektedir: 1) İlgili kimse bir üye devletten yalnız bu devlette geçen süreleri ile aylığa hak kazanıyorsa bu devletin yetkili kurumu bu aylığı
hesaplayacaktır, 2)Aynı kurum aynı zamanda diğer üye devletlerde geçen süreleri de nazara alarak
ilgilinin birleşik süreler üzerinden hak kazandığı yardım miktarını hesaplayacaktır. Bu işlemler sonunda birleşik aylığın miktarı müstakil aylığa eşit veya onun altında ise Tüzükte yasal koşullarla yetkili
kurum ikinci hesaplamaya göre aylık tahsisinden vazgeçebilecektir. Birleşik aylık PRO-RATA TEMPORİS (sürelerle oranlı aylık) olarak adlandırılan evrensel bir hesaplama tekniği ile ilgiliye ödenecek
fiili aylığın tespitine olanak sağlayacaktır. Tekniğin uygulanmasında, bütün ülkelerde geçen sürelerin
tamamı nazara alındığında ilgili ülkede ne miktar aylık ödenecekse o miktar NAZARİ MİKTAR olarak
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hesaplanacak, sonra bu miktarın anılan ülkede geçen sürelerin toplam sürelere oranına eşit olan kısmını fiili miktar olarak belirleyecektir. Ancak, bu miktar aylığı ödemekle yükümlü devletin uyguladığı
azami aylık miktarını aşarsa bu devlet isterse ilgiliye aşan kısmı ödemeyebilecektir (M.47/1/i). Öte
yandan, Tüzüğün 6/b maddesinde öngörüldüğü gibi aylık tahsisini yapacak ülke sayısı birden fazla
olup bu devletler Topluluğa üye olmayan en az bir devletle çok yanlı bir sosyal güvenlik sözleşmesi düzenlemişlerse aylık bir de bu sözleşmeye göre hesap edilecek, hesaplanan miktar bağlanacak
aylık miktarının altında ise ilgiliye Tüzüğün 46. madde hükümleri uygulanacaktır. Türk sistemi ikili
sözleşmeler ve Türkiye’nin taraf olduğu çok yanlı düzenlemeler (Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi)
çerçevesinde yapılan işlemlerle Tüzükle uyumlu uygulama içindedir. 859/2003 sayılı yaygınlaştırma
Tüzüğü uyarınca Topluluk üyesi ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarına bazı koşulları yerine getirmeleri
halinde Tüzüğün sözü edilen hükümleri aynen uygulanacaktır. Bu arada aynı ülkelerle Türkiye arasında ikili veya çok yanlı bir sosyal güvenlik sözleşmesinin varlığı durumunda Tüzüğe ve sözleşmeye göre
yapılacak hesaplamalar sonunda miktarca fazla olan yaşlılık aylığı ödenecektir. Bu durum Türkiye’nin
Tüzüğün 46. Maddesi bağlamında bir uyum önlemi alınmasını zorlamamaktadır. Ancak, Türk mevzuatına, yukarıdaki açılamalara göre bir hüküm konması yararlı olacaktır.
Madde 46 bis
AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ HALİNDE KURALLAR
Maddede, üye devletlerde sağlanan farklı ve aynı nitelikteki yardımlara değinilmekte, yardımların karşılıklı sağlanmasında uygulanacak tahsis kuralları düzenlenmektedir. Ulusal uygulama Tüzükle uyumludur.
Madde 46 ter
AYNI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ HALİNDE KURALLAR
Tüzüğe göre aynı nitelikteki yardımlar malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarıdır. Madde bu yardımların
Tüzüğün 46/2.maddesi uyarınca birleşik yardımlar olarak sağlanması halinde bunlar üzerinden indirme, durdurma veya kaldırma kurallarının uygulanmayacağını öngörmektedir. Oysa ikili sözleşme düzenlenen kimi ülkelerin vatandaşlarına Türkiye’de Genel Rejimden bağlanan aylıklarda duruma göre
506 sayılı kanunun 92. maddesine göre indirim kuralları uygulanmaktadır. Tüzük uyarınca Türkiye’nin
üyeliğinde maddeye göre hareket edilecek, Tüzüğün 7.maddesine göre III nolu Ekte gösterilen (uygulanmaya devam edecek) sözleşmelere indirme kuralını kaldıran hüküm konması gerekecektir. Öte
yandan, ulusal yasalara göre eşdeğer süre ve/veya itibari süre olarak tanımlanan sürelerin birden
fazla devlet tarafından mükerreren nazara alınmasını veya alınmamasını belirleyici hüküm getirilmesi
zorunluluğu vardır.
Madde 46 QUATER.
FARKLI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN GELİRLERLE BİRLEŞMESİ HALİNDE KURALLAR
Birden fazla üye devletçe bağlanan farklı nitelikte yardımların gelirlerle birleşmesi halinde ulusal yasalara
göre indirim yapılması gereken hallerde indirim nedeniyle ödenmeyecek miktarların tespitinde kriter
olarak toplam indirim miktarının indirimi uygulayacak ülkelerce sağlanacak yardım sayısına bölünmesinden elde edilecek miktar esas alınacaktır. Türk sisteminde ikili sözleşmelerin uygulanmasında benzeri kurallar mevcut değildir. Türkiye maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerini üyelik sürecinde
uygulayacaktır. Uyum gerekir.
Madde 47.
YARDIMLARIN HESAPLANMASINDA EK HÜKÜMLER
Madde, üye ülkelere göre değişen hesaplama kuralları göz önünde tutularak düzenlenmiştir. Türk
sisteminde maddeye cevap verecek uygulama mevcuttur. Ancak, aylıkların hesaplanmasında gelir
basamakları üzerinden ağırlıklı ortalama (Bağımsız Çalışanlar Rejimi) ve derece ve kademe esasına
dayalı hesaplama şekli (Memur Rejimi) nazara alınmakta, Genel Rejimde prime esas kazançların ortalamaları aylığın matrahını oluşturmaktadır. Genel Rejimdeki uygulama Tüzükle uyumludur. Birleşik
aylık miktarının ilgili ülkenin ulusal aylık miktarını aşması halinde (47/1/i) yapılacak işlemle ilgili değerlendirme 46.maddenin yorumunda yapılmıştır. Rejimlerde bu alanda iyileştirmeye gidilmesi gereklidir.
Madde 48.
BİR YILDAN AZ SÜRELER
Bir yıldan az süreler konusu ikili veya çok yanlı sözleşmelerde Topluluk ülkelerini ilgilendiren 1408/71
sayılı Konsey Tüzüğünde sosyal güvenliğin önemli bir kuralını oluşturmaktadır. Tüzük bu kuralı bütün
üye devletleri bağlayacak şekilde düzenlediğinden Türkiye’nin bu konuyu hem ikili ilişkiler hem de
AB’ye üyelik süreci yönünden önemle göz önünde tutması gerekmektedir. Maddeye göre malüllük,
yaşlılık ve ölüm aylığı tahsislerinde Pro-Rata kuralına göre bağlanan aylıklarda ülkeler bir yıldan az
süreleri nazara almayabileceklerdir. Ancak, bu madde üzerinde açılan davalarda Adalet Divanının
verdiği kararlar uyarınca bu süreler birleşik aylık işleminde nazari miktarın tespitinde mutlaka naza282
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ra alınacak, sadece ulusal sürelere dayanılarak tahsis olanağı varsa Tüzüğün 48.maddesi hükmüne
uygun olarak işlem yapılacaktır. Sözleşmeli ülkelerden Almanya birleşik aylık uygulamasında bir gün
için, Fransa üç ay için aylık bağlamaktadır. Ancak, Almanya-Türkiye Sözleşmesinin 29/3/b maddesine
göre bir günle ilgili uygulamada tespit edilen miktar ulusal aylıklarla ilgili alt sınırın altında ise sözü
edilen miktarın bu alt sınıra yükseltilmesi mecburiyeti vardır. Oysa bu hüküm Türkiye tarafından uygulanmamaktadır. Aslında Türkiye’ye 1 gün veya 1 yıldan az bir süre için prim ödemiş olan kimselere
alt sınır aylığının ödenmesi Türkiye’nin aleyhinedir ve 1 yılın üstünde prim ödeyenlere tanınan alt
sınır kuralının özüne aykırıdır. Ne var ki söz konusu Tüzük hükmü ikili sözleşmelerin hemen hepsinde
yer almaktadır. Aynı kuralın Hollanda ile ikili ilişkilerde uygulanması için Tadil Anlaşmasına hüküm
konmuşsa da anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. İngiltere Sözleşmesinde ise bir yıl yerine altı ay
kaydı mevcut olup (söz.m.14/4) bu sözleşmeyi tadil eden yenilenmiş metin henüz yürürlükte değildir. Sonuç olarak, Türkiye’nin bir yıldan az süreler konusunda mevcut uygulamalarının ötesinde bir
uygulamayı gerektirecek önlem alması gerekmektedir. Konu üyelik sürecinde duruma göre karşılıklı
mutabakatla çeşitli yönleri göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
Madde 49.
İLGİLİNİN BÜTÜN ÜLKELER NEZDİNDE AYNI ANDA EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNMAMASI
VEYA YAŞLILIK YARDIMLARININ TASFİYESİNİ ERTELETME TALEBİNDE BULUNMASI HALİNDE AYLIĞIN HESAPLANMA ŞEKLİ
Malüllük aylığının yaşlılık aylığına çevrilmesi hariç maddede öngörülen hükümlere Türk sistemi cevap
verecek düzeydedir. Maddenin ilerleyen hükümleri içinde çeşitli durumlara ilişkin uygulama şekilleri
üyelik sürecinde söz konusu olacaktır.
Madde 50.
OTURMA YERİ ÜLKESİ AYLIĞININ BİRLEŞİK AYLIK MİKTARININ ALTINDA OLMASI
Madde, birden fazla üye devletçe bağlanan birleşik aylık miktarının sigortalının oturduğu (birleşik aylık
çerçevesinde kendisine ödeme yapması gereken) üye devletçe bağlanan aylığın altında olması halinde
bu devlet yetkili kurumunun sigortalıya aradaki farkı karşılayan bir EK MİKTAR ödemesi yükümlülüğünü öngörmektedir. Konu 48.madde uyarınca yapılacak işlemler arasında bir yıldan az süreye göre
bağlanan aylıkların alt sınır aylığı düzeyine yükseltilmeleri konusunu çağrıştırmaktadır; 50. madde
birleşik aylıkla ilişkisi olan oturma yeri ülkesinin aylık bağlama şartlarını yerine getiren kimselerle ilgili
olduğu için konunun 48. madde ile doğrudan ilgilendirilmesi olanağı yoktur. Ancak, Türk mevzuatına
50. madde ile uyumlu bir hüküm konması zarureti vardır.
Madde 51.
YARDIMLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk sistemi ikili sözleşmeler dahil Tüzükle uyumludur.
Madde 51BİS.
MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİRENLER
Madde; 44,45 ve 46.maddelerin kimi hükümlerinin devlet memurları hakkında kıyas yoluyla uygulanmasını öngörmektedir. Bununla birlikte, bir üye devletin memurlarla ilgili özel rejiminde geçen
sürelerin ilgililerin diğer taraf ülkelerinde ancak benzeri bir rejimde geçen sürelerle birleştirilebileceğini öngören bir ulusal yasa söz konusu olduğunda, bu kimselerin diğer ülkelerin Memur Rejiminde
geçmeyen veya başka bir rejimde geçen sürelerle birleştirilmesi olanaksız olduğundan böyle bir uygulama anılan kimselerin zararına sonuç doğuracaktır. Tüzük bunu önlemek için Memur Rejiminde
geçmeyen sürelerin ödeme yükümlüsü üye devletin Genel Rejiminde veya müstahdemlere veya çelik
sanayii çalışanlarına uygulanan rejiminde değerlendirilebileceği hükmünü getirmiştir. Türk sistemi bu
tür durumlara mahal vermeksizin 2829 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde ilgililerin bütün rejimlerde geçen sürelerinin malüllük, yaşlılık veya ölüm aylıklarına hak kazanmada birleştirilerek değerlendirilmesine elverişlidir. Öte yandan, Türk sisteminde rejimlerden her hangi birine ilk defa sigortalı olunan tarih bazı kayıtlarla bütün rejimler için geçerli olmak üzere sigortalılık süresinin başlangıç tarihini
oluşturur (2829/4,6//506/6,60//2925/ 5//1479/25//2926/5//3201/5). Maddenin aylıkların yeniden
değerlendirilmiş miktarları ile nazara alınacağına ilişkin hüküm Türk sisteminde uygulanmaktadır.
KESİM 4
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI
ALT KESİM 1
YARDIMLARA HAK KAZANMA
Madde 52.
YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURMA-GENEL KURALLAR
Türk sisteminde ikili sözleşmelerin uygulanmasında Tüzükle uyumlu işlemler yapılmaktadır. Sistemin
bağımsız çalışanlar yönünden iyileştirilmesi gerekir.
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Madde 53.
SINIR ÇALIŞANLARI-ÖZEL KURAL
Madde Türkiye bakımından üyelik sürecinde uygulanacaktır.
Madde 54.
YETKİLİ DEVLET ÜLKESİNDE BULUNMA VEYA OTURMANIN YETKİLİ DEVLET ÜLKESİNE NAKLİ
Madde Türkiye’de 52. ve 53.maddeler için belirtilen hususlar da dikkate alınarak uygulanacaktır.
Madde 55.
İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ MEYDANA GELMESİNDEN SONRA BİR ÜYE DEVLETE
DÖNME VEYA OTURMAYI NAKLETME - UYGUN TEDAVİ İÇİN BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTME
GEREĞİ
Madde Türkiye’de Genel Rejimde ve Otonom olarak Memur Rejiminde ikili sözleşmeler çerçevesinde
uygulama konusu olmakla birlikte bir yönüyle yurt dışında tedaviye ilişkin topluluk normlarına göre
gerekli düzenlemenin yapılması zorunluluğunu öngörmektedir.
Madde 56.
GÜZERGÂHTA MEYDANA GELEN KAZALAR
Türk sistemi Tüzükle uyumludur.
Madde 57.
BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLETTE İŞ KAZASINA MARUZ KALMA HALİNDE SAĞLANACAK
YARDIMLAR
Türk sistemi Tüzükle uyumlu işlemlere elverişlidir.
Madde 58.
PARA YARDIMLARININ HESAPLANMASI
Türk sistemi Bağımsız Çalışanlar Rejimi ve Memur Rejimine ilişkin uygulama hariç,Genel Rejim bakımından 1.fıkra ile uyum halindedir. Bağımsız Çalışanlar Rejiminde anılan riskle ilgili sigorta kolu bulunmadığı için para yardımlarının hesaplanması söz konusu değildir. Memur Rejiminde günlük ödenek
yerine kişi aylığını almaya devam ettiği için sorun yoktur. Alınacak önlem,Bağımsız Çalışanlar Rejiminin Tüzük bağlamında iyileştirilmesinden ibarettir.
Madde 59.
NAKİL GİDERLERİ
Sınır çalışanları hariç diğer ücretli çalışanlarla ilgili madde hükmü Türkiye’de ikili sözleşmeler çerçevesinde uygulanmaktadır.
ALT KESİM 2
MESLEK HASTALIĞININ AĞIRLAŞMASI
Madde 60.
Türk sisteminde Genel Rejim uygulamasında meslek hastalığının ağırlaşması halinde kazanma gücünün azalmasına dayalı işlemler SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğünün A,B,C,D cetvellerine göre konuya
ilişkin bir “ formül / Balthazar Formülü” uygulanarak yapılmaktadır. Anılan Tüzükte Topluluk normlarına göre iyileştirmelere gidilmesi zarureti vardır. Memur Rejiminde (A) tipi malülük olarak adlandırılan görev malüllüğü bunun Genel Rejimde karşılığı olan iş kazası veya meslek hastalığı menşeli
malüllükten farklı işlemlere dayanır. Eşdeğer menşeli iki malüllükten memurlarla ilgili olanı Topluluk
hukukunda (A ) tipi malüllük olarak değerlendirildiğinden bunların her iki rejimdeki hukuksal ölçütlerinin aynı olması gerekir. Öte yandan, meslek hastalığı geliri almakta olan sigortalı ile görev malüllüğü
aylığı alan memurun sağlık durumlarındaki olumsuz gelişmelerden ileri gelen ek yardımlar eşdeğer
usul ve esaslara dayandırılmalıdır. Topluluk hukukuna göre, sözü edilen durumlardan biri kapsamına
giren kimselerin birden fazla üye devlet ülkesinde çalışmaları ile ilgilendirilen ağırlaşmalar veya derece artışları – ağırlaşmanın menşeine göre- ilgili devletlerin yetkili kurumları arasında paylaştırılacak
Ek Miktar ödemesi için de Türk sistemini Avrupa normlarına yaklaştırıcı iyileştirmelerin yapılmasını
zorunlu kılmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’de sözü edilen konuda yapılması gerekli işlemleri belirleyen ortak ve özel hükümleri içeren (bütün rejimler için geçerli) bir Sosyal Güvenlik Sağlık İşlemleri
Yönetmeliğinin düzenlenmesi uygun ve yararlı olacaktır. Bu mevzuata ilişkin denetim hizmeti bütün
rejimler için geçerli kararlar vermeye yetkili bir Sosyal Güvenlik Sağlık İşlemleri Yüksek Kurulu tarafından yerine getirilmelidir. Genel Rejimde görevli Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu isim değişikliği
ile ve bazı uyarlamalarla sözkonusu görevi üstlenebilir.
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ALT KESİM 3
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 61.
BAZI MEVZUATLARIN ÖZELLİKLERİNİ NAZARA ALMADA KURALLAR
Türk sisteminde Bağımsız Çalışanlar Rejimi hariç diğer rejimlerde iş kazası ve meslek hastalığı sigortaları mevcut olup bu sigortalar maddenin 1 ve 3. fıkraları hükümlerine karşılık verecek düzeydedir.
Maddenin 5 ve 6. fıkralarında sözü edilen işgöremezlik derecesinin ilgilinin önceden ve sonradan maruz kaldığı kaza veya meslek hastalığı hallerinde nazara alınmasını öngören hükümler Genel Rejimde
ve Memur Rejiminde uygulama konusudur (506/21//5434/58-60). Bağımsız çalışanlar rejiminde iyileştirme yapılmalıdır.
Madde 62.
OTURMA VEYA BULUNMA YERİ KURUMUNUN ÜLKESİNDE BİRDEN FAZLA REJİM BULUNMASI
HALİNDE UYGULANACAK REJİM
Madde bir üye devlette birden fazla sigorta rejiminin bulunması (Genel Rejim ve Özel Rejimler) halinde
52 ve 55/1 maddelerinde sözü edilen çalışanlara çelik sanayiinde çalışanların tabi olduğu rejimin uygulanacağını öngörmektedir. Türkiye’de bu uygulama belirtilen alanda ve maden işyerlerinde çalışan
kimseler yönünden Genel Rejimde yapılmakta, özel rejim olarak Memur Rejiminin Görev Malüllüğü
hükümlerini ilgilendirmektedir. Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı sigortasının uygulanmasında
bu sigortadan sağlanan yardımlar için belirli uzunlukta süre gereksinimi kuralı yoktur. Ancak yapılan
tıbbi kontrollerde iş göremezliğin sona erdiğinin tespit edildiği hallerde yardımlar kesilir.
ALT KESİM 4
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ
Madde 63.
Türk sistemi ikili sözleşmeler çerçevesinde madde hükmünü uygulamaya elverişlidir. Ancak, maddenin 2.fıkrasında sözü edilen 574/72 sayılı uygulama Tüzüğünde öngörülen usul ve esaslara uygun
işlemler Türkiye’nin üyeliğinde yerine getirilecektir.
ALT KESİM 5
ÖĞRENCİLER
Madde 63 bis
Tüzüğün iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına ilişkin uygulamayı ilgilendiren hükümlerinin 1/cbis
maddesinde tanımlanan ve hastalık-analık sigortası uygulamasında bahsi geçen öğrencilere kıyas yoluyla uygulanacağına ilişkin madde hükmü Türk sisteminde ancak YÖK yasasını değiştiren 2547 sayılı
kanunla değişik 3308 sayılı Kanun hükümleri dahilinde uygulanabilecektir. (bk. Madde 34 bis ile ilgili
açıklama).
ALT KESİM 6
ÖLÜM ÖDENEKLERİ
Madde 64-66.
Ölüm ödenekleri Tüzüğün maddi uygulama alanını düzenleyen 4.maddesinde müstakil bir yardım
türü olarak belirtilmiştir. Bu yardıma ilişkin Topluluk kuralları 64-66.maddelerde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre yardımdan yararlanmak için gerektiğinde diğer üye devletlerde geçen sigortalılık
veya oturma süreleri yardımı sağlayacak Kurumun bulunduğu ülkede geçmiş gibi bu kurumca nazara
alınacak (64),ölüm olayı yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde meydana geldiğinde yetkili
devlet ülkesinde meydana gelmiş gibi işlem görecek(65), olayın aylık veya gelir almakta olan kimselerle ilgili olarak sağlık yardımlarını ödemekle yükümlü kurumun bulunduğu ülke dışında bir ülkede
meydana gelmesi halinde ödenek ilke olarak oturma yeri ülkesince ödenecek(66),64 ve 66.madde
hükümleri Tüzüğün 1/cbis maddesinde tanımlanan ve Tüzük kapsamına giren öğrencilere kıyas yoluyla uygulanacaktır(66bis). Türk sisteminde Ölüm Ödeneği “Ölüm Yardım Ödeneği”adıyla yalnız Memur
Rejiminde vardır. Diğer rejimlerde ölüm halinde ödenek yerine Cenaze Giderleri Karşılığı ödenmektedir. Memur Rejimindeki ödenek Tüzük anlamında sistematik bir yardım sayılmaz. Cenaze parası ödenek anlamında bir yardım değildir (bk. Madde 1’de Cenaze Parası ile ilgili açıklama). Anılan maddelere karşılık verecek iyileştirmelerin yapılması zorunludur. İyileştirmeler, iki yardım türünü birbirinden
ayırmak suretiyle, 63.maddenin 1.fıkrası uyarınca sigortalının,gelir veya aylık talep eden kimsenin,
gelir veya aylık alanın ve bunların aile bireylerinin ölümlerinde hak sahiplerine ölüm aylığındaki payları oranında (4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından yukarı kimseler için belirlenen asgari ücretin
her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarı üzerinden) ödenek verilmesini sağlayacak şekilde yapılmalı, Cenaze Parası cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişilere talepleri halinde belge karşılığında
ödenmelidir. Ölüm ödeneğinin getirilmesi ile Cenaze Giderleri Karşılığının ödenmesinden vazgeçilebilir.
Bu tür bir düzenleme yukarıdaki ayrıntıları içermelidir. Tüzüğün 4/1/f maddesi uyarınca ölüm ödeneğinin sisteme dahil edilmesi zorunludur.
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KESİM 5
İŞSİZLİK
ALT KESİM 1
ORTAK HÜKÜMLER

Madde 67.
SÜRE BİRLEŞİMİ
İşsizlik sigortası yardımlarından yararlanmada gereğine göre diğer üye devletlerde geçen sigortalılık
ve çalışma sürelerinin nazara alınacağını öngören madde işlemi yapan kurumun mevzuatına göre çalışma sürelerinin sigortalılık süreleri olarak kabul edilmesi koşulunu öngörmektedir. Türk sisteminde
prim ödeme, fiili hizmet ve çalışma süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilir, ancak sigortalılık
sürelerinin Genel Rejimde adı geçen diğer süreler gibi sayılmasını düzenleyen bir hüküm yoktur. Çünkü sigortalının yaşamında prim ödenmeyen süreler de sigortalılık süresi sayılır. Öte yandan, bir üye
devlette işsizlik sigortasında sadece bu sigorta kolu için prim ödenen sürelerin birleştirilmesi söz konusu ise ve çalışma süreleri aynı zamanda bu sigorta kolunu kapsayan süreler olarak kabul ediliyorsa
kısa ve uzun süreli sigorta kollarında geçen süreler (işsizlik sigortasına prim ödenmemiş olsa dahi) bu
sigorta kolunda birleşime konu olur, dolayısıyla ilgili kimse işsizlik yardımlarına hak kazanır. İşsizlik
yardımının süre koşulsuz ödendiği ülkeler için yukarıdaki kural geçerli değildir. Bu kabil uygulamaya
elverişli olmayan Türk sisteminde yalnız tam işsizlik bakımından işsizlik sigortası için prim ödenmiş
süreler nazara alınır, bu nedenle sigortalının başka bir ülkenin işsizlik sigortası için prim ödemediği
süreler birleşimde nazara alınmaz (4447/50).
Madde 68.
YARDDIMLARIN HESAPLANMASI
Türk sisteminde işsizlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin uygulama Tüzüğün uygulanmasına engel
oluşturmaz. Ödenek miktarı aile bireylerinin sayısına göre değişmez.
ALT KESİM 2
YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETE GİDEN İŞSİZLER
Madde 69.
YARDIMLARDAN YARARLANMA HAKKININ DEVAMININ KOŞULLARI VE SINIRLARI
Maddenin Türkiye’de uygulanması yürürlükteki yasa hükümlerine göre olanaklı değildir. Çünkü
Türkiye’nin ikili sözleşmeler bağlamında işsizlik sigortası kuralları yönünden karşılıklı sosyal güvenlik
ilişkisi içinde olduğu bir yabancı ülke mevcut değildir. Bu nedenle, örneğin, Türkiye’de işsiz duruma
düşmüş bir sigortalının iş aramak için sözleşmeli bir yabancı ülkeye gitmesi halinde dahi Tüzük anlamında uygulama yapılmaz. Türkiye’nin üyelik sürecinde koordinasyonu sağlayabilmesi için yürürlükteki işsizlik sigortası yasasını(kısmi işsizlik dahil) bütün unsurları ile Tüzüğe uygun biçimde yeniden
düzenlemesi mecburiyeti söz konusudur.
Madde 70.
YARDIMLARIN SAĞLANMASI VE GİDER İADESİ
Türk sisteminde başka bir ülke ile ilişkilerde Tüzük hükümleri anlamında bir uygulama söz konusu
olmadığı için yürürlükteki yasa Tüzükle uyumlu değildir. İyileştirme gerekir.
ALT - KESİM 3
SON ÇALIŞMALARI SIRASINDA YETKİLİ DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLET ÜLKESİNDE
OTURAN İŞSİZLER
Madde 71.
Yukarda belirtilen nedenlerle madde anlamında uygulama mevcut değildir. İyileştirme gerekir.
ALT- KESİM 4
MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM KAPSAMINA GİRENLER
Madde 71 bis
Kesim 1 ve 2 hükümleri Türkiye’de işsizlik sigortasının memurlara yaygınlaştırılması halinde kıyas
yoluyla uygulanacaktır.
KESİM 6
AİLE YARDIMLARI
Madde 72-79 bis
Türk sisteminde Memur Rejimi ve Toplu Sözleşmelere göre Genel Rejim aile ödeneklerine elverişlidir.
Ancak sistemin AB normlarına uygun olarak Aile Yardımları ve Aile Ödenekleri sigortasını yeni bir
düzenleme ile iyileştirirlmesi zorurnluluğu söz konusudur. Bu düzenleme üyelik sürecinden önce getirilmelidir. (bk. 1408/71, M.1/ui // 4/1/ h // 72 - 79 bis).
286

KISIM V
1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN
883/2004 SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU
VE KONSEY TÜZÜĞÜ
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AÇIKLAMA
Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından ortaklaşa düzenlenen 883/2004 sayılı Tüzük bazı istisnalar dışında AB bünyesinde bütün üye devletlerce uygulanmakta olan 1408/71 ve 574/72 sayılı
Sosyal Güvenlik Tüzüklerini yürürlükten kaldırmış, yeni uygulamanın AB yetkili organlarınca müzakere edilmekte olan Uygulama Tüzüğünün yürürlüğe girmesine kadar ertelenmesi öngörülmüştür.
İstisnalar iki Tüzüğün üçüncü ülkeler ve Avrupa Ekonomik Alan Anlaşmasına sözü edilen taraf ülkeler
bakımından uygulanmaya devam edeceği ile ilgilidir.
Bu öngörülerin üçüncü ülkelerin Birlik üyesi olmamalarından ve bu nedenle vatandaşlarının AB
vatandaşı sayılmamalarından kaynaklandığı söylenebilir.
1408/71 ve 574/72 Tüzüklerin üçüncü ülke vatandaşlarına yaygınlaştıran 859/2003 sayılı Tüzüğün düzenlenmesine zemin hazırlayan gerekçelere egemen olan görüşler ve AB platformunda insan
hakları konusunda giderek gelişen yaklaşımlar dikkate alındığında üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin
istisna hükümlerinin ayırımcılık olarak değerlendirilmesi olanaklıdır. 883/2004 sayılı Tüzüğün uygulama sürecinde meydana gelmesi olası hukuksal durumlar Adalet Divanı kararları ile birtakım olumlu
değişikliklere yol açabilir.
Yeni Tüzüğün getirdiği başlıca düzenlemeler şöyle özetlenebilir:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Sosyal güvenlik alanında Birlik üyesi ülkeler arasında müktesebat uyumuna ilişkin koordinasyon
daha etkili hale getirilmiştir.
Adalet Divanı nezdinde davaların daha kısa sürelerde sonuçlandırılmasının yanı sıra kararlarda
mutabakatı olan devletlerin ulusal yasalarında yapılması öngörülen değişikliklerin kişiler yararına
vakit geçirilmeden yerine getirilmesi sağlanmak istenmiştir.
İşlem eşitliği konusunda esneklik artırılmakta, bu konuda ülkelerin ulusal yasalarındaki farklılıkların Birliğin temel ilkelerine uygun olarak giderilmesi kuralı getirilmektedir.
Ulusal yasalara daha saygılı davranılmasına, AB normlarının ona göre iyileştirilmesine yol açan
hükümlere yer verilmiştir.
1408/71 sayılı Tüzükte yar almayan bazı konular üzerinde işin icabına göre hüküm kurularak önlemler alınması olanağı yaratılmış, anılan Tüzüğün bazı hkümleri kaldırılarak yaygınlığı olan yeni
hükümlere yer verilmiştir.
Kimi ülkelerde mevsimlik işçilere normal ücretli çalışanlara kıyasla uygulanan ayırımcı hükümler
Adalet Divanı nezdinde açılan davalar dolayısıyla verilen kararlara uygun olarak iyileştirilmiş,
“mevsimlik işçi” deyimine yeni Tüzükte yer verilmemiştir.
Avrupa’nın kimi ülkelerinde uzun süre istihdamdan yoksun kalan işsizler ve malüller / sakatlar
yararına uygulanan ulusal hükümlerin bütün ülkeler için geçerli bir Avrupa normu olarak düzenlenmesi yoluna gidilmiş bu kimselere bazı koşullarla erken emeklilik olanağı getirirlmiştir.
Bir üye ülkede sosyal güvenliği doğrudan etkileyecek ölçüde meydana gelen olayların benzeri
durumlarda başka bir üye ülkede meydana gelmesi halinde bazı kayıtlarla sigortalılar yararına
daha esnek hükümlerin uygulanması kuralına yer verilmiştir.
Gelir ve aylıkların ücretle ve/veya başka bir sosyal güvenlik yardımıyla birleşmesine ilişkin Topluluk normlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Yardımların hesaplanmasında süre birleşimi kuralları ulusal rezervleri büyük ölçüde bertaraf etmeye yönelik hükümlere bağlanmıştır.
İşsizlik ödenekleri ve yardımları üzerinde daha çağdaş hükümlere yer verilmiş, bu ve kimi diğer
hususlar yönünden geliştirilmiş bir AB vizyonu sergilenmiştir.
1408/71 sayılı Tüzükte 24 deyim varken 883/2004 sayılı Tüzükte kimi yeni deyimlere (Ücretli
Faaliyet, Ücretsiz Faaliyet, Sigortalı Kimse, Memur, Erken Emeklilik Yardımı) yer verilmiş (Mevsimlik İşçi, Öğrenci, Hak sahibi, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Oturma Süreleri, Yardımlar, Aylıklar
ve Gelirler, Aile Ödenekleri) deyimleri kaldırılmıştır. Bu deyimlerle ilgili boşluklar bunları çağrıştıran hükümlerle giderilmek istenmiştir.
1408/71 ve 883/2004 sayılı Tüzüklerle ilgili karşılaştırmalı Madde Dizinleri kitapta Özel Ekler
Bölümünde (Ek-2) verilmiştir.
1957 yılında oluşturulan Avrupa Ekonomik Topluluğunda uygulanan ilk sosyal güvenlik Tüzükleri 3/58
ve 4/59 sayılı Tüzükler iken 13 yıl sonra 1971 yılında 1408 ve 1972 yılında 574 sayılı Tüzükler yürürlüğe konmuş bu Tüzüklerde 2006 yılı sonuna kadar önemli değişiklikler yapılmıştır.

289

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRAN (SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN
KOORDİNASYONUNA İLİŞKİN) 29 NİSAN 2004 TARİH, 883/2004 SAYILI AVRUPA
PARLEMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜNÜ YENİDEN DÜZENLEYEN TÜZÜK
(AB Resmi Gazetesi; 07/06/2004, L 200 S.0001-0049)
BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

TANIMLAR
Bu Tüzüğün uygulanmasında:
a) “ÜCRETLİ FAALİYET” deyimi, ilgili üye devletin sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında öyle
kabul edilen bir faaliyeti veya benzeri bir durumu;
b) “ÜCRETSİZ FAALİYET” deyimi, ilgili üye devletin sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında öyle
kabul edilen bir faaliyeti veya benzeri bir durumu;
c) “SİGORTALI KİMSE” deyimi, Bölüm III, Kısım I ve 3 te sözü edilen sosyal güvenlik kolları ile ilgili
olarak Tüzük hükümlerine göre yardımlardan yararlanma hakkını kazanmada Bölüm II hükümleri
uyarınca yetkili üye devlet mevzuatında öngörülen koşulları taşıyan kimseyi;
d) “MEMUR” deyimi, kendisini istihdam eden idarenin ait olduğu üye devletçe memur ve benzeri kimse olarak kabul edilen kimseyi;
e) “MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL REJİM” deyimi, ilgili üye devlette ücretli kimselere uygulanan rejimden farklı olarak bütün memurların veya kamu görevi yapan kuruluşların doğrudan tabi olduğu her
nevi sosyal güvenlik rejimini;
f) “SINIR ÇALIŞANI” deyimi, bir üye devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra eden ve
ilke olarak her gün veya haftada en az bir defa döndüğü başka bir üye devlette oturan kimseyi;
g) “SIĞINMACI” deyimi, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanan Sığınmacılar Statüsüne
ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde sığınmacı olarak tanımlanan kimseyi;
h) “VATANSIZ” deyimi, 28 Eylül 1954 tarihinde New York’ ta imzalanan Vatansızlar Statüsüne ilişkin
Sözleşmenin 1. maddesinde vatansız olarak tanımlanan kimseyi;

1)

i)

“AİLE BİREYİ” deyimi,

i)

Yardımların sağlandığı mevzuatta aile breyi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen veya aile
bireyi olarak belirlenen kimseyi;

ii) Hastalık, analık ve benzeri babalık yardımları konusunda Bölüm III, Kısım I hükümlerine göre
sağlanan yardımlar için oturduğu üye devlet mevzuatı uyarınca aile bireyi olarak tanımlanan veya
öyle kabul edilen veya aile bireyi olarak belirlenen kimseyi;
2)

1. fıkra uyarınca uygulanan üye devlet mevzuatı aile bireylerini aynı mevzuatın uygulandığı kimselerden ayırt etmeye olanak vermiyorsa, ailede eşi, reşit olmayan çocukları ve aile bireyi kabul edilerek
geçindirilmekle yükümlü bulunulan (reşit olmayan) çocukları;

3)

1 ve 2. fıkralar uyarınca uygulanan mevzuata uygun olarak, ilgili kimseni
n aile bireyi sayılması için ancak sigortalı kimse veya aylık sahibi ile aynı çatı altında yaşaması öngörülüyorsa, bu koşul anılan kimsenin sigortalının veya aylık sahibinin esasen geçindirmekle yükümlü
olduğu bir kimse ise yerine getirilmiş sayılır;
j) “OTURMA/İKAMET” deyimi, ilgilinin mutat olarak oturduğu yeri,
k) “BULUNMA” deyimi, bir üye devlette geçici olarak bulunmayı,
l) “MEVZUAT” deyimi, her üye devlet için, 3. maddenin 1. fıkrasında sözü edilen sosyal güvenlik kollarını ilgilendiren kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, diğer yasal hükümler ve diğer tüm uygulama
önlemlerini,
(Bu deyim, yukarıdaki fıkrada sözü edilen kanunlar ve tüzüklerden ileri gelen bir sigorta yükümlülüğünü ortaya koymaya yarayan veya bunları zorunlu kılan yahut uygulama alanlarını yaygınlaş290
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tıran kamu mercilerince verilmiş bir karara konu teşkil eden hükümler (ki bu hükümlerin ilgili üye
devletçe Avrupa Parlamentosu Başkanlığına ve Konsey Başkanlığına bu anlamda gönderecekleri
bir bildiride belirtilmesi gerekir) dışında kalan Sözleşmeler hükümlerini kapsam dışı bırakır. Anılan
bildiri Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesinde yayımlanır).
m) “YETKİLİ MAKAM” deyimi, her üye devlet için,ilgili üye devlet ülkesinin tamamında veya bir kısmında sosyal güvenlik rejimlerinin bağlı olduğu Bakanlık, Bakanlıklar veya mütekabil bir makamı;
n) “İDARİ KOMİSYON” deyimi, 71. maddede sözü edilen Komisyonu;
o) “UYGULAMA TÜZÜĞÜ” deyimi, 89. maddede sözü edilen Tüzüğü;
p) “KURUM” deyimi, her üye devlet için, mevzuatın tamamını veya bir kısmını uygulamakla görevli
kuruluş veya makamı;
q) “YETKİLİ KURUM” deyimi,
i) İlgili kimsenin yardım talebinde bulunduğu sırada bağlı olduğu kurumu,
veya
ii) İlgili kimsenin veya aile bireylerinin oturdukları üye devlette bulunan ve yararlanma hakkına
sahip oldukları veya sahip olmaları gereken yardımları sağlayan kurumu,
veya
iii) İlgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurumu,
veya
iv) İşverenin 3. maddenin 1. fıkrasında sözü edilen yardımlara ilişkin vecibelerini düzenleyen bir
rejim söz konusu ise, işveren veya onun yerine geçen sigortacıyı veya yoksa ilgili üye devletin
yetkili makamınca tayin edilen kuruluş veya makamı,
r) “OTURMA YERİ KURUMU” ve “BULUNMA YERİ KURUMU” deyimleri, ilgilisine göre, ilgili kimsenin
oturduğu veya bulunduğu yerde yardımları sağlamaya yetkili olan kurumu veya böyle bir kurum
mevcut değilse ilgili üye devletin yetkili makamınca tayin edilen kurumu;
s) “YETKİLİ DEVLET” deyimi, yetkili kurumun bulunduğu üye devleti;
t) “SİGORTALILIK SÜRESİ” deyimi, geçtikleri üye devlet mevzuatına göre prim ödeme, istihdam
veya ücretsiz faaliyet süresi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen süreleri ve geçtikleri üye
devlet mevzuatına göre sigortalılık sürelerine eşdeğer olarak kabul edilen veya öngörülen süreleri;
u) “İSTİHDAM SÜRESİ” veya “ÜCRETSİZ FAALİYET SÜRESİ” deyimleri, geçtikleri üye devlet mevzuatına göre öyle tanımlanan veya öyle kabul edilen süreyi veya aynı mevzuata göre bu sürelere
eşdeğer kabul edilen süreleri;
v) “OTURMA SÜRESİ” deyimi, geçtiği üye devlet mevzuatına göre öyle tanımlanan veya öyle kabul
edilen süreyi;
w) “AYLIK” deyimi, gelirler ve aylıklar dahil , aylık yerine geçen toptan ödemeleri ve Bölüm III hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeniden değerlendirmeler sonunda ödenen zamları veya ek ödemeleri;
x) “ERKEN EMEKLİLİK YARDIMI” deyimi, işsizlik yardımı ve erken yaşlılık yardımı dışında kalan, yaşlılık aylığı veya erken emeklilik aylığı alabileceği yaşa kadar mesleki faaliyetini kısaltmış veya askıya
almış veya bırakmış olan belirli bir yaştan sonra sağlanan ve yetkili devletin istihdam servisleri
emrinde kalması koşul olmayan çalışana ödenen her nevi para yardımını; “ERKEN YAŞLILIK YARDIMI” deyimi, ilgili kimseye aylığa hak kazanma yaşından önce ödenen ve bu yaşa ulaştığında
ödenmeye devam eden veya onun yerine başka bir yaşlılık yardımının ikame edildiği yardımı;
y) “ÖLÜM ÖDENEĞİ” deyimi, “w” fıkrasında belirtilen toptan ödemeler hariç, ölüm halinde bir defaya
mahsus ödenen her nevi meblağı;
z) “AİLE YARDIMLARI” deyimi, Ek I’de gösterilen nafaka aylıkları üzerinden ödenen avanslar ve doğum ve evlatlık ödenekleri hariç, aile giderlerini karşılamaya yönelik her nevi aynî ve parasal yardımları;
ifade eder.
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Madde 2
KİŞİSEL UYGULAMA ALANI
1) Bu Tüzük üye devletlerden birinin vatandaşı olan kimselere, bir üye devlette oturmakta olup bir veya
birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olan veya olmuş bulunan vatansızlara ve sığınmacılara ve
bunların aile bireylerine ve hak sahiplerine uygulanır.
2)

Ayrıca, bu Tüzük milliyetleri ne olursa olsun bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş
bulunan kimselerin üye devletlerden birinin vatandaşı olan veya üye devletlerden birinde oturan vatansız veya sığınmacı durumundaki hak sahiplerine uygulanır.

Madde 3
MADDİ UYGULAMA ALANI
1) Bu Tüzük aşağıdaki yardımlarla ilgili sosyal güvenlik kollarına ilişkin bütün mevzuatlara uygulanır:
a) Hastalık yardımları,
b) Analık ve benzeri babalık yardımları,
c) Malüllük yardımları,
d) Yaşlılık yardımları,
e) Ölüm yardımları,
f) İş kazaları ve meslek hastalıkları yardımları,
g) Ölüm ödenekleri,
h) İşsizlik yardımları,
i) Erken emeklilik yardımları,
j) Aile yardımları,
2)

EK XI’de yer alan aksine hüküm hariç, bu Tüzük primli ve primsiz genel ve özel rejimlere, işverenin
veya donatanın vecibelerine ilişkin rejimlere uygulanır.

3)

Bu Tüzük 70. maddede sözü edilen primsiz nitelikli özel para yardımlarına da uygulanır.

4)

Bununla birlikte, bu Tüzüğün Bölüm III’ te yer alan hükümleri üye devletlerin donatanın vecibelerine
ilişkin mevzuatlarına dokunmaz.

5)

Bu Tüzük sosyal ve tıbbi yardımlara,harpten ve onun sonuçlarından zarar gören kimseler yararına
sağlanan yardımlarla ilgili rejimlere uygulanmaz.

Madde 4
İŞLEM EŞİTLİĞİ
Bu Tüzükte aksine hükümler hariç, bu Tüzüğün uygulandığı kimseler üye devletlerin kendi vatandaşlarına uygulanan mevzuatlara aynen tabi olurlar ve bu mevzuatlarda öngörülen yardımlardan aynen
yararlanırlar.
Madde 5
YARDIMLAR, GELİRLER VE SİGORTA OLAYLARININ BENZER TUTULMASI
Bu Tüzükte aksine hükümler hariç ve öngörülen özel uygulama hükümleri nazara alınarak aşağıdaki
hükümler uygulanır.
a) Eğer yetkili üye devlet mevzuatı uyarınca sosyal güvenlik yardımlarından veya diğer gelirlerden
yararlanma bazı hukuksal sonuçlar doğruyorsa, bu mevzuatın bu hususa ilişkin hükümleri diğer bir
üye devlet mevzuatına göre kazanılan benzeri yardımlardan veya gelirlerden yararlanmanın söz
konusu olduğu durumlarda da uygulanır.
b) Eğer yetkili üye devlet mevzuatı uyarınca hukuksal sonuçlar bazı sigorta olaylarının meydana
gelmesi ile ilgili ise, bu üye devlet diğer bir üye devlette meydana gelen benzeri olayları kendi
ülkesinde meydana gelmiş gibi nazara alır.
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Madde 6
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ
Bu Tüzükte aksine hükümler hariç, bir üye devletin yetkili kurumunun uyguladığı mevzuata göre:
- Yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı, süresi veya yeniden kazanılması,

-

Bir mevzuattan yararlanmanın kabulü,

-

Zorunlu, isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigortaya kabul veya anılan sigortadan bağışıklık,
sigortalılık, istihdam, ücretsiz faaliyet veya oturma sürelerinin geçmiş olması koşuluna bağlı ise,
bu kurum diğer her üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık, istihdam, ücretsiz faaliyet veya
oturma sürelerini kendi mevzuatına göre geçmiş gibi gerektiği ölçüde nazara alır.

Madde 7
OTURMA KOŞULUNUN KALDIRILMASI
Bu Tüzükte aksine hükümler hariç, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre veya bu Tüzük
uyarınca ödenmesi gereken para yardımları, yararlanıcının ve onun aile bireylerinin yardımı ödemekle
yükümlü kurumun bulunduğu devletten başka bir üye devlette oturmaları nedeniyle indirilemez, değiştirilemez, askıya alınamaz veya geri alınamaz.
Madde 8
BU TÜZÜKLE DİĞER KOORDİNASYON DÜZENLEMELERİ ARASINDA İLİŞKİLER
1)

Bu Tüzük uygulama alanı bakımından üye devletler arasında uygulanan bütün sosyal güvenlik sözleşmeleri yerine geçer. Ancak, bu Tüzüğün uygulama tarihinden önce ve üye devletlerin aralarında düzenledikleri bazı sosyal güvenlik sözleşmeleri yardımlar için daha elverişli hükümleri içermeleri veya
özel tarihi durumlardan ileri gelmeleri koşulu ile uygulanmaya devam eder ve zaman içinde sınırlı bir
etkiye sahiptirler. Bu hükümlerin yürürlükte kalmaları için EK II’de gösterilmeleri koşuldur. Yürürlük
için özel nedenlerin söz konusu olduğu hallerde bu nedenler belirtilecek, ancak bu hükümlerden bazıları bu Tüzüğün uygulandığı tüm kişilere yaygınlaştırılmayacaktır.

2)

İki veya daha fazla üye devlet gerekli olan hallerde aralarında bu Tüzüğün ilkelerine ve özüne dayalı
sözleşmeler düzenleyebilirler.

Madde 9
ÜYE DEVLETLERİN BU TÜZÜĞÜN UYGULAMA ALANI İLE İLGİLİ BİLDİRİLERİ
1) Üye devletler,Avrupa Toplulukları Komisyonuna, 1. maddenin “l” fıkrasında öngörülen bildirileri, 3.
maddede sözü edilen mevzuatları ve rejimleri, 8. maddenin 2. fıkrasında sözü edilen sözleşmeleri
ve 58.maddede sözü edilen asgari yardımları ve sonradan yapılan esasa dayalı değişiklikleri yazılı
olarak bildirirler. Bu bildirilerde, ilgili kanun ve rejimlerin yürürlüğe girdiği tarihler veya 1. maddenin
“l” fıkrasında sözü edilen bildiriler söz konusu ise, bu Tüzüğün üye devletlerin bildirilerinde belirlenen
rejimlere uygulanmaya başladığı tarih belirtilir.
2)

Anılan bildiriler Avrupa Toplulukları Komisyonuna her yıl gönderilir ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanır.

Madde 10
YARDIMLARIN BİRLEŞMEMESİ
Bu Tüzük, aksine bir hüküm içermiyorsa, zorunlu sigorta uygulamasına ait aynı nitelikte birden fazla
yardımın sağlanmasına ve devamına olanak vermez.

BÖLÜM II
UYGULANACAK MEVZUATIN BELİRLENMESİ
Madde 11
GENEL KURALLAR
1) Bu Tüzüğün uygulandığı kimseler yalnız bir tek üye devlet mevzuatına tabi olurlar. Bu mevzuat bu
Bölüme uygun olarak belirlenir.
2)

Bu Bölümün uygulanmasında, icra ettiği ücretli veya ücretsiz bir faaliyet nedeniyle veya böyle bir
faaliyet sonunda bir para yardımının sağlandığı kimseler bu faaliyeti icra eden kimseler olarak kabul
edilir. Bu kural malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına, iş kazaları ve meslek hastalığı gelirine, sınırsız
süreli tedaviyi gerektiren hastalık para yardımlarına uygulanmaz.
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3)

12-16. maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
a) Bir üye devlet ülkesinde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra eden kimseler bu üye devlet mevzuatına tabidirler;
b) Memurlar kendilerini istihdam eden idarenin ait olduğu üye devletin mevzuatına tabidirler;
c) 65. madde hükümlerine uygun olarak oturdukları üye devlet mevzuatına göre işsizlik yardımı alan
kimseler bu devletin mevzuatına tabi olurlar;
d) Askere alınan veya yeniden askere alınan veya bir süre devlette sivil hizmet yapmak üzere görevlendirilen kimse bu devletin mevzuatına tabi olur;
e) “a” ila “d” bentlerinde sözü edilen kimseler dışında kalan kimseler, bu Tüzüğün diğer iki veya daha
fazla üye devlet mevzuatına göre kendilerine yardım sağlanmasını garanti eden diğer hükümlerine
dokunulmaksızın oturdukları üye devletin mevzuatına tabi olurlar;

4)

Bu Bölümün uygulanmasında, normal olarak, denizlerde bir üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide
icra edilen bir ücretli veya ücretsiz faaliyet bu devlet mevzuatına göre icra edilmiş sayılır. Ancak, bir
üye devletin bayrağını taşıyan bir gemide ücretli bir faaliyet icra eden ve bu faaliyet için ücretini işyeri
merkezi veya ikametgâhı diğer bir üye devlette bulunan bir işletmeden veya kişiden alan kimse bu
sonuncu üye devlette oturuyorsa bu devletin mevzuatına tabi olur. Ücreti ödeyen işletme veya kişi bu
mevzuatın uygulanmasında işveren sayılır.

Madde 12
ÖZEL KURALLAR
1) Faaliyetlerini normal olarak bir üye devlette icra eden bir işveren hesabına aynı devlette bir ücretli
faaliyet icra eden kimse bu işveren hesabına başka bir üye devlete geçici görevle görevlendirildiğinde
birinci üye devletin mevzuatına tabi olmaya devam eder; şu kadar ki, bu iş için öngörülen sürenin 24
ayı geçmemesi ve geçici görevli kimsenin başka bir kimsenin yerine gönderilmemiş olması gerekir.
2)

Normal olarak bir üye devlette ücretsiz bir faaliyet icra eden ve başka bir üye devlete benzeri bir faaliyeti icra etmek üzere giden kimse, bu faaliyeti için önceden tahmin edilen süre 24 ayı geçmemek
koşulu ile birinci üye devletin mevzuatına tabi olmaya devam eder.

Madde 13
İKİ VEYA DAHA FAZLA ÜYE DEVLETTE FAALİYET İCRASI
1) Normal olarak iki veya daha fazla üye devlette bir ücretli faaliyet icra eden kimse:
a) Faaliyetlerinin büyük bir kısmını oturduğu üye devlette icra ediyorsa ve çeşitli üye devletlerde işyeri merkezi veya işletme merkezi bulunan birden fazla işletmeye veya işverene bağlı ise, oturduğu
üye devletin mevzuatına,
veya
b) Faaliyetlerinin büyük bir kısmını oturduğu üye devlette icra etmiyorsa, kendisini çalıştıran işletme
veya işverenin işyeri merkezinin veya ikametgâhının bulunduğu üye devletin mevzuatına,
tabi olur.
2)

Normal olarak iki veya daha fazla üye devlette bir ücretsiz faaliyet icra eden kimse:
a) Faaliyetlerinin büyük bir kısmını oturduğu üye devlette icra ediyorsa bu devletin mevzuatına,
veya
b) Faaliyetlerinin önemli bir kısmını icra ettiği üye devlette oturmuyorsa, faaliyetlerinin ilgi merkezinin bulunduğu üye devletin mevzuatına,
tabi olur.

3)

Normal olarak çeşitli üye devletlerde ücretli bir faaliyet ve/veya ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse
ücretli faaliyetlerini icra ettiği üye devletin mevzuatına, böyle bir faaliyeti iki veya daha fazla üye devlette icra ediyorsa 1. fıkraya göre belirlenen devletin mevzuatına tabi olur.

4)

Bir üye devlette memur olarak istihdam edilen ve bir veya birden fazla üye devlette ücretli ve/veya
ücretsiz bir faaliyet icra eden kimse kendisini istihdam eden idarenin bağlı olduğu üye devletin mevzuatına tabi olur.
1-4. fıkralarda sözü edilen kimseler, bu hükümlere uygun olarak belirlenen mevzuatın uygulanmasında, tüm ücretli veya ücretsiz faaliyetlerini ilgili üye devlette icra etselerdi ve gelirlerinin tamamını o
devlette alsalardı hangi mevzuata tabi olacak idiyseler o mevzuata tabi olurlar.

5)
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Madde 14
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VEYA SÜREKLİ İHTİYARİ SİGORTA
1) Bir üye devlette 3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sigorta kollarından biri için yalnız isteğe bağlı
sigorta rejiminin bulunması hariç, 11-13. maddeler isteğe bağlı sigorta veya sürekli ihtiyarı sigorta
konusunda uygulanmaz.
2)

Bir üye devletin mevzuatına göre ilgili kimse bu devlette zorunlu sigortaya tabi olduğunda aynı kimse
başka bir üye devletin isteğe bağlı sigortasına veya sürekli ihtiyari sigortasına tabi olamaz. Birden fazla isteğe bağlı veya sürekli ihtiyari sigorta rejimleri arasında belirli bir sigorta kolu için tercih hakkının
tanındığı diğer bütün durumlarda ilgili kimse sadece tercih ettiği rejime tabi olur.

3)

Bununla birlikte, malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımları konusunda, ilgili kimse bir üye devletin isteğe
bağlı sigortasına veya sürekli ihtiyari sigortasına, başka bir üye devletin mevzuatına zorunlu olarak
tabi olsa dahi aktif yaşamının belirli bir süresinde ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra etmek üzere
birinci üye devletin mevzuatına tabi olmuşsa ve bu birleşme birinci üye devlet tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak kabul edildiği ölçüde tabi olur.

4)

Eğer bir üye devletin mevzuatına göre isteğe bağlı sigortadan veya sürekli ihtiyari sigortadan yararlanmak için yararlanıcının bu üye devlette oturma koşulu söz konusu ise, 5/b maddesine uygun olarak
birinci üye devlette oturmanın başka bir üye devlette oturma ile eşdeğer sayılması için ilgilinin evvelce
mesleki yaşamının belirli bir kısmında birinci üye devlette ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra etmiş
olması koşuldur.

Madde 15
AVRUPA TOPLULUKLARI YARDIMCI PERSONELİ
Avrupa Toplulukları yardımcı personeline, tercihlerine göre, çalıştıkları üye devletin mevzuatı veya en
son tabi olduğu üye devletin mevzuatı veya kendilerine uygulanan rejime göre sağlanan aile ödeneklerine ilişkin hükümler dışında kalan hükümlerle ilgili olarak, vatandaşı oldukları üye devletin mevzuatı uygulanır. Bu tercih hakkı, bir defaya mahsus olarak tanınır ve ilgilinin hizmete girdiği tarihte
hüküm ifade eder.
Madde 16
11-15. MADDELERE AYKIRILIKLAR
1) İki veya daha fazla üye devlet, bu devletlerin yetkili makamları veya bu makamlarca tayin edilen
kuruluşlar karşılıklı anlaşarak bazı kişiler veya kişi grupları yararına, 11-15. maddelere aykırılıklar
öngörebilirler.
2)

Bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan ve başka bir üye devlette oturan kimse
icra ettiği bir ücretli veya ücretsiz faaliyet nedeniyle bu sonuncu devletin mevzuatına tabi değilse,
talebi halinde, bu devlet mevzuatının uygulanmasından bağışık tutulabilir.

BÖLÜM III
ÇEŞİTLİ YARDIM GRUPLARINA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER
KISIM I
HASTALIK, ANALIK VE BENZERİ BABALIK YARDIMLARI
KESİM I
AYLIK SAHİPLERİ VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ DIŞINDA KALAN SİGORTALI KİMSELER
VE BUNLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 17
YETKİLİ ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURMA
Yetkili üye devlet dışında bir üye devlette oturan sigortalı kimse ve onun aile bireyleri oturdukları üye
devlette, yetkili kurum hesabına, oturdukları yerin kurumunca bu kurum mevzuatına göre bu kurum
tarafından sağlanan aylık yardımlarından sanki bu mevzuata tabi sigortalı imişler gibi yararlanırlar.
Madde 18
İKAMETGÂHLARI BAŞKA BİR ÜYE DEVLETTE BULUNDUĞU HALDE YETKİLİ ÜYE DEVLETTE
BULUNANLAR-SINIR ÇALIŞANLARININ AİLE BİREYLERİNE UYGULANACAK ÖZEL
HÜKÜMLER
1) 2. fıkrada aksine hüküm hariç, 17. maddede sözü edilen sigortalı kimse ve onun aile bireyleri yetkili
üye devlette bulundukları sırada da sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu yardımlar yetkili kurumca
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kendi mevzuatına göre ve kendi yükümünde olmak üzere sanki ilgili kimseler bu üye devlette oturuyorlarmış gibi sağlanır.
2)

Bir sınır çalışanının aile bireyleri yetkili devlette bulundukları sırada EK III’te aksine hüküm hariç sağlık yardımlarından yararlanırlar. Bu durumda, bir sınır çalışanının aile bireyleri yetkili devlette sağlanan sağlık yardımlarından 19. maddenin 1. fıkrasında belirtilen koşullar dahilinde yararlanma hakkına
sahiptir.

Madde 19
YETKİLİ ÜYE DEVLET DIŞINDA BULUNMA
1) 2. fıkrada aksine hüküm hariç, yetkili devlet dışında bir üye devlette bulunan sigortalı kimse ve onun
aile bireyleri bu bulunma sırasında durumları tıbbi bakımdan yardım sağlanmasını gerektirdiği takdirde sağlık yardımlarından -yardımların niteliği ve süresi nazara alınarak- yararlanabilirler. Bu yardımlar
yetkili kurum hesabına bulunma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre sanki ilgili kimseler bu
kuruma tabi imiş gibi sağlanır.
2)

İdari Komisyon, yardımların başka bir üye devlette bulunma sırasında sağlanması için ilgili kimse ile
yardımları sağlayan kurum arasında pratik nedenlerle bir anlaşma bulunmasını gerektiren sağlık yardımlarının bir listesini düzenler.

Madde 20
SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMAK ÜZERE YER DEĞİŞTİRME –OTURULAN ÜYE DEVLET
DIŞINDA UYGUN BİR TEDAVİ GÖRME İZNİ
1) Bu Tüzükte aksine hüküm hariç,sağlık yardımlarından yararlanmak üzere başka bir üye devlete giden
sigortalı kimse bu üye devlette bulunduğu sırada yardımlardan yararlanabilmek için yetkili kurumdan
izin talep eder.
2)

Durumuna uygun tedaviyi görmek üzere başka bir üye devlete gitmesi için yetkili kurumca kendisine
izin verilen kimse yetkili kurum hesabına bulunma yeri kurumunca bu kurum mevzuatına göre sanki
bu mevzuata tabi imiş gibi sağlanan sağlık yardımlarından yararlanır. Söz konusu izin, anılan yardımların ilgili üye devletin mevzuatında öngörülen yardımlar arasında yer alması ve yardımların ilgilinin
hali hazırdaki sağlık durumu ile hastalığın muhtemel gelişme süresi nazara alınarak tıbbi bakımdan
kabul edilebilir bir süre zarfında sağlanamamış olması halinde, verilir.

3)
4)

1 ve 2. fıkralar sigortalının aile bireylerine duruma göre gerekli değişikliklerle uygulanır.
Aile bireyleri sigortalının oturduğu üye devlet dışında bir üye devlette oturuyorlarsa ve bu üye devlet
gider iadesini sabit miktarlar üzerinden yapmayı tercih etmişse, 2. fıkrada sözü edilen sağlık yardımları bedelleri aile bireylerinin oturdukları yerin kurumunca üstlenilir. Bu durumda, 1.fıkranın uygulanmasında aile bireylerinin oturma yeri kurumu yetkili kurum sayılır.

Madde 21
PARA YARDIMLARI
1) Yetkili üye devlet dışında bir üye devlette oturan veya bulunan sigortalı kimse ve onun aile bireyleri
yetkili kurumca bu kurum yükümünde sağlanan para yardımlarından yararlanırlar. Yetkili kurumla
oturma veya bulunma yeri kurumu arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde para yardımları yetkili
kurum hesabına bu kurum mevzuatına göre oturma veya bulunma yeri kurumunca sağlanabilir.
2)

Mevzuatına göre para yardımlarının ortalama bir gelir üzerinden veya ortalama bir prime dayanarak
hesaplandığı bir üye devletin yetkili kurumu bu ortalama geliri veya ortalama primi münhasıran kendi
mevzuatına göre geçen süreler zarfında tespit edilen gelirler ve primler üzerinden belirler.

3)

Para yardımlarını maktu bir gelire dayanarak hesaplayan bir üye devletin yetkili kurumu münhasıran
kendi mevzuatına göre geçen sürelere tekabül eden maktu geliri veya maktu gelirlerin ortalamasını
nazara alır.

4)

2 ve3. fıkralar, yetkili kurumun uyguladığı mevzuat ilgili kimsenin diğer bir veya birden fazla üye
devlet mevzuatına göre geçen sürelerin tamamına veya bir kısmına tekabül eden belirli bir referans
süresini öngörüyorsa, duruma göre gerekli değişiklerle uygulanır.

Madde 22
AYLIK TALEBİNDE BULUNANLAR
1) Aylık talebinde bulunduğunda veya aylık talebinin tetkiki sırasında yetkili son üye devlet mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkını kaybeden sigortalı kimse 2. fıkrada sözü edilen
üye devletin mevzuatında öngörülen sigortaya ilişkin koşulları yerine getirmesi halinde oturduğu üye
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devletin mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkını korur. Aylık talebinde bulunan
kimsenin aile bireyleri de oturdukları üye devlette sağlık yardımlarından yararlanırlar.
2)

Sağlık yardımları giderleri aylığın tahsis edilmiş olması halinde 23-25. maddelerin uygulanmasında
yetkili olması gereken üye devletin yetkili kurumunca üstlenilir.

KESİM 2
AYLIK SAHİPLERİ VE ONLARIN AİLE BİREYLERİ
Madde 23
OTURULAN ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKI
Biri oturma yeri üye devleti olan iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan ve oturma
yeri devletinin mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan kimse, aile bireyleri gibi, bu kurum tarafından ve kurum hesabına sağlanan sağlık yardımlarından sanki yalnız bu
devletin mevzuatına göre aylık alıyormuş gibi yararlanır.
Madde 24
OTURULAN ÜYE DEVLET MEVZUATINA GÖRE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA
HAKKININ BULUNMAMASI
1) Bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan ve oturduğu üye devlet mevzuatına göre
sağlık yardımlarından yararlanmayan kimse yine de kendisi ve aile bireyleri için bu kabil yardımlardan
yararlanma hakkına sahip olur; şu kadar ki, ilgili üye devlette otursaydı bir aylığı ödemekle yükümlü
olan üye devlette veya üye devletlerin en az birinin mevzuatına göre bu yardımlara hak kazanacak
durumda olması gerekir. Sağlık yardımları 2. fıkrada sözü edilen kurum hesabına oturma yeri kurumunca sanki ilgili kimse aylıktan ve sağlık yardımlarından bu devlet mevzuatına göre yararlanıyormuş
gibi sağlanır.
2)

1.fıkrada sözü edilen hallerde sağlık yardımları giderlerini ödeme yükümlülüğünü üstlenen kurum
aşağıdaki kurullara göre belirlenir:
a) Eğer aylık sahibi bir tek üye devlet mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanıyorsa giderler
bu devletin yetkili kurumlarınca üstlenilir.
b) Eğer aylık sahibi iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanıyorsa giderleri ödeme yükümlülüğü ilgili kimsenin en uzun süre ile mevzuatına tabi olduğu üye
devletin yetkili kurumuna aittir; bu kuralın uygulanması yardım giderlerinin birden fazla kurumca
üstlenilmesi sonucunu doğuruyorsa giderleri ilgili kimsenin en son mevzuatına tabi olduğu kurum
öder.

Madde 25
İLGİLİ KİMSE OTURDUĞU ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE SAĞLIK
YARDIMLARINDAN YARARLANDIĞI HALDE OTURMA YERİ ÜLKESİ DIŞINDA BİR VEYA
BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLET MEVZUATINDA SÖZ KONUSU OLAN AYLIKLAR
Bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan bir kimse, mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanmanın sigortalılık, ücretli veya ücretsiz bir faaliyette bulunma koşuluna bağlı
olmadığı bir üye devlette oturuyor ve bu devletçe kendisine bir aylık ödenmiyorsa bu kimseye ve aile
bireylerine sağlanan sağlık yardımları giderlerini ödeme yükümlülüğü 24/2 maddesine göre belirlenen
(aylık konusunda yetkili üye devletlerden birinde yerleşmiş olan) kuruma aittir; şu kadar ki, aylık sahibinin ve aile bireylerinin bu devlette oturmaları halinde anılan yardımlara hak kazanmaları gerekir.
Madde 26
AYLIK SAHİBİNİN OTURDUĞU ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURAN AİLE
BİREYLERİ
Bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan bir kimsenin aile bireyleri, aylık sahibinin
oturduğu üye devlet dışında bir üye devlette oturduklarında, aylık sahibinin bir üye devlet mevzuatına
göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olması koşulu ile, oturma yeri kurumunca bu
kurum mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler. Bu yardımların giderleri aylık sahibinin oturduğu üye devlette sağlanan sağlık yardımları giderlerinden sorumlu
yetkili kurumun yükümlüğündedir.
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Madde 27
AYLIK SAHİBİNİN VE ONUN AİLE BİRİYLERİNİN OTURDUKLARI ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR
ÜYE DEVLETTE BULUNMALARI – YETKİLİ DEVLETTE BULUNMA – OTURULAN ÜYE DEVLET
DIŞINDA GEREKLİ SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMA İZNİ
1) 19. madde, bir veya birden fazla üye devletten aylık alan ve kendisine aylık tahsis eden üye devletlerden birinin mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanan kimseye veya oturma yeri devleti
dışında bir üye devlette bulunan aile bireylerine duruma göre gerekli değişikliklerle uygulanır.
2)

18. maddenin 1. fıkrasının 1. paragrafında sözü edilen kimselere, aylık sahibine oturduğu üye devlette
sağlanan sağlık yardımları bedellerinden sorumlu yetkili kurumun bulunduğu üye devlette bulunduklarında bu kurumun bu çözümü tercih etmiş olması ve söz konusu tercihin EK IV’te belirtilmesi koşulu
ile, duruma göre gerekli değişikliklerle uygulanır.

3)

20. madde, oturdukları üye devlet dışında bir üye devlette bulunan aylık sahibine ve/veya aile bireylerine tedavileri için gerekli yardımların sağlanmasında duruma göre gerekli değişikliliklerle uygulanır.

4)

5. fıkrada aksine hüküm hariç, 1-3 fıkralarda sözü edilen yardımların giderleri oturma yeri devletinde
aylık sahibine sağlanan sağlık yardımları giderlerinden sorumlu yetkili kuruma aittir.

5)

3. fıkrada sözü edilen sağlık yardımları bedelleri, aylık sahibi ve onun aile bireyleri gider iadesini maktu miktarlar üzerinden yapmayı tercih etmiş olan bir üye devlette oturuyorlarsa, bu devletin yetkili
kurumunca üstlenilir. Bu durumda, 3. fıkranın uygulanmasında aylık sahibi veya onun aile bireylerinin
oturdukları yerin kurumu yetkili kurum sayılır.

Madde 28
AYLIK ALAN SINIR ÇALIŞANLARINA UYGULANAN ÖZEL HÜKÜMLER
1) Emekliye ayrılan bir sınır çalışanı, hastalık halinde faaliyetini en son ücretli veya ücretsiz olarak icra
ettiği üye devlette tedavisine devam edilmesi ölçüsünde, bu üye devlette sağlık yardımlarından yararlanmaya devam eder. “Tedaviye Devam Edilmesi” deyiminden, ilgilinin hastalığının anılan üye devlette
meydana gelmiş olması, orada teşhis edilmesi ve tedavisinin orada sürdürülmesine lüzum görülmesi
gerektiği anlaşılır.
2)

3)

Yaşlılık veya malüllük aylığının geçerli olduğu tarihten önce en az 5 yıl zarfında 2 yıl süre ile sınır çalışanı sıfatıyla ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra etmiş olan aylık sahibi, sınır çalışanı olarak ücretli
veya ücretsiz bir faaliyeti icra ettiği üye devlette – eğer bu üye devlet ve oturma yeri üye devletinde
aylık sahibine sağlık yardımları giderlerini ödemesi gereken yetkili kurumun bulunduğu üye devlet bu
formülü seçmişse ve her ikisi V nolu Ekte gösterilmişlerse – sağlık yardımlarından yararlanma hakkına
sahiptir.
2. fıkra, eski bir sınır çalışanının aile bireylerine ve hak sahiplerine, 2. fıkrada sözü edilen süreler
zarfında 18/2 maddesi çerçevesinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkına sahip idiyseler, sınır
çalışanı aylığının başlamasından önce ölmüş olsa dahi ölümünden önceki 5 yıl zarfında 2 yıl süre ile
sınır çalışanı olarak ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra etmiş olması koşulu ile duruma göre gerekli
değişikliklerle uygulanır.

4)

2 ve 3. fıkralar ilgili kimsenin bir üye devletin mevzuatına ücretli veya ücretsiz bir faaliyete dayanarak
tabi olmasına kadar uygulanır.

5)

1-3. fıkralarda sözü edilen sağlık yardımları giderleri aylık sahibine ve onun hak sahiplerine oturdukları üye devlette sağlık yardımları bedellerinden sorumlu yetkili kurumca üstlenilir.

Madde 29
AYLIK SAHİBİNE SAĞLANAN PARA YARDIMLARI
1) Para yardımları, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre aylık alan kimseye, oturduğu üye
devlette aylık sahibine sağlanan sağlık yardımları bedellerinden sorumlu yetkili kurumun bulunduğu
üye devletin yetkili kurumunca ödenir.
2) 1. fıkra aylık sahibinin aile bireylerine de uygulanır.
Madde 30
AYLIK SAHİBİNİN PRİMLERİ
1) Hastalık, analık ve benzeri babalık yardımlarının karşılanması için prim kesilmesini öngören bir mevzuatı uygulayan bir üye devletin kurumu uyguladığı mevzuata göre hesaplanan bu primleri ancak
23-26. maddeler uyarınca sağlanan yardımlara ilişkin giderlerin anılan üye devletin bir kurumunun
yükümünde olması ölçüsünde talep ve tahsil edebilir.
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2)

Eğer 25. maddede sözü edilen hallerde aylık sahibi prim ödemek zorunda ise veya oturduğu üye devlet mevzuatına göre hastalık, analık ve benzeri babalık yardımlarının karşılanmasında mütekabil bir
miktarın kesilmesi zorunluluğu söz konusu ise bu primler oturma yeri nedeniyle tahsil edilemez.

KESİM 3
ORTAK HÜKÜMLER

Madde 31
GENEL HÜKÜM
23-30. maddeler, aylık sahibine veya onun aile bireylerine,bir üye devletin mevzuatına göre ücretli
veya ücretsiz bir faaliyet icra etmeleri nedeniyle yardımlardan yararlanıyorlarsa, uygulanmaz. Bu takdirde, ilgili kimse bu KISMIN uygulanmasında 17-21. maddelere göre işlem görür.
Madde 32
SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMADA ÖNCELİK KURALLARI – AİLE BİREYLERİNİN
OTURDUKLARI ÜYE DEVLETTE YARDIMLARDAN YARARLANMALARINA İLİŞKİN ÖZEL
HÜKÜM
1) Bir üye devletin mevzuatından veya bu Kısmın uygulanmasından ileri gelen müstakil sağlık yardımlarından yararlanmaya ilişkin bir hak (asli hak) aile bireylerine sağlanan bir türemiş yardımdan yararlanma hakkından önce gelir. Buna karşılık, türemiş sağlık yardımlarından yararlanma hakkı, oturulan
üye devlette müstakil hakkın doğrudan ve münhasıran ilgili kimsenin bu üye devlette oturmasından
ileri gelmesi halinde, müstakil haklardan önce gelir.
2)

Sigortalı bir kimsenin aile bireylerinin mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanma hakkının ücretli veya ücretsiz bir faaliyette bulunma koşuluna bağlı olmadığı bir üye devlette oturmaları halinde,
sağlık yardımları, bunların oturdukları üye devletin yetkili kurumu hesabına sağlanır; şu kadar ki, eşin
veya sigortalının çocuklarına bakan kimsenin anılan üye devlette ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra
etmesi veya bu üye devletten böyle bir faaliyet nedeniyle aylık alması koşuldur.

Madde 33
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN SAĞLIK YARDIMLARI
1) Başka bir üye devletin kurumunca uygulanan mevzuata göre sigortalı olmadan önce kendisi ve aile
bireyleri için bir üye devletin kurumunca protez, büyük cihaz veya büyük önem taşıyan diğer sağlık
yardımlarından yararlanma hakkının tanındığı sigortalı kimse bu yardımlardan, ikinci kurumun mevzuatına göre sigortalı olsa dahi, birinci kurumun yükümünde yararlanır.
2) İdari Komisyon 1. fıkrada sözü edilen yardımların listesini düzenler.
Madde 34
UZUN SÜRELİ TEDAVİLERDE YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ
1) Uzun süreli tedaviler için hastalık yardımı olarak kabul edilmesi gereken para yardımlarından yararlanan ve bu nedenle para yardımlarının ödenmesinde 21 veya 29. madde uyarınca yetkili üye devlet
tarafından sağlanan para yardımlarından yararlanan kimse aynı zamanda başka bir üye devletin oturma veya bulunma yeri kurumunca sağlanan ve birinci üye devletin kurumunca gider iadesi yapılması
gereken yardımlardan da bu Kısım hükümlerine göre yararlanıyorsa, 10. maddede yardımların birleşmemesi konusunda öngörülen genel hüküm sadece şu sınırlandırma ile uygulanır: Eğer ilgili kimse
hak kazandığı yardımları talep ediyor ve alıyorsa, para yardımlarında, yardım giderlerini iade etmekte
yükümlü olan birinci üye devletin yetkili kurumunca üstlenilen veya üstlenilebilen sağlık yardımları
miktarı kadar indirim yapılır.
2)

İdari Komisyon 1. fıkranın uygulandığı para ve sağlık yardımlarının listesini düzenler.

3)

İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları 1. fıkra hükümlerinin altında olmayan
başka hükümler veya ek hükümler üzerinde anlaşabilirler.

Madde 35
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADELERİ
1) Bu Kısım uyarınca bir üye devletin kurumu tarafından başka bir üye devletin kurumu hesabına sağlanan sağlık yardımları giderleri tam olarak iade edilir.
2)

1. fıkrada sözü edilen gider iadeleri Uygulama Tüzüğünde belirtilen usuller dahilinde kanıtlayıcı belgelerin ibrazı suretiyle fiili giderler üzerinden veya hukuksal veya idari yapıları gerçek giderlere dayalı
gider iadesini yetersiz kılan üye devletler için götürü esasına göre yapılır.

3)

İki veya daha fazla üye devlet ve bunların yetkili makamları başka gider iadesi usulleri üzerinde anlaşabilirler veya kendilerine bağlı kurumlar arasında her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler.
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KISIM 2
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI YARDIMLARI
Madde 36
SAĞLIK VE PARA YARDIMLARINDAN YARARLANMA HAKKI
1) Bu maddenin 2. fıkrasının daha elverişli hükümlerine dokunmaksızın, 17, 18/1, 19/1 ve 20/1. maddeleri iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkında da uygulanır.
2)

İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ve yetkili devlet dışında bir üye devlette oturan
veya bulunan kimse iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili rejimde öngörülen özel sağlık yardımlarından yetkili kurum hezasına sanki bu kurum mevzuatına göre sigortalı imiş gibi yararlanır.

3)

21. madde bu Kısımda öngörülen yardımlar hakkında da uygulanır.

Madde 37
NAKİL GİDERLERİ
1) Bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan kimsenin oturma yerine kadar veya ilgili
sağlık tesisine kadar nakil giderlerinin üstlenilmesini öngören bir mevzuatı uygulayan bir üye devletin
yetkili kurumu anılan kimsenin başka bir üye devlette mütekabil bir yere veya sağlık tesisine kadar
yaptığı nakil giderlerini üstlenir; şu kadar ki; ilgili kurumun bu konuda kanıtlayıcı belgeleri nazara
alarak böyle bir nakil için önceden mutabakatını bildirmiş olması koşuldur. Böyle bir ön mutabakat
sınır çalışanı için gerekli değildir.
2)

Bir iş kazası sonucu ölen bir kimsenin cesedinin defin yerine kadar nakil giderlerinin üstlenilmesini
öngören mevzuatı uygulayan bir üye devletin yetkili kurumu kaza sırasında ölen kimsenin oturduğu
başka bir üye devlette mütekabil bir yere kadar söz konusu giderleri uyguladığı mevzuata göre üstlenir.

Madde 38
MESLEK HASTALIĞINA TUTULAN KİMSENİN BİRDEN FAZLA ÜYE DEVLETTE AYNI RİSKE
MARUZ KALMASI HALİNDE YARDIMLAR
Meslek hastalığına tutulan bir kimse iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre niteliği itibariyle
anılan hastalığı meydana getirmeye elverişli bir mesleki faaliyet icra etmişse, kendisinin ve hak sahiplerinin talep edebilecekleri yardımlar münhasıran bu devletlerden şartları yerine getirilmiş olan son
devletin mevzuatına göre sağlanır.
Madde 39
BİR MESLEK HASTALIĞININ AĞIRLAŞMASI
Bir üye devletin mevzuatına göre meslek hastalığı nedeniyle yardımlardan yararlanmış veya yararlanmakta olan kimsenin bu hastalığının ağırlaşması halinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Eğer anılan kimse yardımlardan yararlanmaya başladıktan sonra başka bir üye devletin mevzuatına göre meslek hastalığını meydana getirmeye veya ağırlaşmaya elverişli ücretli veya ücretsiz bir
faaliyet icra etmemişse, birinci üye devletin yetkili kurumu uyguladığı mevzuata göre ağırlaşmayı
nazara alarak yardım giderlerini üstlenir.
b) Eğer anılan kimse yardımlardan yararlanmaya başladıktan sonra başka bir üye devletin mevzuatına göre böyle bir faaliyet icra etmişse, birinci üye devletin yetkili kurumu uyguladığı mevzuata
göre ağırlaşmayı nazara almayarak yardım giderlerini üstlenir. İkinci üye devletin yetkili kurumu
ilgili kimseye ağırlaşmadan sonra ödenmesi gereken yardım miktarı ile mevzuatına göre söz konusu meslek hastalığı ağırlaşmadan önce meydana gelseydi ne miktar yardım ödeyecek idiyse o
miktar arasındaki farka eşit bir Ek Miktar öder.
c) Bir üye devletin mevzuatında öngörülen yardım miktarında indirim yapılması, yardımın askıya
alınması veya kaldırılması yolunda yer alan hükümler “b” fıkrasına uygun olarak iki üye devletin
kurumlarınca sağlanan yardımlardan yararlanan kimseye uygulanmaz.
Madde 40
BİR MEVZUATIN ÖZELLİKLERİNİ NAZARA ALMADA UYGULANACAK KURALLAR
1) İlgili kimsenin oturduğu veya bulunduğu üye devlette iş kazaları veya meslek hastalıkları sigortası
yoksa veya böyle bir sigorta mevcut olmakla birlikte sağlık yardımlarını sağlamakla yükümlü bir kurum mevcut değilse, bu yardımlar hastalık yardımlarını sağlamakla yükümlü oturma veya bulunma
yeri kurumunca sağlanır.
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2)

Yetkili devlette iş kazaları veya meslek hastalıkları sigortası mevcut değilse, bu Kısmın sağlık yardımlarına ilişkin hükümleri yine de bu üye devlet mevzuatına göre hastalık, analık veya benzeri babalık
yardımlarından yararlanma hakkına sahip olan kimseye başka bir üye devlette oturduğu veya bulunduğu sırada bir iş kazasına uğradığı veya meslek hastalığına tutulduğu takdirde uygulanır. Giderler
yetkili üye devlet mevzuatına göre sağlık yardımları için yetkili olan kurumca üstlenilir.

3)

5. madde, bir üye devletin yetkili kurumuna, işgöremezlik derecesinin, yardımlardan yararlanma
hakkının doğup doğmadığının veya yardımların miktarlarının değerlendirilmesinin söz konusu olduğu
tarihte başka bir üye devletin mevzuatına göre meydana gelen iş kazasının veya sonradan tespit edilen meslek hastalığının eşdeğer tutulması ile ilgili olarak:

a) Anılan kurumun uyguladığı mevzuata göre önceden meydana gelen veya tespit edilen bir iş kazası
veya meslek hastalığının bir ödeneğe yer vermemiş olması,
ve
b) Sonradan meydana gelen iş kazası veya tespit edilen meslek hastalığının meydana geldiği veya
tespit edildiği başka bir üye devlet mevzuatına göre bir ödeneğe yer vermemesi,
koşulu ile uygulanır.
Madde 41
KURUMLAR ARASINDA GİDER İADESİ
1) 35. madde bu Kısımda sözü edilen yardımlar hakkında da uygulanır ve gider iadeleri gerçek giderler
üzerinden yapılır.
2)

İki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları başka gider iadesi usulleri üzerinde
anlaşabilirler veya her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler.

KISIM 3
ÖLÜM ÖDENEKLERİ
Madde 42
ÖLÜMÜN BAŞKA BİR ÜYE DEVLETTE MEYDANA GELMESİ VEYA YARARLANICININ YETKİLİ
DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURMASI HALİNDE ÖDENEKLERDEN YARARLANMA
HAKKI
1) Bir sigortalı kimsenin veya onun bir aile bireyinin yetkili devlet dışında ölmesi halinde bu ölüm olayı
yetkili devlette meydana gelmiş sayılır.
2)

Yetkili kurum uyguladığı mevzuata göre ilgili kimse yetkili devlet dışında bir üye devlette otursa dahi
ölüm ödeneklerini ödemeye mecburdur.

3)

1 ve 2. fıkralar ölümün bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelmesi halinde de uygulanır.

Madde 43
AYLIK SAHİBİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE YARDIMLARDAN YARARLANMA
1) Bir üye devlet mevzuatına göre ödenmesi gereken bir aylıktan veya iki veya daha fazla üye devlet
mevzuatına göre ödenmesi gereken aylıklardan yararlanan kimsenin ölümünde, bu kimse 24 veya 25.
madde uyarınca sağlanan sağlık yardımları bedellerinin ödenmesinden sorumlu kurumun bulunduğu
üye devlet dışında bir üye devlette oturuyor idiyse, bu kurumun mevzuatına göre ödenmesi gereken
ölüm ödenekleri sanki aylık sahibi öldüğü tarihte bu kurumun bulunduğu üye devlette oturuyormuş
gibi bu kurumun yükümündedir.
2)

1. fıkra aylık sahibinin aile bireylerine de duruma göre gerekli değişikliklerle uygulanır.

KISIM 4
MALÜLÜK YARDIMLARI
Madde 44
MÜNHASIRAN “A” TİPİ MEVZUATLARA TABİ KİMSELER
1) Bu kısmın uygulanmasında, “A” tipi mevzuat deyiminden, “malüllük yardımları miktarının sigortalılık
veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmadığı ve yetkili kurumca bu durumun EK VI’da bildirildiği
mevzuat” anlaşılır. “B tipi mevzuat” deyimi, anılan mevzuatlar dışında kalan tüm mevzuatlar anlamına
gelir.
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2)

Sürekli veya aralıklı olarak iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına tabi olmuş bulunan ve münhasıran “A” tipi mevzuatlara göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri bulunan kimse yalnız malüllükle
sonuçlanan işgöremezliğin meydana geldiği tarihte gereğine göre 45. madde hükümleri nazara alınarak mevzuatı uygulanan üye devlet kurumunca sağlanan yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir.
Ve bu kimse yardımlardan bu mevzuata göre yararlanır.

3)

2. fıkra hükümleri uyarınca yardımlardan yararlanma hakkına sahip olmayan kimse gerektiğinde 45.
madde hükümleri nazara alınarak yine de başka bir üye devlet mevzuatına göre hak kazandığı yardımlardan yararlanır.
Eğer 2 veya 3. fıkrada sözü edilen mevzuat malüllük yardımlarının 53/2 maddesi anlamında farklı nitelikte yardımlarla veya diğer gelirlerle birleşmesi halinde malüllük yardımlarında indirim yapılmasını,
bu yardımların askıya alınmasını veya kaldırılmasını öngörüyorsa, 53/3 ve 55/3. maddeler duruma
göre gerekli değişikliklerle uygulanır.

4)

Madde 45
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Bir üye devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya yeniden kazanılması sigortalılık veya oturma sürelerinin geçmiş olması koşuluna bağlı ise, bu devletin
yetkili kurumu gerektiğinde 51/1. madde hükümlerini duruma göre gerekli değişikliklerle uygular.
Madde 46
YALNIZ “B” TİPİ MEVZUATA VEYA “A” TİPİ VE “B” TİPİ MEVZUATLARA TABİ KİMSELER
1) En az biri “A” tipi mevzuatı olmayan iki veya daha fazla üye devlet mevzuatına sürekli olarak veya aralıklarla tabi olmuş bulunan kimse, 3. fıkra hükmü nazara alınarak duruma göre gerekli değişikliklerle
uygulanan KISIM 3 uyarınca yardımlardan yararlanma hakkına sahiptir.
2) Bununla birlikte, eğer ilgili kimse, mesleki yaşamında önce “B” tipi mevzuata tabi olmuşsa ve sonradan “A” tipi bir mevzuata tabi olduğu sırada malüllükle sonuçlanan işgöremezliğe uğramışsa 44.
maddeye uygun olarak aşağıdaki kurallarla yardımlara hak kazanır:
-

3)

Yalnız bu mevzuata göre veya aynı tip başka bir mevzuata göre, gerektiğinde 45. madde hükümleri nazara alınarak, fakat “B” tipi mevzuata göre geçen sigortalılık veya oturma sürelerine başvurmaya gerek kalmaksızın gerekli koşulları taşıması gerekir;
ve
50/1 maddesi nazara alınarak muhtemel yaşlılık yardımlarından yararlanma haklarını ileri sürmesi
koşuldur.

Bir üye devletin kurumunca ilgili kimsenin malüllük derecesi konusunda alınan bir karar diğer üye
devletlerin mevzuatlarına arasında uyum bulunması ve bu mevzuatların EK VII’de gösterilmesi koşulu
ile bağlar.

Madde 47
MALÜLLÜK HALİNİN AĞIRLAŞMASI
1) İlgili kimsenin bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre yararlandığı malüllük yardımlarına
konu teşkil eden malüllük halinin ağırlaşması halinde, ağırlaşmanın derecesi nazara alınarak aşağıdaki
kurallar uygulanır:
a) Yardımlar Kısım 5 hükümlerine uygun olarak duruma göre gerekli değişiklikle uygulanır;

2)

3)

b) Bununla birlikte, eğer ilgili kimse iki veya daha fazla “A” tipi mevzuata tabi olmuşsa ve bir yardımdan yararlanmaya başladıktan sonra başka bir üye devletin mevzuatına tabi olmamışsa yardım
44/2 maddesine uygun olarak sağlanır;
Eğer 1. fıkraya göre ödenmesi gereken yardımın veya yardımların toplam miktarı ilgili kimsenin önceden tabi olduğu yetkili kurumca sağlanan yardım miktarının altında ise bu kurum ilgiliye iki miktar
arasındaki farka eşit bir EK MİKTAR öder.
Eğer ilgili kimse başka bir üye devletin kurumunun yükümlülüğünde yardımlardan yararlanma hakkına sahip değilse önceden yetkili olan üye devletin yetkili kurumu yardımları uyguladığı mevzuata göre
malüllük derecesini ve gerektiğinde 45. maddeyi nazara alarak sağlar.

Madde 48
MALÜLLÜK YARDIMLARININ YAŞLILIK YARDIMLARINA ÇEVRİLMESİ
1) Malüllük yardımları gereğine göre sağlandıkları mevzuata veya mevzuatlarda öngörülen koşullarla
Kısım 5 hükümlerine uygun olarak yaşlılık yardımlarına çevrilir.
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2)

Malüllük yardımlarını ödemekle yükümlü olan kurum, 50. madde hükümlerine uygun olarak, diğer
bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre yaşlılık yardımlarından yararlanması kabul edilen
malüllük yardımları sahibine bu yardımları sağlamaya devam eder, ilgili kimsenin anılan kurumun
mevzuatına göre hak kazandığı malüllük yardımları 1. fıkra hükümlerinin bu kurum için uygulandığı
tarihe kadar veya aksi halde ilgili kimse anılan malüllük yardımlarından yararlanma koşullarını taşıdığı
sürece sağlanır.

3)

Bir üye devletin mevzuatına göre 44. maddeye uygun olarak sağlanan malüllük yardımları yaşlılık
yardımlarına çevrilirse ve ilgili kimse bu yardımlara hak kazanmak için diğer bir veya birden fazla üye
devlet mevzuatının gerektirdiği koşulları henüz taşımıyorsa, bu kimse sözü edilen çevrilme tarihinden
itibaren bu üye devletin veya üye devletlerin mevzuatlarına göre malüllük yardımlarından yararlanır.
Bu yardımlar, Kısım 3 hükümlerine uygun olarak, sanki bu Kısım hükümleri malüllükle sonuçlanan
işgöremezliğin meydana geldiği tarihte uygulanıyormuş gibi, ilgili kimsenin diğer ilgili ulusal mevzuatlara göre yaşlılık yardımlarından yararlanma koşullarını taşımasına kadar veya böyle bir çevrilme
işlemi öngörülmüyorsa ilgili mevzuata veya mevzuatlara göre anılan kimse malüllük yardımlarından
yararlanma hakkına sahip olduğu sürece sağlanır.

4)

44. madde uyarınca sağlanan malüllük yardımları, Kısım 5 hükümlerine uygun olarak ilgili kimsenin
“B” tipi bir mevzuat uyarınca malüllük yardımlarından yararlanma hakkının doğması için gerekli koşulları taşıdığı tarihten veya başka bir üye devletin mevzuatına göre yaşlılık yardımlarından yararlandığı
tarihten itibaren, yeniden hesaplanır.

Madde 49
MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
6, 44, 46, 47, 48. maddeler ve 60. maddenin 2 ve 3. fıkraları duruma göre gerekli değişikliklerle memurlarla ilgili bir özel rejimden yararlanan kimselere uygulanır.

KISIM 5
YAŞLILIK VE ÖLÜM AYLIKLARI
Madde 50
GENEL HÜKÜMLER
1) Bütün yetkili kurumlar, bir veya birden fazla üye devlet mevzuatına göre ilgili kimsenin yaşlılık yardımlarının tasfiyesinin ertelenmesi için kesin olarak talepte bulunması hariç, bir tasfiye talebinde bulunulduğu takdirde, bu kimsenin tabi olduğu bütün üye devletlerin mevzuatları uyarınca yardımlardan
yararlanma hakkını belirlerler.
2)

Eğer ilgili kimse tabi olduğu bütün üye devletlerin mevzuatlarına göre gerekli koşulları belirli bir tarihte taşımıyorsa, koşulları yerine getirilmiş olan bir mevzuatı uygulayan kurumlar 52. maddenin 1.
fıkrasının “a” veya “b” bentlerine uygun olarak yardımların hesaplanmasına tevessül ettiklerinde koşulların yerine getirilmediği ve bundan böyle yerine getirilmeyeceği mevzuatlara göre geçen süreleri
– bu süreler daha düşük miktarda bir yardım miktarının belirlenmesi sonucunu doğuruyorsa – nazara
almazlar.

3)

2. fıkra, ilgili kimse yaşlılık yardımlarının tahsilini kesin olarak erteletme talebinde bulunmuşsa duruma göre gerekli değişikliklerle uygulanır.

4)

İlgili kimse, diğer üye devletlerin mevzuatlarında öngörülen koşulları yerine getirdiği tarihten itibaren
veya 2 veya 3. fıkraya göre diğer mevzuatlara göre geçen sürelerin evvelce nazara alınmış olması
hariç 1. fıkraya göre tasfiyesi ertelenmiş olan bir yaşlılık yardımı için tahsis talebinde bulunduğu takdirde, yeniden bir hesaplama resen yapılır.

Madde 51
SÜRELERİN BİRLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
1) Eğer bir üye devletin mevzuatına göre bazı yardımların tahsisi sigortalılık sürelerinin yalnız ücretli
veya ücretsiz çalışanlara uygulanan bir özel rejime tabi bir işte özel bir ücretli veya ücretsiz faaliyette
geçmiş olması koşuluna bağlı ise, bu üye devletin yetkili kurumu diğer üye devletlerin mevzuatlarına
göre geçen süreleri bunların ancak mütekabil bir rejimde veya aksi halde gereğine göre aynı ücretli
veya ücretsiz bir faaliyette aynı işte geçmiş olması halinde nazara alır.
Eğer bu suretle geçmiş olan sürelerin nazara alınmasından sonra ilgili kimse bir özel rejim çerçevesinde bu yardımlardan yararlanma koşullarını taşımıyorsa bu süreler yardımların genel rejimden veya
aksi halde duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan özel rejimden sağlanmasında – ilgili
kimsenin bu rejimlerden birine veya diğerine tabi olmuş bulunması koşulu ile – nazara alınır.
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2)

Bir üye devletin bir özel rejimi çerçevesinde geçen sigortalılık süreleri, yardımların başka bir üye devletin genel rejim çerçevesinde veya aksi halde duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan
rejimi çerçevesinde -ilgili kimsenin evvelce bu rejimlerden birine veya diğerine tabi olmuş bulunması
koşulu ile, bu süreler bu sonuncu devletin bir özel rejiminde evvelce nazara alınmış olsa dahi- bağlanmasında nazara alınır.

3)

Eğer bir üye devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, devamı veya
yeniden kazanılması ilgili kimsenin riskin meydana geldiği tarihte bir sigortadan yararlanmakta olması
koşuluna bağlı bulunuyorsa bu koşul ilgili her üye devlet için EK XI’de öngörülen usullere uygun olarak
başka bir üye devletin mevzuatına göre sigortalı olması halinde yerine getirilmiş sayılır.

Madde 52
YARDIMLARIN TASFİYESİ
1) Yetkili kurum ödenmesi gereken yardımların miktarını aşağıda belirtildiği şekilde hesaplar:
a) Yardımlardan yararlanmak için gerekli koşullar yalnız ulusal mevzuata göre yerine getirilmişse bu
mevzuat uygulanır (MÜSTAKİL YARDIM);
b) Önce teorik miktar, sonra fiili miktar hesaplanır (PRO-RATA YARDIMI), hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:
i) Yardımın teorik miktarı, ilgili kimsenin diğer bütün üye devletlerde geçen sigortalılık ve/veya
oturma süreleri anılan kurumun tahsis tarihinde uyguladığı mevzuata göre geçseydi ne miktar
yardım sağlanacak idiyse o miktara eşittir. Eğer bu mevzuata göre yardımın miktarı geçen
sürelerin uzunluğuna bağlı değilse bu miktar teorik miktar olarak kabul edilir.

2)

ii) Yetkili kurum, sonra, teorik miktara dayanarak, uyguladığı mevzuata göre riskin meydana
geldiği tarihten önce geçen sürelerin uzunluğunun riskin meydana gelmesinden önce ilgili bütün üye devletlerin mevzuatlarına göre geçen sürelerin toplam uzunluğuna oranını fiili miktar
olarak tespit eder.
Yukarda 1. fıkranın “a” ve “b” bentlerine göre hesaplanan miktara yetkili kurum 53-55. maddelerde
öngörülen sınırlar dahilinde uyguladığı mevzuatta gereğine göre yardımlarda indirim yapılması, yardımların askıya alınması veya kaldırılması konusunda öngörülen bütün hükümleri uygular.

3)

İlgili kimse ilgili her üye devletin uyguladığı mevzuata göre 1. fıkranın “a” ve “b” bentlerine uygun
olarak hesaplanan en yüksek miktarlara hak kazanır.

4)

Eğer 1/a fıkrasına uygun olarak yalnız bir tek üye devletin mevzuatına göre yapılan hesaplama müstakil yardımın 1/b fıkrasına uygun olarak hesaplanan prorata yardımına eşit veya onun üstünde olması sonucunu doğuruyorsa, yetkili kurum Uygulama Tüzüğünde öngörülen koşullar dahilinde prorata
esasına göre yapılacak hesaplamadan vazgeçebilir. Bu durumlar EK VIII’de belirtilir.

Madde 53
BİRLEŞME KARŞITI KURALLAR
1) “AYNI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ” deyiminden, bir kimsenin geçirdiği sigortalılık ve/
veya oturma sürelerine dayanarak hesaplanan veya sağlanan bütün mülüllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının birleşmesi anlaşılır.
2)

1. fıkra anlamında aynı nitelikte olduğu kabil edilmeyen yardımların birleşmesi farklı nitelikte yardımların birleşmesini ifade eder.

3)

Malüllük, yaşlılık veya ölüm yardımlarının aynı veya farklı nitelikte bir yardımla veya diğer gelirlerle
birleşmesi halinde bir üye devletin mevzuatına göre birleşmenin yapılamayacağı yolunda öngörülen
kurallar konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yetkili kurum, başka bir üye devlet mevzuatına göre hak kazanılan yardımları veya gelirleri ancak
uyguladığı mevzuatın bir yabancı ülkede hak kazanılan yardımların veya gelirlerin nazara alınmasını öngörmesi halinde, nazara alır.
b) Yetkili kurum, başka bir üye devletçe vergi, sosyal güvenlik primleri ve diğer bireysel kesintilerden
önce ödenecek yardımların miktarını Uygulama Tüzüğünde öngörülen usuller dahilinde, uyguladığı
mevzuat bu kabil kesintilerden sonra birleşme karşıtı hükümlerin uygulanmasını öngörmüyorsa,
nazara alır.
c) Yetkili kurum ilgili kimsenin başka bir üye devletin mevzuatı uyarınca isteğe bağlı veya sürekli
ihtiyari sigortadan hak kazandığı yardımların miktarını nazara almaz.
d) Eğer birleşme karşıtı kurallar ilgili kimsenin diğer üye devletlerin mevzuatlarına göre hak kazandığı
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aynı veya farklı nitelikte yardımlardan veya gelirlerden yararlanması nedeniyle bir tek üye devlet
mevzuatına göre uygulanırsa, yardımda ancak bu yardımlar veya gelirlerin tutarı ile sınırlı olarak
indirim yapılır.
Madde 54
AYNI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ
1) İki veya daha fazla üye devlet mevzuatına göre aynı nitelikteki yardımların birleşmesi halinde, bir üye
devlet mevzuatında yer alan birleşme karşıtı hükümler prorata yoluyla sağlanacak bir yardım hakkında uygulanmaz.
2)

Birleşme karşıtı hükümler, yalnızca bir müstakil yardım hakkında:
a) Miktarı sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan bir yardımın,
veya
b) Miktarı riskin meydana geldiği tarihle sonraki bir tarih arasında geçtiği kabul edilen bir süreye göre
belirlenen bir yardımın:
i) Böyle bir yardımın, aynı itibari sürenin birden fazla nazara alınmasını önlemek üzere iki veya
daha fazla üye devlet arasında bir anlaşma yapılmış olması hariç, aynı tipten bir yardımla,
veya
ii) “a” bendinde belirtilen tipten bir yardımla,
birleşmesi söz konusu olduğunda, uygulanır.

Madde 55
FARKLI NİTELİKTEKİ YARDIMLARIN BİRLEŞMESİ
1) Eğer farklı nitelikteki yardımlardan veya diğer gelirlerden yararlanma, ilgili üye devletlerin mevzuatlarında öngörülen birleşme karşıtı kuralların uygulanmasını:
a) İki veya daha fazla müstakil yardım için gerektiriyorsa, yetkili kurumlar yardımın veya yardımların
veya diğer gelirlerin miktarlarını, nazara alındıkları şekliyle, anılan kurallara tabi yardım sayısına
bölerler.
Bu bendin uygulanması yine de Uygulama Tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara göre bu Bölümün
diğer Kısımlarının uygulanmasında yine de ilgili kimseyi aylık sahibi olma statüsünden mahrum
edemez.
b) Bir veya birden fazla prorata yardımı için gerektiriyorsa, yetkili kurumlar yardımı veya yardımları
veya diğer gelirleri ve 52/1/b/ii maddesinde sözü edilen hesaplama için tespit edilen sigortalılık
ve/veya oturma süreleri arasındaki orana göre birleşme karşıtı hükümlerin uygulanmasında öngörülen bütün unsurları hesaba katarlar;
c) Bir veya birden fazla müstakil yardım ve bir veya birden fazla prorata yardımı için gerekiyorsa
yetkili kurumlar müstakil yardımlarla ilgili olarak “b” bendini uygularlar.
2)

Yetkili kurum, uyguladığı mevzuat farklı nitelikteki yardımların ve/veya diğer gelirlerin nazara alınmasını ve 52/1/b/ii maddesinde sözü edilen sigortalılık ve/veya oturma süreleri arasındaki orana göre
belirlenen miktarların bir kesri için bütün hesaplama unsurlarını öngörüyorsa, müstakil yardımlar için
öngörülen bölme işlemini uygulamaz.

3)

1 ve 2. fıkralar, bir veya daha fazla üye devletin mevzuatı ilgili kimsenin başka bir üye devletin mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken farklı nitelikteki bir yardımdan veya diğer gelirlerden yararlanması
halinde bir yardımdan yararlanma hakkının kazanılmayacağını öngörüyorsa, duruma göre gerekli
değişikliklerle uygulanır.

Madde 56
YARDIMLARIN HESAPLANMASINDA EK HÜKÜMLER
1) 52/1/b maddesinde sözü edilen teorik miktarın ve proratanın hesaplanmasında aşağıdaki hükümler
uygulanır:
a) Eğer bütün ilgili üye devletlerin mevzuatlarına göre riskin meydana gelmesinden önce geçen sigortalılık ve/veya oturma sürelerinin toplam uzunluğu bu devletlerden birinin mevzuatına göre bir
tam yardımdan yararlanmak için gerekli azami sürenin üstünde ise, bu devletin yetkili kurumu
geçen toplam sürelerin uzunluğu yerine anılan azami süreyi nazara alır. Bu hesaplama yöntemi
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bu kurumun uyguladığı mevzuatta öngörülen tam yardım miktarının üstünde bir yardım miktarını
ödemesi sonucunu doğurmaz. Bu hüküm miktarı sigortalılık süresine bağlı olmayan yardımlara
uygulanmaz.
b) Aynı zamana rastlayan sürelerin nazara alınmasını düzenleyen usuller Uygulama Tüzüğünde gösterilir.
c) Eğer bir üye devletin mevzuatına göre yardımların hesaplanması gelirlere, primlere, prim matrahlarına, zamlara, kazançlara veya diğer ortalama, kısmi, götürü veya itibari kazançlara veya bu
unsurlardan birden fazlasının birlikte hesaplanması esasına dayanıyorsa, yetkili kurum:
i) Yalnız kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleri uyarınca hesaplama yapar;
ii) Diğer üye devletlerin mevzuatlarına göre sigortalılık ve/veya oturma süreleri çerçevesinde hesaplanacak miktarın belirlenmesinde, yalnız kendi mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri
için ilgili üye devlet için EK XI”de tespit edilen usullere uygun olarak belirlenen veya tespit
edilen aynı unsurları kullanır.
2)

Yardımların hesaplamasında nazara alınan unsurların yeniden değerlendirilmesi konusunda bir üye
devlet mevzuatında öngörülen hükümler bu üye devletin yetkili kurumunca gereğine göre diğer üye
devletlerin mevzuatlarına göre geçen sigortalılık veya oturma süreleri ile ilgili olarak 1. fıkraya göre
nazara alınacak unsurlara uygulanır.

Madde 57
BİR YILDAN AZ SİGORTALILIK VEYA OTURMA SÜRELERİ
1) 52/1/b maddesine aykırı olarak,bir üye devletin kurumu; uyguladığı mevzuata göre geçen ve riskin
meydana geldiği tarihte nazara alınması gereken sürelerle ilgili yardımları, anılan sürelerin toplam
uzunluğu 1 yıldan az ise, yalnız bu süreler ve nazara alındığında bu mevzuata göre yardımlardan yararlanma hakkı doğmuyorsa, sağlamak zorunda değildir.
Bu maddenin uygulanmasında, “SÜRELER” deyiminden, yardımlara hak kazandıran veya yardımlarda
artış yaptıran bütün sigortalılık, istihdam, ücretli veya ücretsiz faaliyet süreleri veya oturma süreleri
anlaşılır.
2)

İlgili üye devletlerden her birinin yetkili kurumu 52/1/b/i maddesinin uygulanmasında birinci fıkrada
sözü edilen süreleri nazara alır.

3)

Birinci fıkranın uygulanması bütün ilgili üye devletlerin kurumlarını vecibelerini yerine getirmekten
kurtarma sonucunu doğuruyorsa, yardımlar bu devletlerden münhasıran koşulları yerine getirilmiş
olan sonuncu devletin mevzuatına göre, sanki geçen ve 6. maddeye ve 51/1 ve 2. maddeye göre
nazara alınan bütün sigortalılık ve oturma süreleri bu devletin mevzuatına göre geçmiş gibi sağlanır.

Madde 58
EK YARDIM TAHSİSİ
1) Bu Kısmın uygulandığı yardımlardan yararlanan kimseye, oturduğu ve mevzuatına göre kendisine
yardım ödemesi gereken üye devlette bu Kısım hükümlerine uygun olarak yapılacak tasfiye için nazara alınan sürelerin tamamına eşit bir sigortalılık veya oturma süresi için anılan mevzuata göre tespit
edilen yardım miktarının altında bir miktar ödenemez.
2)

Bu devletin yetkili kurumu ülkesinde ilgili kimsenin oturduğu süre zarfında bu Kısım hükümlerine
uygun olarak ödenmesi gereken yardım miktarı ile asgari yardım miktarı arasındaki farka eşit bir EK
MİKTAR öder.

Madde 59
YARDIMLARIN YENİDEN HESAPLANMASI VE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Bir üye devletin mevzuatına göre yardımların tespit şeklinin ve hesaplama kurallarının değişmesi halinde veya anılan mevzuat uyarınca ilgili kimsenin kişisel durumunda yardım miktarının güncelleştirilmesini gerektiren kurallara uygun bir değişiklik meydana geldiğinde 52. maddeye göre yardım miktarı
yeniden hesaplanır.
2)

Buna karşılık, geçim koşulların ağırlaştığı, geçim düzeylerinde değişikliklerin meydana geldiği veya
ilgili üye devletin mevzuatında başka nedenlerle tahsis oranlarında belirli bir değişikliğin söz konusu
olduğu hallerde bu oran veya bu belirli miktar yeni bir hesaplamaya gerek kalmaksızın 52. maddeye
uygun olarak tespit edilen yardımlara doğrudan uygulanır.
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Madde 60
MEMURLARLA İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
1) 6, 50, 51/3 ve 52-59. maddeler memurlarla ilgili bir özel rejim kapsamına giren kimselere duruma
göre gerekli değişikliklerle uygulanır.
2) Bununla birlikte, bir üye devletin mevzuatı, memurlarla ilgili bir özel rejim çerçevesinde yardımlardan
yararlanma hakkının kazınılmasını, tasfiyesini, devamını veya yeniden kazanılmasını bütün sigortalılık
sürelerinin veya aynı üye devlet mevzuatına göre bu sürelere eşdeğer sayılan sürelerin bu üye devlette memurlara uygulanan bir veya birden fazla özel rejimde geçmiş olması koşuluna bağlıyorsa, bu
devletin yetkili kurumu bu konuda ancak kendi mevzuatına göre tanınabilen süreleri nazara alır.
Eğer bu şekilde geçen sürelerin nazara alınmasından sonra ilgili kimse bu yardımlardan yararlanma
koşullarını taşımıyorsa, bu süreler yardımların genel rejiminde veya duruma göre işçilere veya müstahdemlere uygulanan rejimde sağlanmasında nazara alınır.
3)

Bir üye devletin mevzuatına göre yardımlar bir referans süresi zarfında alınan son aylık veya aylıklara
göre hesaplanıyorsa bu devletin yetkili kurumu bu hesaplamayı yaparken sadece ilgili kimsenin evvelce bu mevzuata göre geçirdiği süre veya süreler zarfında aldığı aylıkları yeniden değerlendirerek
nazara alır.

KISIM 6
İŞSİZLİK YARDIMLARI
Madde 61
SİGORTALILIK, İSTİHDAM VEYA ÜCRETSİZ FAALİYET SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE
ÖZEL HÜKÜMLER
1) Mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının kazınılması, devamı yeniden kazanılması sigortalılık veya istihdam veya ücretsiz faaliyet sürelerinin geçmesine bağlı olan bir üye devletin yetkili
kurumu diğer bütün üye devletlerde geçen benzeri süreleri kendi uyguladığı mevzuata göre geçmiş
gibi gerektiği ölçüde nazara alır.
Bununla birlikte, uygulanan mevzuata göre yardımlardan yararlanma hakkı sigortalılık sürelerinin
geçmesine bağlı ise, diğer bir üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık, istihdam veya ücretsiz
faaliyet süreleri ancak bu sürelerin birinci üye devletin uyguladığı mevzuata göre sigortalılık süreleri
olarak kabul edilmesi halinde nazara alınır.
2)

65/5/a maddesinde sözü edilen durumlar hariç, bu maddenin 1. fıkrasının uygulanması, ilgili kimsenin, yardım talebinde bulunduğu mevzuata göre en son;
- Sigortalılık sürelerini (bu mevzuat sigortalılık sürelerini gerektiriyorsa),
- Veya istihdam sürelerini (bu mevzuat istihdam sürelerini gerektiriyorsa),
- Veya ücretsiz faaliyet sürelerini (bu mevzuat ücretsiz faaliyet sürelerini gerektiyorsa),
geçirmiş olması koşuluna bağlıdır.

Madde 62
YARDIMLARIN HESAPLANMASI
1) Bir üye devletin mevzuatına göre yardımların hesaplanmasında önceki ücret miktarı veya mesleki gelir esas alınıyorsa, bu üye devletin yetkili kurumu yalnız ilgili kimsenin bu mevzuata göre en son icra
ettiği ücretli veya ücretsiz faaliyet için aldığı ücreti veya mesleki geliri nazara alır.
2)

1. fıkra, yetkili kurumun uyguladığı mevzuatın yardımların hesabında esas alınan ücretin tayininde
belirli bir referans süresini öngörmesi ve ilgili kimsenin bu sürenin tamamında veya bir kısmında başka bir üye devletin mevzuatına tabi olmuş bulunması halinde de uygulanır.

3)

1 ve 2. fıkralara aykırı olarak, 65/5/a maddesinde sözü edilen sınır çalışanları için, oturma yeri kurumu, Uygulama Tüzüğüne uygun olarak, ilgili kimsenin ücretli ve ücretsiz faaliyetini en son icra ettiği
sırada mevzuatına tabi olduğu üye devlette aldığı ücreti veya mesleki geliri nazara alır.

Madde 63
OTURMA KOŞULUNUN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
Bu Kısmın uygulanmasında 7. madde ancak 64 ve 65. maddelerde öngörülen hallerde bu maddelerde
tespit edilen sınırlar dahilinde uygulanır.
Madde 64
BAŞKA BİR ÜYE DEVLETE GİDEN İŞSİZLER
1) Tam işsiz durumda olup yardımlardan yararlanmak için yetkili üye devlet mevzuatında öngörülen
koşulları taşıyan ve bir iş aramak üzere başka bir üye devlet ülkesine giden kimse aşağıda belirtilen
koşullar ve sınırlar dahilinde işsizlik para yardımlarından yararlanma hakkını korur:
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a) Anılan kimse, hareketinden önce, iş arayan kimse olarak kaydını yaptırmış olmak ve işsizliğin başladığı tarihten itibaren en az 4 hafta zarfında yetkili üye devletin istihdam servislerinin emrinde
kalmak zorundadır. Ancak, yetkili servisler veya kurumlar bu sürenin sona ermesinden önce ilgili
kimsenin başka bir üye devlete gitmesine izin verebilirler;
b) İşsiz kimse gittiği üye devletin istihdam servislerine kendisini iş arayan kimse olarak kaydettirmek,
bu servislerce yapılacak kontrollere tabi olmak ve bu üye devletin mevzuatında öngörülen koşullara uymakla yükümlüdür. Bu koşul kendisinin ayrıldığı üye devletin istihdam servisleri emrinde
olmaktan çıktığı tarihten önceki 7 gün zarfında kaydını yaptırması halinde kayıttan önceki süre için
yerine getirilmiş sayılır. İstisnai durumlarda, yetkili servisler ve kurumlar bu süreyi uzatabilirler;
c) Yardımlardan yararlanma hakkı ilgili kimsenin ayrıldığı üye devletin istihdam servisleri emrinden
çıktığı tarihten itibaren 3 aylık bir süre zarfında devam eder, ancak yardımların sağlandığı toplam
sürenin anılan üye devletin mevzuatı uyarınca ilgilinin hak kazandığı yardımların toplam süresini
aşmaması gerekir; sözü edilen 3 aylık süre yetkili servisler veya kurumlarca azami 6 aya kadar
uzatılabilir.
d) Yardımlar yetkili kurumca, uyguladığı mevzuata göre, yardım giderleri kendi yükümünde olmak
üzere sağlanır.
2)

İlgili kimse 1/c fıkrası uyarınca yardımlardan yararlandığı sürenin sona ermesinden sonra veya bu
süreden önce yetkili devlete dönerse, bu üye devlet mevzuatına göre yardımlardan yararlanmaya devam eder. Anılan sürenin sona ermesinden sonra yetkili devlete dönmezse, bu devletin mevzuatında
daha elverişli hükümlerin bulunması hariç, aynı mevzuatta öngörülen yararlanma hakkını tümüyle
kaybeder. İstisnai durumlarda, yetkili servisler veya kurumlar mevzuatlarında daha elverişli hükümler
varsa ilgili kimsenin haklarının kaybını önlemek üzere anılan devlette daha ileri bir tarihte dönmesine
izin verebilirler.

3)

Yetkili üye devletin mevzuatında daha elverişli hükümler bulunması hariç, 1. fıkrada tespit edilen
koşullarla iki istihdam süresi arasında yardımlardan yararlanma hakkının devam ettiği azami toplam
sürenin uzunluğu 3 aydan ibarettir. Bu süre yetkili servisler ve kurumlarca 6 aya kadar uzatılabilir.

4)

Yetkili üye devletin kurumları ve servisleri ile işsiz kimsenin iş aramak üzere gittiği üye devletin yetkili
kurumları ve servisleri arasında haberleşme, işbirliği ve karşılıklı yardımda bulunmaya ilişkin usuller
Uygulama Tüzüğünde gösterilir.

Madde 65
YETKİLİ ÜYE DEVLET DIŞINDA BİR ÜYE DEVLETTE OTURAN İŞSİZLER
1) En son ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra ettiği sırada yetkili devlet dışında bir üye devlette oturan
kısmi veya aralıklı işsiz durumdaki kimse yetkili üye devletin işvereni veya istihdam servisleri emrinde
kalır, yardımlardan yetkili üye devletin mevzuatına göre sanki bu devlette oturuyormuş gibi yararlanır.
Bu yardımlar yetkili üye devlet kurumunun yükümlülüğünde sağlanır.
2) Tam işsiz durumda olup son defa ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra ettiği sırada yetkili üye devlet
dışında bir üye devlet ülkesinde oturan ve oturmaya devam eden veya bu üye devlete dönen kimse
oturduğu üye devletin istihdam servislerinin emrinde olur. 64. maddeye dokunulmaksızın, tam işsiz
durumda bulunan bir kimse, ek olarak, son defa ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra ettiği üye devletin istihdam servislerinin emrinde kalabilir.
Sınır çalışanı olmayıp işsiz durumda bulunan ve oturduğu üye devlete dönmeyen kimse en son mevzuatına tabi olduğu üye devletin istihdam servislerinin emrinde olur.
3)

2. fıkranın birinci cümlesinde sözü edilen işsiz kimse oturduğu üye devlette bu konuda yetkili olan istihdam servislerine kendisini iş arayan kimse olarak kaydettirir ve bu servislerin kontrolüne ve bu üye
devlet mevzuatında öngörülen koşullara uyar. Anılan kimse aynı zamanda en son ücretli veya ücretsiz
bir faaliyet icra ettiği üye devlette de kendisini iş talep eden kimse olarak kaydettirirse, bu devlette
uygulanan mevzuatlara uyar.

4)

2. fıkranın ikinci cümlesi ve 3. fıkranın ikinci cümlesi ve oturma yeri devleti ile son defa ücretli veya
ücretsiz bir faaliyetin icra edildiği üye devletin kurumları arasında haberleşme, işbirliği ve karşılıklı
yardımda bulunma usulleri Uygulama Tüzüğünde gösterilir.

5)

a) 2. fıkranın birinci ve ikinci cümlelerinde sözü edilen işsiz kimse yardımlardan sanki son çalışması
sırasında bu mevzuata tabi imiş gibi yararlanır. Bu yardımlar oturma yeri kurumunca sağlanır.
b) Bununla birlikte, sınır çalışanı dışında bir çalışan ve yardımlardan son defa mevzuatına tabi olduğu
üye devletin yetkili kurumunun yükümünde yararlanan bir kimse yetkili üye devlete dönüşünde
yardımlardan önce 64. maddeye uygun olarak yararlanır, (a) bendine göre yardımlardan yararlanma son defa tabi olduğu mevzuata göre yardımların ödendiği süre zarfında askıda kalır.
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6)

5. fıkra uyarınca oturma yeri kurumunca sağlanan yardımlar bu kurumun yükümünde sağlanır. Bununla birlikte, 7. fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, ilgilinin son defa mevzuatına tabi olduğu üye
devletin yetkili kurumu, oturma yeri kurumuna bu kurumca sağlanan yardım giderlerinin tamamını ilk
üç aylık ödenek süresi zarfında iade eder. Bu süre zarfında yapılan gider iadesinin miktarı yetkili üye
devlet mevzuatına göre işsizlik halinde ödenmesi gereken miktarı aşamaz. 5/b fıkrasında sözü edilen
durumda, yardımların 64. madde uyarınca sağlanacağı süre bu fıkranın ikinci cümlesinde öngörülen
süreden düşülür. Gider iadesi usulleri Uygulama Tüzüğünde gösterilir.

7)

Bununla birlikte, 6. fıkrada sözü edilen gider iadesi süresi son 24 ay zarfında, ilgili kimse son defa
mevzuatına tabi olduğu üye devlette en az 12 aylık bir istihdam veya ücretsiz faaliyet süresi geçirmişse veya bu süreler işsizlik yardımlarından yararlanma hakkı doğuracak idiyse, 5 aya yaygınlaştırılır.

8)

6 ve 7. fıkraların uygulanmasında, iki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları gider
iadesi konusunda başka usuller öngörebilirler veya her nevi gider iadesinden vazgeçebilirler.

KISIM 7
ERKEN EMEKLİLİK
Madde 66
YARDIMLAR
Uygulanan mevzuata göre erken emeklilik yardımlarından yararlanma hakkı sigortalılık, istihdam veya
ücretsiz faaliyet sürelerinin geçmesi koşuluna bağlı ise 6. madde uygulanmaz.

KISIM 8
AİLE YARDIMLARI
Madde 67
BAŞKA BİR ÜYE DEVLETTE OTURAN AİLE BİREYLERİ
Bir kimse, yetkili üye devlet mevzuatına göre sağlanan aile yardımlarından kendisi ve başka bir üye
devlette oturan aile bireyleri için birinci üye devlet mevzuatına göre yararlanma hakkına sahiptir.
Bununla birlikte, bir aylık sahibi aylığı için yetkili olan üye devletin mevzuatına uygun olarak aile yardımlarına hak kazanır.
Madde 68
BİRLEŞME HALİNDE ÖNCELİK KURALLARI
1) Eğer aynı süre için aynı aile bireyleri ile ilgili olarak yardımlar birden fazla üye devletçe öngörülüyorsa
aşağıdaki öncelik kuralları uygulanır:
a) Eğer birden fazla üye devlet mevzuatına göre farklı nitelikte yardımların ödenmesi söz konusu ise,
öncelik sırası şöyledir: Önce ücretli veya ücretsiz bir faaliyet çerçevesinde doğan haklar, ikinci olarak aylığın tahsili yönünden doğan haklar ve daha sonra oturma yeri kriterine göre doğan haklar
söz konusu olur.
b) Eğer bir veya birden fazla üye devletçe aynı nitelikte yardımların ödenmesi gerekiyorsa, öncelik
sırası aşağıdaki ek kriterlere göre tespit edilir:
i)

Eğer ücretli veya ücretsiz faaliyet çerçevesinde doğan haklar söz konusu ise, böyle bir faaliyetin geçmiş olması koşulu ile çocukların oturduğu yer ve ek olarak, gereğine göre, mevcut
mevzuatlara göre sağlanacak en yüksek miktarlardaki yardım ödemeye konu olur. Bu son
durumda, yardım giderleri Uygulama Tüzüğünde belirtilen kriterlere göre bölüştürülür.
ii) Aylığı tahsis edildiği mevzuata göre doğan haklar söz konusu ise, aylığın bu mevzuata göre
ödenmiş olması koşulu ile çocukların oturduğu yer ve ek olarak, gereğine göre, mevcut mevzuata göre geçen en uzun sigortalılık veya oturma süresi;
iii) Oturma kriterine göre doğan haklar söz konusu ise, çocukların oturduğu yer,
göz önünde bulundurulur.
2)

3)

Hakların birleşmesi halinde, aile yardımları 1. fıkra uyarınca öncelikli olarak belirlenen mevzuata göre
sağlanır. Mevcut diğer mevzuata veya mevzuatlara göre ödenmesi gereken aile yardımlarından yararlanma hakları birinci mevzuatta öngörülen miktara kadar askıya alınır ve gereğine göre fark miktar
şeklinde ödenir. Bununla birlikte, başka bir üye devlette oturan çocuklar için söz konusu yardımlardan
yararlanma hakkı sadece oturma yeri kriterine dayanıyorsa böyle bir fark miktarın ödenmesi gerekmez.
Eğer 67. madde uyarınca bir aile yardımı talebi mevzuatı uygulanan üye devletin yetkili kurumu nez309
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dinde yapılırsa, fakat bu maddenin 1 ve 2. fıkralarına göre bu kurum öncelikli değilse:
a) Bu kurum talebi vakit geçirmeden mevzuatı öncelikli olarak uygulanacak olan üye devletin yetkili
kurumuna aktarır, durumdan ilgili kimseyi haberdar eder ve Uygulama Tüzüğünde yardımların
geçici olarak ödenmesi konusunda öngörülen kurallara dokunulmaksızın gereğine göre 2. fıkrada
sözü edilen fark miktarı öder.
b) Mevzuatı öncelikli olarak uygulanan üye devletin yetkili kurumu bu talebi doğrudan kendisine yapılmış gibi işleme koyar ve birinci kuruma böyle bir talebin yapıldığı tarih öncelikli kurum nezdinde
yapılmış talep tarihi olarak kabul edilir.
Madde 69
EK HÜKÜMLER
1) Eğer 67 ve 68. maddelerde belirtilen mevzuat uyarınca yetimlerle ilgili ek aile yardımlarından hiçbir
yararlanma hakkı doğmuyorsa, bu yardımlar ölen çalışanın en uzun süre ile tabi olduğu mevzuata
göre yardım hakkı doğduğu taktirde yukarda sözü edilen mevzuat uyarınca hak kazanılan diğer aile
yardımlarına ek olarak sağlanır. Bu mevzuata göre bir hak doğmamışsa diğer üye devletlerin mevzuatları çerçevesinde sağlanacak yardımlar bu mevzuatlara göre geçen sigortalılık ve oturma sürelerinin
azalma sırasına göre sağlanır.
2)

Aylık şeklinde ve aylıklara ek olarak ödenen yardımlar Kısım 5’e uygun olarak sağlanır ve hesaplanır.

KISIM 9
PRİMSİZ NİTELİKTEKİ ÖZEL PARA YARDIMLARI
Madde 70
GENEL HÜKÜMLER
1) Bu madde, kişisel uygulama alanı, hedefleri ve/veya tercih edilebilirlik koşulları bakımından, hem 3.
maddede sözü edilen sosyal güvenlik mevzuatının hem de bir sosyal yardımın özelliklerine sahip olan
bir mevzuata tabi primsiz nitelikteki özel para yardımlarına uygulanır.
2)

Bu Kısmın uygulanmasında “PRİMSİZ NİTELİKTE ÖZEL PARA YARDIMLARI” deyiminden;
a) i)

Tamamlayıcı, ek veya ikame anlamında 3/1 maddesinde sözü edilen sosyal güvenlik kollarınatekabül eden riskleri kapsamaya ve ilgili kimselere ekonomik ve sosyal çerçevede ve ilgili üye
devlet ülkesinde asgari bir geçim gelirini güvence altına almaya,
ii) Veya, ilgili üye devlet ülkesinde bu kimselerin sosyal çerçevede sıkıca bağlı sakat kimselerin
özel olarak korunmalarına, yönelik olan ve

b) Münhasıran genel kamu giderlerini karşılamaya ilişkin zorunlu vergi katkılarıyla finanse edilen ve
tahsis koşulları ile hesaplama usulleri yararlanıcılar için herhangi bir katkıya bağlı olmayan ve

3)
4)

c) EK X’da belirtilen,
yardımlar anlaşılır.
Bu Bölümün 7. maddesi ve diğer Kısımları bu maddenin 2. fıkrasında sözü edilen yardımlara uygulanmaz.
2. fıkrada sözü edilen yardımlar münhasıran ilgili kimsenin oturduğu üye devlette bu devletin mevzuatına göre sağlanır. Bu yardımlar oturma yeri Kurumunca ve onun yükümünde ödenir.

BÖLÜM IV
İDARİ KOMİSYON VE DANIŞMA KOMİTESİ
Madde 71
İDARİ KOMİSYONUN OLUŞUMU VE İŞLEMESİ
1) Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ile ilgili İdari Komisyon (aşağıda “İdari Komisyon olarak”
adlandırılmıştır.) Avrupa Toplulukları Komisyonu nezdinde kurulur, üye devletlerin her birinin birer
hükümet temsilcisinden oluşur ve gereğine göre teknik danışmaların yardımından yararlanır. Avrupa
Toplulukları Komisyonunun bir temsilcisi istişari oyla, İdari Komisyon toplantılarına katılır.
2)

İdari Komisyon statüleri olarak mutabakatla üyeleri tarafından düzenlenir. 72/a maddesinde sözü
edilen yorum sorunlarına ilişkin kararlar Antlaşmada öngörülen oy kuralları ile alınır ve yayımlanır.

3)

İdari Komisyonun Sekreterlik hizmetleri Avrupa Toplulukları Komisyonuna ağlı servislerce yerine getirilir.
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Madde 72
İDARİ KOMİSYONUN GÖREVLERİ
İdari Komisyon aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bu Tüzükten ve Uygulama Tüzüğünden ve bu Tüzüklere göre düzenlenecek her türlü mutabakatlar ve antlaşmalardan ileri gelen idari veya yoruma ilişkin her çeşit sorunu, ilgili makamların,
kurumların ve kişilerin üye devletlerin mevzuatlarında veya bu Tüzükte ve Antlaşmada öngörülen
usullere ve yargı mercilerine başvurma haklarına dokunmaksızın, müzakere etmek;
b) Özellikle idari deneyimlerin ve iyi uygulamaların karşılıklı geliştirilmesine yardımcı olarak Topluluk
hukukunun tekdüze uygulanmasını kolaylaştırmak;
c) Özellikle bazı kişi gruplarını ilgilendiren özel sorunların çözümlenmesinde üye devletlerle bunların
sosyal güvenlik kurumları arasında işbirliğini geliştirmek ve devam ettirmek, sosyal güvenliğin
koordinasyonu alanında sınır ötesi işbirliği eylemlerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak,
d) Özellikle bilgi alışverişinde gerekli usulleri çağdaşlaştırarak ve bilgi işlem alanında meydana gelen
gelişmeleri nazara almak suretiyle üye devletler arasında haberleşme ağını elektronik değişimlere
uygulayarak kişilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak üzere yeni teknolojilere en geniş ölçüde
yer vermeyi kolaylaştırmak;
e) Bu Tüzük ve Uygulama Tüzüğü uyarınca yetki alanına giren ve bu Tüzükler çerçevesinde düzenlenen anlaşmalardan ileri gelen her türlü görevi yapmak;
f) Bundan böyle düzenlenecek Tüzüklerle veya Antlaşmada öngörülen diğer düzenlemelerle Topluluk
kazanımını iyileştirmek ve çağdaşlaştırmak üzere sosyal güvenlik rejimlerinin koordinasyonu konusunda Avrupa Toplulukları Komisyonuna önerilerde bulunmak;
g) Bu Tüzük yarınca üye devletlerin kurumlarınca ödenmesi gereken giderlere ilişkin hesapların yapılmasında nazara alınacak unsurları belirlemek ve 74. maddede sözü edilen Hesap Komisyonunun
raporuna dayanarak kurumlar arasındaki yıllık hesapları tespit etmek.
Madde 73
BİLGİ İŞLEM TEKNİK KOMİSYONU
1) İdari Komisyon bünyesinde bir Bilgi İşlem Teknik Komisyonu (aşağıda “TEKNİK KOMİSYON” olarak
adlandırılmıştır) kurulur. Teknik Komisyon, İdari Komisyona özellikle sosyal güvenlik ve standart kullanımı konusunda elektronik bilgi işlem hizmetlerinin yönetimine ilişkin yapılandırma kurallarını önerir; Komisyon 72/d maddesi uyarınca İdari Komisyonca karar alınmadan önce raporlar düzenler ve
gerekçeli görüş bildirir. Teknik Komisyonun oluşumu ve işleme usulleri İdari Komisyonca belirlenir.
2)

Bu hususla ilgili olarak, Teknik Komisyon:
a) Uygun teknik dokümanları toplar ve görevlerinin yerine getirilmesinde gerekli incelemeleri yapar
ve girişimlerde bulunur;
b) İdari Komisyona 1. fıkrada sözü edilen gerekçeli raporları ve görüşleri aktarır;
c) İdari Komisyonun kendisine aktardığı sorunlarla ilgili her nevi görevleri ve incelemeleri gerçekleştirir;
d) Elektronik bilgi işlem hizmetlerinin yerine getirilmesinde Topluluğun pilot projelerinin ve aynı hizmetlerin işlemsel sistemlerinin yönetimini sağlar.

Madde 74
HESAP KOMİSYONU
1) İdari Komisyon bünyesinde bir Hesap Komisyonu kurulur. Oluşumu ve işleyişi İdari Komisyonca tespit
edilir.
Hesap Komisyonu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Üye devletlerce sunulan yıllık ortalama maliyetleri belirleme ve hesaplama yöntemini inceleyip
geçerliliğini tespit etmek;
b) Her üye devletin yıllık alacaklarının tespitinde gerekli verileri toplamak ve bunların hesapları yapmak;
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c) Özellikle mali planla ilgili olarak bu Tüzüğün ve Uygulama Tüzüğünün uygulama sonuçlarını İdari
Komisyona periyodik olarak bildirmek;
d) 72/g maddesi uyarınca İdari Komisyonca kararların alınmasında Komisyona gerekli verileri ve raporları göndermek;
e) (a), (b) ve (c) bentleri ile ilişkili olarak, İdari Komisyona bu Tüzükle ilgili telkinler dahil, her nevi
yararlı telkinde bulunmak;
f) İdari Komisyon tarafından kendisine aktarılan sorunlarla ilgili her türlü çalışma, inceleme veya
görevleri yerine getirmek.
Madde 75
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN DANIŞMA KOMİTESİ
Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ile ilgili olarak, üye devletlerin herbiri için aşağıdaki
temsilcilerden oluşan bir Danışma Komitesi (aşağıda “DANIŞMA KOMİTESİ” olarak adlandırılmıştır)
kurulur:
a) Bir hükümet temsilcisi,
b) İşçi sendikaları kuruluşlarından bir temsilci,
c) İşveren sendikaları kuruluşlarından bir temsilci,
Yukarda belirtilen grupların her biri için her üye devletten bir yedek üye atanır.
Danışma Komitesinin asli ve yedek üyelerini Konsey tayin eder. Danışma Komitesinin Başkanlığını
Avrupa Toplulukları Komisyonunun bir temsilcisi yapar. Komite İçtüzüğünü kendisi düzenler.
2) Danışma Komitesi; Avrupa Toplulukları Komisyonunun, İdari Komisyonun talebi üzerine veya kendi
girişimi ile,
a) Genel ve ilke sorunlarını, özellikle bazı kişi grupları ile ilgili olarak sosyal güvenlik sistemlerinin
koordinasyonuna ilişkin Topluluk hükümlerinin gerektirdiği sorunları incelemeye,
b) İdari Komisyon yararına yukarda belirtilen konuda sözü edilen hükümlerin muhtemel revizyonuna
ilişkin görüş ve önerilerini kaleme almaya,
yetkilidir.
BÖLÜM V
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 76
İŞBİRLİĞİ
1) Üye devletlerin yetkili makamları:
a) Bu Tüzüğün uygulanmasında alınan önlemler;

2)

b) Ulusal yasalarında bu Tüzüğün uygulanmasını etkileyecek şekilde yapılan her türlü değişiklikler;
ile ilgili bütün bilgileri birbirlerine verirler.
Bu Tüzüğün uygulanmasında, üye devletlerin makamları ve kurumları sanki kendi yasaları uygulanıyormuş gibi birbirlerine yardımcı olurlar. Bunların idari yardımlaşmaları ilke olarak parasız cereyan
eder. Ancak, İdari Komisyon iade edilecek giderlerin niteliğini ve iadelerin üst eşiklerini tespit eder.

3)

Bu Tüzüğün uygulanmasında, üye devletlerin makamları ve kurumları aralarında doğrudan ve ilgili
kimselerin kendileri ile veya vekilleri aracılığı ile haberleşebilirler.

4)

Bu Tüzük kapsamına giren kurumlar ve kişiler bu Tüzüğün düzenli uygulanmasının sağlanması için
karşılıklı olarak haberleşme ve işbirliğinde bulunma vecibelerini yerine getirirler.
Kurumlar iyi yönetim ilkesine uygun olarak makul bir süre içinde bütün taleplere cevap verirler ve
bu hususta ilgili kimselere bu Tüzükle kendilerine sağlanan haklardan gerektiği gibi yararlanmalarını
temin için lüzumlu her türlü bilgiyi verirler.
İlgili kimseler yetkili devletin ve oturdukları devletin kurumlarını durumlarında bu Tüzükten yararlanma haklarını etkilemeye elverişli olacak şekilde meydana gelen her türlü değişiklikten haberdar
etmekle yükümlüdürler.

5)

4/3 fıkrasında öngörülen bilgilendirme vecibesine uyulmaması ulusal yasaya göre gerekli önlemlerin
alınmasına konu teşkil edebilir. Ancak, bu önlemler iç hukuk düzenine tabi benzeri durumlarda uygulanan önlemlere eşdeğer düzeyde olmalı ve uygulamada ilgili kimselere bu Tüzükle uyumlu haklarının
sağlanmasını kesinlikle engellememeli veya bunun için güçlüklere yer vermemelidir.
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6)

Bu Tüzük kapsamanı giren bir kimsenin haklarını sorun yapmaya elverişli yorum ve uygulama güçlüklerinin varlığı halinde, yetkili üye devletin veya ilgilinin oturduğu üye devletin kurumu ilgili üye devletin veya devletlerin kurumu veya kurumları ile temas kurar. Bu konuda makul bir süre içinde çözüme
ulaşılmazsa ilgili makamlar olayı İdari Komisyona götürürler.

7)

Bir üye devletin makamları, kurumları ve yargı mercileri, Antlaşmanın 290. maddesine uygun olarak,
kendilerine gönderilen dilekçeleri ve dokümanları başka bir üye devletin Topluluk kurumlarının resmi
dili olarak tanınan başka bir üye devletin resmi dili ile yazıldığı gerekçesiyle reddedemezler.

Madde 77
KİŞİSEL NİTELİKLİ BİLGİLERİN KORUNMASI
1) Eğer bu Tüzük veya Uygulama Tüzüğü uyarınca bir üye devletin makamları veya kurumları başka bir
üye devletin makamlarına veya kurumlarına kişisel nitelikli bilgiler gönderirlerse, bu gönderme onları
aktaran üye devlette bilgilerin korunması konusunda uygulanan mevzuata tabidir.
Bilgileri alan üye devletin makamı veya kurumu tarafından alınan her nevi bilgi ve dokümanların stok
edilmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi o devletin bilgilerin korunmasına ilişkin mevzuatına tabidir.
2)

Bu Tüzüğün ve Uygulama Tüzüğünün uygulanmasında gerekli bilgiler, bir üye devlet tarafından başka
bir üye devlete, kişisel nitelikli bilgilerin işleme konması ve serbest dolaşımı hakkında gerçek kişilerin
korunmasına ilişkin Topluluk kurallarına uyularak gönderilir.

Madde 78
ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM
1) Üye devletler bu Tüzüğün ve Uygulama Tüzüğünün uygulanmasında gerekli bilgilerin karşılıklı gönderilmesinde, alınmasında ve işleme konmasında tedrici olarak yeni teknolojileri kullanırlar. Avrupa
Toplulukları Komisyonu üye devletlerin bu tür bilgi işlem servislerini kurdukları tarihten itibaren ortak
çıkar faaliyetlerine destek verir.
2)

Her üye devlet kendi elektronik bilgi işlem hizmetlerini kişisel nitelikli bilgilerin işleme konması ve
serbest dolaşımı hakkında gerçek kişilerin korunmasına ilişkin Topluluk kurallarına uyarak yönetir.

3)

Bu Tüzüğe ve Uygulama Tüzüğüne uygun olarak bir kurum tarafından gönderilen veya yayımlanan
bir belge, başka bir üye devletin hiç bir makamı veya kurumu tarafından, alıcı kurumun elektronik
belgeleri alma durumunda ulunduğunu beyan etmesinden sonra, elektronik vasıtalarla alınmış olduğu
gerekçesiyle reddedilemez. Bu tür belgelerin yeniden basımı veya kayda alınması orijinal belgenin
tam ve doğru olarak alındığı veya aksine bir kanıt mevcut olmadıkça içerdiği bilgilerin orijinalini temsil
ettiği anlamına gelir.

4)

Bir elektronik belge,bu belgenin kaydedildiği bilgi işlem sistemi düzenli kayıtlara uygun olmayan her
türlü tahrifatı önlemek için gerekli güvenlik unsurlarını içeriyorsa, sağlam kabul edilir. Her zaman için,
kaydedilen bilgi hemen okunabilecek şekilde yeniden basılabilmelidir. Bir elektronik belge bir sosyal güvenlik kurumu tarafından başka bir kuruma gönderildiğinde, uygun güvenlik önlemleri, kişisel
nitelikli bilgilerin işleme konması ve serbest dolaşımı hakkında gerçek kişilerin korunmasına ilişkin
Topluluk hükümlerine uygun olarak alınır.

Madde 79
SOSYAL GÜVENLİK ALANINDAKİ EYLEMLERİN FİNANSMANI
Bu Tüzük ve Uygulama Tüzüğü çerçevesinde Avrupa Toplulukları Komisyonu aşağıdaki eylemlerin
tamamını veya bir kısmını finanse edebilir.
a) Üye devletlerin sosyal güvenlik makamları arasında bilgi alışverişlerini,özellikle bilgilerin elektronik
yollardan iletişimini iyileştirmeyi amaçlayan eylemler;
b) Bu Tüzük kapsamına giren kişileri ve onların temsilcilerini en uygun vasıtaları kullanarak bu Tüzükten ileri gelen haklardan ve vecibelerden haberdar etmeye yönelik her nevi eylem.
Madde 80
BAĞIŞIKLIKLAR
1) Bir üye devletin mevzuatını uygulaması ile ilgili olarak alınan evrak veya belgeler için öngörülen vergi
indirimleri, pul ve belge kaydı veya mahkeme Kalemince alınan harçlarla ilgili olarak tanınan bağışıklıklardan yararlanma başka bir üye devlet mevzuatının veya bu Tüzüğün uygulanmasında benzeri
unsurlara yaygınlaştırılır.
2)

Bu Tüzüğün uygulanmasında ibraz edilecek her nevi belge, evrak ve diğer dokümanlar Elçilik ve Konsolosluk tasdikinden, vizesinden bağışıktır.
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Madde 81
TALEPLER, BİLDİRİLER VEYA İTİRAZLAR
Bir üye devletin mevzuatının uygulanmasında o devletin mevzuatına göre belirli bir süre zarfında o
devletin bir makamına, kurumuna veya yargı merciine yapılması gereken talepler, bildiriler veya itirazlar eğer bunlar aynı süre içinde başka bir üye devletin mütekabil bir makamına, kurumuna veya
yargı merciine yapılırsa, kendi mevzuatına göre yapılmış gibi kabul edilir. Bu durumda bu şekilde bilgilendirilmiş olan makam, kurum veya yargı mercii bunları birinci devletin yetkili makamına, kurumuna
veya yargı merciine vakit geçirmeden ya doğrudan veya ilgili üye devletlerin yetkili makamları aracılığı ile aktarır. Bu talep, bildiri veya itirazların ikinci üye devletin ilgili merciine yapıldığı tarih bunların
birinci üye devletin ilgili merciine yapılması gereken tarih olarak kabul edilir.
Madde 82
TIBBİ EKSPERTİZLER
Bir üye devletin mevzuatına göre yapılması gereken tıbbi ekspertizler, yetkili kurumun talebi üzerine,
başka bir üye devlette yardım talebinde bulunan veya yardımlardan yararlanan kimsenin oturduğu
veya bulunduğu yerin kurumunca Uygulama Tüzüğünde öngörülen veya ilgili üye devletlerin yetkili
makamları arasında varılacak anlaşma koşulları dahilinde, yapılır.
Madde 83
MEVZUTLARIN UYGULANMASI
Bazı üye devletlerin mevzuatlarının uygulanmasına ilişkin özel hükümler EK XI”de gösterilir.
Madde 84
PRİMLERİN YENİDEN TAHSİLİ VE YARDIMLARIN YİNELENMESİ
1) Bir üye devletin kurumuna ödenmesi gereken primlerin yeniden tahsili ve bir üye devletin kurumunca
haksız yere sağlanan yardımların yinelenmesi, başka bir üye devlette, o devletin mütekabil kurumuna
ödenmesi gereken primlerin tahsilinde ve bu kurumca haksız yere sağlanan yardımların yinelenmesinde uygulanan usullere göre ve güvenceler ve ayrıcalıklarla yapılabilir.
2)

Primlerin, faizlerin ve diğer her türlü giderlerin tahsili veya bir üye devletin mevzuatına göre haksız
yere sağlanan yardımların yinelenmesi ile ilgili olarak bir üye devletin yargı mercileri veya idari mercilerince alınan icra kararları yetkili devlet kurumunun bayka bir üye devlete yaptığı talep üzerine bu
sonuncu devletin benzeri durumlarda uyguladığı usuller ve sınırlar dahilinde tanınır ve icraya konur.
Bu kararlar ikinci üye devlette mevzuatının gerektirdiği usuller ve ölçüler dahilinde uygulanması zorunlu kararlar sayılır.

3)

Cebri icra, iflas ve konkordato halinde, bir üye devlet kurumunun alacakları başka bir üye devlette o
devletin mevzuatına göre aynı mahiyetteki alacaklara uygulanan ayrıcalıklardan yararlanır.

4)

Gider iadeleri bu maddenin uygulama usulleri Uygulama Tüzüğünde veya tamamlayıcı olarak üye
devletler arasında varılacak anlaşmalar yoluyla düzenlenir.

Madde 85
KURUMLARIN HAKLARI
1) Eğer bir kimse bir üye devletin mevzuatı uyarınca, başka bir üye devlette meydana gelen olaylardan
dolayı uğradığı zarar için yardım alıyorsa,yardımı sağlayan kurumun zararı tazminle yükümlü üçüncü
kişi aleyhine doğan muhtemel hakları aşağıdaki kurallara göre düzenlenir:
a) Ödemeyi yapmakla yükümlü olun kurum, uyguladığı mevzuat uyarınca, ilgili kimsenin üçüncü
kişiye karşı ileri sürdüğü haklardan bu kimse yerine hareket ediyorsa bu yerine geçme bütün üye
devletlerce tanınır;

2)

3)

b) Ödemeyi yapmakla yükümlü kurum üçüncü kişiye karşı doğrudan hak iddiasında bulunuyorsa bu
hak bütün üye devletlerce tanınır.
Bir kimse bir üye devlet mevzuatına göre yardımlardan başka bir üye devlette meydana gelen olaylardan doğan bir zararın tazmini için yararlanıyorsa, anılan mevzuatta işverenlerin veya bunların personelinin hangi hallerde kapsam dışı bırakıldığı yolunda yer alan hükümler anılan kimse veya yetkili
kurum hakkında uygulanır.
1. fıkra, işverenlerin veya bunların personelinin sorumluluklarının kapsam dışı olmadığı hallerde borçlu kurumun bu kimselere karşı doğan haklarına da uygulanır.
35/3 ve/veya 41/2. maddelere uygun olarak iki veya daha fazla üye devlet veya bunların yetkili makamları yetkileri altındaki kurumlar arasında gider iadesinden vazgeçilmesi hususunda anlaşmışlarsa
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veya gider iadesinin gerçek miktarlar dışında yapıldığı hallerde, sorumlu üçüncü kişiye karşı muhtemel haklar aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) Eğer oturma yeri kurumu veya bulunma yeri kurumu bir kimseye kendi ülkesinde meydana gelen
bir zarar nedeniyle yardım sağlıyorsa, bu kurum, uyguladığı mevzuata uygun olarak, zararın tazmininden sorumlu üçüncü kişiye karşı “yerine geçme” hakkını veya doğrudan dava açma hakkını
kullanır;
b) “a” bendinin uygulanmasında;
i) Yardımlardan yararlanan kimse oturma ve bulunma yeri kurumuna bağlı kimse olarak kabul
edilir;
ve
ii) Anılan kurum ödemeyi yapmakla yükümlü kurum olarak kabul edilir;
c) 1 ve 2. fıkralar, gider iadesinden vazgeçilmesine ilişkin anlaşmada veya gerçek miktarlar üzerinden
yapılmayan bir gider iadesinde söz konusu olmayan yardımlar için uygulanmaya devam eder.
Madde 86
İKİ TARAFLI ANLAŞMALAR
Lüksemburg ile Fransa, Almanya ve Belçika arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, 65. maddenin 7. fıkrasında sözü edilen uygulama ve süre uzunluğu uygulamaları aralarında ikili düzeyde anlaşma yapılmasına
bağlıdır.
BÖLÜM VI
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 87
1) Bu Tüzük uygulama tarihinden önceki süreler için hiç bir hak doğurmaz.
2)

Bu Tüzüğün ilgili üye devlette uygulamaya konduğu tarihten önce bir üye devletin mevzuatına göre
geçen bütün sigortalılık süreleri ve gerektiğinde istihdam, ücretsiz faaliyet ve oturma süreleri bu Tüzük uyarınca doğan hakların belirlenmesinde nazara alınır.

3)

1. fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bir hak bu tüzüğün uygulama tarihinden önce meydana gelen
bir sigorta olayı ile ilgili olsa dahi, bu Tüzük uyarınca doğar.

4)

İlgili kimsenin vatandaşlık veya oturma yeri nedeniyle tasfiye edilmemiş veya askıya alınmış olan her
nevi yardım, bu kimsenin talebi üzerine, bu Tüzüğün ilgili üye devlet ülkesinde uygulamaya konduğu
tarihten itibaren tasfiye edilmemiş veya bir toptan ödemeye yer vermemiş olmak kaydıyla, tasfiye
veya ihya edilir.

5)

Bir üye devlette bu Tüzüğün uygulamaya konduğu tarihten önce kendilerine aylık bağlanmış olan
kimselerin hakları, talepleri üzerine, bu tüzük hükümlerine göre yeniden gözden geçirilebilir.
4 ve 5. fıkralarda sözü edilen talep bir üye devlette bu Tüzüğün uygulandığı tarihten itibaren 2 yıl
içinde yapılırsa, bu Tüzük uyarınca doğan haklar, üye devletlerin mevzuatlarında hakların düşmesine
veya zamanaşımına uğramasına ilişkin hükümler ilgililer hakkında uygulanmaksızın, o tarihten itibaren kazanılır.

6)

7)
8)

9)

Eğer 4 ve 5. fıkralarda sözü edilen talep ilgili üye devlette bu Tüzüğün uygulamaya konduğu tarihten
itibaren 2 yıl geçtikten sonra yapılırsa, düşmemiş veya zamanaşımına uğramamış olan haklar üye
devletlerin mevzuatlarında yer alan daha elverişli hükümler hariç, talep tarihinden itibaren kazanılır.
Eğer bu Tüzük uyarınca bir kimse 1478/71 sayılı Tüzüğün Bölüm II hükümleri uyarınca mevzuatına
tabi olduğu üye devletten gayrı bir üye devletin mevzuatına tabi ise, bu kimse, bu mevzuata göre
daha avantajlı düzeyde yardımlardan yararlanması devam ettiği sürece, bu Tüzük uyarınca uygulanacak mevzuata tabi olmak üzere bir talepte bulunmamış olması koşulu ile bu son mevzuata tabi
olmaya devam eder. Talep bu tüzük uyarınca mevzuatı uygulanan üye devletin yetkili kurumuna o üye
devletin mevzuatına tabi olmak üzere bu Tüzüğün uygulama tarihinden itibaren 3 ay zarfında yapılır.
Talebin bu sürenin sona ermesinden sonra yapılması halinde uygulanacak mevzuat değişimi izleyen
ayın birinci gününden itibaren hüküm ifade eder.
Bu Tüzüğün 55. maddesi sadece 1408/71 sayılı Tüzüğün 46 quater maddesi hükümlerinin bu Tüzüğün
uygulanmaya konduğu tarihte uygulanmadığı aylıklar hakkında uygulanır.

10) 65. maddenin 2 ve 3. fıkralarının ikinci cümleleri Lüksemburg’da en geç bu Tüzüğün uygulama tarihinden 2 yıl sonra uygulanır.
11) Üye devletler bu Tüzükle ve Uygulama Tüzüğü ile getirilen haklarda ve vecibelerde meydana gelen
değişiklikler hakkında birbirlerine uygun bilgiler verilmesine özen gösterirler.
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MADDE 88
EKLERİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
Bu Tüzük ekleri periyodik olarak revizyona tabi tutulur.
Madde 89
UYGULAMA TÜZÜĞÜ
Sonraki bir Uygulama Tüzüğü bu Tüzüğün uygulama usullerini tespit edecektir.
Madde 90
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA
1) Konseyin 1408/71 sayılı Tüzüğü bu Tüzüğün uygulama tarihinden itibaren yürürlükten kalkar.
Bununla birlikte, 1408/71 sayılı Tüzük:
a) 1408/71 ve574/72 sayılı Tüzükleri sadece milliyetleri nedeniyle bu Tüzükler kapsamına girmeyen
üçüncü ülke vatandaşlarına yaygınlaştıran 14 Mayıs 2003 tarih, 859/2003 sayılı Tüzüğün (bu Tüzük yürürlükten kaldırılmadığı veya değiştirilmediği sürece)
b) Grönland’la ilgili olarak, göçmen işçilerin sosyal güvenliği konusunda yapılan düzenlemelerin teknik uygulamalarını tespit eden 13 Haziran 1985 tarih, 1661/85 sayılı Tüzüğün (bu Tüzük yürürlükten kaldırılmadığı veya değiştirilmediği sürece),
c) Avrupa Ekonomik Alan Anlaşmasının, Avrupa Topluluğu ile üye devletler arasında ve Toplulukla
İsviçre arasında kişilerin serbest dolaşımı konusunda en son düzenlenen anlaşmanın ve 1408/71
sayılı Tüzüğe yollama yapan diğer anlaşmaların (bu anlaşmalar bu Tüzüğe göre değiştirilmedikçe),
Uygulanmasında yürürlükte kalır ve hukuksal etkilerini korur.
2)

Topluluk dahilinde yer değiştiren ücretli ve ücretsiz çalışanların ek aylıktan yararlanma haklarının
korunmasına ilişkin 29 Haziran 1998 tarih, 98/29 sayılı Direktifte 1408/71 sayılı Tüzüğe yapılan yollamalar bu Tüzüğe yapılmış sayılır.

Madde 91
YÜRÜRLÜĞE GİRME
Bu Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihten 20 gün sonra (27/06/2004) yürürlüğe girer.
Bu Tüzük Uygulama Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.
Bu Tüzük her üye devlette bütün unsurları ile zorunlu olarak ve doğrudan uygulanır.
Strazburg’da 29 Nisan 2004 tarihinde düzenlenmiştir.
Avrupa Parlementosu Adına
Başkan
P.COX

Konsey Adına
Başkan
M.Mc DOWEL

EK I
NAFAKA AYLIKLARI, ÖZEL DOĞUM VE
EVLATLIK ÖDENEKLERİ ÜZERİNDEN
ÖDENEN AVANSLAR (MADDE 1/z)
I.

NAFAKA AYLIKLARI AVANSLARI

A.

BELÇİKA
SPF Finansları bünyesinde nafaka aylıkları servisini kuran 21 şubat 2003 tarihli kanunda öngörülen
nafaka aylıkları avansları.

B.

DANİMARKA
Aile ödenekleri ile ilgili kanunda öngörülen nafaka desteği üzerinden avansların ödenmesi.
11 eylül 2002 tarih, 765 sayılı kanunla oluşturulan nafaka destek avansları.

C.

ALMANYA
23 temmuz 1979 tarihli kanun uyarınca nafaka aylıkları üzerinden Federal Almanya’da ödenen
nafaka aylıkları avansları.
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D.

FRANSA
Ebeveynden biri veya her ikisinin bakım yükümlülüklerini yerine getirmedikleri veya yargı kararı ile
tespit edilen bir nafaka aylığını ödemedikleri çocuğa ödenen Aile Desteği Ödeneği.

E.

AVUSTURYA
Nafaka aylıkları üzerinden avans ödenmesine ilişkin 1985-UVG tarihli kanun uyarınca ödenen nafaka
aylıkları avansı.

F.

PORTEKİZ
Reşit olmayan çocukların nafaka aylıklarını güvenceye alan 19 kasım 1998 tarih, 75/98 sayılı kanun
uyarınca ödenen nafaka aylıkları avansları.

G.

FİNLANDİYA
Çocukların nafaka aylıklarının güvence altına alınması hakkında 671/1998 sayılı kanun uyarınca ödenen nafaka aylıkları.

H.

İSVEÇ
Nafaka desteği hakkında 1996/1030 sayılı kanun uyarınca ödenen nafaka aylıkları.

II. ÖZEL DOĞUM VE EVLATLIK ÖDENEKLERİ
A.

BELÇİKA
Doğum ödeneği ve evlatlık primi.

B.

İSPANYA
Tek ödeme şeklinde doğum primi.

C.

FRANSA
Genç çocuk için Karşılama Yardımı şeklinde doğum ve evlatlık primleri (PAJE).

D.

LÜKSEMBURG
Doğum öncesi ödenekleri.
Doğum ödenekleri

E.

FİNLANDİYA
Toplu analık ödeneği, maktu analık ödeneği ve analık ödenekleri kanunu çerçevesinde uluslararası
evlatlık ödeneğini karşılamaya yönelik maktu ödenek şeklinde yardım.

EK II
YÜRÜRLÜKTE OLAN VE GEREĞİNE GÖRE KAPSAMA GİREN KİMSELERLE SINIRLI İKİLİ
SÖZLEŞMELER HÜKÜMLERİ (Madde 8/1)
Bu Ekin içeriği, Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından, Antlaşmaya uygun olarak, mümkün olan
en kısa zamanda ve en geç Tüzüğün 91. maddesinde sözü edilen uygulama tarihinden önce tespit
edilecektir.
EK IV
YETKİLİ DEVLETE DÖNEN AYLIK SAHİPLERİ İÇİN EK HAKLAR
BELÇİKA
ALMANYA
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YUNANİSTAN
İSPANYA
FRANSA
İTALYA
LÜKSENBURG
AVUSTURYA
İSVEÇ

EK V
DAHA ÖNCE ÜCRETLİ VEYA ÜCRETSİZ BİR FAALİYET
İCRA ETTİKLERİ ÜYE DEVLETE DÖNEN
ESKİ SINIR ÇALIŞANLARINA EK HAKLAR
(Sadece aylık sahibine oturduğu üye devlette sağlık yardımları bedellerini üstlenmede yetkili olan
kurumun bulunduğu üye devlet de bu Ek’te belirtilmişse uygulanır/Madde 28/2)
BELÇİKA
ALMANYA
İSPANYA
FRANSA
LÜKSENBURG
AVSUTURYA
PORTEKİZ

EK VI
ÖZEL KOORDİNASYONDAN YARARLANMASI
GEREKEN (A) TİPİ MEVZUATIN BELİRTİLMESİ (Madde 44/1)
A.

YUNANİSTAN
Tarım sigortası rejimine ilişkin mevzuat (Tarım Sigortaları Teşkilatı tarafından 4169/1961 tarihli kanun
uyarınca uygulanır)

B.

İRLANDA
1993 tarihli sosyal güvenlik kanununun Bölüm II, Kısım 15 hükümleri uyarınca uygulanır.

C.

FİNLANDİYA

D.

08 Haziran 1996 tarihli ulusal aylıklar hakkında kanunun uygulanmasında belirlenen ve 547/93 sayılı
Ulusal Aylıkları Hakkında Kanunun geçici hükümleri.
İSVEÇ
1962/381 sayılı kanun uyarınca gelire bağlı hastalık ödeneği ve ikame ödeneği (2001/489 sayılı kanunla değiştirilmiştir).
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E.

BİRLEŞİK KRALLIK
a. BÜYÜK BRİTANYA
Primler ve yardımlar hakkında 1992 tarihli kanunun 30/A(5), 40, 41ve 68. maddeleri.
b. KUZEY İRLANDA
Primler ve yardımlar hakkında 1992 tarihli kanunun 30/A(5), 40, 41ve 68. maddeleri
(Northern İreland, 1992)
EK VII
MALÜLLÜK DERECESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR HAKKINDA
ÜYE DEVLETLERİN MEVZUATLARI ARASINDA MUTABAKAT (Madde 46/3)

Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
EK VIII
MÜSTAKİL AYLIĞIN PRORATA AYLIĞINA
EŞİT VEYA ONUN ÜSTÜNDE OLDUĞU DURUMLAR (Madde 52/4)
A.

DANİMARKA
EK XI’de belirtilen aylıklar hariç, sosyal aylıklar hakkında kanunda öngörülen bütün aylık talepleri.

B.

FRANSA
Sivil havacılıkta sefer yapan meslek personelinin ek emeklilik aylığı rejiminde ödenen yaşlılık aylığı
veya rücu aylığı talepleri hariç, ücretli veya ücretsiz çalışanların ek emeklilik rejimlerinde yapılan bütün emeklilik ve ölüm ödenekleri talepleri.

C.

İRLANDA
Bütün emeklilik aylıkları (pirimli), yaşlılık aylıkları (primli), dul kadın ve dul erkek aylıkları (primli)
talepleri.

D.

HOLLANDA
Genelleştirilmiş Yaşlılık Sigortasına (AOW) İlişkin Hollanda Kanununa dayanarak bir aylıktan yararlanma hakkına sahip kimselere ödenen aylık.

E.

PORTEKİZ
Birden fazla üye devlet mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin toplam uzunluğunun 21 takvim
yılına eşit veya ondan fazla olması, ulusal sigortalılık sürelerinin uzunluğunun 20 yıla eşit veya ondan fazla olması ve hesaplamanın aylık miktarının hesaplanma kurallarını tespit eden 19 şubat 2002
tarih, 35/2002 sayılı kanunun 11. maddesi hükümlerine göre yapılması halinde malüllük, yaşlılık ve
ölüm aylıkları talepleri. Bu durumlarda, daha elverişli aylık tahsis oranları uygulanırsa, prorataya göre
yapılan hesaplamadan ileri gelen miktar müstakil hesaplamadan ileri gelen miktardan daha yüksek
olabilir.

F.

İSVEÇ
1998/674 sayılı kanun uyarınca ödenen gelire bağlı yaşlılık aylığı, uyarlama aylığı ve ölüm 1 ocak
2003 tarihinden önce meydana gelmişse yetim aylığı şeklinde gelire bağlı olarak ödenen ölüm aylığı
ve 2000/461 ve 2000/462 sayılı kanunlar uyarınca ödenen dul kadın aylığı.

G.

BİRLEŞİK KRALLIK
a) 6 nisan 1975 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan bir mali uygulama döneminde:
i.
İlgili kimsenin Birleşik Krallık veya başka bir üye devlet mevzuatına göre geçirdiği sigortalılık,
istihdam veya oturma süreleri,
ve
ii. (i) bendinde sözü edilen vergi dönemlerinden birinin veya birden fazlasının Birleşik Krallık mevzuatına göre “nitelendirme yılı” olarak kabul edildiği süreler ile,
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b) 5 temmuz 1948 tarihinden önceki dönemlerde Birleşik Krallıkta yürürlükte olan mevzuata göre
geçen ve başka bir üye devletin mevzuatına göre geçen sigortalılık, istihdam ve oturma sürelerinin uygulanması ile Tüzüğün 52/4/b maddesine göre hesaba dahil edilmesi gereken süreler hariç
olmak üzere,
Tüzüğün Bölüm III, Kısım 5 hükümlerine uygun olarak, dul kadınlar yararına veya ölüm halinde hesaplanan emekli aylıkları ve yardımlar için yapılan bütün talepler.
EK IX
69. MADDENİN UYGULANMASINA OLANAK VEREN
YARDIMLAR VE ANLAŞMALAR
I. Tüzüğün 54/2/a maddesinde sözü edilen, miktarları geçen sigortalılık veya oturma sürelerinin uzunluğuna bağlı olmayan yardımlar:
A.

BELÇİKA
Mallüllük genel rejimi, Madencilerin malüllük özel rejimi ve Gemi adamları özel rejimi çerçevesinde
sağlanan yardımlar.
Ücretsiz faaliyet icra eden kimselerin işgöremezlik sigortası çerçevesinde sağlanan yardımlar.
Denizaşırı sosyal güvenlik rejiminde malüller için ve Belçika Kongosu ve Rwanda-Urundi eski müstahdemlerinin malüllüğü için sağlanan yardımlar.

B.

DANİMARKA
En geç 1 ekim 1989 tarihinde aylığa hak kazanan kimselerin 10 yıl Danimarka’da oturmaları kaydiyle
sağlanan Danimarka Tam Malüllük Aylığı.

C.

YUNANİSTAN
Tarım sigortası rejimi (OGA) ile ilgili 4169/1961 tarihli kanun hükümlerine göre sağlanan yardımlar.

D.

İSPANYA
Memurlarla ilgili özel rejim hariç, genel rejim ve özel rejimlerde sağlanan ölüm yardımları

E.

FRANSA
FRANSA Sosyal Güvenlik Genel Rejiminde Ve Tarımda Ücretli Çalışanlar rejiminde sağlanan malüllük
aylığı.
Fransız sosyal güvenlik genel rejiminde ve tarım ücretlileri rejiminde dul erkek veya dul kadın aylığı
(ölen eşin malüllük aylığı esas alınarak hesaplanırsa ve tahsis işlemi 47/1/a ya göre yapılırsa)

F.

İRLANDA
(A) tipi malüllük aylığı.

G.

HOLLANDA
Müstahdemlerin iş göremezlik sigortası ile ilgili 18 şubat 1966 tarihli kanun-WAO (değiştirilen şekli
ile).
Ücretsiz çalışanların iş göremezlik sigortası ile ilgili 24 nisan 1997 tarihli kanun-WAZ(değiştirilen
şekli ile).
Genelleştirilmiş Ölüm Sigortası ile ilgili 21aralık 1995 tarihli kanun (ANW).

H.

FİNLANDİYA
Doğuştan sakat olan veya erken sakat olan kimselere ödenen ulusal aylıklar (547/93 sayılı kanun)
Ulusal aylıklar hakkında 8 haziran 1956 tarihli kanun uyarınca hesaplanan ve 547/93 sayılı kanun
uyarınca geçici hükümlere göre sağlanan ulusal aylıklar.
Ölüm aylıkları ile ilgili 17 ocak 1969 tarihli kanun uyarınca yetimlere ödenen ek aylık.
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I.İSVEÇ
Yetim aylığı veya uyarlama aylığı şeklinde gelire bağlı olarak ödenen ölüm aylığı (ölüm olayı 1 ocak
2003 tarihinde veya daha sonra meydana gelmişse/Ölen kimse 1938 tarihinde veya daha sonra doğmuşsa (2000/461 sayılı kanun)
II. Tüzüğün 54/2/b maddesinde sözü edilen yardımların miktarı riskin meydana geldiği tarihle sonraki bir
tarih arasında geçtiği kabul edilen bir itibari süreye göre belirlenir.
A.

ALMANYA
Hesaplanan bir ek sürenin nazara alındığı malüllük ve ölüm aylıkları.
Evvelce hak kazanılan bir ek sürenin nazara alındığı yaşlılık aylıkları.

B.

İSPANYA
Devletten emekli aylığı alan kimselerle ilgili kanunun iyileştirilmiş metninin I. Bölümü kapsamına giren memurlara uygulanan rejimde sürekli iş göremezlik veya malüllük halinde ödenen emekli aylıkları
veya işten ayrılma ile ilgili aylık ( söz konusu aylığa hak kazandıran riskin meydana geldiği tarihte
memur aktif durumda veya benzeri bir durumda idiyse); dul kadınlar, dul erkekler, yetimler veya
ebeveynlere ödenen ve devlet emekli aylıkları ile ilgili kanunu iyileştiren metnin I. Bölümü kapsamına
giren ölüm aylıkları (ölüm tarihinde memur aktif durumda veya benzeri durumda idiyse).

C.İTALYA
İtalyan tam iş göremezlik aylıkları (inabilita).
D.LÜKSEMBURG
Malüllük ve ölüm aylıkları.
E.FİNLANDİYA
Ulusal mevzuata göre gelecekteki sürelerin nazara alındığı (ücretli çalışanlarla ilgili) aylıklar.
F.İSVEÇ
Hastalık ödeneği ve garanti edilen yardım şeklinde ikame ödeneği (1962/381 sayılı kanun).
Geçtiği farz edilen sigortalılık sürelerine dayanarak hesaplanan ölüm aylığı (2000/462 sayılı kanun).
Daha önce geçtiği farz edilerek hesaplamada nazara alınan sürelere dayanarak hesaplanan ve garanti
edilen aylık şeklinde ödenen yaşlılık aylığı (1998/762 sayılı kanun).
III. Tüzüğün 54/2/b/i maddesinde sözü edilen ve aynı itibari sürenin iki defa veya daha fazla nazara alınmasını önlemeye yönelik anlaşmalar:
●
●

Finlandiya Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 28 nisan 1997 tarihli Sosyal
Güvenlik Anlaşması.
Finlandiya Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı arasında 10 Kasım 2000 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması.
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EK X
PRİMSİZ NİTELİKTEKİ ÖZEL PARA YARDIMLARI
(Madde 70/2/c)
Bu ekin içeriği, anlaşmaya uygun olarak,Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından, mümkün olan en
kısa zamanda ve en geç 91. maddede sözü edilen Uygulama Tüzüğünün uygulama tarihinden önce
tespit edilecektir.

EK XI

322

KISIM VI
1408/71 SAYILI TÜZÜĞÜ ÜÇÜNCÜ ÜLKE
VATANDAŞLARINA YAYGINLAŞTIRAN
859/2003 SAYILI KONSEY TÜZÜĞÜ – UYGULAMA DİREKTİFİ

KESİM I
AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINI
ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARINA YAYGINLAŞTIRAN
859/2003 CE SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ KONSEY TÜZÜĞÜ
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AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ;
Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı ve özellikle Antlaşmanın 63/4.maddesini nazara alarak,
Komisyon’un önerisini nazara alarak,
Avrupa Parlamentosu’nun görüşünü nazara alarak,
Aşağıdaki hususları göz önünde tutarak:
(1) 15 ve 16 Ekim 1999 tarihlerinde Tampere’de yapılan olağanüstü toplantılarda, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliğinin üye devletlerin ülkelerinde yasal olarak oturan üçüncü ülke vatandaşlarına işlem eşitliği
uygulanmasını sağlaması, onlara AB vatandaşları ile karşılaştırılabilir haklar ve vecibeler sunması,
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamda uygulanan ayrımcılığı kaldırması ve hukuki statülerini üye devletlerin hukuki statülerine yaklaştırması gerektiğini kamu oyuna açıklamıştır.
(2) Avrupa Parlamentosu, 27 Ekim 1999 tarihli kararında, üye devletlerde yasal olarak oturan üçüncü
ülke vatandaşlarına işlem eşitliği vaatlerinin somutlaştırılması ve AB vatandaşlarının yararlandıkları
tekdüze haklara yakın ölçülerde hakları içeren statülerin üçüncü ülke vatandaşlarına tanınması üzerinde ısrar etmiştir.
(3) Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, üçüncü ülke kökenli göçmen işçilerin statüsüne ilişkin 26 Eylül
1991 tarihli görüşünü koruyarak, sosyal alanda üçüncü ülke vatandaşları ile Topluluk vatandaşları
arasında işlem eşitliği tesisine yönelik çağrısını ileri sürmüştür.
(4) Avrupa Birliğine ilişkin Antlaşmanın 6/2.maddesi, Birliğin, 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan Avrupa
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi ile güvence altına alındığı üzere ve Topluluk
hukukunun genel ilkeleri olarak, üye devletlerin ortak anayasal geleneklerinin gerektirdiği şekilde
temel haklara saygılı olmasını öngörmektedir.
(5) Bu Tüzük sözü edilen temel haklara saygı göstermekte ve özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın
34/2.maddesi kapsamına giren ilkelere uymaktadır.
(6) Üye devletlerde sosyal korumanın yüksek düzeye ulaştırılması ve yaşam düzeyi ve kalitesinin yükseltilmesi Topluluğun hedeflerindendir.
(7) özellikle bu kimselere uygulanan sosyal güvenlik rejimleri bağlamında, İstihdam ve Sosyal Politika
Konseyi, 3 Aralık 2001 tarihli Sonuç Bildirisinde, üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak koordinasyonun Birlik vatandaşlarının hukuki statüsüne mümkün olduğu ölçüde yakın kriterler çerçevesinde
uygulanması esasını kabul etmiştir.
(8) Halen, Topluluk dahilinde yer değiştiren ücretli çalışanlara ve bunların aile bireylerine sosyal güvenlik
rejimlerinin uygulanması hakkında 1408/71 sayılı Tüzük çeşitli üye devletlerin sosyal güvenlik rejimlerinin koordinasyonu alanında temel mevzuat olup 574/72 sayılı Tüzük birinci Tüzüğün uygulama usul
ve esaslarını içermektedir. Bu Tüzükler üçüncü ülkelerden sadece bazılarının vatandaşlarına uygulanmaktadır. Üye devletlerin sosyal güvenlik rejimlerinin koordinasyonunu ilgilendiren düzenlemelerden,
üye devletlerin vatandaşları ile aynı durumda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının karşılaşabilecekleri
sorunların çözümlenmesinde kullanılanların sayısı ve çeşitliliği hukuki ve idari karışıklıkların kaynağını
oluşturmaktadır. Bu sorunlar hem işçiler ve işverenler hem de yetkili ulusal sosyal güvenlik kuruluşları
için önemli boyutlarda güçlüklere yer vermektedir.
(9) Yukarıdaki nedenlerle, halen vatandaşlık durumları nedeniyle 1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler kapsamına girmeyen kimselerden Birlik üyesi ülkelerde düzenli olarak oturanlara bu Tüzüklerin uygulanması, bu belgelerde yer alan diğer koşulları da taşımaları kaydıyla, uygundur. Bu yaygınlaştırma,
özellikle, Avrupa Birliğinin yakın bir gelecekte genişlemesi yönünden önemlidir.
(10)Sözü edilen Tüzüklerin bu kimselere uygulanması, bunlara, bir üye devlete girişleri, o devletin ülkesinde geçici veya sürekli olarak oturmaları ve bu ülkelerin iş piyasasına kabulleri konusunda hiçbir
hak getirmeyecektir.
(11)1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzüklerin, bu Tüzük uyarınca, ilgililerin ancak bir üye devletin ülkesinde
önceden “yasal olarak oturmaları” ölçüsünde uygulanacak olup oturmanın yasallığı bu hükümlerin
uygulanmasında ön şartı oluşturmaktadır.
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(12)1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler, oturmanın bütün unsurlarının bir tek üye devletle sınırlı olduğu bir
durumda uygulanmaz. Bu, özellikle, bir üçüncü ülke vatandaşının durumunun sadece bir üçüncü ülke
ile bir tek üye devlet arasında bağlantı bulunduğunu göstermesi halinde böyledir.
(13)1408/71 sayılı Tüzüğün 69.maddesinde öngörüldüğü gibi, işsizlik yardımlarından yararlanma hakkının korunması ilgili kimsenin gittiği üye devlet ülkesinin istihdam servislerine kendisini iş arayan
kimse olarak kaydettirmesi koşuluna bağlıdır. Bu hüküm, bu nedenle, bir üçüncü ülke vatandaşı olan
kimseye, ancak o kimsenin (gereğine göre Geçici Oturma Belgesini ibraz etmesi kaydıyla) gittiği veya
yasal olarak bir işte çalıştığı üye devletin istihdam servisleri nezdinde iş talep eden kimse sıfatıyla
kendisini kaydettirmesi hakkına sahip olması koşulu ile uygulanabilecektir.
(14)Bu Tüzükte sözü edilen kimseleri korumaya ve bunların Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte hak
kaybına uğramamalarını sağlamaya yönelik geçici hükümlerin kabulü uygun olur.
(15)Bu hedeflere ulaşmak üzere, ulusal sosyal güvenlik rejimlerinin koordinasyon kurallarının uygulama
alanını, bu Tüzüğün kabulüne katılmış olan bütün üye devletlerde zorlayıcı ve doğrudan uygulanan
hukuki bir Topluluk düzenlemesini kabul ederek, yaygınlaştırmak gerekli ve uygundur.
(16)Bu Tüzük, üçüncü ülkelerle düzenlenen ve Topluluğun taraf olduğu, sosyal güvenlik konusunda avantajları öngören uluslararası anlaşmalardan ileri gelen haklara ve vecibelere dokunmaz.
(17)Bu Tüzükte nazara alınan eylemin hedeflerinin üye devletlerce yeterince gerçekleştirilmemesi ve bu
nedenle söz konusu eylemin Topluluk düzeyinde daha iyi gerçekleşmesinin güçlükler doğurması halinde, Topluluk, Antlaşmasının 5.maddesinde öngörülen “gereklilik ve nisbilik” ölçüleri içinde gerekli
önlemleri alacaktır. “Nisbilik” kriterine uygun olarak, bu Tüzük, hedeflere ulaşmada gereğinden fazla
olanı uygulama amacını gütmemektedir.
(18)Avrupa Birliği Antlaşmasına ek protokolün 3. maddesine ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya
uygun olarak, Birleşik Krallık ve İrlanda bu Tüzüğün kabulüne katılma ve Tüzüğü uygulama temennilerini 19 ve 23 Nisan 2002 tarihlerinde bildirmişlerdir.
(19)Avrupa Birliği Antlaşmasının 1. ve 2. maddelerine ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya uygun
olarak, Danimarka bu Tüzüğün kabulüne katılmamakta olup bu nedenle bu Tüzükle ve Tüzüğün uygulanması ile bağımlı değildir.
BU TÜZÜĞÜ KABUL ETMİŞTİR:

Madde 1

Bu Tüzüğün ekindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 1408/71 ve 574/72 sayılı AET Konsey Tüzükleri, evvelce sadece milliyetleri nedeniyle bu Tüzükler kapsamına girmeyen üçüncü ülke vatandaşlarına
ve bunların hak sahiplerine, bu kimselerin bir üye devlet ülkesinde yasal olarak oturmaları durumunda
ve oturmanın bütün unsurları bir tek üye devletle sınırlı olmadığı durumlarda bulunmaları koşulu ile
uygulanır.

Madde 2
1)

Bu Tüzük, 1 Haziran 2003 tarihinden önceki dönem için bir hak doğurmaz.

2)

Her nevi sigortalılık süresi ve gereğine göre 1 Haziran 2003 tarihinden önce herhangi bir üye devlet
mevzuatına göre geçen her nevi istihdam, ücretsiz mesleki faaliyet veya oturma süresi bu Tüzük hükümlerine uygun olarak doğan hakların belirlenmesinde nazara alınır.

3)

1.paragraf hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir hak, bu Tüzük uyarınca, riskin gerçekleşme tarihi 1
Haziran 2003 tarihinden önceye ait olsa dahi, doğar.

4)

İlgilinin milliyeti veya oturma durumu nedeniyle tasfiye edilmemiş veya askıya alınmış olan her nevi
yardım, talebi üzerine, tasfiye veya ihya edilir; şu kadar ki, daha önce tasfiye edilmiş olan hakların bir
toptan ödemeye yer vermemiş olması şarttır.
İlgililerin 1 Haziran 2003 tarihinden önce tasfiye edilmiş olan aylık veya gelirleri, talepleri üzerine, bu
Tüzük hükümleri nazara alınarak yeniden gözden geçirilebilir.

5)
6)

4. veya 5.paragrafta sözü edilen talep 1 Haziran 2003 tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılırsa, bu
Tüzük uyarınca doğan haklar, üye devletlerin hakların zamanaşımına uğraması veya düşmesine ilişkin
hükümleri ilgililer hakkında ileri sürülmeksizin, anılan tarihten geçerli olarak kazanılır.
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7)

4. veya 5. paragrafta sözü edilen talep 6.paragrafta sözü edilen sürenin sona ermesinden sonra yapılırsa, zamanaşımına uğramamış veya düşmemiş olan haklar, üye devletlerin mevzuatlarında yer alan
daha elverişli hükümler saklı kalmak kaydıyla, talep tarihinden itibaren kazanılır.

Madde 3
Bu Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihi takip eden ayın birinci günü yürürlüğe
girer.
Bu Tüzük, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya uygun olarak, bütün üye devletlerde bütün unsurları ile doğrudan zorunlu olarak uygulanır.
14 Mayıs 2003 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir.
EK

1. ALMANYA
Aile yardımları ile ilgili olarak, bu Tüzük, üçüncü ülke vatandaşlarına, Alman hukuku anlamında, ancak
“Oturma İzni” veya “Oturma Hakkı” sağlayan bir “Oturma Belgesi”ne sahip olmaları halinde uygulanır..

2. AVUSTURYA
Aile yardımları ile ilgili olarak, bu Tüzük, üçüncü ülke vatandaşlarına, ancak Avusturya mevzuatına
göre aile ödeneklerine sürekli olarak hak kazanmak için gerekli koşulları taşımaları halinde uygulanır.
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AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE UZUN SÜRE
İKAMET EDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ
STATÜSÜNE İLİŞKİN 25 KASIM 2003 TARİH,
2003/109 CE SAYILI KONSEY DİREKTİFİ
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BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
AMAÇ
Bu Direktif:
a) Bir üye devlet tarafından o devlet ülkesinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına
sağlanan uzun süreli ikamet statüsünden yararlanma ve bu statünün geri alınması şartlarını ve
sağladığı hakları,
b) Uzun süreli ikamet statüsüne sahip üçüncü ülke vatandaşlarının kendilerine bu statüyü sağlamış
olan devletler dışındaki üye devletlerde ikamet etme hakkından yararlanma şartlarını,
tespit etmeyi amaçlar.
Madde 2
TANIMLAR
a) “Üçüncü Ülke Vatandaşı” ; Antlaşmanın 17. maddesinin 1. paragrafı anlamında Birlik vatandaşı
olmayan herkes,
b) “Uzun Süre İkamet Eden Kişi”; 4-7. maddelerde öngörülen uzun süreli ikamet statüsüne sahip
üçüncü ülke vatandaşı,
c) “Birinci Üye Devlet” ; üçüncü ülke vatandaşına uzun süreli ikamet statüsünü ilk defa sağlamış olan
herhangi bir üye devlet,
d) “İkinci Üye Devlet” ; üçüncü ülke vatandaşına uzun süreli ikamet statüsünü ilk defa sağlamış olan
ve o kimsenin ikamet hakkını ilk defa kullandığı devlet dışındaki herhangi bir üye devlet,
e) “Aile Bireyi” ; Aile Birleştirilmesi Hakkından Yararlanmaya İlişkin 22 eylül 2003 tarih, 2003/86/AT
sayılı Direktife uygun olarak ilgili üye devlet ülkesinde ikamet eden üçüncü ülke vatandaşı,
f) “Sığınmacı” 31 ocak 1967 tarihli NeW York Protokolü ile değişik 28 temmuz 1951 tarihli Sığınmacılar Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesinde tanımlanan statüden yararlanan üçüncü ülke vatandaşı,
g) “Uzun Süreli İkamet Belgesi” ; uzun süreli ikamet statüsünün kazanılması sırasında ilgili üye devlet tarafından düzenlenen İkamet Belgesi , anlamına gelir.
Madde 3
UYGULAMA ALANI
1)

Bu Direktif bir üye devlet ülkesinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanır.

2)

Bu Direktif;
a) Öğrenim yapmak veya bir mesleki formasyonda bulunmak üzere ikamet eden,
b) Geçici bir koruma uyarınca ikametlerine izin verilen veya aynı nedenle ikamet izni talebinde bulunmuş olup statüleri üzerinde karar bekleyen,
c) Uluslararası vecibelere, uluslararası mevzuatlara veya üye devletlerin uygulamalarına uygun olarak bir ek koruma şeklinden yararlanmak üzere ikametlerine izin verilen veya aynı nedenle ikamet
izni talebinde bulunmuş olup statüleri üzerinde karar bekleyen,
d) Sığınmacı durumunda bulunan veya sığınmacı niteliğinin tanınmasını talep etmiş olup hakkında
henüz kesin bir karar verilmemiş olan,
e) Münhasıran geçici nitelikli nedenlerle, öğrenim için boğaz tokluğuna çalışan kimse, mevsimlik işçi,
sınır ötesi bir izmet edimi çerçevesinde bir hizmet yükümlüsü tarafından geçici görevle gönderilen
ücretli sıfatıyle ikamet eden veya ikamet belgeleri kesin olarak sınırlandırılmış olan,
f) Diplomatik ilişkiler hakkında 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi, Konsolosluk ilişkileri hakkında 1963
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tarihli Viyana Sözleşmesi, Özel Misyonlar hakkında 1969 tarihli Sözleşme veya devletlerin uluslararası kuruluşlarla evrensel nitelik taşıyan ilişkilerinde Temsilcilik Görevleri hakkında 1975tarihliViyana Sözleşmesi hükümlerine tabi olan, üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanmaz.
3)

Bu Direktif;
a) Bir yandan Toplulukla üye devletler, diğer yandan Toplulukla üçüncü ülkeler arasında düzenlenmiş
olan ikili veya çok taraflı anlaşmaların,
b) Bu direktifin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir üye devletle bir üçüncü ülke arasında düzenlenmiş
olan ikili anlaşmaların,
c) 13 Aralık 1955 tarihli Avrupa Yerleşme Sözleşmesinin, 18 ekim 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı’nın
ve Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 24 kasım 1977 tarihli Avrupa Sözleşmesinin, daha
elverişli hükümlerine dokunulmaksızın, uygulanır.
BÖLÜM 2
BİR ÜYE DEVLETTE UZUN SÜRELİ İKAMET STATÜSÜ SAHİBİ

Madde 4
İKAMET SÜRESİ
1)

Üye devletler uzun süreli ikamet sahibi statüsünü, ülkelerinde ikamet talebinden hemen önceki 5 yıl
zarfında yasal ve kesintisiz olarak oturmuş olan üçüncü ülke vatandaşlarına tanırlar.

2)

3. maddenin 2. paragrafının (e ) ve ( f ) bentlerinde sözü edilen ikamet süreleri 1. paragrafta sözü edilen sürelerin hesaplanmasında nazara alınmaz. 3/2/a maddesi kapsamına giren hallerle ilgili olarak
bir üçüncü ülke vatandaşının kendisine uzun süreli ikamet statüsünün verilmesine olanak tanıyan bir
ikamet belgesine sahip olması halinde, 1. paragrafta sözü edilen sürenin hesaplanmasında yalnız öğrenimde veya mesleki formasyonda geçen sürelerin yarısı nazara alınabilir. İlgili üye devlet ülkesinde
bulunmama süreleri 1. paragrafta sözü edilen süreyi kesintiye uğratmaz ve bu süreler birbirini izleyen
6 aydan az ise 1. paragraftaki sürenin hesaplanmasında nazara alınır; şu kadar ki, bulunmama sürelerinin toplamı azami 10 ayı geçmemelidir. Geçici nitelikli özel ve istisnai nedenlerle kanıtlanan hallerde ve ulusal yasalarına uygun olarak üye devletler 1. paragrafta sözü edilen süreden daha uzun bir
bulunmama süresinin anılan paragraftaki süreyi kesintiye uğratmamasını kabul edebilirler. Bu şartlar
dahilinde üye devletler, 1. paragrafta sözü edilen sürenin hesaplanmasında sözkonusu bulunmama
süresini nazara almazlar. İkinci paragrafa aykırı olarak üye devletler çalışma nedeni olarak ( sınır ötesi
bir hizmet edimi nedeniyle geçici bulunmama dahil ) geçici görevli olmaya bağlı bulunmama sürelerini
nazara alabilirler.

Madde 5
UZUN SÜRELİ İKAMET STATÜSÜNÜN KAZANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR
1)

Üye devletler, üçüncü ülke vatandaşından, kendisi ve geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireyleri
için:
a) İlgili üye devletin sosyal yardımlarından yararlanmaya ihtiyaç kalmaksızın istikrarlı, düzenli ve yeterli bir gelire sahip olduğunu ( üye devletler bu gelirleri mahiyetleri ve düzenli olmaları bakımından değerlendirirler ve uzun süreli ikamet statüsünün kazanılmasından önce uyguladıkları asgari
düzeyde ücretleri veya aylıkları nazara alabilirler );

2)

b) İlgili üye devlette kendi vatandaşları için öngörülen hastalık sigortası risklerinin tamamı düzeyinde
hastalık güvencesine sahip olduğunu; kanıtlamasını isteyebilirler.
Üye devletler, üçüncü ülke vatandaşlarından, ulusal hukuklarına uygun olarak,bütünleşme şartlarını
yerine getirmelerini zorunlu kılabilirler.

Madde 6
KAMU DÜZENİ VE KAMU GÜVENLİĞİ
1)

2)

Üye devletler kamu düzeni ve kamu güvenliği nedenleriyle uzun süreli ikamet statüsü verilmesini kabul etmeyebilirler. Üye devlet, bu yolda bir karar verirken, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehdit
eden durumun mahiyetini ve ağırlığını veya olayın ilgilinin ikamet süresi ve ikamet ülkesi ile bağlantı
durumunun arzettiği tehlikeyi dikkate alır.
Birinci paragrafta sözü edilen ret ekonomik nedenlerle kanıtlanamaz.
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Madde 7
UZUN SÜRELİ İKAMET STATÜSÜNÜN KAZANILMASI
1)

Uzun süreli ikamet statüsünün kazanılması için ilgili üçüncü ülke vatandaşı ikamet ettiği üye devlet
ülkesinin yetkili makamları nezdinde talepte bulunur. Talebe, kendisinin 4 ve5. maddelerde belirtilen
şartları taşıdığını kanıtlayan belgeler ve gerekiyorsa geçerli bir seyahat belgesi veya bunun bir sureti
eklenir. Birinci paragrafta sözü edilen kanıtlayıcı belgeler arasında uygun konut şartlarını tasdik eden
belgeler de yer alabilir.

2)

İmkân olur olmaz ve her hal ve kârda talebin yapıldığı tarihten en geç 6 ay sonra yetkili ulusal merciler talep sahibine kendisini ilgilendiren kararı yazılı olarak bildirirler. Bu karar / bu konuda ilgili üye
devletin ulusal yasalarında öngörülen usuller dahilinde bildirilir.Talebin tetkiki ile ilgili zorunlu nedenlerin belirmesi halinde 6 aylık bildirim süresi uzatılabilir. Ayrıca, ilgili kimse bu Direktifte öngörülen
hak ve vecibelerden haberdar edilir. Yukarda belirtilen süre sona erdiğinde karar henüz alınmamışsa
ve alınamıyorsa durum ilgili üye devletin yasasına göre değerlendirilir.

3)

Eğer 4 ve 5. maddelerde öngörülen şartlar yerine getiriliyor ve ilgili kimse 6. madde anlamında bir
tehdit oluşturmuyorsa, ilgili üye devlet ilgili üçüncü ülke vatandaşına uzun süreli ikamet statüsünü
tanır.

Madde 8
UZUN SÜRELİ İKAMET BELGESİ - CE
1)

Uzun süreli ikamet statüsü 9. madde hükmü saklı kalmak kaydiyle süreklidir.

2)

Üye devletler uzun süreli ikamet kuralına tabi üçüncü ülke vatandaşlarına uzun süreli ikamet belgesi
verirler. Bu belge en az 5 yıl için geçerli olup vadesi sonunda ihtiyaç halinde talep üzerine yenilenebilir.

3)

Sözkonusu belge, yapışkan veya ayrı yapraklı bir belge şeklinde, üçüncü ülke vatandaşları için tekdüze bir belge şeklinde Konseyin 13 haziran 2002 tarih, 1030 / 2002 –CE sayılı AB Tüzüğünde öngörülen
kurallara uygun olarak düzenlenir. Üye devletler belgenin “ Uzun Süreli İkamet Sahibi “ bölümüne
ilgilinin kimliğini yazarlar.

Madde 9
STATÜNÜN GERİ ALINMASI
1)

Uzun süreli ikamet statüsü alan kişi aşağıdaki hallerde bu sıfatını kaybeder:
a) Statünün sahte yollardan elde edildiğinin anlaşılması,
b) 12. maddede öngörülen şartlar dahilinde bir uzaklaştırma önleminin kabulü;
c) 12 ay süre ile Topluluk ülkesinde bulunmama.

2)

1/c paragrafına aykırı olarak, üye devletler birbirini izleyen 12 aylık sürenin üstündeki bulunmamaların veya özel istisnai nedenlerle bulunmamaların statü kaybına veya statünün geri alınmasına yol
açmayacağı yolunda hüküm tesis edebilirler.

3)

Üye devletler uzun süreli ikamet sahibinin işlediği suçun ağırlığı nedeniyle kamu düzeni için bir tehdit
oluşturduğunu tespit etmeleri halinde, 12. maddede belirtilen anlamda bir uzaklaştırma sayılmaksızın, ilgilinin statüden yararlanma hakkını kaybetmesini öngörebilirler.

4)

Bölüm III hükümlerine uygun olarak başka bir üye devlette oturmuş olan uzun süreli ikamet sahibi,
ikamet statüsünün23. maddede öngörülen anlamda başka bir üye devlet tarafından tanınması halinde, birinci üye devletçe tanınan uzun süreli ikamet statüsünden yararlanma hakkını kaybeder. Her hal
ve kârda, kendisine uzun süreli ikamet statüsünü tanıyan bir üye devlette 6 yıl süre ile bulunmayan
kimse anılan devlette uzun süreli ikamet statüsünden yararlanma hakkını kaybeder. İkinci paragrafa
aykırı olarak, ilgili üye devlet özel nedenlerle ülkesinde uzun süreli ikamet sahibinin 6 yıl bulunmaması
halinde statüsünü korumasına izin verebilir.

5)

1 / c paragrafında ve 4. paragrafta sözü edilen haller çerçevesinde, ikamet statüsünü tanımış olan
üye devletler statünün yeniden kazanılması için basitleştirilmiş bir usul öngörebilirler. Sözkonusu usul
öğrenim yapmak amacıyla ikinci bir üye devlette ikamet etmiş olan kimselere uygulanır. Uzun süreli
ikamet statüsünü elde etme şartları ve usulü ulusal yasalara göre belirlenir.
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6)

Uzun süreli ikamet statüsü belgesinin sona ermesi hiçbir suretle statünün geri alınması veya statüden
yararlanma hakkının kaybedilmesi sonucunu doğurmaz.

7)

Üye devletler, uzun süreli ikamet statüsünün geri alınması veya ondan yararlanma hakkının kaybedilmesi ülkeden uzaklaştırmaya yol açmıyorsa, ilgili kimsenin ulusal yasalardaki şartları yerine getirmesinin kamu düzeni veya kamu güvenliği için bir tehdit oluşturmadığının anlaşılması halinde, ülkelerinde kalmasına izin verirler.

Madde 10
USULLE İLGİLİ GARANTİLER
1)

Uzun süreli ikamet statüsünün reddi veya geri alınmasına ilişkin her karar gerekçeli olur. Durum ilgili
üçüncü ülke vatandaşına bildirilir. Bildiride ilgililerin karara itiraz yolları ve süresi belirtilir.

2)

Uzun süreli ikamet statüsünün kazanılması talebinin reddi, statünün geri alınması, statü hakkının
kaybı veya ikamet belgesinin yenilenmemesi halinde ilgili kimse üye devlette adli merciler nezdinde
itirazda bulunabilir.

Madde 11
İŞLEM EŞİTLİĞİ
1)

Uzun Süreli ikamet sahibi ;
a) Kamu mercilerinin uygulama alanına ârizı dahi olsa girmeyen ücretli bir işe giriş ve ücretsiz bir
faaliyet icra etme, işten salıverilme ve ( ücret konuları dahil ) istihdam ve çalışma şartları,
b) Ulusal mevzuata uygun olarak, öğrenim ödenekleri ve bursları dahil, mesleki eğitim ve formasyon,
c) Bir yetkili makam tarafından verilen diplomalar, sertifikalar ve diğer belgelerin tanınması,
d) Ulusal yasada tanımlanan sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar dahil, sosyal koruma,
e) Vergilendirmeye ilişkin mali avantajlar,
f) Konut edinme usulleri dahil, kamu emrindeki mal ve hizmetlerden yararlanma ve mal hizmetlerinin sağlanması,
g) Ortaklık, dernek kurma ve bir işçi veya işveren kuruluşunda yükümlülük alma veya her nevi mesleki kuruluşa girme ( bunlardan ileri gelebilecek her türlü avantajlar ve kamu düzeni güvenliği ile
ilgili ulusal hükümlere dokunulmaksızın ).
h) İlgili üye devlet ülkesinin tamamına girme ( güvenlik gerekçesiyle ulusal mevzuatta öngörülen
sınırlar dahilinde), ile ilgili olarak ulusal vatandaşlarla aynı hak ve yükümlülükler konusunda işlem
eşitliğinden yararlanır.

2)

1. paragrafın b),d),e),f), ve g) bentleri ile ilgili olarak, üye devlet, uzun süreli ikamet sahibinin
kayıtlı veya mutat ikamet yerinin veya kendileri için yardım talep ettiği aile bireylerinin ikamet yerlerinin ülkesinde bulunduğu hallerde işlem eşitliğini sınırlandırabilir.

3)

Bir üye devlet kendi vatandaşlarına kıyasla aşağıdaki hallerde işlem eşitliğini kısıtlayabilir:
a) Üye devlet, ulusal yasalarına veya yürürlükteki Topluluk normlarına uygun olarak, ücretli veya
ücretsiz faaliyetlerin ulusal vatandaşlara, Birlik vatandaşlarına veya Avrupa Ekonomik Alan Anlaşmasına taraf ülkelerin vatandaşlarına tahsis edilmesi halinde, üçüncü ülke vatandaşları için
kısıtlamalar getirebilir.

4)
5)

b) Üye devletler, ilgililerin eğitime veya formasyona tabi olmalarında, uygun düzeyde bir dili bildiklerini kanıtlamalarını zorunlu kılabilirler. Üniversite öğrenimlerine giriş ve öğrenim konusunda , özel
ön koşullara bağlanabilir.
Sosyal yardım ve sosyal koruma ile ilgili olarak, üye devletler temel yardımlar, alanında sınırlandırmalar öngörülebilirler.
Üye devletler 1. paragrafta sözü edilen alanlarda ek yardımlar sağlanmasına karar verebilirler. Üye
devletler 1. paragraf kapsamına girmeyen alanlarda da işlem eşitliği uygulaması kararını alabilirler.
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Madde 12
UZAKLAŞTIRMAYA KARŞI KORUMA
1)

Üye devletler, uzun süreli ikamet sahibinin durumunun münhasıran kamu düzeni veya kamu güvenliği
için toplumun temel çıkarlarını etkileyen güncel ve yeterli ölçüde ağır bir tehdit oluşturduğunu tespit
ettiklerinde, onu ülkelerinden uzaklaştırma kararı alabilirler.

2)

Yalnızca cezai hükümlülüklerin varlığı otomatik olarak bir uzaklaştırma kararına gerekçe oluşturmaz.
Bu, ekonomik nedenlerle kanıtlanamaz.

3)

Uzun süreli ikamet sahibi bir kimse hakkında uzaklaştırma kararı almadan önce, üye devletler aşağıdaki unsurları nazara alırlar:
a) İlgili kimsenin ülkelerindeki ikamet süresi,
b) İlgili kimsenin yaşı,
c) İlgili kimsenin uzaklaştırılması halinde kendisi ve aile bireyleri için doğuracağı sonuçlar,
d) İlgili kimsenin ikamet ettiği ülke ve kendi ülkesi ile olan bağları.

4)

Eğer bir uzaklaştırma kararı verilmişse, ilgili kimse kararı veren ülkenin adli mercileri nezdinde itirazda bulunabilir.

5)

Gelir durumu yeterli olmayan ikamet sahibine, bu kimsenin oturduğu ülke kendi vatandaşlarına sağladığı yardımı aynı şartlarla sağlar.

Madde 13
DAHA ELVERİŞLİ ULUSAL HÜKÜMLER
Üye devletler, bu Direktifte öngörülen şartlardan daha elverişli şartlarla sürekli veya sınırsız süreli
ikamet belgesi düzenleyebilirler. Bu belgeler Bölüm III ‘ te öngörüldüğü şekilde diğer üye devletlerde
ikametten yararlanma hakkı vermez.
BÖLÜM 3
DİĞER ÜYE DEVLETLERDE İKAMET HAKKI
Madde 14
İLKE
1)

Bir uzun süreli ikamet sahibi, kendisine ikamet statüsü tanımış olan üye devletlerden gayrı üye devletlerde, bu bölümde tespit edilen şartlara göre 3 ayı aşan bir süre için ikamet hakkını kazanır.

2)

Bir uzun süreli ikamet sahibi, aşağıdaki nedenlerden biri ile ikinci üye devlette ikamet edebilir:
a) Ücretli veya ücretsiz çalışan olarak bir ekonomik faaliyet icra etmek,
b) Eğitimde veya bir mesleki formasyonda bulunmak,
c) Diğer nedenler.

3)

2/a paragrafında belirtilen bir ekonomik faaliyet sözkonusu olduğunda, üye devletler iş piyasalarını
tetkik edebilirler ve bu kabil faaliyetlerde bulunmaya ilişkin ulusal şartlarını, usul ve esaslarını uygulayabilirler.
Üye devletler iş piyasası politikasına bağlı nedenlerle Birlik üyesi vatandaşlara, Topluluk mevzuatının
uygun gördüğü hallerde üçüncü ülke vatandaşlarına ve ilgili üye devlette yasal olarak oturan ve işsizlik yardım alan üçüncü ülke vatandaşlarına öncelik tanıyabilirler.
1.paragrafa aykırı olarak, üye devletler üçüncü ülke vatandaşlarını kabul etmelerinin bu Direktifin
kabulü sırasında yürürlükteki mevzuat uyarınca evvelce bu kabil sınırlandırmalara tabi olması koşulu
ile, ikamet hakkından yararlanmaya elverişli kimselerin toplam sayısını sınırlandırabilirler.

4)

5)

Bu bölüm, uzun süreli ikamet sahibinin, üye devletlerde:
a) Sınır ötesi bir edim çerçevesinde bir hizmet yükümlüsü tarafından geçici görevli ücretli çalışan
olarak;
b) Sınır ötesi bir hizmet yükümlüsü olarak; oturmasını ilgilendirmez.
Üye devletler, ulusal hukuka uygun olarak, ikinci bir üye devlete mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere
gitmek isteyen uzun süreli ikamet sahiplerinin başka bir üye devlette ikamet edebilme şartları üzerin337
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de karar verebilirler. Sınır işçileri de aynı anlamda özel ulusal hukuk hükümlerine tabi olabilirler.
6)

Bu bölüm üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanacak sosyal güvenlikle ilgili Topluluk mevzuatını etkilemez.

Madde 15
İKİNCİ BİR ÜYE DEVLETTE İKAMET ETME ŞARTLARI
1)

En kısa zamanda ve ikinci bir üye devlete girişinden en geç 3 ay sonra uzun süreli ikamet sahibi o üye
devletin yetkili mercilerinden kendisine uzun süreli ikamet belgesi verilmesi için talepte bulunur.
Üye devletler, ilgilinin, ikinci bir üye devlette ikamet belgesi verilmesi için, talebini birinci üye devlet
ülkesinde ikamet etmekte iken yapmasını kabul edebilirler.

2)

Üye devletler, ilgili kimseden:
a) Bulunduğu ülkenin sosyal yardımlarına ihtiyaç olmaksızın kendisi ve aile bireyleri için istikrarlı,
düzenli ve yeterli gelire sahip olduğunu ( 14. maddenin 2. paragrafında sözü edilen gruplardan her
biri için sözkonusu gelir düzeyinin uygulanan ulusal asgari ücret veya aylıklar tutarında olmasını
değerlendirebilirler );
b) Ülkesinde kendi vatandaşları için normal olarak kapsama giren tüm riskler bakımından hastalık
güvencesine sahip olduğunu; kanıtlamasını isteyebilirler.
Üye devletler, ulusal yasalarına uygun olarak, üçüncü ülke vatandaşlarının bütünleşme önlemlerini
yerine getirmelerini isteyebilirler. Bu şart, 5/2. maddeye uygun olarak uzun süreli ikamet statüsünü elde etmek için bütünleşme şartlarını yerine getirmek zorunda olan üçüncü ülke vatandaşlarına
uygulanmaz. İkinci paragraf hükmüne dokunulmaksızın, ilgili kimseler dil kurslarına gitmek zorunda
bulunabilirler.

3)

4)

Talebe, ulusal yasalara göre tespit edilen, ilgilinin şartlarını yerine getirdiğini gösteren kanıtlayıcı
belgeler,uzun süreli ikamet sahibinin ikamet belgesi ve geçerli bir seyahat belgesi veya bunların tasdikli birer sureti eklenir. Birinci paragraftaki belgeler uygun bir konut için gerekli belgeleri de içerebilir.
Özellikle:
a) Ekonomik bir faaliyetin icrası halinde üye devlet, ilgili kimseden taşıdığı sıfatla ilgili aşağıdaki belgeleri talep edebilir:
i) Ücretli ise, sahip olduğu iş sözleşmesinin kanıtı, ulusal yasalara göre işe alındığını gösteren bir
bildiri veya işverenin iş önerisi (üye devlet bunlardan hangisinin gerekli olduğunu belirler),
ii) Bağımsız çalışan ise, ulusal yasalara göre bağımsız çalışan sıfatıyle bir ekonomik faaliyette
bulunabilmesi için gerekli belgeler veya kanıtlar.
b) İlgili kimse öğrenim yapacak veya mesleki formasyonda bulunacak ise, ikinci üye devlet ondan bu
öğrenim veya mesleki formasyonu doğrulayan bir belge.

Madde 16
AİLE BİREYLERİ
1)

Uzun süreli ikamet sahibinin ikinci bir üye devlette ikamet hakkını kullanması ve ailenin birinci üye
devlette oluşmuş olması halinde, 2003/86/CE sayılı Direktifin 4/1 maddesinde sözü edilen şartları
tanıyan aile bireyleri ilgili kimse ile birleşmeye veya ona refakat etmeye hak kazanırlar.

2)

Uzun süreli ikamet sahibinin ikinci bir üye devlette ikamet hakkını kullanması ve ailenin evvelce birinci
üye devlette oluşmuş olması halinde, anılan Direktifte sözü edilen bireyler dışındaki aile bireyleri aynı
suretle ilgili kimse ile birleşebilirler veya ona refakat edebilirler.

3)

İkamet belgesinin talebinin yapılmasında 15/1. madde uygulanır.

4)

İkinci üye devlet, uzun süreli ikamet sahibinin aile bireyinden, ikamet belgesi talebine aşağıdaki belgeleri iliştirmesini isteyebilir:

5)

a) Uzun süreli ikamet sahibinin ikamet belgesi ve geçerli bir seyahat belgesi ile bunların tasdikli birer
sureti ;
b) Birinci üye devlet ülkesinde uzun süreli ikamet sahibinin aile bireyi olarak ikamet etmiş olduğunu
gösteren kanıtlayıcı belge;
c) İlgili üye devletin ülkesinde sosyal yardımlara ihtiyaç olmaksızın kendileri için yeterli gelire ve hastalık güvencesinin bütün riskleri için istikrarlı, düzenli ve yeterli gelirleri bulunduğunun kanıtı.
Üye devletler sözkonusu gelir düzeyinin tespitinde kendi ülkelerinde vatandaşlarına ödedikleri asgari ücreti veya sağladıkları asgari aylık miktarını esas alarak değerlendirme yapabilirler.
Aile birinci üye devlet ülkesinde oluşmamışsa, 2003/86/CE sayılı Direktif uygulanır.
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Madde 17
KAMU DÜZENİ VE KAMU GÜVENLİĞİ
1)

Üye devletler, uzun süreli ikamet sahibinin ve onun aile bireylerinin kişisel durumları kamu düzeni ve
kamu güvenliği için bir tehdit oluşturduğu takdirde, bunların uzun süreli ikamet taleplerini reddedebilirler.
Üye devlet bu hususta karar alırken sözkonusu tehdidin mahiyetini ve ağırlığını nazara alır.

2)

Yalnızca cezai hükümlülüklerin varlığı 1. paragrafta sözü edilen redde gerekçe oluşturmaz. Bu, ekonomik nedenlerle kanıtlanamaz.

Madde 18
KAMU SAĞLIĞI
1)

Yalnızca bir üye devlet ülkesine girişin ve o devlette oturma hakkının reddi için gerekçe oluşturabilen hastalıklar veya arızalar; Dünya Sağlık Teşkilatının 25 mayıs 1951 tarih, 2 nolu DÜNYA SAĞLIK
TÜZÜĞÜNDE sözü edilen karantinalı hastalıklar ve ulusal vatandaşlar için koruma hükümlerini gerektirdikleri ölçüde, mikroplu veya parazitli diğer bulaşıcı hastalıklardır. Üye devletler bu konuda yeni
hükümler ve daha sınırlı hükümler getiremezler.

2)

İlk ikamet belgesinin verilmesinden sonra hastalık veya sakatlıkların meydana gelmesi ilgililerin İkamet Belgelerinin yenilenmesi taleplerinin reddine ve ülkeden uzaklaştırmalarına gerekçe oluşturmaz.

3)

Hastalıkların ikinci üye devlette ikamet belgesinin verilmesinden sonra meydana gelmesi belgenin
yenilenmesi talebenin reddini ve ilgilinin ülkeden uzaklaştırılmasını haklı çıkarmaz.
Bir üye devlet, bu Direktifte sözü edilen kimselerin 2. paragrafta sözü edilen hastalıklara maruz bulunmadıklarından emin olmak üzere, kendilerinin tıbbi bir muayeneden geçmelerini isteyebilir.

4)

Madde 19
İKAMET BELGESİ TALEBİNİN YAPILMASI VE BELGENİN VERİLMESİ
1)

Yetkili ulusal merciler, ikamet talebini, verilmesinden itibaren 3 ay içinde incelerler. Eğer 15 ve 16.
maddelerde belirtilen kanıtlayıcı belgeler talebe eklenmişse veya talebin incelenmesine ilişkin istisnai
şartlar sözkonusu ise,birinci paragrafta sözü edilen süre 3 ayı geçmeyen bir süre için uzatılabilir. Bu
takdirde, yetkili ulusal merciler durumdan talep sahibini haberdar ederler.

2)

Eğer 14,15 ve 16. maddelerde öngörülen şartlar yerine getirilmişse, 17 ve 18. maddelerde öngörülen
kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydiyle, ikinci üye devlet uzun süreli ikamet sahibine yenilenebilir bir ikamet belgesi verir. Bu belge ihtiyaç olduğunda talep
halinde yenilenebilir. İkinci üye devlet kararını birinci üye devlete bildirir.
İkinci üye devlet uzun süreli ikamet sahibinin aile bireylerine uzun süreli ikamet sahibine verdiği belge
için uygulanan benzer bir süre zarfında yenilenebilir bir belge verir.

3)

Madde 20
USULLE İLGİLİ GARANTİLER
1)

İkamet belgesi talebinin reddine ilişkin kararlar gerekçeli olur. Karar ilgililere ulusal mevzuatta öngörülen usuller dahilinde bildirilir. Bildiride, ilgililerin başvurabilecekleri itiraz süresi belirtilir. 19/1.
maddede sözü edilen sürenin sona ermesine kadar verilmemişse yapılacak işlem ilgili üye devlet
mevzuatına göre belirlenir.

2)

İkamet belgesi, belgenin yenilenmemesi veya belgenin geri alınması halinde, ilgili kimse ilgili üye
devletin adli mercileri nezdinde itirazda bulunabilir.

Madde 21
İKİNCİ ÜYE DEVLETTE UYGULANACAK İŞLEM
1)
2)

İkinci üye devlette 19. maddede belirtilen ikamet belgesi alındıktan sonra uzun süreli ikamet sahibi bu
üye devlette 11. maddede öngörülen alanlarda ve aynı maddede belirtilen şartlarla işlem eşitliğinden
yararlanır.
Uzun süreli ikamet sahipleri birinci paragraf hükmüne uygun olarak iş piyasasına alınırlar. Üye devletler 14/2/a maddesinde sözü edilen kimselerin ikamet belgesine konu teşkil eden ücretli faaliyetler
dışındaki faaliyetler konusunda 12 ayı geçmeyen bir süre için ve ulusal mevzuatta belirtilen şartlarla
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kısıtlamalara giderler. Üye devletler, ulusal mevzuatlarına uygun olarak 14/2/b veya (c) maddesinde
belirtilen kimselerin ücretli veya ücretsiz bir faaliyet icra edebilecekleri şartlar üzerinde karar alabilirler.
3)

İkinci üye devlette 19.maddede sözü edilen ikamet belgesini aldıktan sonra uzun süreli ikamet sahibinin aile bireyleri üye devlette 2003/86/CE sayılı Direktifte öngörülen haklardan yararlanırlar.

Madde 22
İKAMET BELGESİNİN GERİ ALINMASI VE YENİDEN KABUL ZORUNLULUĞU
1)

Üçüncü ülke vatandaşı uzun süreli ikamet statüsünü elde etmediği sürece, ikinci üye devlet, ilgili
kimsenin ikamet belgesinin yenilenmesi talebi veya belgenin geri alınması konusunda ve kendisinin
ve aile bireylerinin ulusal mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak uzaklaştırma dahil aşağıdaki
şartlarla ülkeyi terk etmesi üzerinde karar alabilir:
a) 17.maddede belirtildiği gibi, kamu düzeni ve kamu güvenliği sözkonusu ise;
b) 14,15, ve 16. maddelerde öngörülen şartlar yerine getirilmemişse;
c) Üçüncü ülke vatandaşı ilgili üye devlet ülkesinde yasal olarak oturmuyorsa.

2)

İkinci üye devlet, 1. paragrafta sözü edilen önlemlerden birini kabul ettiğinde birinci üye devlet uzun
süreli ikamet sahibini ve aile bireylerini bir işleme gerek kalmaksızın hemen yeniden kabul eder. Bunun için, ikinci üye devlet kararını birinci üye devlete bildirir.

3)

Üçüncü ülke vatandaşı uzun süreli ikamet statüsünü elde etmediği sürece, 2. paragrafta sözü edilen
yeniden kabul yükümlülüğüne dokunulmaksızın, ikinci üye devlet, kendisi bakımından, 12. maddeye
uygun olarak ve bu maddede öngörülen garantilerle kamu düzeni ve kamu güvenliğini ilgilendiren ağır
nedenler sözkonusu ise, ilgilileri Birlik ülkesinden uzaklaştırma yolunda bir kararı kabul edebilir.
Bu takdirde, anılan karar alındığında, ikinci üye devlet birinci üye devletle istişare eder. İkinci üye
devlet sözkonusu üçüncü ülke vatandaşı hakkında uzaklaştırma kararı aldığında, bu kararın fiilen
uygulanmasında gerekli bütün önlemleri alır. Bu varsayıma göre, ikinci üye devlet birinci üye devlete
sözü edilen uzaklaştırma kararına ilişkin bütün bilgileri verir.

4)

Uzaklaştırma kararları 1. paragrafın (b) ve (c) bentlerinde sözü edilen hallerde ikametin sürekli olarak
yasaklanması sonucunu doğuramaz.

5)

2. paragrafta sözü edilen yeniden kabul yükümlülüğü uzun süreli ikamet sahibine ve onun aile bireylerine üçüncü bir üye devlete yerleşme olanağı tanır.

Madde 23
İKNCİ ÜYE DEVLETTE UZUN SÜRELİ İKAMET STATÜSÜNÜN KAZANILMASI
1)
2)

İkinci üye devlet, talep üzerine 3,4,5 ve 6. maddeler saklı kalmak kaydiyle, uzun süreli ikamet sahibine, 7. maddede öngörülen statüyü sağlar, bunun İkinci üye devlete bildirir.
7. maddede tespit edilen usul ikinci üye devlette uzun süreli ikamet statüsünün kazanılması talebinin
yapılmasında ve talebin tetkikinde uygulanır. 8. madde ikamet statüsünün verilmesinde uygulanır.
Talebin reddi halinde 10. maddede sözü edilen usulle ilgili garantiler uygulanır.
BÖLÜM 4
SON HÜKÜMLER

Madde 24
RAPOR
Periyodik olarak ve ilk defa en geç 21 ocak 2011 tarihinde, Komisyon, Avrupa Parlamentosuna ve
Konseye, bu Direktifin üye devletlerde uygulanmasına ilişkin durum üzerinde rapor verir ve gerektiğinde lüzumlu değişiklikleri önerir. Bu değişiklik önerileri tercihan 4.5.9 ve 11. maddelerle ve BÖLÜM
III’ le ilgili olur.

340

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Madde 25
İŞBİRLİĞİ DURUMLARI
Üye devletler, 19/2, 22/2 23/1. maddelerde sözü edilen bilgileri alma ve verme yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi için gerekli usulleri tespit ederler.
Üye devletler birinci paragrafta sözü edilen bilgi ve belgelerin karşılıklı alınıp verilmesinde işbirliği
yaparlar.
Madde 26
ULUSAL MEVZUATLARA AKTARMA
Üye devletler bu Direktifle uyum sağlamak için gerekli yasal hükümlerini Tüzük hükümlerini ve idari
mevzuatlarını en geç 23 ocak 2006 tarihine kadar yürürlüğe koyarlar ve durumdan derhal Komisyonu
haberdar ederler.
Üye devletler bu hükümleri kabul ettiklerinde, bu hükümlerde bu Direktife yollama yapılır veya sözkonusu hükümler Resmi Gazetelerinde yayımlanır. Yollama yapma veya yayımla ilgili hususlar üye
devletlerce tespit edilir.
Madde 27
YÜRÜRLÜK
Bu Direktif Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 28
DİREKTİFİN GÖNDERİLEBİLECEĞİ ÜLKELER
Bu Direktif, Avrupa topluluğunu kuran Antlaşmaya uygun olarak , bütün üye devletlere gönderilir.
23 kasım 2003 tarihinde Brüksel’de düzenlenmiştir.
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KISIM VII
AB ÜYESİ ÜLKELERDE KİŞİLERİN
SERBEST DOLAŞIMINA İLİŞKİN
1612/68 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ

(2006 YILINDA GÜNCELLEŞTİRİLEN KONSOLİDE METİN)

TOPLULUK DAHİLİNDE KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA
İLİŞKİN 15 EKİM 1968 TARİH, 1612/68
SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ
(AB RESMİ GAZETESİ : 19.10.1968 / L.257/S.1)

• Değişiklik Metinleri :

- 09.02.1976 tarih, 312/76 sayılı AET Konsey Tüzüğü (RG: 14.02.1976 / a L 39/S.2)
- 27.07.1992 tarih, 2434/92 sayılı AET Konsey Tüzüğü (RG: 26.08.1992 / L 245/S.1)
- 29.04.2004 tarih, 2004/380 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (RG: 29.06.2004 /
229/S.35)

• Düzeltme Metinleri :

- Birinci Düzeltme (RG: 07.12.1968 / L 295/S.12)
- İkinci Düzeltme (RG: 06.08.1993 / L 197/S.57)

KONSOLİDE ( Güncelleştirilmiş) METİN
( RG: 30.4.2006,002.001)

L
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TOPLULUK DAHİLİNDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA İLİŞKİN
13 EKİM 1968 TARİH, 1612/68 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ
Avrupa Toplulukları Komisyonu ;
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmayı, özellikle Antlaşmanın 49.maddesini,
Komisyonun önerisini,
Parlamentonun görüşünü,
Ekonomik ve Sosyal Komitenin görüşünü, dikkate alarak;
Topluluk dahilinde işçilerin serbest dolaşımının en geç geçiş döneminin sonunda sağlanması gerektiğini, bu hedefe ulaşmasının (üye devletlerin çalışmaları arasında istihdam, ücret ve diğer çalışma koşulları, bu işçilerin-kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığına ilişkin sınırlandırmalar saklı kalmak
kaydıyla bir ücretli faaliyet icra etmek üzere Topluluk dahilinde serbestçe yer değiştirme hakları ile
ilgili olarak) vatandaşlığa dayalı her türlü ayrımcılığın kaldırılmasını gerekli kıldığını dikkate alarak;
Özellikle, gümrük birliğinin uygulamaya konulmasındaki ivedilik nedeniyle ve Topluluğun gerçek hedeflerinin eşzamanlı olarak gerçekleşmesinin güvence altına alınması için serbest dolaşım alanında
Antlaşmanın 48 ve 49.maddeleri ile tespit edilen hedeflere ulaşma ve (işçilerin Topluluk dahilinde serbest dolaşımı için alınacak ilk önlemlere ilişkin 15 sayılı Tüzük ve aynı konuya ilişkin 25.03.1964 tarih
,38/64 sayılı AET Konsey Tüzüğü çerçevesinde) kabul edilen önlemleri tamamlama olanağını sağlayan
hükümleri tespit etmenin uygun olduğunu dikkate alarak;
Serbest dolaşımın işçiler ve bunların aile bireyleri için temel bir hak teşkil ettiğini, Toplulukta işgücü
hareketinin işçi için ona çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirme ve üye devletlerin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmasının yanı sıra sosyal gelişmeyi kolaylaştırma olanağını garanti
eden vasıtalardan biri olduğunu dikkate alarak;
Bu hakkın sürekli ve mevsimlik işçilerle sınır işçileri ve faaliyetlerini bir hizmet edimi dolayısıyla icra
eden işçiler için aynı olması gerektiğini dikkate alarak;
Serbest dolaşım hakkının, objektif liyakat ve özgürlük koşulları dahilinde kullanılabilmesi için, ücretli
bir faaliyetin icrasında ve bir lojman edinmede dahi işlem eşitliğinin sağlanmasını ve hatta işçilerin
serbest dolaşımdan aileleri ile birlikte yararlanmalarına engel teşkil eden bütün unsurların ortadan
kaldırılmasını zorunlu kıldığını ve kişilerin kabul eden Topluluk ülkesinde aileleriyle bütünleşmelerinin
sağlanmasına olanak vermesinin zorunlu olduğunu dikkate alarak;
Topluluk işçileri arasında ayrımcılık yapılmaması ilkesinin bütün üye devletlerin vatandaşlarına ulusal
vatandaşlarla aynı düzeyde öncelik tanınmasını gerektirdiğini dikkate alarak;
Temasa geçme ve telafi (arz ve talepleri karşılama ve ilgili servisleri ilişkilendirme) mekanizmalarının
merkezî işgücü servisleri ve aynı zamanda bölge servisleri arasında doğrudan ilişki kurulması ve iş
gücü piyasasından genel planda en şeffaf şekilde yararlanmak üzere haberleşme eyleminin sıklaştırılması ve koordine edilmesi suretiyle güçlendirilmesi gerektiğini, Toplulukta yer değiştirmek isteyen
işçilerin yaşam ve çalışma koşullarından düzenli olarak haberdar edilmesi lüzumunu, ayrıca, bir üye
devletin bir bölgesinde veya sanayi alanında bazı karışıklıklar konusunda yaşam ve çalışma koşullarını ilgilendiren ağır risklere maruz kalma halinde gerekli önlemleri almanın zorunlu olduğunu ve bu
hususta işçilerin bu tür bölgelere ve alanlara yönelik çalışmalarını engelleyecek durumlar hakkında
ülkelerin bilgi iletişimi içinde bulunmaları gerektiğini ve zorunlu durumlarda Topluluk düzeyinde önlem
alınmasına yol açacak kararlara konu teşkil etmeye ve çalışmaları geçici olarak askıya almaya ilişkin
haberleşmelerin güçlendirilmesi gerektiğini dikkate alarak;
İşçilerin serbest dolaşımı, istihdamı ve mesleki formasyonları konusunda mevcut olan sıkı bağların bu
kimselerin Topluluğun diğer bölgelerinde çalışabilmelerine olanak vermesi koşulu ile devam etmesi
gerektiğini, bu kabil bağların bölgesel planda istihdam sorunlarının da nazara alınarak yalnız başına
değil, karşılıklı ilişkilerle incelenmesini zorunlu kıldığını ve bu nedenle üye devletlerin çabalarının ulusal
istihdam politikaları arasında oluşturulacak Topluluk koordinasyonu ile ele alınmasının lüzumlu olduğunu dikkate alarak,
Konseyin 15 Ekim 1968 tarihli kararı ile Antlaşmanın 48 ve 49.madde hükümlerinin (uygulama hükümleri dahil) Fransız denizaşırı departmanlara yaygınlaştırıldığını dikkate alarak,
bu Tüzüğü düzenlemiştir:
KISIM 1
İŞÇİLERİN İSTİHDAMI VE AİLELERİ
BÖLÜM 1
İSTİHDAMA KABUL

Madde 1
1) Bir üye devletin her vatandaşı, geçici olarak bulunduğu yer neresi olursa olsun, diğer bir üye devlet
ülkesinde o devletin ulusal işçilerini ilgilendiren kanun, tüzük ve idari mevzuat hükümlerine uygun
olarak, ücretli bir faaliyete alınma ve bu faaliyeti icra etme hakkına sahiptir.
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2)

Aynı kimse diğer bir üye devletin ülkesinde hazır istihdamlara kabul edilmede o devletin vatandaşları
ile aynı önceliklere sahiptir.

Madde 2
Bir üye devletin diğer bir üye devlet ülkesinde bir faaliyet icra eden her vatandaşı ve her işvereni
kanun, tüzük ve idari mevzuat hükümlerine uygun olarak bir ayrımcılık söz konusu olmaksızın arz ve
taleplerde bulunabilir, iş sözleşmeleri düzenleyebilir ve bunları uygulamaya koyabilir.
Madde 3
1) Bu tüzük çerçevesinde bir üye devletin:
- İstihdamın arz ve talebini, istihdama kabul edilmeyi ve istihdamdan yabancıların yararlanmalarını
sınırlandıran veya ulusal vatandaşlar için öngörülmeyen şartlara bağlayan,
- Veya temel veya münhasır amaç olarak diğer üye devletlerin vatanıdaş1arını hariç tutma sonucunu doğuran kanun, tüzük veya idari mevzuat hükümleri uygulanmaz.
Bu hüküm yararlanılacak istihdamın niteliği nedeniyle gerekli lisana sahip olmaya ilişkin koşulları ilgilendirmez.
2)

Özellikle, l.fıkrada sözü edilen mevzuat ve uygulamaya,bir üye devlette:
a) Yabancılar için işe alma ile ilgili özel usullere başvurmayı zorunlu kılan,
b) Basın yoluyla veya diğer her nevi vasıta ile istihdam arzını sınırlandıran veya faaliyetlerini o üye
devlet ülkesinde icra edenler dışında koşullara bağlayan,
c) İstihdama kabulü iş bulma Bürolarına kaydolma koşuluna bağlayan veya o üye devlette oturmayan kimseler söz konusu olduğunda işçilerin ismen işe alınmalarına engel oluşturan,
hükümler veya uygulamalar dahildir.

Madde 4
1) Bir üye devletin, yabancıların istihdamını sayıca veya yüzde olarak , işyeri, meslek kolu, bölge ve
ulussal düzey yönünden sınırlandıran kanun, tüzük ve idari mevzuat hükümleri diğer üye devletlerin
vatandaşlarına uygulanmaz.
2)

Bir üye devlette işyerlerine avantajlar sağlanması asgari düzeyde ulusal işçi istihdamına bağlı ise diğer
üye devletlerin vatandaşları Konseyin 15 Ekim 1963 tarihli Direktif hükümleri (RG:2.11.1963/159¬S
.2661/63) saklı kalmak kaydıyla diğer üye devletlerin ulusal işçisi olarak kabul edilir.

Madde 5
Bir üye devletin diğer bir üye devlet ülkesinde istihdam arayan bir vatandaşı o devletin İş Bulma Bürolarının iş arayan ulusal vatandaşlarına sağlandığı aynı yardımdan yararlanır.
Madde 6
1) Bir üye devlet vatandaşının diğer bir üye devlette istihdam için işe alınması ve işe yerleştirilmesi,
vatandaşlık nedenine dayalı olarak; diğer üye devletin aynı faaliyeti icra etmeyi arzulayan vatandaşlarına kıyasla ayrımcılığa yol açan tıbbi, mesleki ve diğer kriterlere bağlanmaz.
2)

Bununla birlikte, vatandaşı olduğu üye devletten gayrı bir üye devletin bir işvereninden ismen gelen
bir teklife sahip vatandaş işverenin teklifini göndermesi sırasında açıkça talep etmesi halinde mesleki
bir incelemeye tabi tutulabilir.
BÖLÜM II
İSTİHDAMIN UYGULANMASI VE İŞLEM EŞİTLİĞİ

Madde 7
1) Bir üye devletin vatandaşı diğer üye devletlerin ülkesinde özellikle ücret, işten çıkarma, mesleki uyum
veya işsiz duruma düşenler için yeniden işe alınma konusunda mevcut her türlü istihdam ve çalışma
koşulları ile ilgili olarak vatandaşlık nedeniyle farklı işleme tabi tutulamaz.
2)

Anılan kimse söz konusu ülkede ulusal vatandaşlarla aynı sosyal ve mali avantajlardan yararlanır.

3)

Anılan kimse aynı zamanda, ulusal vatandaşlarla aynı unvan ve koşullar dahilinde meslek okullarında
okumaktan ve yeniden işe uyum (rehabilitasyon) merkezlerinden de yararlanır.
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4)

İstihdama kabul, ücret ve diğer çalışma ve işten çıkarma konusunda toplu, bireysel ve diğer bir
sözleşme düzenlenmesi diğer üye devletlerin vatandaşları için ayrımcılığa yol açtığı ölçüde hukuken
geçersizdir.

Madde 8
1) Bir üye devletin diğer bir üye devlet ülkesinde çalıştırılan işçi vatandaşı sendika kuruluşlarına tabi
olma, oy hakkı ve yönetim hizmetlerini veya bir sendika kuruluşunu yönetme dahil sendikal hakların
uygulanması konusunda işlem eşitliğinden yararlanır, kamu kuruluşlarının yönetimine katılmaktan ve
bir kamu görevini uygulamaktan hariç tutulabilir.
Bu hükümler bazı devletlerde diğer ülkeler menşeli işçilere daha geniş haklar sağlayan kanun ve tüzük hükümlerine dokunmaz.
2)
Madde 9
1) Bir üye devletin diğer bir üye devlet ülkesinde istihdam edilen işçi vatandaşı ihtiyacı olan lojmanın
mülkiyetine sahip olma dahil ulusal işçilere tanınan bütün haklardan ve avantajlardan yararlanır.
2)

Bu işçi ulusal vatandaşlarla aynı unvanlara sahip olmak üzere istihdam edildiği bölgede aynı yerlerde
lojman talepçileri için düzenlenen listelere kaydolabilir ve bundan ileri gelen avantajlar ve önceliklerden yararlanır.
İlgilinin menşe ülkede kalan ailesi, bu amaçla, ulusal işçilerin benzeri karineden yararlanmaları ölçüsünde, anılan bölgede mukim olarak kabul edilir.

Madde 10 -Madde 11-BÖLÜM III
İŞÇİLERİN AİLELERİ
Madde 12
Bir üye devletin diğer bir üye devlet ülkesinde istihdam edilen veya edilmiş olan bir vatandaşının
çocukları o devletin ülkesinde oturuyorlarsa o devletin vatandaşları ile aynı koşullar dahilinde genel
öğrenim, çıraklık ve mesleki formasyon kurlarına kabul edilirler.
Üye devletler bu çocukların söz konusu kurları en iyi koşullarla izlemelerine olanak veren girişimleri
teşvik ederler.
KISIM II
İSTİHDAM ARZ VE TALEPLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
VE KARŞILANMASI
BÖLÜM 1
ÜYE DEVLETLERLE KOMİSYON ARASINDA İŞBİRLİĞİ
Madde 13
1) Üye devletler ve Komisyon işçilerin Topluluk dahilinde serbest dolaşımının gerçekleşmesi çerçevesinde
istihdam ve işsizlik konusunda gerekli gördükleri incelemeyi işbirliği içinde yaparlar.
Üye devletlerin merkezî istihdam servisleri, aralarında ve Komisyonla, Toplulukta istihdam arz ve
taleplerinin karşılanması ve işçilerin yerleşmeleri alanlarında ortak eylemlere yönelik sıkı işbirliğinde
bulunurlar.
2)

Bu hususla ilgili olarak, üye devletler sözü edilen alanlarda çalışmaları organize etmekle yükümlü uzman servisler oluştururlar ve Komisyon bu servisleri bilgi için Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde
yayımlar.

Madde 14
1) Üye devletler Komisyona serbest dolaşım ve işçi istihdamlarına ilişkin sorunları ve verileri içeren ve
istihdamın mevcut durumuna ve gelişmesine yönelik bilgileri verirler.
2) Komisyon Teknik Kurulun görüşünü büyük ölçüde nazara alarak l. fıkrada sözü edilen bilgilerin verilme
usulünü tespit eder.
3) Komisyonun Teknik Kurulun görüşünü büyük ölçüde nazara alarak tespit ettiği usule uygun olarak her
üye devletin uzman servisi diğer üye devletlerin uzman servislerine ve Avrupa Koordinasyon Bürosuna diğer üye devletlerin işçilerini yönlendirmeye elverişli yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili bilgileri
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verir. Bu bilgiler düzenli olarak güncelleştirilir.
Diğer üye devletlerin söz konusu servisleri bu bilgilerin özellikle uygun istihdam servisleri nezdinde
ilgili işçilerin yararlanmalarına olanak veren her nevi vasıta ile yayımını sağlar.
BÖLÜM II
ARZ VE TALEPLERİ KARŞILAMA MEKANİZMASI

Madde 14
1)

Her üye devletin uzman servisleri diğer üye devletlerin uzman servislerine ve Avrupa Koordinasyon
Bürosuna:
a) Diğer üye devletlerin vatandaşlarını tatmin etmeye elverişli istihdam arzlarını,
b) Üye olmayan devletlere gönderilen istihdam arzlarını,

c) Diğer bir üye devlette kesin olarak çalışmayı arzu eden kimselerce gönderilen istihdam taleplerini,
d) Diğer bir üye devlette bölge ve meslek kolu belirtilerek fiilen çalışma talebinde bulunmuş olan
istihdam talepçileri ile ilgili bilgileri, düzenli olarak gönderirler.
Her üye devletin uzman servisi bu bilgileri en uygun sürelerde istihdam servislerine ve kuruluşlarına
verirler.
2)

l. fıkrada sözü edilen istihdam arzları ve talepleri Teknik Kurul ile işbirliği halinde Avrupa Koordinasyon
Bürosu tarafından tespit edilen tekdüze bir sisteme göre yayımlanır.
Gerektiğinde, Avrupa Koordinasyon Bürosu bu sistemi Teknik Kurulun işbirliği ile güncelleştirebilir.

Madde 16
1) Bir üye devletin istihdam servislerine gönderilen 15. madde anlamındaki her istihdam arzı ilgili diğer
üye devletlerin yetkili istihdam servislerince işleme konulur.
Bu servisler birinci devletin servislerine belirlenmiş olan uygun adayları bildirir .
2) 15/1/C maddesinde sözü edilen istihdam talepleri azami 1 ay içinde üye devletlerin ilgili servislerince
cevaplandırılır.
3) İstihdam servisleri, üye devletlerin vatandaşı olan işçilere, üye olmayan devlet vatandaşı olan işçiler
hakkında ulusal işçilere uygun önlemlerle sağlanan aynı önceliği sağlarlar.
Madde 17
1) 16. maddede sözü edilen işlemler uzman servislerce uygulanır.Bununla birlikte, merkezî servislerce
izin verildiği ölçüde ve bir üye devletin istihdam hizmetleri kuruluşlarının ve kullanılan işe yerleştirme
tekniklerinin varlığı ölçüsünde;
a) Üye devletlerin bölge istihdam servisleri:
i)

15. maddede sözü edilen, uygun işlemlerle yerine getirilen masraflara dayanarak istihdam
arz ve taleplerini karşılama işlemlerine doğrudan tevessül ederler;

ii) Bununla birlikte, istihdam arzlarının ismen yapılması, bireysel istihdam taleplerinin belirli bir
istihdam servisine veya bu servis yöresinde faaliyet icra eden bir işverene yapılması halinde
ve talepleri karşılama işlemlerinin süratle işe yerleştirilmesi gereken mevsimlik işçileri ilgilendirmesi durumunda, doğrudan talepleri karşılama girişiminde bulunurlar.
b) İki veya daha fazla üye devletin aynı sınırı paylaşan bölgeleri için sorumlu olan ülke servisleri
kendi düzeylerinde istihdam arz ve taleplerine ilişkin bilgileri birbirlerine verirler ve aralarında ve
ülkelerindeki diğer servislerle oluşturulacak ilişki çerçevesinde istihdam arz ve taleplerine ilişkin
işlemlere tevessül ederler.
Gerektiğinde, aynı sınırı paylaşan bölgeler için sorumlu olan ülke servisleri:
Çok sayıda yararlanıcılara mümkün olan iş olanaklarını sağlamada pratik önemi olan bilgileri
vermek,
ve
Sosyal ve ekonomik partnerlere, sosyal servislere (özellikle kamusal, özel veya kamu yararlı
servislere) ve tüm ilgili kurumlara serbest dolaşımı kolaylaştırıcı çerçeve işlemleri sunmak ,
üzere işbirliğini ve hizmet birimlerini uygulamaya koyarlar.
c) Bazı meslekler ve belirli kişi grupları için uzmanlaşmış resmi işe yerleştirme servisleri aralarında
direk işbirliği kurarlar.
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2)

İlgili üye devletler Komisyona 1. fıkrada sözü edilen ve ortak mutabakatla düzenlenen servisler listesini gönderirler ve Komisyon listeyi ve üzerinde yapılan değişiklikleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlar .

Madde 18
İki veya daha fazla üye devlet arasında düzenlenen anlaşmalarda öngörülen kuruluşlarca uygulanan
işe alma usullerine başvurma zorunlu değildir.
BÖLÜM III
İŞ PİYASASI İLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİ DENGE ÖNLEMLERİ
Madde 19
1) Üye devletlerce verilen bilgilerin alınmasından sonra Komisyonca hazırlanan bir rapora dayanarak
üye devletler ve Komisyon yılda en az bir kez ve müşterek olarak istihdam arz ve taleplerine ilişkin
Topluluk eylemlerinin sonuçlarını analiz ederler.
2)

Üye devletler, Komisyonla birlikte, Toplulukta istihdam arz ve talepleri arasındaki dengeyi gerçekleştirmek üzere, öncelikli olarak, üye devletlerin vatandaşlarını ilgilendiren yararlanılmaya hazır istihdamları geliştirmeye yönelik bütün olanakları incelerler.

3)

Komisyon, iki yılda bir, Avrupa Parlamentosuna, Konseye ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye elde edilen
bilgileri ve yapılan inceleme ve araştırmalardan ileri gelen verileri özetleyen, ve Toplulukta iş piyasasındaki gelişmeyi ilgilendiren her nevi yararlı unsuru ortaya koyan bir rapor gönderir.

Madde 20 -BÖLÜM IV
AVRUPA KOORDİNASYON BÜROSU
Madde 21
Komisyon bünyesinde kurulan ve bu tüzükte Avrupa Koordinasyon Bürosu olarak adlandırılan Avrupa
İstihdam Arz Ve Taleplerini Karşılama Koordinasyon Bürosunun genel görevi Topluluk planı çerçevesinde istihdam arz ve taleplerini ilişkilendirmek ve karşılamaktır.Büro özellikle bu tüzük hükümleri
bağlamında Komisyonu ilgilendiren bütün teknik görevleri yerine getirmek ve ulusal iş gücü servislerine yardımcı olmakla yükümlüdür.
Büro, l4 ve l5. maddelerde sözü edilen bilgileri ve l3. maddenin uygulanmasında yapılan incelemeler
ve araştırmalara ilişkin verileri, Toplulukta istihdam piyasasında öngörülebilir gelişmelere yönelik yararlı unsurları ortaya koyacak şekilde sentez eder; bu unsurlar üye devletlerin uzman servislerinin,
Danışma Kurulunun ve Teknik Kurulun bilgisine sunulur.
Madde 22
1) Avrupa Koordinasyon Bürosu özellikle aşağıdaki görevlerle yükümlüdür:
a) Topluluk planı bağlamında istihdam arz ve taleplerinin ilişkilendirilmesi ve karşılanması için gerekli
uygulama usullerini koordine etmek ve koordinasyon sonuçlarına göre işçilerin yerleştirilmelerini
analiz etmek;

2)

b) Teknik Kurul ile işbirliği yaparak söz konusu sonuçların idari ve teknik planların ortak eylem vasıtaları ile uygulamaya konmasında katkıda bulunmak;
c) Özel bir ihtiyaç halinde, uzman servislerle mutabık kalarak, karşılanması bu servislere ait olan arz
ve talepleri ilişkilendirmek.
Büro doğrudan gönderilen istihdam arz ve taleplerini uzman servislere ve Komisyona aktarmakla ve
bunun sonuçlarını izlemekle yükümlüdür.

Madde 23
Komisyon, her üye devletin yetkili kurumu ile mutabık kalarak ve Teknik Komitenin görüşü üzerine
belirlediği usuller ve koşullara göre, diğer üye devletlerin memurları için ziyaretler, görevler ve uzman
personel için olgunlaştırılmış programlar organize edebilir.
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KISIM III
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI VE İSTİHDAMI
KONUSUNDA ÜYE DEVLETLER ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ
SAĞLAMAKLA GÖREVLİ ORGANLAR
BÖLÜM I
DANIŞMA KURULU
Madde 24
Danışma Kurulu işçilerin serbest dolaşımı ve istihdamı konusunda Anlaşmanın uygulanmasının ve uygulamaya ilişkin önlemlerin ortaya konduğu sorunların incelenmesinde Komisyona yardımcı olmakla
görevlidir.
Madde 25
Danışma Kurulu özellikle aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) Üye devletlerin istihdam politikaları arasında Topluluk normları bağlamında sağlanacak, ekonomilerin gelişmesine ve en iyi bir istihdam piyasasına katkıda bulunacak koordinasyonu temin için,
ulusal iş gücü politikaları çerçevesinde serbest dolaşım ve istihdam sorunlarını incelemek;
b) Genel olarak, bu Tüzüğün uygulanmasından ileri gelen sorunları ve olası ek önlemleri değerlendirmek;
c) Komisyona bu Tüzüğün revizyonu için gerekli olası önerileri sunmak;
d) Komisyonun talebi üzerine veya kendi girişimi ile, özellikle istihdam piyasasını ilgilendiren bilgi
alışverişleri, üye devletler arasında işçilerin yer değiştirmeleri, mesleki yönlendirmeyi ve formasyonu geliştirmeye özgü olup serbest dolaşım ve istihdam olanaklarını artırmaya elverişli nitelikte
programlar ve önlemleri, sosyal yardım ve işçi lojmanları dahil işçiler ve aile bireyleri yararına her
nevi yardım şekli üzerinde genel sorunları ve ilke sorunlarını ilgilendiren gerekçeli görüşleri tespit
etmek.
Madde 26
1) Danışma Kurulu, ikisi hükümet temsilcisi, ikisi işçi sendika kuruluşları temsilcisi ve ikisi işveren sendika kuruluşları temsilcisi olmak üzere altı asli üyeden oluşur.
2)

l.fıkrada sözü edilen grupların her biri için her üye devleti temsilen birer yedek üye atanır.

3)

Asli ve yedek üyelerin görev süresi iki yıl olup görevleri yenilenebilir. Asli ve yedek üyeler, görevleri
sona erdiğinde, yeni üyeler seçilinceye kadar görevde kalırlar.

Madde 27
Danışma Kurulunun asli ve yedek üyeleri işçi ve işveren kuruluşlarının temsilcileri için Topluluk bünyesinde çeşitli ilgili ekonomik sektörlerin dengeli biçimde temsilini gerçekleştirmek üzere çaba sarfeden
Konseyce atanır.
Asli ve yedek üyelerin listesi bilgi için Komisyonca Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanır.
Madde 28
Danışma Kuruluna Komisyonun bir üyesi veya onun temsilcisi başkanlık eder. Başkan oylamalara
katılmaz. Kurul yılda en az iki kez toplanır, başkanın girişimi veya üyelerin en az üçte birinin talebi
üzerine toplantıya çağrılır. Sekreterlik hizmeti Komisyona bağlı servislerce yürütülür.
Madde 29
Başkan, toplantılara, gözlemci veya eksper sıfatıyla işçilerin istihdamı ve yer değiştirmesi alanında
geniş deneyimi olan kişileri veya kuruluşların temsilcilerini çağırabilir.
Başkana teknik danışmanlar yardımcı olur.
Madde 30
1) Danışma Kurulu, üyelerinin üçte birinin varlığı halinde geçerli olarak görüş bildirir.
2)

Kararlar gerekçeli olur; geçerli kararlar oyların salt çokluğu ile alınır. Azınlığın görüşleri talep üzerine
karara not halinde eklenir.

Madde 31
Danışma Kurulu çalışma usullerini Komisyonun onayından sonra yürürlüğe giren İçtüzükte tespit eder.
Kurulun lüzumlu gördüğü değişiklikler aynı usule tabidir.
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BÖLÜM II
TEKNİK KURUL
Madde 32
Teknik Kurul bu tüzüğün ve olası ek hükümlerin uygulanmasında, her nevi teknik çalışmaları ve önlemleri hazırlamak, geliştirmek ve sonuçlarını izlemekle görevlidir.
Madde 33
Teknik Kurul özellikle aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
a) İşçilerin serbest dolaşımına ve istihdamına ilişkin bütün teknik sorunlar için üye devletlerin ilgili
idari birimleri ile işbirliğini geliştirmek ve olgunlaştırmak;
b) İlgili idari birimlerin faaliyetlerinin organizasyonuna ilişkin usulleri hazırlamak;
c) Komisyon için yararlı olan bilgilerin derlenmesini ve bu Tüzükte öngörülen incelemeler ve araştırmaların gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak ve ilgili idareler arasında bilgi ve deneyim teatisini
sağlamak;
d) Üye devletlerin kendi istihdam piyasalarını değerlendirmelerine ilişkin kriterler arasındaki uyumu
hazırladığı teknik plana göre incelemek.
Madde 34
1) Teknik Kurul üye devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşur. Her hükümet Kurulun asli üyesi olarak
Danışma Kurulu bünyesinde kendisini temsil eden asli üyelerden birini tayin eder.
2)

Her hükümet Danışma Kurulu bünyesindeki diğer temsilci asli ve yedek üyeler arasından birini yedek
üye olarak tayin eder.

Madde 35
Teknik Kurula Komisyonun bir üyesi veya onun temsilcisi başkanlık eder. Başkana ve Kurul üyelerine
teknik danışman1ar yardımcı olurlar.
Sekreterlik görevi Komisyon servislerince sağlanır.
Madde 36
Teknik Kurulun önerileri ve görüşleri Komisyona sunulur ve Danışma Kuruluna aktarılır. Bu öneriler
ve görüşler talepleri halinde Teknik Kurulun çeşit üyelerince ileri sürülen görüşleri içeren bir notta
belirtilir.
Madde 37
Teknik Kurul çalışma usullerini Komisyonun görüşü üzerine Konseyin onayından sonra yürürlüğe giren İçtüzükte tespit eder. Kurulun uygun gördüğü olası değişikliklerin yürürlüğe girmesi aynı usule
tabidir.
KISIM IV
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
BÖLÜM I
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde 38
15. maddenin 2. fıkrasında sözü edilen tekdüze sistemin Komisyonca kabulüne kadar Avrupa Koordinasyon Bürosu 15. maddenin l. fıkrasında sözü edilen cetvellerin düzenlenmesi ve yayımlanması için
yararlı her nevi önlemi salık verir.
Madde 39
Danışma Kurulunun ve Teknik Kurulun bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan Tüzükleri uygulanmaya devam eder.
Madde 40
Konseyin 15 Ekim 1968 tarihli Direktifinin (RG: 19.10.l968/L257/S.l3) uygulanmasında üye devletlerce alınan önlemlerin yürürlüğe girmesine kadar, ve Konseyin 25 Mart 1964 tarihli Direktifinin
(RG:17.4.l964/No 62/ S.98l/64) uygulanmasında üye devletlerce alınan kararlar çerçevesinde 38/64
sayılı AET Konsey Tüzüğünün 22. maddesinde öngörülen Çalışma Permisinin geçici oturma süresinin
ve uzatılmasının belirlenmesinde gerekli olması ölçüsünde, işverenin ilgili kimseyi çalıştırmayı taahhüt
ettiğini gösterir bir bildirge veya istihdam süresini belirten bir çalışma belgesi Çalışma Permisi yerine
geçer.
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İşverenin çalıştırma taahhüdünün belirsiz bir süreyi ilgilendirmesini gösteren her nevi bildirge veya
çalışma belgesi sürekli çalışma iznine bağlı sonuçlar doğuracaktır.
Madde 41
Eğer çalışma belgesinin kaldırılması nedeniyle, bir üye devlet ülkesinde yabancı işçilerin istihdamına
ilişkin bazı istatistikler artık düzenlenemiyorsa istatistikler yerine yeni istatistik yöntemlerinin tespitini
(en geç 31.12.1969 tarihine) kadar istatistik amaçlı Çalışma Permisi kullanımını koruyabilir.
Çalışma Permisi otomatik olarak düzenlenmesi ve ilgili üye devlette çalışma permilerinin kaldırılmasına kadar geçerli olmalıdır.
BÖLÜM II
SON HÜKÜMLER

Madde 42
1) Bu Tüzük Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Antlaşmanın kömür ve çelik mesleklerinde becerileri doğrulanan işçilere ilişkin hükümlerine, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran .Anlaşmanın
nükleer alanda nitelikli istihdamlara kabulle ilgili hükümlerine ve bu Antlaşmanın uygulanmasında
alınan kararlara dokunmaz.
Bununla birlikte, bu Tüzük, birinci bentte sözü edilen gruplara ve bunların aile bireylerine, bunların
hukuki durumlarının Antlaşmalarda ve yukarda sözü edilen kararlarda düzenlenmemesi ölçüsünde,
uygulanır.
2)

Bu Tüzük Antlaşmanın 5l. maddesine uygun olarak alınan kararlara dokunmaz.

3)

Bu Tüzük, üye devletlerin:
- Avrupalı olmayan bazı ülkelerle bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut kurumsal bağlara
dayanan özel ilişkilerden ve gelecekteki anlaşmalardan,
- Avrupalı olmayan bazı ülkelerle bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükte olan kurumsal bağlara dayalı anlaşmalardan ileri gelen vecibelerine dokunmaz
Bu ülkelerin bu hükme uygun olarak anılan üye devletlerden birinin ülkesinde ücretli bir faaliyet
icra eden işçileri diğer üye devletlerin ülkesinde Tüzük hükümlerinden yararlanma talebinde bulunamazlar.

Madde 43
Üye devletler, bilgi için, Komisyona, aralarında, imza tarihi ile yürürlük tarihi arasında düzenledikleri
mutabakatlar, sözleşmeler ve analaşmaların metinlerini gönderirler.
Madde 44
Komisyon bu Tüzüğün uygulamaya konmasında gerekli önlemleri tespit eder. Bu amaçla, üye devletlerin merkez idareleri ile sıkı temas içinde hareket eder.
Madde 45
Komisyon, Konseye, Antlaşmada öngörülen koşullar dahilinde, üye devletler arasında diplomaların,
belgelerin ve diğer ulusal dokümanların karşılıklı olarak tanınmasının işçilerin özgürce yer değiştirmelerine engel olabilmesi ölçüsünde istihdama yönelik kısıtlamaları bildirecektir.
Madde 46
Kısım III’ te sözü edilen kurulların işlemesine ilişkin giderler Avrupa Toplulukları Bütçesinin Komisyonla ilgili Bölümünde gösterilir.
Madde 47
Bu Tüzük, 2, 3, 10 ve 11.maddeler hükümlerine dokunulmaksızın, üye devletlerin ülkesinde uygulanır
ve bunların vatandaşlarına uygulanır.
Madde 47
38/64 sayılı AET Tüzüğü bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte uygulamadan kaldırılır.
Bu Tüzük bütün unsurları ile zorunlu olup her üye devlette doğrudan uygulanır.
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BÖLÜM II
AB ÜYESİ ÜLKELERİN (27) VE
AB MEVZUATINI UYGULAYAN
(AVRUPA EKONOMİK ALAN ANLAŞMASINA
“AEA/EEE” TARAF ÜLKELERİN (4) KARŞILAŞTIRMALI
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUAT ÖZETLERİ (Tablolar)

KISIM I/A
15 ÜYE ÜLKEDE SOSYAL GÜVENLİK REJİMLERİNİN
GENEL DAĞILIMI

*Kaynak : -

OECD Yayımı, Aylıklarla İlgili Rejimler, 1985
- AT Komisyonu Yayımı, Avrupa’da Sosyal Koruma, 1997
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ÜLKE

REJİMLER

ALMANYA

i) Genel Yapı: Bir mesleki faaliyet icra eden kimseleri
kapsayan kazanca bağlı sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim:
İşçiler ve müstahdemler/ Kurumsal bakımdan
farklı nitelikleri olan, fakat benzeri hükümlere tabi olarak işlem
gören kimseler.
• Özel Rejimler: Madenciler, devlet memurları ve benzeri kamu
hizmeti gören kimseler, bağımsız çalışanlar, tarım bağımsız
çalışanları.
• İsteğe Bağlı Sigorta Rejimi: Hiç çalışmadıkları için genel
rejim kapsama girmeyen kadınlar, uzun süre Almanya’da oturan
yabancılar.

AVUSTURYA

i) Genel Yapı: Bir mesleki faaliyet icra eden tüm kimseleri kapsayan
kazanca bağlı sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim: Farklı iki gruba dahil olmakla birlikte benzeri
hükümlere tabi olan işçiler ve müstahdemler/Kamu kesimi
personeli (yalnız memurlar), bağımsız çalışanlar “küçük ölçekli
işletme sahipleri, serbest meslek sahipleri, tarım bağımsız
çalışanları”.
• Özel Rejimler: Maden işçileri/ Hukuk mesleğinde olanlar.
• İsteğe bağlı sigorta rejimi: Bağımsız çalışanlar (Genel Rejim
dışında kalanlar) / Eski ücretliler.

BELÇIKA

i) Genel Yapı: Bir mesleki faaliyet icra eden kimselerin tümünü
kapsayan kazanca bağlı sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim: İşçiler, müstahdemler, maden işçileri, gemi
adamları.
• Özel Rejimler: Bağımsız çalışanlar (Serbest meslek sahipleri,
tacirler, zanaatkârlar, tarım bağımsız çalışanları) / Kamu
görevlileri.

DANIMARK

i) Genel Yapı: Maktu yardımları ve ek yardımları öngören (ATP)
üniversel (yaygın) rejim.
ii) Dağılım:
• Üniversel Rejim: Ulusal vatandaşların tümü
• İstihdama Dayalı Genel Rejim (Bütün ücretliler).
• İsteğe Bağlı Erken Emeklilik Rejimi: İşsizlik sigortası
sandıklarına bağlı kimseler/60 yaşından yukarı kimseler.

FINLANDIYA

i) Genel Yapı: Maktu yardımları öngören ulusal üniversel sistem ve
kazanca bağlı mesleki aylık sistemini kapsayan iki düzeyli kamusal
sistem.
ii) Dağılım:
• Üniversel Rejim: Bütün oturanlar
• Mesleki Rejimler: Özel sektörde çalışan ücretlilerin hemen
tamamı
• Özel Rejimler: Bazı branşlarda (örneğin inşaat kesiminde) geçici,
kısmî, sürekli işlerde çalışanlar/ Gemi adamları/ Zanaatkârlar/
Tarım bağımsız çalışanları/ Tarım dışı bağımsız çalışanlar, kamu
görevlileri.
i) Genel Yapı: Kazanca bağlı genel rejim ve ek rejimi içeren iki
düzeyli zorunlu ulusal sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim: Ücretliler genel toplamının yaklaşık % 70 ini
oluşturan özel sektör ücretlileri.
• Ek Rejim: Genel rejime tabi olup özel kesimde ve
kamu kesiminde zorunlu ek aylık rejimlerine tabi olmak zorunda
olan kimseler (ARCO, AGİRG ve diğer ek rejimler).
• Özel Rejimler: Kamu görevlileri, maden işçileri, gemi adamları,

FRANSA
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demiryolu müs tahdemleri, diğer kamu işyerleri, tarım bağımsız
çalışanları, çeşitli kesimlerden bağımsız
çalışanlar.
HOLLANDA

İNGILTERE

İRLANDA

i) Genel Yapı: Yarı üniversel kapsamlı, primli, maktu yardımları ön
gören sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim: Bütün oturanlar (yaşlılık ve rücu aylıkları)/18
yaşından yukarı bütün oturanlar (malüllük aylıkları)/ Bütün
ücretliler (malüllük aylıkları ek yardımları) .
• Mesleki Ek Rejim: Özel kesim ücretlileri.
• Özel Rejim: Kamu görevlileri.
i) Genel Yapı: İstihdama dayalı maktu yardımlar rejimi ile kamu
rejiminden ayrılma olanağı sağlayan kazanca dayalı aylıklar
rejiminden oluşan iki düzeyli sistem.
ii) Dağılım:
• Baz Rejim: Ücretliler, bağımsız çalışanlar ve isteğe bağlı prim
ödeyenler (kazanca dayalı kamu rejiminden (SERPS) ayrılıp bir
mesleki rejime ve 1988 yılından sonra bir şahsi emeklilik rejimine
geçme olanağını sağlar).
• Primsiz (çeşitli ödenekleri içeren) Rejim: 80 yaşından yukarı
bütün oturanlar.
i)

Genel Yapı: Gelir kontrolüne dayalı, primli/primsiz maktu yardımları
öngören iki düzeyli sistem.
ii) Dağılım :
• Primli Rejim : Kamu görevlileri, aile hizmetleri ve bazı kısmi
süreli işlerde çalışanlar hariç 16 yaşından yukarı bütün ücretliler.
• Primsiz Rejim : Bütün oturanlar.

İSPANYA

i) Genel Yapı: Ücretliler için üniversel nitelikli ve bağımsız çalışanlar
için isteğe bağlı “kazanca dayalı” sistem.
ii) Dağılım :
• Genel Rejim : Sanayi ve hizmet sektörü ücretlileri.
• Özel Rejimler : Gemi adamları, balıkçılar, maden işçileri, tarım
çalışanları, serbest meslek sahipleri, demiryolları müstahdemleri,
sanatkarlar, boğa güreşçileri, futbolcular, ticari mümessiller, kamu
görevlileri, bağımsız çalışanlar.
• İsteğe bağlı mesleki emeklilik rejimi : Kısmi süreli işlerde
çalışan ücretliler

İSVEÇ

i) Genel Yapı : Üniversel yardımlardan ve kazanca dayalı yardımlardan
oluşan iki düzeyli kamusal sistem.
ii) Dağılım :
• Üniversel Rejim : Bütün oturanlar
• Kazanca Dayalı Rejim : Bütün ücretliler ve kazançları belli bir
“baz miktarı” aşan bağımsız çalışanlar.
• Özel Rejim : Kamu görevlileri
• Zorunlu Mesleki Rejim: Özel sektör ücretlileri.
• Ek Rejim : Baz miktara ek olarak ödenen ek aylıktan
yararlananlar.
i) Genel Yapı : Kazanca dayalı rejimler ve gelir kontrolüne dayalı
üniversel programlar sistemi.
ii) Dağılım :
• Genel Rejim : Özel sektör ücretlileri
• Özel Rejimler : Kamu görevlileri, demiryolları müstahdemleri,
bağımsız çalışanlar
• Gelir Kontrollü Aylık Rejimi : Gelir durumu geçim için yetersiz
olan ve diğer yardımlardan yararlanamayan 65 yaşından yukarı
kimseler.

İTALYA

LÜKSEMBURG

i) Genel Yapı : Ücretliler ve çoğu bağımsız çalışanlar için üniversel
nitelikli, kazanca dayalı sistem.
ii) Dağılım :
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• Dört Genel Rejim : İkisi ücretliler (işçiler ve
müstahdemler) ve ikisi bağımsız çalışanlar (tarım bağımsız çalışanları, tacirler ve zanaatkârlar/ Serbest meslek mensupları)
• Özel Rejimler: Kamu görevlileri, demiryolları
müstahdemleri.
PORTEKIZ

i) Genel Yapı: İstihdamdan yararlanan kimseler için yarı üniversel
nitelikte kazanca dayalı sistem.
ii) Dağılım:
• Genel Rejim : Ücretliler (sanayi, ticaret ve hizmet sektörü işçileri
ve müstahdemleri, bağımsız çalışanlar).
• Özel Rejimler: Kamu görevlileri, tarım çalışanları.
• Sosyal Güvenlik Aylık Rejimi : Primli rejimler kapsamına
girmeyen bütün kişiler.

YUNANISTAN

i) Genel Yapı : Ücretlilerin hemen tamamını kapsayan kazanca dayalı
sistem.
ii) Dağılım :
• Genel Rejim : Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü ücretlileri,
kentlerde yaşayan bazı bağımsız çalışanlar.
• Özel Rejimler : Kamu görevlileri, tarım işçileri, özel sektörde bazı
bağımsız çalışan grupları.
• AB üyesi ülkelerde halen geçerliliği olan yukarıdaki rejimlerde
sağlanan sosyal güvenlik yardımları dışında zorunlu veya isteğe
bağlı sigorta sistemiyle sağlanan ikinci ayak ek aylık rejimleri
mevcuttur.
• AB üysi diğer ülkelerdeki “Rejim Yapılanması” için güvenilir bir
kaynak mevcut değildir; bu konuya ilişkin bilgi için kitabın sosyal
sigorta kolları ile ilgili Karşılaştırmalı Tablolara bakılmalıdır.
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KISIM 1/B

AVRUPA ÜLKELERİ
SOSYAL KORUMA TEŞKİLAT ŞEMALARI

•
•

AB ÜYESİ ÜLKELER (27)
AVRUPA EKONOMİK ALAN ANLAŞMASINA (AEA/EEE) TARAF ÜLKELER
(İZLANDA, LİECHTENSTEİN, NORVEÇ, İSVİÇRE / 4)

KAYNAK:
•
•

AB Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Genel Müdürlüğü
(01/01/2004 tarihli Karşılaştırmalı Sosyal Koruma Tabloları, MISSOC).
Avrupa Konseyi (01/01/2002 tarihli Karşılaştırmalı Sosyal Koruma Tabloları,
MISSEOC).
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Aile Yardımları

Ebeveyn izni
ödenekleri

Noterler Sigorta Sandığı

Tarım Sosyal Sigorta Sandığı

Demiryolları Sigorta Kurumu

Aylıklar
Sandıkları

Malüllük
Yaşlılık Ölüm

Yerel Tahsilat
Ofisleri

Avusturya Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği

Aylıklar
Sigortası

İlçeler ve
Belediyeler
İdaresi

9 Eyalet
Hükümeti

Sosyal Eylem

FEDERAL SOSYAL GÜVENLİK VE KUŞAKLAR BAKANLIĞI

Ebeveyn İzni
Ödenekleri

9 Bölge Sandığı
10 Bölge Sandığı

Hastalık
Analık

İş kazaları
ve Meslek
Hastalıkları

Kazalar Genel
Sigorta Şirketi

Hastalık
Sigortası :
Hastaneler
Hariç

Kazalar
Sigortası

Kamu Hizmeti Sigorta Sandığı

9 Eyalet Fonu

Hastalık
Sigortası :
Hastaneler

FEDERAL SAĞLIK VE KADINLAR BAKANLIĞI

AVUSTURYA

Bölge
İstihdam
Acenteleri

9 Eyalet
Acentelerinin
İstihdam
Servisleri

Federal
İstihdam
Acentesi

İşsizlik

FEDERAL
EKONOMİ,
ÇALIŞMA
BAKANLIĞI
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• Müstahdemler Federal
Sosyal
Sigorta
Sandığı
• İşçiler Bölge
Sigorta
Kuruluşları
• Madenciler
Sandığı
• Demiryolları
Sandığı
• Gemi
adamları
Sandığı
• Tarım
Bağımsız
Çalışanları
Emekli
Sandığı

Malüllük
Yaşlılık
Ölüm
Hastalık Analık

Sandıklar veya • Yerel
Müstahdemler
Sandıklar
ve Kamu
• İşyeri
Sektörü
Sandıkları
Çalışanları
• ZanaatkârFederal Bölge
lar Meslek
Sandıkları
Birlikleri
Sandıkları
• Yardım
Sandıkları
• Tarımcılar
Sandıkları
• Gemiadamları
Sandıkları

İş Kazaları
ve Meslek
Hastalıkları

• Bağımlılık
Sigortası
Sandıkları
• Yerel
Sandıklar
• İşyerleri
Sandıkları
• Zanaatkârlar Meslek
Birlikleri
Sandıkları
• Tarımcılar
Sandıkları
• Gemi
adamları
Sandıkları

Bağımlılık

• Eyalet Kırsal
Kesim
Ve Özerk
Kentler
Sosyal
Yardım
Büroları
• Komünlerarası Sosyal
Yardım
Kurumları

Sosyal Yardım

BMGS
FEDERAL SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

• Federal
Çalışma
Acenteleri
• Bölge
Çalışma
Müdürlükleri
• Çalışma
Acenteleri

İşsizlik”

BMWA
FEDERAL
EKONOMİ
VE ÇALIŞMA
BAKANLIĞI

• Federal
Çalışma
Acenteleri
• Bölge
Çalışma
Müdürlükleri
• Çalışma
Acenteleri

Aile
Ödenekleri
(Sosyal
Yardım
olarak)

• Eyaletlerde
Çeşitli
Merciler

Ebeveyn
Eğitim
Ödeneği
(Nafaka Aylığı
Avansı)

BMFSFJ
FEDERAL AİLE, ÜÇÜNCÜ
YAŞ, KADINLAR VE GENÇLİK
BAKANLIĞI

• Federal
Finansman
Ofisi
• Çalışma
Acenteleri
Aile
Sandıkları
• Kamu Aile
Sandıkları

Aile Ödenekleri
(Mali
hafifletme için)

BMF
FEDERAL
MALİYE
BAKANLIĞI

Bundesversicerungsamt: Ülkesel yetkisi 3 eyaleti aşan Sosyal Sigorta Kuruluşları Kontrol Mercii (Federal Bölgeler); diğer hallerde kontrol eyaletlerin Sosyal İşler
Bakanlığı ve onun yetki verdiği kurumlarca yapılır.

Kentler ve
Komünlerin
Konut
Ödenek
Büroları

Konut Ödeneği

BMVBW
FEDERAL
TAŞIMACILIK
İNŞAAT
VE KONUT
BAKANLIĞI

ALMANYA
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• Meslek
Hastalıkları
Fonu (FMP)
• İşkazaları
Fonu (FAT)
• Müşterek
Sandıklar
veya
tanınmış
Özel Sigorta
Şirketleri
(İş Kazaları
İçin)

Aylıklar Ulusal
Ofisi

• Hastalık
Malüllük
Sigortası
Ulusal Kurumu
(INAMI)
• (Sağlık
ve ödenek
yardımları ayrı
yönetilir)
• Tanınmış
Mütüaliteler
Ulusal
Birlikleri,
Hastaneler
• Hastalık,
Analık
Sigortası
Yardım Sandığı
• Demiryolları
Ulusal Şirketi
Sağlık
Yardımları
Sandığı
• Mütüaliteler ve
Yardım Sandığı
Ofisleri
• Ücretli
Çalışanlar
Aile
Ödenekleri
Ulusal Ofisi
(ONAFTS)
• Aile
Ödenekleri
Telafi
Sandıkları
veya
ONAFTS
Bölge
Büroları
veya Bazı
Meslekler
İçin Özel
Sandıklar

Aile Ödenekleri

Kamu Sosyal
Eylem
Merkezleri

Sosyal
Bütünleşme
Hakkı

• Ulusal
İstihdam Ofisi
(ONEM)
• İşsizlik
Ödenekleri
Ödeme
Sandıkları
veya Tanınmış
Temsilci
Sendika
Kuruluşları
(İşsizlik
ödeneğini
ödemekle
görevli)

İşsizlik

SPF
İstihdam,
Çalışma
ve Sosyal
Bütünleşme

Sosyal Kamu Hizmetlerinden Sorumlu Yetkili Makamlar : Sosyal İşler Bakanlığı / İstihdam Bakanlığı
/ Aylıklar Bakanlığı / Kamu Görevi, Sosyal Bütünleşme Büyük Kentler Politikası ve Fırsat Eşitliği
Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Ulusal Ofisi : (İş Kazaları Hariç) primlerin tahsili ve mali vasıtaların dağıtımı Kralın
tayin ettiği eşit sayıda yetkili işçi ve işveren temsilcisinden oluşur

İş kazaları
ve Meslek
Hastalıkları

Yaşlılık,
Ölüm

Hastalık,
Analık,
Malüllük

Federal Sosyal Güvenlik Kamu Hizmeti

Planlama, Sosyal
Bütünleşme,
Fakirliğe karşı
Mücadele ve Sosyal
Ekonomi Kamu
Hizmetleri

BELÇİKA

Aile
Ödenekleri

Yardımların
Ödenmesi

• INAMI
• Tanınmış
ütüaliteler
• Hastalık
Sigortası
Yardım
Sandığı

Hastalık,
Analık
Malüllük

Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Özerk Sandıklar +
Ulusal Yardım Sandığı : Primleri tahsil eder.

Yardımların
Ödenmesi

• Bağımsız
Çalışanlar
Sosyal
Sigortalar
Kurumu
(INASTI)
• Aylıklar
Ulusal Ofisi
(ONP)

Yaşlılık, Ölüm

INASTI : Mali Vasıtaların Dağıtımı

Yardımların Ödenmesi

“Yardımların Ödenmesi”

Bağımsız Çalışanlar Sosyal
Sigorta Sandıkları Ulusal
Yardım Sandığı

İflas
Sigortası

Federal Sosyal Güvenlik Kamu Hizmetleri
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Ulusal Sağlık
Servisleri
(Hekimler ve
Hastaneler)

Tıbbi ve
Sosyal
Servisler

SAĞLIK
BAKANLIĞI

Ulusal Prim
Ofisi

Ulusal
Sigorta
Primlerinin
tahsili ve
kaydı (NICS)
(Cifa Tax
Credit ve
Working Tax
Credit)

ULUSAL VERGİ
İDARESİ

İşverenle

Ödenekleri
(SAP)
• Ebeveyn
Ödenekleri
(SPP)

• Evlatlık

TİCARET
VE SANAYİ
BAKANLIĞI

İşverenler

Ödenen
Hastalık
Ödenekleri
(SSP)
• İşverence
Ödenen
Analık
Ödenekleri
(SMP)

• İşverence

Yerel Merciler

Vergiler
Ödenekleri
• Konut
Ödenekleri
• Yerel
Vergiler İçin
Yardım

• Kira ve Yerel

Çocuk Destek
Acentesi

Nafaka
Aylıklarının
Yönetimi

Aylıklar Servisi

Aylıkların
Yönetimi
ve
Ödenmesi

ÇALIŞMA VE AYLIKLAR BAKANLIĞI

BİRLEŞİK KRALLIK

İstihdam
Servisleri
ve
Konseyleri

Jobcentre Plus

Sosyal
Güvenlik
Para
Yardımları
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Hastalık Sigortası Ulusal
Fonu (Fon tıbbi hizmet
yardımlarını öder)

Sağlık Yardımları

SAĞLIK BAKANLIĞI

368
Analık

Malüllük

MALİYE BAKANLIĞI

Yaşlılık

Ölüm

İş kazaları
ve Meslek
Hastalıkları

Hesaplar Ulusal Divanı (Sayıştay)

Yardımları
Aile

Özürlüler
Fonu

Sosyal Yardım Fonu

Ulusal
istihdah
Servisi
(İşsizlik
deneklerini
Öder)

İşsizlik

Anlaşmalı Özel Sigorta
Şirketleri

Sigortalar Ulusal Kontrol
Acentesi

Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumu (ISS)
Bütün zorunlu sigorta rejimleri ile ilgili primleri toplar, kaynakları 5 Fona dağıtır ve *işsizlik* *Yaşlılık* *işkazası ve meslek hastalığı* ve *analık* ve *hastalık* yardımları hariç, diğer yardımları öder.

Hastalık

ÇALIŞMA VE SOSYAL
POLİTİKA BAKANLIĞI

Bakanlar Kurulu

PARLAMENTO
(Parlamentonun Kuruluş ve Faaliyetine İlişkin Tüzüğe Uygun Olarak Kontrol Yapar)

BULGARİSTAN

Kömünler

Ulusal Sosyal
Sigorta
Servisi
(Asgari geliri
ve sosyal
yardımları
sağlar)

Gelir
Garantisi
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Yerel Bürolar

Çek Sosyal
Güvenlik İdaresi

Mallüllük
Yaşlılık Ölüm
Hastalık

İlçe Çalışma
Büroları

İstihdam
Politikası
İdaresi
Bakanlık Kısmı

İşsizlik

Devlet İlçe
İdaresi Çalışma
Büroları

Aile Yardımları

Devlet Yerel
İdaresi
– Atanmış
Belediye
Meclisleri

Sosyal Yardım

ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

2 Özel Sigorta
Şirketi

İş Kazaları

ÇEK CUMHURİYETİ

Sağlık Yardımı Dağıtıcıları

9 Yasal Kamu Sigorta Şirketi
Temel Şirket : Genel Sağlık Sigortası Şirketi

Sağlık yardımları
Meslek Hastalıkları

SAĞLIK BAKANLIĞI
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Gelir Garantisi

Hareketlendirme
(Faal Hale Getirme)

Ek Aylık (ATP)
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Tanınmış Sigorta Şirketleri

İşsizlik Sigortası Sandıkları

Meslek Hastalıkları Ulusal Kurumu

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Ulusal Ofisi

Ek Aylıklar (ATP) Kurumu

Çalışma Müdürlüğü İşsizlik Sigortası

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

Rehabilitasyon
Reedükasyon
(İşe Alıştırma)

Hastalık - Analık
Para Yardımları

İşsizlik

İSTİHDAM BAKANLIĞI

Yerel İdareler

Sosyal Güvenlik Ulusal
Acentesi

Aile Ödenekleri

Malüllük – Yaşlılık

SOSYAL İŞLER VE FIRSAT
EŞİTLİĞİ BAKANLIĞI

DANİMARKA

Bölge İdareleri ve Yerel
İdareler

Ulusal Sağlık Kurulu

Ölüm Ödenekleri

Hastalık - Analık
(Sağlık yardımları)

İÇİŞLERİ VE SAĞLIK
BAKANLIĞI

Yerel Merciler

Gümrükler ve Vergiler Genel
Müdürlüğü

Genel Aile Ödenekleri

VERGİLER BAKANLIĞI
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Sağlık Sigortası Fonu

Sosyal Yardımlar
(Hastalık-Analık)

• Devlet
işsizlik
ödeneği
• İstihdam
Piyasası
Bürosu
• İstihdam
Bölge
Büroları

• İşsizlik
Sigortası
Yardımları
• İşsizlik
Sigortası
Sandıkları

İşsizlik

• Sosyal Sigortalar Bürosu
• Bölge Aylık Büroları

Yaşlılık, Malüllük, Ölüm - Aile
Yardımları

SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

ESTONYA

• Yerel Belediyeler

Sosyal Yardım
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• İşkazaları
• Meslek
Hastalıkları

• Özel Sigorta
Şirketleri
• Merkez
Kuruluşu:
Kazalar
Sigortası
Kurumları
Federasyonu
(TVL)

• Mallüllük
• Yaşlılık
• Ölüm

• KELA *
• Özel sektör
gelirlerine bağlı
yasal aylık
vericileri
• Merkez
Kuruluşu:
Finlandiya
Aylıklar Merkezi
(FTK)
• Kamu Hazinesi,
Komünlerin
Emekli
Sandıkları ve
Özel Sektör
gelirlerine bağlı
yasal aylıklar
için dini merciler

• Yerel Belediyeler
• Özel Sektör Servisleri

• Sağlık Yardımları

KELA *

Hastalık Analık
Para Yardımları

ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

* Baz yardımlar için ; parlamentonun velayeti altında bağımsız kuruluşlar.

• İşsizlik Sigortası
Sandıkları
• Sosyal Sigorta
Kurumu (KELA)
*

İşsizlik

ÇALIŞMA
BAKANLIĞI

FİNLANDİYA

KELA *

Aile Yardımları

• Yerel Belediyeler
• Özel Sektör
Servisleri

Sosyal Eylem ve
Sosyal Hizmetler

Sosyal
Sigorta Kurumu
(KELA) *

Konut Ödenekleri

ÇEVRE BAKANLIĞI
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CPAM

CRAM

CNAM
ORGANİC
CANCAVA
CNAVPL
CNBF/CMR/
AVA
OC

Hastalık
Analık
Malüllük

Hastalık
Analık
Malüllük

CNAMTS

Bağımsız
Çalışanlar

Ücretliler
ve Sağlık
Yardımları
için bir
merkezi rejim
kapsamına
girmeyen
mukimler

CAF

CNAF
(Esas olarak)

Aile
Yardımları

Mukimler

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

CNAV
CNAMTS
AGIRC
ARRCO
CAM/CNAV
CPAM
(Ek emeklilik
kurumu)

Yaşlılık,Ölüm
İşkazaları ve
Meslek Hast.

Ücretliler
(Ek aylık
için tarım
ücretlileri
dahil)

ORGANİC
CANCAVA
CNAVPL
CNBF
AVA /
ORGANIC

Yaşlılık
Ölüm

Bağımsız
Çalışanlar

ASSEDIC

ONEDIC

İşsizlik

Ücretliler
(Tarım dahil)

İl Sosyal
İdare Servisi
veya Komün
Servisi
CAF

Gelir
Garantisi
(RMI)

Mukimler

SOSYAL İŞLER, ÇALIŞMA VE DAYANIŞMA BAKANLIĞI

CMSA

CCMSA

İssizlik ve
ücretlilerle
ilgili ek emekli
aylıkları hariç
bütün aylıklar

Ücretliler ve
Tarım Bağımsız
Çalışanları

TARIMDAN
SORUMLU
BAKANLIK

AGIRC : Kadrolular Emeklilik Kurumları Derneği / ARRCO : Ücretliler Ek Aylık Rejimi Derneği / ASSEDIC : Sanayi ve Ticaret istihdam Derneği / AVA : Zanaatkârlar
Yaşlılık Sigortası / CAF : Aile Ödenekleri Sandığı / CNAM : Ücretsiz Çalışanlar Hastalık ve Analık Sigortası Ulusal Sandığı / CANCAVA : Zanaatkârlar Yaşlılık Sosyal
Sigorta Ulusal Özerk Telafi Sandığı / CCMSA : Tarım Sosyal Mütüalite Merkez Sandığı / CMSA : Tarım Mütüalite Sandığı / CMR : Bölge hastalık Sandığı /CNAF : Aile
Ödenekleri Ulusal Sandığı / CNAVPL: Çalışanlar Hastalık Sigortası Ulusal Sandığı /CNAV : Yaşlılık Sigortası Ulusal Sandığı /OC : Sözleşmeli Kuruluş / CPAM : Hastalık
Sigortası İlk Sandığı / CRAM : Hastalık Sigortası Bölge Sandığı / ORGANIC : Sanayi ve Ticaret Ulusal Birliği / Ücretliler rejiminde sosyal güvenlik primleri bütün
riskler için URSSAF (Sosyal Güvenlik ve Aile Ödenekleri primleri Tahsilat Birliği) tarafından tahsil edilir. Tarım dışı bağımsız çalışanların hastalık primlerini OC, serbz
est meslek sahiplerinin yaşlılık ve ölüm prmlerini AVA, ORGANIC, tarımda işletme sahiplerinin ve ücretlilerin primlerini CMSA’lar tahsil eder. İşsizlik sigortası primleri
ONEDIC’e ve ASSEDIC’e, ek aylık primleri ilgisine göre AGIRC’e ve ARRCO’ya ödenir.

Yerel Kuruluşlar :

Ulusal Bölgeler

Başka Kuruluşlar :

Riskler

İlgili Kurumlar

Bakanlıklar

FRANSA
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Kontrol :
Sosyal İşler ve İstihdam
Bakanlığı

Uygulama:
Belediyeler
Belediyelerin Sosyal
Servisleri

Gelir Garantisi
Sosyal Eylem (ABW)
Özel Gruplar İçin Asgari Gelir
(AOW/OAZ)

Kontrol:
Hastalık Sigortası Konseyi

Uygulama :
Hastalık Sigortası Fonu
Özel Hastalık Sigortası Şirketleri
Yönetim : Hastalık Sigortası Konseyi
(CVZ)
Hollanda Hastalık Sigortası Şirketleri
Derneği (ZN)

Ücretliler ve Tarım Bağımsız Çalışanları

SAĞLIK, KORUMA VE SPORLAR BAKANLIĞI

ABW : Sosyal Yadım Genel Kanunu / AKW: Aile yardımları Genel Kanunu / ANW : Ölüm Yardımları Genel Kanunu /AOW : Yaşlılık aylıkları Genel Kanunu /AWBZ :
İstisnai Tıbbi Giderler Kanunu / IOAW : Yaşlı, Kısmen Sakat ve İstihdamsız İşçiler Kanunu / OAZ : Yaşlı, Kısmen Sakat ve istihdamsız Bağımsız Çalışanlar
Gelir Kanunu / TW : İşçiler Ek Ödenek Kanunu / WAJONG : Genç Sakatlar Kanunu / WAO : Malüllük Sigortası Kanunu / WAZ : Bağımsız Çalışanlar Malüllük
Yardımları Kanunu / WW : İşsizlik Yardımları Kanunu / ZFW : Hastalık Sigortası Kanunu / ZW : Hastalık Ödenekleri Kanunu

Ulusal Sigorta Rejimleri/Primlerinin tahsili ve dağılımı : (AOW, ANW, AWBZ)

Uygulama:
Sosyal Sigortalar Bankası
Bölge Ofisleri (SVB)
Yönetim : SVB Ana Ofisi

Yaşlılık (AOW)
Ölüm (ANW)
Aile Yardımları (AKW)

Kontrol :
Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı

Uygulama:
Ücretliler Sigortası Rejimleri
Kanunu
Yönetim Kuruluşları (UWU,
GAK, UWV, FPB, SFB,UWV,
CADANS, GUO, UWUSZO)

Hastalık (ZW)
Analık (ZW/Para Yardımları)
Malüllük (WAO/WAZ/WA)
İşsizlik (WW)
Gelir Garantisi (Ek Yardımlar/
TW)

SOSYAL İŞLER VE İSTİHDAM BAKANLIĞI

HOLLANDA
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Para Yardımları
İşsizlik
Erken Emeklilik
İstihdama Destek

Sosyal İşler ve Aileler
Bakanlığı

Para Yardımları
Hastalık
Yaşlılık
Mallüllük / İşgöremezlik
Analık
Ölüm
Aile Yardımları
Tedavi Ödeneği (Sağlık

Sosyal İşler ve Aileler Bakanlığı (Merkez Komisyonları)

7 Bölge Sağlık Konseyi
1 Bölge Sağlık Ofisi

Sosyal Yardım

SOSYAL İŞLER VE AİLELER BAKANLIĞI

İRLANDA

Sağlık Yardımları
Körler
Analık Primi

SAĞLIK VE ÇOCUKLAR BAKANLIĞI

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

375

376

Ulusal Sağlık
Yardımları
Kurumu (INGESA)
•
Yetki Devirli
Özerk Bölge Kurumları
•
İşyerleri :
Sağlık Yardımlarının
Yönetiminde İsteğe
Bağlı İşbirliği

•

Sağlık Yardımları

SAĞLIK VE TÜKETİM
BAKANLIĞI

•
Sosyal
Güvenlik Ulusal
Kurumu (INSS)
•
İşyerleri
: İşgöremezliğin
Yönetiminde İsteğe
Bağlı İşbirliği
•
İşkazaları ve
Meslek Hastalıkları
Hizmetleri

• İşgöremezlik
• Analık
• Gebelik sonrası
risk
• Yaşlılık
• Ölüm ve
haksahipleri
• Aile Yardımları

• Devlet Kamu
İstihdam Servisi
(SEPEE)

• İşsizlik

SOSYAL İŞLER, ÇALIŞMA VE DAYANIŞMA BAKANLIĞI

• INSS
• İşkazaları ve
meslek hastalıkları
mütüelleri

• İşkazaları
• Meslek hastalıkları

ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

İSPANYA

•
Göçler ve
Sosyal Hizmetler
Kurumu (IMPERSO)
•
Yetki
Devirli Özerk Bölge
Kuruluşları

• Sosyal Hizmetler
• Primsiz Yardımlar
• Göçmenlere
Yardım

Özerk Bölge Kuruluşları

Asgari Uyum Ücreti

ÖZERK BÖLGELER
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İşsizlik Sigortası Sandıkları

Ulusal Çalışma İdaresi

İşsizlik : Baz
ödenek

İşsizlik : Gelirle
Oranlı Ödenek

SANAYİ, İSTİHDAM VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Diş Tedavileri
Sigortası

Belediyeler

Bölge Mercileri

Sosyal Sigorta Büroları

Sosyal Eylem

Ulusal Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Sağlık Yardımları

SAĞLIK VE ÇOCUKLAR BAKANLIĞI

Ulusal Sosyal Güvenlik
Ofisi

Hastalık Sigortası ve
Ebeveyn Sigortası
İşkazaları Sigortası
Aylık Sigortası
(Malülülük, Yaşlılık,
Ölüm)
Kısmi Aylık
Aile Yardımları

İSVEÇ
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Ek Sandık

AVS Ek Sandıklar

Yurtdışında
oturan
Sigortalılar için
AI Ofisi

Cenevre Kantonu
Analık Sigortası

AI Kanton Ofisi

Tanınmış Hastalık
Sandıkları

Telafi Merkezi

Federal veya
Kantonal
Merkezi Telafi
Sandıkları

İsviçre Sağlığı
Geliştirme Vakfı

Sigortalıların
Denetimine ilişkin
Kanuna tabi Özel
Sigorta Kurumları

Sosyal Hastalık
Sigortasını
uygulama yetkisine
sahip özel sigorta
kurumları

Baz Rejim
Yaşlılık ve Ölüm
Sigortası (AVS)
Ve Malüllük
Sigortası (CNA)

Kazalar Sigortası
Kamu Sandıkları

İsviçre Kaza
Sigortası Ulusal
Sandığı (CNA)

Konfederasyonca
tanınan hastalık
sandıkları
(Kamusal ve Özel
Sandıkları

Yaşlılık
Ölüm
Malüllük

Kanton Telafi
Sandıkları
(Cenevre, Zürih
ve Bale Ville
sandıklarındakiler
hariç)

AVS/AI Ek
Yardımları

FEDERAL SOSYAL SİGORTA OFİSİ

LAMAL Koruma
Kurumu

İşkazaları Meslek
Hastalıkları

Hastalık Analık

FEDERAL KAMU SAĞLIĞI OFİSİ

Ek Koruma

2.Ayak Merkezi
Fon Dahil,
Garanti Fonu

Tescilli Koruma
Kurumları

Mesleki Koruma
Yaşlılık Ölüm
Asgari Malüllük
(PP)

İŞVİÇRE

Sosyal Eylem

Kanton Telafi
Sandıkları

Federal Rejim :
Tarım
çalışanları ve
küçük köylüler

Aile Ödenekleri

Kantonlar
Komünler
CSIAS

Aile Ödenekleri
Telafi Sandıkları
(tanınmış
özel sandıklar
ve Kanton
Sandıkları)

Kanton
Rejimleri
Diğer
Çalışanlar

Kontrol Komisyonu

İşverenler

AVS Telafi Merkezi

AVS Telafi
Sandıkları

Üç Taraflı
Komisyonlar

Bölge İş Bulma
Ofisleri

İşsizlik Sigortası
Telafi Organı (Telafi
Fonu dahil)

İşsizlik Sigortası
Telafi Organı (Telafi
Fonu dahil)

Kamu İşsizlk
sandıkları (Kantonlar
ve anlaşmalı özel
işsizlik sandıkları

İşsizlik

EKONOMİ
MÜŞTEŞARLIĞI
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Sigortalı
Çalışanlar
Ulusal Koruma
ve Yardım
Kurumu
(ENPALS)

İtalyan
Gazetecileri
Ulusal Koruma
Kurumu (INPGI)

Kamu
Çalışanları
Ulusal Koruma
Kurumu
(INPDAP)

Ulusal Koruma
Kurumu (INPS)

Malüllük
Yaşlılık
Ölüm

İşsizlik

Ulusal Sosyal
Koruma Kurumu
(INPS)

Hastalık
Analık

Ulusal Sosyal
Koruma Kurumu
(INPS)

Ulusal Sosyal
Koruma Kurumu
(INPS)

Aile Yardımları

ÇALIŞMA BAKANLIĞI

İşkazaları
Sigortası Ulusal
Kurumu (INAIC)

İş Kazaları
Meslek
Hastalıkları

İTALYA

Ulusal Sosyal
Koruma Kurumu
(INPS)

Gelir Garantisi

Bölgeler ve
Muhtarlıklar

Sağlık

SAĞLIK
BAKANLIĞI

Bölgeler ve
Muhtarlıklar

Gelir Garantisi

İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
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Vergi İdaresi

Aile Yardımları

Aylık Fonu

Ek Aylıklar
Malüllük
Yaşlılık
Yetim Aylığı
Dul Kadın Aylığı

MALİYE BAKANLIĞI

Sağlık
Yardımları
Merkezi /
Hastaneler /
Özel Hekimler

Sağlık
Yardımları
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Ebeveyn
Ödenekleri

Sosyal Güvenlik Ulusal Kurumu
(TR)

Para Yardımları/
Baz Aylıklar
Hastalık
Yaşlılık
Malüllük
Yetim Aylığı
İşkazası/Meslek
Hastalıkları
Devlet Sosyal
Yardımları

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANLIĞI

İZLANDA

İstihdam Servisi

İşsizlik

Yerel Merciler

Sosyal Yardım

SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI
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Hastalık ve Analık
İşkazaları ve Meslek
Hastalıkları
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Müdürlük Bürosu
5 İlçe Bürosu

Yaşlılık
Sosyal Aylık
Ölüm
Özel Ödenek
Malüllük

Sosyal Sigorta Servisleri

İşsizlik

ÇALIŞMA VE SOSYAL SİGORTA BAKANLIĞI

Sosyal Koruma Servisleri

KIBRIS

Aile Ödenekleri
Çocuk ve Analık
Ödenekleri

Primli ve Primsiz
Yardımlar Servisi

MALİYE BAKANLIĞI

• Sağlık Yardımları
Rejimi Teşkilatı
• Nüfus Sağlığının
Korunması ve
Geliştirilmesi

Sağlık Yardımları

SAĞLIK BAKANLIĞI
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Hastalık ve
Analık Para
Yardımları

İşkazaları
ve meslek
Hastalıkları

Müdürlük Bürosu
5 İlçe Bürosu

Malüllük
Yaşlılık
Ölüm

Aile
Yardımları

Sosyal Sigorta Ulusal Acenteleri

SOSYAL KORUMA BAKANLIĞI

İşsizlik

Sosyal yardım

Sosyal Yardım
Fonu ve
Belediyeler

LETONYA

Bölge Hastalık
Sandıkları (5)
Belediye Te
Bölge Hastalık
Sandıkları (5)
Belediye
Tesisleri
фsisleri

Zorunlu Sağlık
Sigortası Ulusal
Acentesi

Bölge Hastalık
Sandıkları (5)
Zorunlu Sağlık
Sigortası Ulusal
Acentesi Bölge
Büroları

Vergiler Servisi
(Sosyal Sigorta
Primleri ve
Gelir Vergisinin
tahsili)

SAĞLIK
BAKANLIĞI
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İşsizlik

Kazalar

Özel Örgütler

Hastalık ve
Analık

Özel Örgütler

Ekonomi Ofisi

Ek Koruma
2.Ayak

Yaşlılık
Malüllük
Ölüm

Baz Sistem
1.Ayak

Yaşlılık
Malüllük
Ölüm
Aile
Ödenekleri

Ek Ödenekler
(Güçsüzlük
Ödeneği)

Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
Malüllük Sigortası
Aile Yardımları Para Sandığı

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

LİECHTENSTEİN

Kör Kişiler
Ödeneği
/ Yeniden
Bütünleşme
Önlemleri

Sosyal
Yardım

Sosyal
Hizmetler Ofisi
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Sosyal Sigorta
Ulusal Fonu
Yerel Bürolar (47)

• Sosyal Sigorta
Ulusal Fonu
• Özel Aylık Fonu
(Finanse Edilen
Aylıkları /2. Ayak)

Hastalık, Analık,
Malüllük, Yaşlılık ve
Ölüm
İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları

Yerel Bürolar (46)

Ulusal Çalışma
Bürosu

İşsizlik

Yerel Belediyeler
(60)

Aile Yardımları

SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI

LİTVANYA

Yerel Belediyeler
(60)

Hastalar Ulusal
Fonu

Sağlık yardımları

SAĞLIK
BAKANLIĞI
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Kaza
Sigortası

Sosyal Güvenlik
Tıbbi Kontrolü

Komün Sosyal Güvenlik Merkezi

Kömür
İdaresi

Tarım Hastalık Sandığı

Özel
Müstahdemler
Aylık Sandığı

Yaşlılık
Malüllük
Sigortası
Kuruluşları

Sosyal Eylem Ulusal
Fonu

Ulusal Dayanışma
Fonu

Tarım Hastalık Sandığı

Aile yardımları
Ulusal Sandığı

Aile Yardımları

AİLE BAKANLIĞI

Sosyal
Bütünleşme (RMG)

Bağımsız Meslekler Hastalık
Sandığı

Kazalar
Sigortası
Derneği

Sosyal Sigortalar Ofisi

Aylık
Sigortası

Kömür
İdaresi

Yönetici
UCM

Bağımlılık
Sigortası

Değerlendirme ve
Yönlendirme Merkezi

CFL Tıbbi Yardımlaşma

Memurlar ve Kamu
Hastalık Sandığı

Memurlar ve Kamu
Hastalık Sandığı

ARBED Müstahdemleri
Hastalık Sandığı

Özel Müstahdemler
Hastalık Sandığı

İşçiler Hastalık
Sandığı (ARBED)

İşçiler Hastalık
Sandığı

Hastalık sandıkları
Birliği

Hastalık Analık
Sigortası

Sosyal Güvenlik
Genel Müfettişliği

SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

LÜKSEMBURG

İstihdam Merkezi

İşsizlik Yardımları

ÇALIŞMA VE İSTİHDAM BAKANLIĞI
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Devlet Hazinesi

Devlet Hazinesi Bölge
Müdürlükleri

Ulusal Sağlık
Sigortası Fonu

Sağlık Sigortası Fonu
Büroları

Aylıklar Müdürlüğü

Aile Yardımları

Ulusal Aylık Sigortası
Merkez İdaresi

Sağlık Yardımları / Hastalık – Para Yardımları /
Analık / Yaşlılık (1. Ayak Aylıkları) / Malüllük /
İşkazası ve Meslek Hastalıkları / Ölüm

SAĞLIK, SOSYAL İŞLER VE AİLE BAKANLIĞI

Yerel Merciler

Sosyal Yardım

MACARİSTAN

Yaşlılık
2. Ayak Aylıkları

MALİYE BAKANLIĞI

İstihdam
Merkezleri

İstihdam Bürosu

İstihdam İşsizlik

İSTİHDAM
VE ÇALIŞMA
BAKANLIĞI
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Sosyal
Güvenlik
Servisi

Avrupa İşleri
Müdürlüğü

Aile
Koruma
Servisi

Avrupa İşleri ve
Uluslararası İşler
Genel Müdürlüğü

Sosyal
Konut
Servisi

Proje Geliştirme
Müdürlüğü

Konutlar
İnşaat ve
İdame
Bürosu

Konutlar
Mercii

Proje Hazırlama
Müdürlüğü

ONG’ların
İrtibat
Bürosu

Toplu Servisler

Ulusal
Komisyon
Sakat
Kimsesizler

Haberleşme
Yönetim
Bölümü

Daimi Sekreter

Uyuşturucu
Alkol ve
Diğer
Bağımlılık
Maddeleri
İle
Mücadele
Ulusal
Komitesi

AİLE VE SOSYAL DAYANIŞMA BAKANLIĞI

MALTA

Erkeklerle
Kadınlar
arasında
Eşitlik
Ulusal
Komisyonu

Sedqua

Ulusal Aile
Komisyonu

Sepport

Çocuklar
ve Gençler
Tavsiye
Komisyonu

Appoga

Çocuklar
Komisyonu

Sosyal Koruma
Hizmetler
Tesisi
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Ulusal Sigorta
Servisi Tahsilat
Acentesi

ÇOCUKLAR VE AİLE
BAKANLIĞI
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Ulusal Sigorta
Ofisleri (470
birim)

Bölgeler Ulusal
Sigorta Ofisleri
(19 Bölge)

Ulusal Sigorta
Servisi Mesleki
Yaşam Merkezleri

Ulusal Sigorta İdaresi

SOSYAL İŞLER
BAKANLIĞI

NORVEÇ

Yurtdışı Sosyal
Sigortalar Ulusal
Ofisi

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yerel Kademe
Yerel Çalışma
Ofisleri

Bölge Kademesi
Bölge Çalışma
Ofisleri

Çalışma
Müdürlüğü

ÇALIŞMA
VE İDARE
BAKANLIĞI
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Bölge Birimleri (53)

Sosyal Sigorta
Kurumu

• Hastalık ve Analık
(Para Yardımları)
• Malüllük/Yaşlılık/
Ölüm
• İşkazaları ve Meslek
Hastalıkları (Para
Yardımları)
• Aile Yardımları

Sakat Kimseler
Rehabilitasyon Ulusal
Fonu

Bölgeler ve Yerel
İstihdam Büroları

İşsizlik

EKONOMİ, ÇALIŞMA VE SOSYAL POLİTİKA BAKANLIĞI

POLONYA

Bölgesel ve Yerel
Sosyal Eylem
Merkezleri

Sosyal Eylem Aile Yardımları

Bölge Hastalık
Sandıkları (16)

Sağlık Yardımları

SAĞLIK BAKANLIĞI
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• Teknik Eğitim
Merkez
Kuruluşları
• Dayanışma ve
Sosyal Güvenlik
Kurumu

Para Yardımları :
Hastalık / Analık /
Malüllük / Yaşlılık
/ Ölüm / Hak
sahipleri / Aile
Yardımları

Mesleki Riskler
Ulusal Koruma
Merkezi

İşkazaları (X) ve
Meslek Hastalıkları

Sosyal Güvenlik Müsteşarlığı

• Teknik Eşgüdüm
Kuruluşları
• İstihdam
Merkezleri
• Dayanışma ve
Sosyal Güvenlik
Kurumu

İşsizlik

• Teknik Eşgüdüm
Merkez Kuruluşları
• Dayanışma ve
Sosyal Güvenlik
Kurumu

Gelir Garantisi :
• Malüllük/Yaşlılık/
Ölüm
• Sosyal
Bütünleşme Geliri

Çalışma Müsteşarlığı

SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA BAKANLIĞI

PORTEKİZ

• Teknik Eşgüdüm
Merkez Kuruluşları
• İstihdam
Merkezleri
• Dayanışma ve
Sosyal Güvenlik
Kurumu

Gelir Garantisi :
• İşsizlik

• Ulusal Sağlık
Servisi
• Bölge Sağlık İdare
Merkezleri
• AET Bölge Sağlık
İdareleri

Sağlık Yardımları

SAĞLIK BAKANLIĞI
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Hastalık Sigortası Ülkeler Ofisi
(41)

Hastalık Sigortası Ulusal Ofisi

Sağlık Yardımları

SAĞLIK VE AİLE BAKANLIĞI

Aylıklar ve Diğer Sosyal
Sigorta Hakları Ulusal
Ofisi

Aylıkları Ülke Ofisleri
(41)

Ülke İstihdam Acenteleri
(41)

• Yaşlılık Aylığı
• Erken Emeklilik Aylığı
• Erken Emeklilik Kısmi
Aylığı
• Malüllük aylığı
• Ölüm aylığı
• Hastalık Yardımı
Hastalıkların Önlenmesi
ve Çalışma Gücünün
İyileştirilmesi
• Analık Ödeneği
• Çocuk Bakım Ödeneği
• Ölüm Yardımları

Ulusal İstihdam Acentesi

İşsizlik Ödeneği

Yerel Topluluklar

• Sosyal Yardım
• Çocuk Aile Ek
Ödenekleri

ÇALIŞMA VE SOSYAL DAYANIŞMA BAKANLIĞI

ROMANYA

Okullar

Devlet Çocuk Ödeneği

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
BAKANLIĞI
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IV.İlişkiler

III.Kurumlar

II.Faaliyet
Alanı

1.Mevuat ve
Yöntem

İşkazaları
ve Meslek
Hastalıkları

İşyerleri

Hastalık
Analık
(Para
yardımları)

Sosyal Sigorta Bağlı Birimleri
(Askeri Sosyal Güvenlik
Bürosu)

Sosyal Sigorta Acentesi
(Askeri Sosyal Güvenlik Bürosu)

Yaşlılık
Malüllük
Ölüm

Sosyal
Eylem

Bölge
Çalışma
Sosyal İşler
ve Aile
Büroları

Bölge Yetkili
Mercileri
ONG’lar

Çalışma, Sosyal İşler ve Aile
Bürosu
(Bölge Yetkili Mercileri,
Vakıflar

İşsizlik

ÇALIŞMA, SOSYAL İŞLER VE AİLE BAKANLIĞI

SLOVAKYA

• Vergi
Büroları
• İşyerleri

Topluluk
Sağlık
Merkezleri

Hastaneler

Sağlık Sigorta
Acentesi

Sağlık Yardımları
(Tıbbi Tedavi)

Aile Yardımları

Vergi Müdürlüğü

SAĞLIK
BAKANLIĞI

MALİYE
BAKANLIĞI
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Slovenya
İstihdam Servisi

12 Bölge Birimi
59 Bağlı Birim

9 Bölge Birimi
3 Bağlı Birimi

İşsizlik

Slovenya Aylık
ve Malüllük
Sigortası Kurumu

Malüllük / Yaşlılık /
Ölüm / İşkazaları
ve Meslek Hastalıkları (Aylıklar ve
Para Yardımları)

Sosyal Eylem

Sosyal Çalışma
Bölge Merkezleri
(62)

• Aile Ödenekleri
• Analık

ÇALIŞMA, AİLE VE SOSYAL İŞLER BAKANLIĞI

SLOVENYA

İşkazaları
ve Mealsek
Hastalıkları
(Sağlık
Yardımları
ve Hastalık
Ödenekleri)

10 Bölge Birimi
45 Bölge Birimi

Slovenya Sağlık Sigortası Kurumu

• Sağlık
Yardımları
• Hastalık
Ödenekleri

SAĞLIK
BAKANLIĞI
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Ölüm
İşkazası ve Meslek Hastalıkları

Sosyal Sigortalar Kurumu (IKA)
İşsizlik ve Aile Yardımları dahil bütün branşlarla ilgili primleri tahsil görevini de yapar.
Tüm ülkede yerel büroları vardır.

Hastalık
Analık
Malüllük
Yaşlılık

ÇALIŞMA, AİLE VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

YUNANİSTAN

El Emeği İstihdam Ofisi (OAED)
(Büyük illerde büroları vardır /
Diğer illerde IKA’nın büroları görevidir)

İşsizlik
Aile Ödenekleri
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AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE
BAŞKANLIĞI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANA HİZMET BİRİMLERİ

GENEL KURUL

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

DANIŞMA BİRİMLERİ

BAŞKAN YARDIMCILARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TÜRKİYE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

YÖNETİM KURULU
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KISIM II
31 ÜLKEDE SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARININ
FİNANSMANI SOSYAL SİGORTA KOLLARI İLE İLGİLİ
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR
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 Almanya gibi.
 Prim ve devlet bütçesi.

 Prim (KÕsmi açÕk kapatma)
 Prim (sigortalÕ / iúveren)
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 Oran sandÕklarÕn statülerine göre
de÷iúir. 01 Ocak 2004 itibariyle
belirlenen prim oranlarÕ : % 7,1
(ücretli), % 7,1 (iúveren), toplam :
% 14,2 YÕllÕk Tavan : 41.850 E.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ primine dahildir.

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

BELÇùKA

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 HastalÕk ve analÕk gibi.
 HastalÕk ve analÕk gibi.
 HastalÕk ve analÕk gibi (ayrÕca, iú
kazalarÕ için iúveren primi).
 HastalÕk ve analÕk gibi.
 HastalÕk ve analÕk gibi.
 Genel ølke : Toplu Yönetim.
 Temel Prim : % 24,87 (iúveren), %
13,07 (ücretli) / Toplam : % 37,94
 Vasat Ücret Primi : % 7,48 (iúveren).
 10 ve daha Fazla øúçi ÇalÕútÕran
øúletme Primi : % 1,69 (iúveren).
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ øçin Memur Rejimi
Primi : % 3,55 (memur), % 3,80
(devlet)
 Ücret tavanÕ yoktur. øhtiyaca göre
toplu yönetimden prim alÕnÕr.

 Toplu yönetimden pay: Toplu prim,
devlet sübvansiyonu, ihtiyaca göre
alternatif finansman.
 Toplu yönetimden pay: Toplu prim,
devlet sübvansiyonu, ihtiyaca göre
alternatif finansman.
 Özel bir branú yoktur.

ÜLKELER

 øúçiler : % 3,90 / øúveren : % 3,50 / Toplam
: % 7.40.
 Müstahdemler : % 3,70 / øúveren : % 3,70,
Toplam : % 7,40.
 “Özgürler” Olarak AdlandÕrÕlan Ücretliler :
% 3,55 (müstahdemler), % 3,45
(iúveren), Toplam ; % 7.
 Geçindirilen Aile Bireyleri øçin Prim : %
3,40 (Mühtahdemler).
 Tavan : ølke Olarak: Ayda 3.450 E/ istisnai
Ödemeler : YÕlda 6.900 E.
 Almanya gibi.

 Almanya gibi.

 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi
 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 Prim (iúveren)

 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi
 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 Prim (iúveren)

 Genel Toplu Prim yoktur.

 Vergi

 Prim (iúveren)

3. Ba÷ÕmlÕlÕk (Uzun Süreli
YardÕmlar)
4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk
6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

AVUSTURYA

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

ALMANYA

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

Konular

TABLO I – FùNANSMAN

 Ücretliler: Brüt ücretin % 4,4 ü (%
1,1 ücretli / % 3,3 iúveren) /
Tavan yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: (iste÷e ba÷lÕ)
sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Ücretliler: brüt ücretin % 13,5 i (%
4,5 ücretli / % 9 iúveren) / Tavan
yoktur. Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar:
Beyan edilen gelirin % 13,5 i
(gelir gider arasÕndaki farkÕn % 40
Õ / Tavan yÕlda 14,931 E).

 Yoktur.

 Prim (iúveren)
 Finansman vergi ile.

 Özel bir branú yoktur. Birçok
yardÕmlar vergi ile finanse edilir.
 Prim (sigortalÕ / iúveren)
 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Prim (iúveren)

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve vergi

ÇEK CUMHURùYETù
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 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 Primler farklÕ risk baremlerine göre
ilgili dernekler tarafÕndan tespit
edilir, iúveren öder.

 % 3,25 (ücretli), % 3,25 (iúveren).
YÕllÕk tavan: Eski eyaletlerde
61,200 E, yeni eyaletlerde 51.000
E.

 Vergi

 Yoktur.

7. Ölüm
8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

9. øúsizlik

10. Aile YardÕmlarÕ

C. Diøer Özel KatÖlÖmlar
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5. Malüllük
6. YaúlÕlÕk

 % 085 (ücretli), % 085 (iúveren),
Toplam : % 1,70.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 % 9,75 (ücretli), % 9,75 (iúveren),
Toplam : % 19,50
 TarÕm : Eski eyaletlerde 61,200 E,
yeni eyaletlerde 51.000 E.

4. Ba÷ÕmlÕlÕk

 Yoktur.

 Aile Giderlerini KarúÕlama Fonundan
finanse edilir (% 4,5 iúveren primi ve
vergiler). 60 yaúÕndan sonra ücretliler için
prim kaldÕrÕlÕr.

 Almanya gibi.
 % 1,40 (iúveren). Tavan : Ayda 3.450 E /,
YÕlda : østisnai Ödemeler øçin 6.900 E.
YaúlÕlar için: 60 yaúÕndan sonra primler
kaldÕrÕlÕr.
 % 3 (ücretli), % 3 (iúveren), Toplam % 6.
Tavan iú kazalarÕ gibi/Primler kadÕnlar
için 56 yaúÕndan, erkekler için 58
yaúÕndan sonra kaldÕrÕlÕr.

 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 % 10,25 (ücretli), % 12,55 (iúveren),
Toplam : % 22,80
 Tavan : ølke Olarak: Ayda 3.450 E/ østisnai
Ödemeler : YÕlda 6.900 E.

 Vergi

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay
alÕnÕr. 01 ocak 1999 dan önce iúe
giren ve sosyal güvenli÷e tabi
olmayan her iúçi için iúverence
maktu prim ödenir.
 HastalÕk ve AnalÕk :
- Otomobil sigortasÕ primlerinden % 5
oranÕndaki prim kÕsmÕ,
- Yatarak tedavi sigortasÕ primlerinden
% 10,
- Ecza firmalarÕnÕn bazÕ ürünlerinden
oluúan ödenti,
- Belçika piyasasÕnda gerçekleútirilen
ecza sanayi cirosundan prim
 AylÕklardan % 3,55 kesinti (düúük
aylÕklar hariç).
 Malüllük:
- Oto sigortasÕ için oldu÷u gibi.
 YaúlÕlÕk / Ölüm :

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay
alÕnÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.
 Primler
sigorta
kuruluúlarÕnÕn
tarifelerine göre tespit edilir. øhtiyaca
göre toplu yönetimden pay alÕnÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Yoktur.

 YaúlÕlÕk primlerine dahildir.
 Zorunlu sosyal sigorta malüllük,
yaúlÕlÕk ve ölüm aylÕklarÕnÕ
karúÕlar.
 Ücretliler : Brüt ücretin % 28,0 Õ (
% 6,5 ücretli, % 21,5 iúveren) /
Tavan yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: beyan edilen
gelirin % 28 i (gelir gider
arasÕndaki farkÕn % 40 Õ) Tavan :
YÕlda 1,931 E.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 HastalÕk ve iú kazasÕ primi % 0,2
ile % 1,2 arasÕnda riske göre
de÷iúir
/
øúverenin
yükümlülü÷ündedir.
 Ulusal istihdam politikasÕ:
 Ücretliler (brüt ücretin % 1,6 sÕ): %
0,4 ücretli, % 1,2 iúveren. Tavan
yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: Beyan edilen
gelirin % 1,6 sÕ (gelir gider
arasÕndaki farkÕn % 40 Õ / Tavan
yÕlda 14,931 E.
 Vergi ile finanse edilir.

 Özel bir branú yoktur
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D. Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

 Sigorta
kapsamÕna
girmeyen
hastalÕk kasalarÕnÕn giderlerine
federal devlet katÕlÕmda bulunur.
 Hastane giderlerine devlet katÕlÕmda
bulunur.

 Aile Giderleri Telafi Fonu analÕk ödene÷i
giderlerinin % 70 ini öder.
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 Toplu yönetimden pay.

Aúa÷Õdaki
koúullarla
malüllük
ödeneklerinden
ve erken emekli
aylÕklarÕndan % 3,5 oranÕnda kesinti:
- Günlük miktar, 48,77 E’ya veya aylÕk
sahibinin geçindirmekle yükümlü
oldu÷u
kimsesinin
bulunup
bulunmamasÕna göre 40,49 E’ya
ulaúÕyorsa;
- Günlük miktar, 48,77 E ile 40,76 E
arasÕnda veya yukarÕdaki koúul
dahilinde 39,08 E ile 40,48 E
arasÕnda ise (kÕsmi kesinti);
- Grup sigortasÕ primlerinden % 8,86
oranÕda prim,
- Erken emekli olan kiúiden ayda 25 E
(iúveren öder).
- Yüksek aylÕklardan alÕnan tedrici
dayanÕúma primi (% 0 ila % 2).
 øúsizlik :
- Sözleúmeli erken maktu aylÕklardan
iúveren primi (erken aylÕk gruplarÕna
göre 25 E ila 112 E arasÕnda).
- BazÕ erken aylÕklardan telafi edici
maktu prim iúsizlik ödene÷inin % 50
si.
- Erken aylÕklardan % 1 kesinti.
 Özel Bir Branúla ølgisi Olmayan
Primler veya Kesintiler:
- Kira vergisi (ödenmesi gereken
verginin % 3 ü)
- Sosyal güvenlik özel primi : Ailenin
gelir durumuna göre maktu veya
tedrici miktarlar;
- TVA gelirlerinden kesinti;
- Dernek
arabalarÕnÕn
mali
avantajlarÕndan % 33 iúveren primi.
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 Devlet aúa÷Õdaki sigortalÕ gruplarÕ
için katÕlÕm payÕ öder,
- AylÕk sahipleri,
- Çocuklar,
- Orta ö÷retim ve üniversite
ö÷rencileri,
- Bir istihdam acentesine kayÕtlÕ olup
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 Bk. YaúlÕlÕk.
 Yasal yaúlÕlÕk sigortasÕ rejimi
primlerle ve prime esas ücrete ve
prim oranlarÕna göre de÷iúen
devlet sübvansiyonu ile finanse
edilir. Devlet ayrÕca yaúlÕlÕk
sigortasÕ kapsamÕna girmeyen
yardÕmlara ait giderleri maktu
miktarlarla
karúÕlar.
AyrÕca,
çocuklarÕn e÷itim dönemlerine
iliúkin primler yaúlÕlÕk sigortasÕnda
maktu esasa göre devletçe ödenir.
Devletin toplam katÕlÕm tutarÕ
(yaklaúÕk % 26) vergi ile finanse
edilir.
 Bk. YaúlÕlÕk.
 Genel Sigorta: kamu mercilerinin
katÕlÕmÕ yoktur. TarÕm sektöründe:
Federal devlet yÕllÕk ödenekleri
karúÕlar. Kamu kesiminde bedensel
kazalar sigortasÕ için finansman

4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk
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6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

 Federal devlet bir hastalÕk kasasÕna
tabi olmayan müstahdemler için
azami 210 E tutarÕnda maktu bir
gider iadesi yapar. Federal devlet
sigorta
kapsamÕna
girmeyen
yardÕmlar için hastalÕk kasalarÕnÕn
giderlerine
maktu
katÕlÕmda
bulunur.
 Kamu mercileri katÕlÕmda bulunmaz.

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

 Bk. YaúlÕlÕk.
 Genel Sigorta: kamu mercilerinin katÕlÕmÕ
yoktur. ølk, orta, yüksek okul
ö÷rencilerinin Kazalar SigortasÕ için Aile
Giderleri Telafi Fonundan 4,36 milyon E
ödenir. / Ba÷ÕmlÕlÕk SigortasÕ ödenek

 Bk. YaúlÕlÕk.
 Giderler gelirleri aútÕ÷Õnda miktarÕn % 100
ünü devlet öder ve ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i için
devlet toplam giderleri üstlenir.

 Devlet finanse eder.

 Genel olarak, kamu mercileri katÕlÕmda
bulunurlar. Hastane giderlerine devlet
katÕlÕr. Devlet gençlerin tÕbbi muayene
giderlerinin yarÕsÕnÕ öder.

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.
 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.
 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.

 Özel bir branú yoktur.

 Toplu yönetimden pay.

 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.

 Özel bir branú yoktur. Birçok
yardÕm devletçe finanse edilir.
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.

iú talebinde bulunanlar,
- Sivil ve askeri hizmete alÕnanlar,
- 4 yaúÕna kadar (özel tedaviyi
gerektiren uzun süreli ciddi iú
göremez durumundaki çocuklar
için 18 yaúÕna kadar) bir çocuk
yetiútiren kimseler, ve
- øú göremez durumda bulunan bir
aile bireyinin bakÕmÕ ile meúgul
kimseler,
- Tutuklular ve benzerleri.
Bu katÕlÕm itibari ücretin % 13,5 ine
eúittir ( ayda 108 E)
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.
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4. Malüllük

3. Ba÷ÕmlÕlÕk (Uzun Süreli
YardÕmlar)

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

Konular

D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman Sistemleri
1. Malüllük
2. YaúlÕlÕk
3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm

9. Aile YardÕmlarÕ

8. øúsizlik

 Vergi/Ücretliler
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar tarafÕndan ödenen øú
PiyasasÕ Fonu primleri devletin
günlük ödeneklerden ileri gelen
giderlere katÕlÕmÕnÕ karúÕlar.
 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ ve sosyal hizmetler
çerçevesinde yerel mercilerce
finanse edilir.
 Vergi/Devlet øç PiyasasÕ fonu
tarafÕndan karúÕlanÕr. 65 yaúÕn
altÕndaki kimselerin aylÕklarÕnÕn %
35 ini anÕlan Fon karúÕlar. Yerel
belediyelerce % 65 oranÕnda

 Vergi

DANùMARKA

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Özel da÷ÕtÕm ve rezerv oluúumu.

devlet, eyaletler ve belediyelere
aittir.
 Devlet iúsizlik sigortasÕ açÕklarÕnÕ
kapatÕr ve iúsizlik sosyal yardÕm
giderlerini karúÕlar.
 Federal devlet, eyaletler ve yerel
merciler finanse eder.
 Sosyal yardÕm:
-% 75 (yerel merciler),
-% 25 (Eyalet).

 Malüllük AylÕ÷Õ :
 HastalÕk ve analÕkta oldu÷u gibi;
 Ek aylÕk ve ulusal aylÕk vergi ile.

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk yardÕmlarÕ
genel ve yerel vergilerle finanse edilir.

 Sosyal vergi/iúveren, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve devletçe ödenen primler.

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ ve sosyal hizmetler
çerçevesinde yerel mercilerce
finanse edilir.
 Ulusal AylÕk : Primler (iúveren) ve
vergi.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Primler
(müstahdemler,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) ve devlet katkÕsÕ (tarÕm

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ : FinansmanÕ yerel
merciler sa÷lar. Devlet sosyal
hizmetler ve sa÷lÕk hizmetleri için
belediyelere sübvansiyon öder.
 HastalÕk sigortasÕ : Primler (sigortalÕ,
iúveren, ve devlet katkÕsÕ)

FùNLANDùYA

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 øú kazalarÕ : Kapitalizasyon.
 Meslek HastalÕklarÕ: Da÷ÕtÕm.

 % 50 : Devlet (bazÕ hallerde artÕrÕlÕr).
% 50 : Kamu sosyal eylem
merkezleri (CPAS).

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.

 øhtiyaca göre toplu yönetimden pay.

ÜLKELER
 Sosyal vergi / øúveren, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve devletçe ödenen primler.

ESTONYA

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Devlet Aile Giderleri Telafi Fonundan
giderlerin % 25 ini karúÕlar.
 ølk Finansman: Eyaletlerce. BazÕ
eyaletlerde ve bazÕ alanlar için finansman
sosyal yardÕm kuruluúlarÕnca sa÷lanÕr.
Geri alÕnamayan bedelleri karúÕlamak
üzere Komünlerce çeúitli katÕlÕmlar söz
konusudur.

 Federal devlet açÕ÷Õn kÕsmi miktarÕnÕ
karúÕlar.

giderleri genel bütçeden karúÕlanÕr.

FRANSA
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 Primler (ücretliler, iúverenler) ve
vergi

 Özel bir branú yoktur.

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve Vergi.

 Prim (sigortalÕ / iúveren) ve Vergi.

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Devlet finanse eder.

 Devlet finanse eder.

 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.
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 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi. AyrÕca, øú
PiyasasÕ Fonuna yatÕrÕlan ücretli
ba÷ÕmsÕz çalÕúan primleri devletin

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
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 Kamu sa÷lÕk sigortasÕ vergi ile
finanse edilir.

 SigortalÕ ücretlilerin ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn øú PiyasasÕ Fonuna
ödedikleri primler : Ücretin veya
brüt yararÕn % 8 i.

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

9. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

 YardÕmlar devletçe karúÕlanÕr, ancak
sigortalÕ ve iúverenlerin ödedikleri
primlerle ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar tarafÕndan ödenen øú
PiyasasÕ Fonu primleri erken
emeklilik dahil devletin yardÕm
giderlerine katÕlÕm payÕnÕ karúÕlar.
 Finansman vergi ile.

 Ulusal aylÕk vergi ile Ek AylÕk (ATP)
primlerle (ücretli, iúveren) finanse
edilir.
 Prim (iúveren)

6. Ölüm

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

 Ulusal aylÕk vegi ile Ek AylÕk (ATP)
primlerle (ücretli, iúveren) finanse
edilir.

5. YaúlÕlÕk

ödeme yapÕlÕr.

 Primler genel toplu prime dahildir.

 øúverenler: Sosyal vergiden genel pay:
Sa÷lÕk yardÕmlarÕ ve hastalÕk sigortasÕ için
% 13, sosyal sigorta için % 20 / Toplam
% 33. Tavan yoktur.
 Ücretliler : prim alÕnmaz.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : øúverenler gibi/Tavan
ayda 785 E.
 Primler genel toplu prime dahildir.

 Finansman vergi ile.

 HastalÕk ve analÕk gibi / AyrÕca, vergiler ve
iúverenin sivil sorumlulu÷u.
 øúsizlik ödene÷i:
- Prim (ücretli, iúveren)
 øúsizlik sosyal yardÕmÕ :
- Vergi,

 Malüllük gibi.

 Malüllük gibi.

 HastalÕk SigortasÕ :
- SigortalÕ : Vergiye tabi gelirin % 1,5 i;
- øúveren : Özel sektör yerel mercileri

 Vergi (yerel merciler)

 Yoktur.

 Vergi.

 Temel Koruma : Vergi (% 77 ve
ücretli/müstahdem primleri % 23)
 Gelire Ba÷lÕ Koruma: Prim (ücretli,
iúveren, devlet).
 øúsizlik YardÕmÕ : østihdam piyasasÕ
destek verir. Finansman vergi ile.

 øúveren pirimi.

ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕ ve gemi
adamlarÕ ile ilgili aylÕk rejimlerinde).
 Ulusal AylÕk : øúveren primleri ve
vergi.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Prim
(müstahdemler,
iúverenler
ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar) ve devlet
katkÕsÕ. Bu katÕlÕmcÕlar, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar ve gemi adamlarÕ içindir.
 YaúlÕlÕk gibi.

 Ücretli
ÇalÕúanlar
HastalÕk
SigortasÕ Genel Rejimi :
- HastalÕk ve AnalÕk OranlarÕ (sa÷lÕk
ve para yardÕmlarÕ), malüllük ve
ölüm:
- % 0,75 ücretli
- % 12,80 iúveren
- Toplam: % 13,55.
Düúük ücretlerden alÕnan iúveren
primi azdÕr.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ primine dahildir.

 Yoktur.

 øúveren primi ve vergi.

(ücretli,
iúveren)
ve
 Prim
dayanÕúma rejimi için devlet
sübansiyonu.

 øúveren pirimi.

 YaúlÕlÕk gibi.

 Primler (ücretliler, iúverenler) ve
vergi
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 Erken aylÕk : Vergi øú PiyasasÕ Fonu
ile finanse edilir.
 Ulusal aylÕk : Vergi ile finanse edilir.
 Ek aylÕk (ATP) : Toplam 30 E(1/3
ücretli, 2/3 iúveren)

5. Malüllük
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 YaúlÕlÕk gibi.

 øúverence ödenen ve riske göre
de÷iúen prim.

 Ücretliler ve ücretsizler : Günlük
ödene÷in azami yasal oranÕna
dayanÕlarak her yÕl tespit edilen

7. Ölüm

8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

9. øúsizlik

6. YaúlÕlÕk

 Finansman vergi ile.

4. Ba÷ÕmlÕlÕk

günlük ödenek giderlerini karúÕlar.

 øúsizlik ödenekleri (% 1,5, % 1,0 ücretli, %
0,5 iúveren)
 øúsizlik sosyal yardÕmÕ vergi ile finanse
edilir.

 øú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ için özel
sigorta kolu yoktur. Bu riskler “sa÷lÕk,
hastalÕk
ve
malüllük
yardÕmlarÕ”
çerçevesinde karúÕlanÕr.

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Özel bir branú yoktur

 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : øúveren : % 0,6
(840.960 E ya kadar) SigortalÕ
øúsizlik SigortasÕ SandÕ÷Õna yatÕrÕlÕr

tedavi giderleri toplamÕnÕn % 1,1 idir.

 Ulusal AylÕk : Ölüm aylÕ÷ÕnÕn
finansmanÕ devletçe sa÷lanÕr.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : YaúlÕlÕk primine
dahildir.
 Prim oranlarÕ riske göre de÷iúir
(iúveren öder). Ortalama ücret ve

 Ulusal aylÕk:
- Özel sektör: Ücret toplamÕnÕn % 1,35
i, % 3,55 i veya % 4,45 i (ücret
miktarÕna ve tedavilere göre de÷iúir)
- Belediyeler ve Kilise: Ücretler
toplamÕnÕn % 2,40 Õ.
- Devlet : % 3,95.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk:
- øúveren : özel sektör ortalama %
16,80.
- Belediye : % 17,45.
- Kilise : % 27.
- Ücretli : % 4,6.
- TarÕm øúletmeleri ve Ba÷ÕmsÕz
ÇalÕúanlar : % 21,4.
- Gemi AdamlarÕ : iúveren % 10,5.
- Müstahdem : % 10,5.

ve kilise: Ücretler toplamÕnÕn % 1,64
ü;
- Devlet : % 2,864
 Özel bir branú yoktur. YaúlÕlÕk
primlerine dahildir.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

477

 HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ primine dahildir.
 Ücretli ÇalÕúanlar YaúlÕlÕk SigortasÕ
Genel Rejimi :
- % 6,55 Ücretli,
- % 8,20 øúveren,
Tavan Ayda 2,476 E, yÕlda 29,712 E
+ iúveren % 1,60 (tavansÕz).
 øúveren primlerinde düúük ücretler
için indirim uygulanÕr. (bk. AnalÕk
SigortasÕ).
 Ücretlilerin Ek Emekli AylÕ÷Õ :
bütün ücretlilerden: TavanlÕ % 7,5
iúveren + % 2, TavanlÕ oran % 8
ücretli, % 1,2 iúveren 2 ile 4.
Tavan üzerinden % 2,2 (0,9
ücretli, % 1,3 iúveren) 60-65
yaúÕnda.
 Kadrolu ücretliler : 2. veya 3. tavan
üzerinden % 17,5 (% 7 ücretli, %
10,5 iúveren).
 KadrolularÕn
Emekli
AylÕ÷Õ
(AGIRC) : 2 ila 8 tavan üzerinden
% 20: % 7,5 ücretli, % 12,5
iúveren, + % 0,35 gelir katÕlÕm
payÕ (% 0,23 ücretli, % 0,22
iúveren).
 Rücu aylÕ÷Õ : (RGAVTS/ ARRCO/
AGIRC): yaúlÕlÕk primine dahildir.
 Dulluk aylÕ÷Õ (RGAVTS): % 0,10
ücretli / TavansÕz.
 Kollektif münferit ve karma tarife :
øúyerinin fiili varlÕ÷Õna ve riskin
önemine göre de÷iúir. Oran
ücretin tamamÕna uygulanÕr.
øúveren öder. Düúük ücretliler için
indirim yapÕlÕr.
 % 6,40 (Toplam) : % 2,40 ücretli,
% 4,00 iúveren. AylÕk Tavan :
9,904 E.

 Özel bir branú yoktur.
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D. Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

10. Aile YardÕmlarÕ

 SigortalÕnÕn kiúisel katÕlÕmÕ hariç
finansman bölgesel ve yerel
yönetimlerce sa÷lanÕr.

 YaúlÕlÕk : Ek aylÕk rejiminin yönetti÷i
özel tasarruf rejiminde ödenen
genelleútirilmiú
primler
söz
konusudur. Ancak, 2004 ve 2005
yÕllarÕ için primler askÕya alÕnmÕútÕr.
 Meslek
HastalÕklarÕ:
Meslek
HastalÕklarÕ
SigortasÕ
Ulusal
Kurumuna iúveren primleri.
 Özel bir branúla ilgisi olmayan
primler veya kesintiler vardÕr.
 øú PiyasasÕ Fonuna da prim ödenir.
 øúsizlik: B sigorta kolunu ilgilendiren
erken emeklilik rejiminde iste÷e
ba÷lÕ prim ödenir. Primler günlük
azami
ödenek
miktarÕna
dayanÕlarak tespit edilir (yÕlda
anÕlan miktarÕn 7 katÕ)

maktu prim; halen söz konusu
oranÕn 4,8 katÕna eúittir.
 øú PiyasasÕ Fonu primleri, devletin
(erken
emeklilik
dahil)
yükümündeki günlük ödenek
giderlerini karúÕlar. Bu primler de
sigortalÕ olmayanlara ödenir.
 Vergi ile finanse edilir.

 Sosyal vergi (aúa÷Õdaki kiúi gruplarÕna
devletçe finansman):
- øúgöremezlik ödene÷i alan kimseye bakan
kimse,
- øúsizlik ödene÷i alan veya devletin iúsizlik
yardÕmlarÕndan yararlananlar,

 Yoktur.

 Vergi ile finanse edilir.

 Yerel mercilerce finansman. Devlet,
belli iúlere, belediyelerin meskûn
kiúi sayÕsÕ, yaú durumu ve ölüm
oranÕ üzerinden hesaplanan sosyal
hizmetler ve sa÷lÕk hizmetlerine
yönelik genel maktu bir miktar öder.

 Yoktur.

 Vergi ile.

(sandÕklar
günlük
ödenek
bedellerinin % 5,5 ini öderler).
 Müstahdemlerin Ek Primleri : Ücretin
% 0,25 i.

 Yoktur.

 % 5,4 iúveren. Tavan yoktur.
Primde indirim yapÕlabilir (bk
HastalÕk, AnalÕk).
 Bütün ikame gelirleri üzerinden
genelleútirilmiú hastalÕk sosyal
primi ve di÷er gelirler üzerinden
% 4,25 katÕlÕm payÕ alÕnÕr.
 Ek aylÕktan % 1, erken emekli
aylÕ÷Õndan % 1,7,
 Oto primlerinden % 15 katÕlÕm.
 25 dereceden yüksek alkollü
içkilerden her desilitre için 0,13 E.
 Medikal
malzeme
ve
promosyonlardan katÕlÕm payÕ.
 Yüksek laboratuar satÕúlarÕndan
katÕlÕm.
 YaúlÕlÕk : DayanÕúma Fonundan,
ulusal dayanÕúmaya tabi primsiz
yardÕmlarÕ finanse eden Sosyal
Güvenlik Kurumuna katÕlÕm.
 Genelleútirilmiú sosyal katÕlÕmdan
pay.
 Aile
YardÕmlarÕ
Ulusal
SandÕ÷Õndan katÕlÕm.
 øúsizlik : MemurlarÕn ödedikleri
dayanÕúma primi : % 1.
 Aile YardÕmlarÕ : Genelleútirilmiú
Sosyal Aidat: % 1,1 (faaliyet
gelirleri, ikame gelirleri, tereke ve
oyunlardan).

 Ek AylÕklar øçin: Önceki ücretin %
3 ü (iúsizlik ödene÷i günde 24,76
E nun üstünde ise).
 Gelir durumuna göre belirli
ba÷ÕúÕklÕk oranlarÕ vardÕr.
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 Ulusal aylÕk : Devlet giderlerin
tamamÕnÕ üstlenir.
 Ek AylÕk (ATP) : Kamu mercileri
katÕlÕmda bulunmaz.

5. YaúlÕlÕk

4. Malüllük

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

 Komünler (yerel yönetimler) hastalÕk
ve analÕk yardÕm giderlerini
(hastalÕk halinde süre 2 haftayÕ
aúarsa) üstlenirler (devlet bazÕ
durumlarda giderlerin %50 den
fazlasÕnÕ ve % 100 ünü öder).
øúverenler 2 haftayÕ aúan hastalÕk
döneminde ve önleyici önlemler
nedeniyle çalÕúmaya ara verilen
gün ve saatlerde yardÕm giderlerini
üstlenirler. øste÷e ba÷lÕ sigorta
konusunda prim giderlerin % 55 ini
karúÕlar, bu oran hastalÕ÷Õn ilk
gününden itibaren yardÕm hakkÕ
do÷uyorsa % 85 e yükselir. øú
PiyasasÕ Fonu primleri devletin
katÕlÕm giderlerini karúÕlar.
 Hak sahibinin belirli bir katÕlÕmÕ söz
konusudur. Finansman bölgesel ve
yerel mercilerce sa÷lanÕr.
 Devlet øú PiyasasÕ Fonundan
yararlanarak 65 yaúÕn altÕndaki
kimselerin
yardÕm
giderlerini
karúÕlar. Yerel yönetimler katkÕda
bulunurlar.

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

 Malüllük AylÕ÷Õ :
- ÇalÕúmayan bazÕ kiúi gruplarÕ için devlet
vergi yoluyla finanse eder (bk.hastalÕk ve
analÕk sa÷lÕk yard.)
 Ulusal aylÕk : Genel sakat ödene÷i ve
sakatlarla ilgili primsiz özel sosyal
yardÕmlar devletçe karúÕlanÕr.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ : ÇalÕúmayan bazÕ kiúi
gruplarÕ için devlet vergi yoluyla finanse
eder.
 MemurlarÕn ulusal aylÕklarÕ ve ek aylÕklarÕ,
politik baskÕya u÷rayanlarla eski
muriplerin yardÕmlarÕ devletçe karúÕlanÕr.

 Özel bir branú yoktur. Finansman vergi ile
ve yerel mercilerin katÕlÕmÕ ile sa÷lanÕr.

- 3 yaúÕna kadar bir çocuk yetiútiren ve
çocuk bakÕm ödene÷i alanlar,
- En az 3 yaúÕnda 3 veya daha fazla
çocuklu bir ailenin çalÕúmayan ve çocuk
bakÕm ödene÷i alan ebeveynleri.
 Ambulans hizmetleri genel vergiden
karúÕlanÕr.
 ÇalÕúmayan bazÕ kiúi gruplarÕ hesabÕna
devletçe ödenen sosyal vergi (bk.
HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)

 Ulusal AylÕk : Devlet, aylÕklarla ilgili
giderlerin % 29 unu, bazÕ özel
ödenekleri öder ve açÕklarÕ kapatÕr.
AyrÕca, % 13 oranÕnda katÕlÕm TVA
gelirlerinden karúÕlanÕr.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk:
- Ücretliler rejiminde kamu katÕlÕmÕ
yoktur.
- Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar rejiminde devlet
açÕklarÕ kapatÕr.
- Gemi adamlarÕ rejiminde devlet % 33
katÕlÕmda bulunur.

 Bkz. YaúlÕlÕk.

 Özel bir branú yoktur. Finansman
yerel mercilerce sa÷lanÕr.

 Devlet asgari düzeydeki günlük
ödenekleri ve bütün açÕklarÕ
kapatmak üzere bir sübvansiyon
öder.

 HastalÕk
/
AnalÕk
yardÕmlarÕnda oldu÷u gibi.
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para

 østihdam için prim ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
önlemleri ile telafi söz konusudur.

 Özel bir branú yoktur.

 østihdam için prim ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
önlemleri söz konusudur.
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A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

Konular

4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

3. Ölüm

2. YaúlÕlÕk

 HastalÕk SigortasÕ Kanunu (ZFV) :
Primler (ücretliler, iúverenler,

HOLLANDA

 Ulusal aylÕk : Da÷ÕtÕm/ Ek aylÕk :
Karma sistem (Da÷ÕtÕm ve kapitali
zasyon)
 Ulusal aylÕk : Da÷ÕtÕm/ Ek aylÕk :
Karma sistem (Da÷ÕtÕm ve
kapitalizasyon)
 Karma sistem.

 Da÷ÕtÕm.

 Devlet finanse eder.
 % 50 devlet
 % 50 komünler

9. Aile YardÕmlarÕ
10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm

D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman Sistemleri
1. Malüllük

 Devlet açÕ÷Õ kapatÕr.

 Ulusal aylÕk : Devlet giderlerin
tamamÕnÕ üstlenir.
 Ek AylÕk (ATP) : Kamu mercileri
katÕlÕmda bulunmaz.
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.

8. øúsizlik

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

6. Ölüm

 Vergi yoluyla katÕlÕm.

ùRLANDA

 Karma sistem : % 70 kapitalizasyon,
% 23 da÷ÕtÕm (yüksek göstergeler)

 Her iki aylÕk : Da÷ÕtÕm.

 Ulusal AylÕk : Da÷ÕtÕm.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Karma sistem.
 YukarÕdaki gibi.
 KÕsmi AylÕk : Da÷ÕtÕm.

 Ücretlilerin øú KazalarÕ : kamu
katÕlÕmÕ yoktur.
 TarÕm øúletmecileri SigortasÕ : %
32,95 devlet katÕlÕmÕ.
 Temel Koruma : Finansman devletçe
sa÷lanÕr/ øúsizlik sosyal yardÕmÕnÕ
devlet karúÕlar.
 Gelire Ba÷lÕ Koruma: Devlet iúsizli÷in
ilk 500 günü zarfÕnda günlük ödenek
giderlerine katÕlÕr. AyrÕca, idari
giderlere destek verir. AyrÕca, idari
giderler için sübvansiyon söz
konusudur.
 Devlet.
 Finansman
yerel
mercilerce
(bk.HastalÕk
AnalÕk
Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)

 Ulusal AylÕk : Devlet finanse eder.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk: (bkz. YaúlÕlÕk)

ÜLKELER
 31/12/1982 den önceki sigortalÕlar : Prim
(ücretliler, iúverenler).

YUNANùSTAN

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Devlet finanse eder.
 Devlet ve yerel yönetimler finanse eder.

 YaúlÕlÕkta oldu÷u gibi / Devlet ödeme
aczinde bulunan veya tasfiyeye konulan
iúverenlerin sivil sorumlulu÷una maddi
katÕlÕmda bulunur.
 øúsizlik ödenekleri : Kamu mercilerinin
katÕlÕmÕ yoktur.
 øúsizlik yardÕmÕ : Devletçe finanse edilir.

 Bk. YaúlÕlÕk / Ulusal aylÕk devletçe finanse
edilir.

ùZLANDA
 Vergi ile finansman.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 YaúlÕlÕk gibi.
 Asgari uyum geliri (idari bölgeler :
% 110)
 YaúlÕlÕk
(bk.KÕsÕm
XI-Devlet
katÕlÕmÕ).
 Malüllük : % 100 (bk. KÕsÕm XIDevlet katÕlÕmÕ).

 Devletçe maktu toplu süpvansiyon
(DayanÕúma
rejiminin
finansmanÕ).

 bkz. YaúlÕlÕk

 bkz. YaúlÕlÕk

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

409

9. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

8. øúsizlik

6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

5. YaúlÕlÕk

3. Ba÷ÕmlÕlÕk (Uzun Süreli
YardÕmlar)
4. Malüllük

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

 Prim (ücretli / iúveren)

 Yoktur.

 Yoktur.

 Prim (ücretli / iúveren)

 Malüllük gibi.
 Bkz. HastalÕk / AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ.

 HastalÕk ve analÕk dÕúÕndaki
yardÕmlar için toplu prim.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúan : % 3,0 / Tavan
yoktur.
 Ücretli : % 4,0 (haftalÕk ücretin 127 E
su hesaplamada nazara alÕnmaz.
Haftada 287 E ya kadar kazancÕ
olan ücretliler primden ba÷ÕúÕktÕr.
YÕllÕk tavan: 42,160 E.
 øúveren : Ulusal E÷itim Fonundan

 Vergi.

 Prim (ücretli / iúveren)

 Prim (ücretli, iúveren, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar)
 YaúlÕlÕk gibi.
 Prim (ücretli / iúveren)

 Prim (ücretli / iúveren)

 Bkz. HastalÕk / AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ.

 Malüllük gibi.

 Esas itibariyle vergi ile finanse edilir.

 Prim (ücretli / iúveren) ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar (analÕk yardÕmlarÕ için).

 Özel bir branú yoktur.

 01.01.1983 ten sonraki sigortalÕlar : Üç
taraflÕ Finansman (ücretli, iúveren
devlet).
 AyrÕca, sosyal koruma kurumlarÕnÕn
finansmanÕna devlet düzenli katÕlÕmda
bulunur.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Vergi.

 HastalÕk
SigortasÕ
Ödenekleri
Kanunu çerçevesinde yardÕmlar
“øúten AyrÕlmalar Ödeme Fonu,
Ücretliler SigortasÕ Ödeme Kurumu
ve øúsizlik Genel Fonu” tarafÕndan
ve Fon primlerle finanse edilir.
 Özel bir branú yoktur. Riski hastalÕk
sigortasÕ finanse eder.
 Malüllük SigortasÕ Kanunu (WAO) :
iúveren pirimleri.
 Ba÷ÕmsÕz
ÇalÕúanlar
Malüllük
SigortasÕ Kanunu (WAZ) : SigortalÕ
primleri.
 Genç Sakatlar øúgöremezlik YardÕm
Kanunu (WET) : Devlet.
 Prim (ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar)
 Primler
(ücretliler,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar)
 YaúlÕlÕk gibi.
 Bu risk için özel bir sigorta kolu
yoktur. Riskle ilgili finansman
hastalÕk sigortasÕ, malüllük halinde
ölüm sigortasÕnÕn yükümündedir.
 Ücretli ve iúveren primi

ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar)
 østisnai TÕbbi Giderler HakkÕnda
Kanun (AVBZ) : A÷Õr riskler/Prim
(bütün oturanlar).
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 øúveren tarafÕndan ödenen sosyal
güvenlik genel primi bütün iúçilerin
ücretlerinden
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn
tahmin
edilen
gelirlerinden alÕnÕr.

 Prim (ücretli, iúveren, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar)
 Vergi.

 YaúlÕlÕk gibi.
 Malüllük gibi.

 Malüllük gibi.

 Ulusal AylÕk : Vergi ve prim (iúveren,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar)
 Ek AylÕk : Prim (ücretli, iúveren)

 Vergi.

 HastalÕk Ödenekleri : Vergi.
 Ebeveyn ödene÷i : Vergi ve prim
(iúveren ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar).
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5. Malüllük

4. Ba÷ÕmlÕlÕk

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

 ZFW : % 1,25 : ücretli, % 6,75
iúveren, toplam %8
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar: % 8 (YÕllÕk
tavan vergiye tabi gelir üzerinden
20,800 E).
 AylÕk sahipleri yaúlÕlÕk aylÕklarÕndan
ADW’a % 8 ve muhtemel ücretler
veya ek aylÕklardan % 6,00 prim
öderler.
 østisnai TÕbbi Giderler Kanunu: A÷Õr
riskler: bütün oturanlardan % 13,25
oranÕnda prim alÕnÕr. YÕllÕk tavan
29,573 E.
 Riskler için yÕllÕk ortalama bir miktar
hastalÕk primlerine ilave edilir.
 Ödenekler ZW çerçevesinde iúten
AyrÕlma Ödeme Fonu ve Genel
øúsizlik Fonu tarafÕndan finanse
edilir. Primler (iúsizlik) le ilgili
sütunda belirtilen oranlara dahildir.
 Özel bir branú yoktur.
 WAO : øki bileúene ait prim alÕnÕr:
 Temel prim: Bütün iúverenler için %
5, 10;
 Fark primi: øúletmedeki kiúi sayÕsÕna
ba÷lÕ olarak, küçük iúletmelerden
düúük prim, büyük iúletmelerden
azami % 8,52 (Tavan günde 167
E).
 Bir iúveren ilk 5 yÕl içinde WAO
riskini alma kararÕnÕ kendisi
verebilir. Bu takdirde yalnÕz temel
primi öder. øúveren iúgöremez
durumda çok sayÕda kiúi istihdam
ediyorsa primde indirim yapÕlÕr.
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlarÕn Malüllük
SigortasÕ HakkÕnda Kanun (WAZ) :
SigortalÕ % 8,80 oranÕnda prim
öder. YÕllÕk tavan: 38,118 E dur.
YÕlda 13,160 E tutarÕnda ba÷ÕúÕklÕk
uygulanÕr.
 Sakatlar Genel øú göremezlik
SigortasÕ : Prim ödenmez.
 Finansman vergi ile sa÷lanÕr.
 Tedavi gören kimselerle ilgili primler
ve ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i primleri genel
toplu prime dahildir. Aksi halde
vergi ile finanse söz konusudur.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Prim genel toplu prime tabidir.
Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar yalnÕz analÕk ve
evlatlÕk ödenekleri için yardÕm
görürler.

 Özel bir branú yoktur.

- % 0,40 : Ücretli / % 0,80 : øúveren.
01/01/1983 ten sonraki sigortalÕlar için
sa÷lÕk yardÕmlarÕnda oldu÷u gibi.

 % 2,15 : Ücretli / % 4,30 : øúveren / Tavan
: % 6,43.
 01/01/1983 ten sonra aylÕk tavan :
4.693,52 E:

ödenen % 0,7 dahil % 8,5/Tavan
yoktur.
 Bütün Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için % 2,0 (YÕllÕk tavan:
Yoktur). Haftada 6,356 E nun
altÕnda ücret alanlardan prim
alÕnmaz. Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar yÕllÕk
gelirleri 18,512 E nun altÕnda ise
sa÷lÕk hizmetine prim ödemezler.
Muhtaç durumdaki kimseler ve
primsiz erkek ve kadÕn dul aylÕklarÕ
ve yalnÕz yaúayan ebeveyn ödene÷i
alanlar ödemeden ba÷ÕúÕktÕrlar. Her
türlü sa÷lÕk yardÕmÕ ve hizmetine
kabul prime tabi de÷ildir.

 Ulusal AylÕk : Prim genel toplu prime
dahildir.
 Ek AylÕk : Prim yaúlÕlÕk prim oranÕna
dahildir.

Özel bir branú yoktur. Finansman
vergi ile.

 HastalÕk ödenekleri vergi ile finanse
edilir. Ebeveyn ödene÷i primi toplu
prime dahildir.

 Vergi.
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 YaúlÕlÕk ve ölüm için ücretli primi (%
1,25 i Ölüm SigortasÕ Genel
Kanunu uyarÕnca alÕnÕr, YÕllÕk
Tavan: 29,543 E.)
 Özel bir branú yoktur. HastalÕk
SigortasÕndan karúÕlanÕr.
 øúsizlik sigortasÕ primleri iki
bileúenden oluúur : Biri øúsizlik
Genel Fonundan, di÷eri øúten
AyrÕlma øúsizlik SigortasÕ øúsizlik
Genel Fonundan ödenir.
 Birinci gruba giren pirimler: % 5,80
ücretli, % 1,55 iúveren, Tavan %
7,35.
 økinci gruba giren primler: % 1,89
iúveren
 Primler için tavanlar günde 167 E
dur.
 økinci grup için prim ortalama bir
orana tekabül eder; sigorta
kollarÕna göre de÷iúir.
 Vergi ile.

7. Ölüm
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 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Özel bir oran yoktur. Risk hastalÕk
sigortasÕ kapsamÕndadÕr.

D. Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

Yoktur.

C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

10. Aile YardÕmlarÕ

8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
9. øúsizlik

 % 19,15 yaúlÕlÕk ve ölüm için
ücretlilerle ilgili orandÕr. % 17,90 Õ
AOW uyarÕnca alÕnÕr.
 YÕllÕk tavan:29,543 E

6. YaúlÕlÕk

 2003-2030 yÕllarÕnda ücretlilerin genel
sisteminin finansmanÕna (IKA) yÕlda gayri
safi milli gelirin % 1 ine eúit devlet
katÕlÕmÕ söz konusudur.
 2003-2030 yÕllarÕnda ücretlilerin genel
sisteminin finansmanÕna (IKA) yÕlda gayri
safi milli gelirin % 1 ine eúit devlet
katÕlÕmÕ söz konusudur.

 % 1,0 : Ücretli, % 1,0 iúveren./ Toplam :
%2
 01/01/1983 ten sonra iúsizlikte oldu÷u
gibi.
 Yoktur.

 Prim, hastalÕk/ analÕk sa÷lÕk ve para
yardÕmlarÕ primine dahildir.
 % 1,33 : Ücretli, % 3,67 iúveren./ Toplam
: % 5.
 AylÕk tavan : 01/01/1983 ten sonra
4.693,52 E.

 % 6,57 : Ücretli, % 13,33 iúveren.
 01/01/1983 ten sonra hastalÕk/ analÕk
gibi.
 Prim oranÕ a÷Õr iúlerde çalÕúanlar için %
3,6 (ücretli) oranÕnda ve mesleki risk
tehlikesi taúÕyan iúyerlerinde % 1,0
(iúveren) oranÕnda arttÕrÕlÕr.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Devlet açÕk kapatÕr.

 Devlet yardÕm giderlerinin yaklaúÕk
% 90 ÕnÕ öder.

 Yoktur.
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 HastalÕk ödenekleri: Devlet finanse
eder.
 Ebeveyn ödene÷i ve analÕk ödene÷i:
Devlet kÕsmen finanse eder.

 Devletçe finanse edilir.

øú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ :
Gemi sahipleri, hastalÕk dönemlerinde
giderleri karúÕlamak üzere özel prim
öderler.

 Vergi.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Vergi.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Ulusal AylÕk : Prim genel toplu prime
dahildir.
 Ek AylÕk : YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Ulusal AylÕk : Prim genel toplu prime
dahildir.
 Ek AylÕk : % 4 ücretli, % 8 iúveren.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Prim genel toplu prime dahildir.

 Prim genel toplu prime dahildir.
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5. YaúlÕlÕk

4. Malüllük

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk yardÕmlarÕ
ve sosyal hizmetler çerçevesinde yerel
mercilerce ve devletçe finansman.
 Malüllük aylÕ÷Õ : Prim (sigortalÕ, iúveren).
 Di÷er YardÕmlar : Vergi.
 Malüllük aylÕ÷Õ : Prim (sigortalÕ, iúveren)
 Di÷er YardÕmlar : Vergi.

 HastalÕk SigortasÕ : Prim (ücretli / iúveren)
 AnalÕk Ödene÷i: Vergi.

 HastalÕk SigortasÕ : Prim (ücretli /
iúveren)
 AnalÕk Ödene÷i: Vergi.
 Özel bir branú yoktur.

 1.Ayak : Prim (iúveren) ve vergi.
 2. Ayak : Prim (sigortalÕ, iúveren)
 1.Ayak : Prim (iúveren) ve vergi.
 2. Ayak : Prim (sigortalÕ, iúveren).

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

LÜKSEMBURG

 Prim (ücretli / iúveren) ve devlet
katkÕsÕ.
 Prim (ücretli / iúveren) ve devlet
katkÕsÕ.

 Prim (ücretli / iúveren) ve devlet
katkÕsÕ.

 Prim (ücretli / iúveren) ve devlet
katkÕsÕ.
 Prim (ücretli / iúveren) ve devlet
katkÕsÕ.

ÜLKELER
 Prim (ücretli / iúveren) ve vergi.

LùTVANYA

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Da÷ÕtÕm.

 Her iki aylÕk : Da÷ÕtÕm.

 Prim (ücretli / iúveren) ve vergi.

LùCHTENSTEùN

 Özel bir rejim yoktur.

4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

Konular

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

2. YaúlÕlÕk

3. Ölüm

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Bkz. Malüllük.
 Devletçe finansman.
 Devletçe finansman.

 Muhtemel açÕklarÕ devlet kapatÕr.
 øúsizlik gibi.
 Yoktur.


 YaúlÕlÕk gibi.
 % 90 : Devlet.
 % 10 : Yerel merciler.

 Da÷ÕtÕm.

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Bkz. Malüllük.

 Bkz. HastalÕk / analÕk para yardÕmlarÕ.

 Tedavi gören kimseler için yardÕmlar
ve ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i : Gere÷ine
göre devlet açÕk kapatÕr. Di÷er
yardÕmlarÕ devlet finanse eder.
 Devlet açÕk kapatÕr.

- Malüllük gibi.
bkz. YaúlÕlÕk
 Bkz. Malüllük.

 Genç sakatlar için øúgöremezlik
YardÕm
Kanunu
uyarÕnca
finansman devletçe sa÷lanÕr.
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.
 Kamu mercilerini katÕlÕmÕ yoktur.
 Özel bir rejim yoktur.

4. Malüllük

 Özel bir branú yoktur.

5. YaúlÕlÕk
6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili
Finansman
Sistemleri
1. Malüllük

 Özel bir branú yoktur. HastalÕk
sigortasÕndan karúÕlanÕr.

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

 Malüllük gibi.

 Prim (ücretli / iúveren)

 Özel bir rejim yoktur.

 Prim (ücretli / iúveren)

 Prim (iúveren)

ùTALYA

 Ulusal AylÕk : Da÷ÕtÕm.
 Ek AylÕk : Kapitalizasyon.
 Ulusal AylÕk : Da÷ÕtÕm.
 Ek AylÕk : Kapitalizasyon.
 Ulusal AylÕk : Da÷ÕtÕm.
 Ek AylÕk : Kapitalizasyon.
 Ulusal AylÕk : Da÷ÕtÕm.
 Ek AylÕk : Kapitalizasyon.

 Yoktur.
 Devletçe finansman.
 Devletçe finansman.

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Bkz. Malüllük.

 Ulusal aylÕk rejimine
sübvansiyon öder.

devlet

 Devlet ve yerel merciler finanse
eder.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

413

 SigortalÕ : Sabit bir miktar veya
ücretin yüzdesi olarak prim öder.

 Özel bir branú yoktur.

 1. Ayak : % 1,2 (brüt ücret
üzerinden) : % 0,6 ücretli, % 0,6
iúveren.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için : Mesleki
gelirin % 1,2 si.
 Aktif nüfus için: Prim tavanÕ yoktur /
Aktif olmayanlar sosyal úartlara

4. Ba÷ÕmlÕlÕk

5. Malüllük

 Yoktur.
 SigortalÕ : Primler sabit miktar olarak
alÕnÕr ( 15 yaúÕndaki çocuklarla ilgili
istisna hariç).
 øúveren : Her ücretli için primlerin
ulusal
ortalamasÕnÕn
yarÕsÕ
yetiúkinler için ayda 66 E, gençler
için 433 E.

 Prim (iúveren).

 Prim (sigortalÕ, iúveren) ve devlet
bütçesi. (BazÕ kiúi gruplarÕnÕn
primlerini karúÕlamak üzere).
 Prim (iúveren, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
çalÕúmayan nüfus)

 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Özel bir branú yoktur.

 Yoktur.
 øúveren : Brüt ücretin % 3 ü / Tavan yok.
 Ücretliler : Brüt ücretin % 0 Õ, fakat gelir
üzerinden bireysel verginin % 30 u
hastalÕk sigortasÕ primi olarak alÕnÕr.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : Zorunlu hastalÕk
sigortasÕ için aylÕk prim öderler (gelir
üzerinden bireysel verginin en az % 30
u; yÕllÕk primleri her sigortalÕ için devlet
öder.
 Çiftçiler, bunlarÕn çiftli÷inde çalÕúan aile
bireyleri için resmi asgari ücretin % 3,5 i.
 Küçük iúletmeciler ve bunlarÕn aile
bireyleri için resmi asgari ücretin % 1,5 i.
 Di÷erleri : Ulusal ortalama brüt ücretin %
10 u.
 % 0,5 ücretli / % 2,8 iúveren / Tavan yok.

 Vergi.

 1.Ayak : Prim (sigortalÕ, iúveren) ve vergi.
 2. Ayak : Prim (sigortalÕ, iúveren).
 Prim (iúveren).

 1.Ayak : Prim (iúveren) ve vergi.
 2. Ayak : Prim (sigortalÕ, iúveren)
 Prim (iúveren).

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim
2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

9. Aile YardÕmlarÕ

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

6. Ölüm

 øúçiler : % 2,35 / øúverenler : % 4,70.
 Müstahdemler : % 0,10
 øúverenler / YÕllÕk tavan : 84.177,48
E.
 Prim oranlarÕndaki farklÕlÕk özel
müstahdemlerin riskin meydana
geldi÷i ay zarfÕnda ücret almaya
devam etmeleri ile izah edilir. Süre
sona erdi÷inde hastalÕk sandÕ÷Õ
para yardÕmlarÕnÕ sa÷lar.
 SigortalÕ % 1 oranÕnda özel prim
öder.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Yoktur.
 % 2,55 : Ücretli / % 2,55 iúveren:
 YÕllÕk tavan: 84.177,48 E.

 Prim (iúveren/ devletçe üstlenilir) ve
vergi.

 Prim
(iúveren
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) ve devlet katkÕsÕ.
 Özel vergi ve devlet katkÕsÕ.

 Prim (sigortalÕ, iúveren).

 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Özel bir branú yoktur.

 Bkz.Sa÷lÕk yardÕmlarÕ.
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 Yoktur.
 øúçiler : % 2,88 (iúveren) / AnalÕk
primi : % 0,66 ve Ticari Kesim Primi
% 044 dahildir.
 Para yardÕmlarÕ : % 2,22 (sanayi
kesimi), % 2,44 (ticari kesim).
 Müstahdemler: Sanayi kesimi: %
0,66 (iúveren), Ticari kesim : % 0,44
(iúveren)./Tavan yoktur.

 Prim (iúveren).

 Malüllük gibi.

 Prim (iúveren)

 Malüllük gibi.
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 øúveren : bürüt ücretin % 2,1 i.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúan : Mesleki gelirin %
2,1 i. (Tavan yoktur)
 ÇalÕúmayanlar : Gelir kaynaklarÕna
göre hesaplanan primler (yÕlda
1.353 E).
 Malüllük/yaúlÕlÕk:
1. Ayak : ødari harcamalara katÕlÕm.
2. Ayak : Gere÷ine göre idari
harcamalara katÕlÕm.
 øúkazalarÕ/Meslek hastalÕklarÕ : Ek
prim ödenir.
 Aile YardÕmlarÕ : ødari harcamalara
katÕlÕm.

10. Aile YardÕmlarÕ
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C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

 % 0,25 : Ücretli / % 0,25 iúveren /
Toplam % 50. YÕllÕk Tavan 62,613
E.

9. øúsizlik

7. Ölüm
8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

6. YaúlÕlÕk

göre yÕllÕk 23 E ile 773 E arasÕnda
prim öderler.
 2. Ayak : Genel kural olarak
malüllük ve ölüm için % 1 ücretli
payÕ, % 1 iúveren payÕ (toplam: 2).
 1. Ayak : % 3,8 (ücretli) : % 3,8
(iúveren), Toplam % 7,6.
 Aktif nüfus için: Prim tavanÕ yoktur /
Aktif olmayan nüfus için sosyal
úartlara göre yÕlda 14 E ile 4.896 E
arasÕnda prim alÕnÕr.
 2. Ayak : % 5,0 (ücretli), % 5,0
(iúveren). KatÕlÕmlar malüllük,
yaúlÕlÕk ve ölüm risklerini kapsar.
Toplam katÕlÕmÕn 4/5 i yaúlÕlÕk için
kullanÕlÕr.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 Çeúitli meslek konularÕna göre (risk
baremi) de÷iúen prim tespiti yapÕlÕr,
iúveren öder.

 Yoktur.

 Vergi.

 Brüt ücretin % 1,5 i. Tavan yok.

 Malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm aylÕklarÕ için:
øúveren : Brüt ücretin % 23,4 ü (tavan
yok)/Ücretliler : Brüt ücretin % 2,5 i
(tavan yok).
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: Baz aylÕ÷Õn % 50 si,
beyan edilen vergiye tabi gelirin % 15 i
(fakat yÕlda 12 asgari ücretin % 15 inin
altÕnda olamaz)
 Ba÷ÕmsÕz lisans sahipleri : resmi baz
aylÕk miktarÕnÕn % 50 si düzeyinde
katÕlÕmda bulunurlar.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 øúveren : Brüt ücretin % 1,5 i / Tavan
yoktur.

 Ba÷ÕmlÕlÕk: Mesleki gelirler, ikame
gelirleri ve miras gelirleri üzerinden
% 1 özel kesinti.

 øúveren : % 01,7 / YÕllÕk tavan :
84.177,48 E).
 Devlet, iúverenlerin ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn katÕlÕmlarÕnÕ finanse
eder.

 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 Risk baremine göre toplu tarife
uygulanÕr.
Sigorta
kuruluúu
tarafÕndan tespit edilen ve toplam
brüt ücretler üzerinden hesaplanan
prim (aylÕk asgari1.402,96 E, yÕllÕk
84.177,48 E) % 0,66 ile % 6
arasÕnda de÷iúir.
 østihdam Fonu, gerçek kiúileri,
topluluklarÕn ve devletin yükümünde
dayanÕúma vergilerini finanse eder.

 % 8,00 (ücretli) / % 8,00 (iúveren) /
% 8,00 (devlet). Toplam % 24,00 /
YÕllÕk Tavan : 84.177,48 E.

 Yoktur.

 Sanayi : % 0,30 : Ücretli / % 4,41 :
iúveren.
 Ticaret : % 0,30 : Ücretli / % 2,21
iúveren (KÕsmi iúsizlikte sanayi
kesiminde alÕnan % 1,61 iúsizlik
primi ile % 3,10 ek prim dahildir).
 % 2,48 : øúvren / Tavan yoktur / BazÕ
iúveren gruplarÕ için daha düúük
prim alÕnÕr.

 Genel toplu prime dahildir.
 Çeúitli meslek konularÕnÕn tehlike
derecesine göre toplu prim alÕnÕr/
Oran % 0,5 ile % 16,0 arasÕnda
de÷iúir. Prim ücret toplamÕ
üzerinden
hesaplanÕr.
YalnÕz
iúveren prim öder.

 % 8,89 : Ücretli, % 23,81 iúveren /
Toplam % 32,70 (% 50 ek prim
dahil) / Tavan yoktur.
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D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman
Sistemleri

10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm

9. Aile YardÕmlarÕ

6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

 Ek yardÕmlar (aylÕk sahipleri için
gelir ve servet durumu nazara
alÕnarak) % 60 devletçe, % 40
komünlerce finanse edilir.

 Sigorta SandÕ÷Õ Fonu son 4 yÕla ait
toplam giderlerin 2 katÕnÕn altÕnda
ise % 20 sini devlet üstlenir.
 Aile Tedavi SandÕ÷Õ Fonu yÕllÕk
giderlerin altÕnda ise devlet açÕ÷Õ
kapatÕr.

 1. Ayak : Devlet yÕllÕk giderlerin
azami tutarÕnÕn % 50 sine kadar
açÕk kapatÕr.
 1. Ayak : yÕllÕk giderlerin % 20 sini
devlet üstlenir. Bu miktara her yÕl
ödentiden (vergi) ileri gelen
gelirlerin 3/4 ü ilave edilir (en az
2,71 E).
bkz. YaúlÕlÕk
 Kamu mercilerinin katÕlÕmÕ yoktur.

4. Malüllük

5. YaúlÕlÕk

 Özel bir branú yoktur.

 Sigorta kuruluúlarÕna katÕlÕmlar.
 Sözleúmeli hastanelere katÕlÕmlar.
 Orta düzeyde gelir sahiplerinin
primlerine
katÕlÕmlar
(veya
primlerde indirimler)
 Çocuklarla
ilgili
primlerden
ba÷ÕúÕklÕk.
 øúsizlik primlerine katÕlÕmlar.
 AnalÕk ödeneklerini tamamen devlet
üstlenir.

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

D.Kamu
Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

 Devlet.

 Devletçe finansman.

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi. AyrÕca, devlet ödenek
yükümlüsü iúverenlere katkÕda bulunur.
 Malüllük gibi.

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk hizmetleri ve
sosyal
hizmetler
çerçevesinde
finansman devletçe ve belediyelerce
sa÷lanÕr.
 Devlet açÕk kapatÕr. AyrÕca, finansmana
bazÕ nüfus gruplarÕ için kÕsmi katÕlÕmda
bulunur.
 Malüllük gibi.

 Devlet açÕklarÕ kapatÕr.

 Finansmanda kÕsmi katÕlÕm (özel nüfus
gruplarÕ için primlere devlet katÕlÕmÕ söz
konusudur)

 Di÷er katÕlÕmlarla birlikte devlet
istihdam Fonuna, benzin giderlerine
katkÕda bulunur.
 Devlet:
- Aile ödenekleri hariç bütün
yardÕmlarÕ,
- ødari giderleri,
- Prime eúit toplam bir katÕlÕmÕ,
- øúverenlerin ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn
primlerini,
- Kalan açÕ÷Õ, finanse eder.
 Devlet ve di÷er çeúitli kaynaklar.

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.

 Devlet prim tutarÕnÕn 1/3 ünü ve idari
giderlerin ve personel giderlerinin %
50 sini üstlenir.
 Malüllük gibi.

 Devlet para yardÕmlarÕnÕn ödenmesi
için gereken primlerin % 10 unu
üstlenir, analÕk nakdi ödene÷inin
tamamÕnÕ öder.
 Devlet ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ toplam
giderlerinin % 40 ÕnÕ üstlenir.

 Devlet sa÷lÕk yardÕmÕ primlerinin %
37 sini üstlenir.
 Devlet normal durumlarda sa÷lanan
sa÷lÕk yardÕmlarÕ için maktu analÕk
yardÕmÕnÕ tam olarak üstlenir.

 Yerel düzeyde vergi kesintileri.

 Devletçe kÕsmen finansman.

 Devletçe kÕsmen finansman.
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 Sosyal aylÕklarÕn, erken yaúlÕlÕk
aylaklarÕnÕn, asgari ek aylÕ÷Õn
giderleri ve genel rejimde ödenen
aylÕklarÕn toplam miktarÕnÕn bir
kÕsmÕ devletçe finanse edilir.
Devletçe kÕsmen finansman.
 Yoktur.

 KÕsmen devlet finansmanÕ.

 Özel bir branú yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 Vergi.

9. Aile YardÕmlarÕ
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 Oranlar : Ücretliler : Sigortaya tabi
gelirin % 6,3 ü / øúverenler : AynÕ /
Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : Teorik gelirin
% 11,6 sÕ / YabancÕ ülkelerde

 Malüllük gibi.

B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

 YaúlÕlÕk gibi.

 Malüllük gibi.

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

 HastalÕk, analÕk, malüllük, yaúlÕlÕk, ölüm,
iú kazalarÕ/meslek hastalÕklarÕ oranlarÕ :
 Bütün sosyal sigorta tipleri kapsamÕna
giren ücretliler : Toplam % 33,09 (ücretli)

 Vergi.

 Prim (iúveren)

 Malüllük gibi.

6. Ölüm

 Prim (ücretli / iúveren) ve bazÕ kiúi
gruplarÕ için devlet bütçesi.
 YaúlÕlÕk gibi.

 Malüllük gibi.

 Prim (ücretli / iúveren) ve vergi.

 Özel bir rejim yoktur.

 Prim (ücretli / iúveren)

 Prim (ücretli / iúveren)

 Özel bir rejim yoktur. Birçok
yardÕmlar vergi yoluyla finanse
edilir.
 Prim (ücretli / iúveren) ve vergi.

 Vergi / Sübvansiyon.

 Vergi.

LETONYA

 Yoktur.

 Vergi.

 Prim (ücretli, iúveren),

 Prim (iúveren) ve vergi

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ genel ve yerel vergi ile
finanse edilir.
 HastalÕk/AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ
gibi.
 1. Ayak : Malüllük gibi.
 2. Ayak : Prim (sigortalÕ).
 YaúlÕlÕk gibi.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi

MACARùSTAN

 Primli malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm
rejimi için tek finansman sistemi.
 Da÷ÕtÕm : YÕllÕk yardÕm miktarlarÕnÕn
1,5 katÕnÕn üstünde bir rezerv
oluúturularak 7 yÕllÕk giderlerle
ilgilidir.
 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Da÷ÕtÕm.

ÜLKELER

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Da÷ÕtÕm ve kapitalizasyon.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

5. YaúlÕlÕk

4. Malüllük

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
3. Ba÷ÕmlÕlÕk

KIBRIS

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Da÷ÕtÕm.

2. YaúlÕlÕk
3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

Konular

 1. Ayak :Da÷ÕtÕm.
 2.Ayak : Kapitalizasyon.

1. Malüllük

/ AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ

/ AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ

/ AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ

/ AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ

 Ücretlinin baz ücretine göre ücretli
ve iúveren primleri, en yüksek
miktar 6,66 E.
 Tam gün ö÷renim yapan, ücretli

 HastalÕk
gibi.
 HastalÕk
gibi.
 HastalÕk
gibi.
 HastalÕk
gibi.

 HastalÕk / AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ
gibi.
 Malüllük gibi.

 Genel toplu prim (iúveren, ücretli,
ba÷ÕmsÕz çalÕúan ve devlet).
 Genel toplu prim (iúveren, ücretli,
ba÷ÕmsÕz çalÕúan ve devlet).
 Genel toplu prim (iúveren, ücretli,
ba÷ÕmsÕz çalÕúan ve devlet)

MALTA

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Karma sistem. Sürekli aylÕklarÕn
güncel de÷erlerini tespit eden
matematik rezervler oluúu.

 Da÷ÕtÕm.
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 Genel toplu prime dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.

7. Ölüm
8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

 Vergi.
 Genel toplu prime dahildir.

4. Ba÷ÕmlÕlÕk
5. Malüllük

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

6. YaúlÕlÕk

 Vergi.

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

KÕbrÕs’lÕ iúveren emrinde çalÕúanlar
için iste÷e ba÷lÕ prim : Sigortaya
tabi gelirin % 10,0 Õ
 Gelir tavanÕ : Haftada 752 E, ayda
3,258 E.
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 YaúlÕlÕk gibi.
 Genel toplu prime dahildir. øúveren bu
sigorta için brüt ücretin % 0,09 unu öder.

 Genel toplu prime dahildir. Bu branú için
ücretli ve iúveren primleri brüt ücretin %
2,37 sidir.
 Özel bir branú yoktur.
 Genel toplu prime dahildir. Bu branú için
ücretli ve iúveren primleri brüt ücretin
% 23,3 üdür.
 Genel toplu prime dahildir. YaúlÕlÕk ve
ölüm aylÕklarÕ için ücretli ve iúveren
primleri brüt ücretin % 25,5 idir.

/ % 24,09 (iúveren)/Tavan : YÕlda 30,507
E
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: Beyan edilen gelirin
% 30,27 si / Gelir tavanÕ yÕlda asgari
2.004 E, azami 30.507 E.
 øste÷e Ba÷lÕ Sigorta: % 25,51, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn eúleri için % 31,11.
 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlarÕn bizzat beyan
ettikleri prim tavanÕ : Prime tabi asgari
gelir miktarÕ ( yÕlda asgari: 2,024 E,
azami :30,57 E.
 Gelir üzerinden bireysel verginin bir kÕsmÕ
ve devlet sübvansiyonu ile finanse edilir.

 1. Ayak : Malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm
sigortalarÕ için aylÕk sigortasÕ
primleri:
- Ücretli : Brüt ücretin % 8,5 i (yalnÕz
1.ayak çerçevesinde sigortalÕ ise)
veya brüt ücretin % 0,5 i (1. ve 2.
ayak çerçevesinde sigortalÕ ise).
- øúveren : Brüt ücretin % 18 i.
 2. Ayak:
- Ücretli : Brüt ücretin % 8 i
- øúveren : Prim yok.
- Ücretliler: Her takvim günü için 58
E/øúveren : Tavan yok.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.
 øú kazalarÕna ba÷lÕ sosyal güvenlik
giderlerinin
karúÕlanmasÕnda
aúa÷Õdaki sosyal gruplar brüt gelirin
% 5 ini öderler :
- Ek faaliyet icra eden emeklileri
çalÕútÕran iúletmeler,
- Ek faaliyet icra eden kiúileri
çalÕúanlar gibi kabul edilen özel

 Özel bir branú yoktur.
 YaúlÕlÕk 1. ayak primine dahildir.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ prime dahildir.

 HastalÕk sigortasÕ : % 4 (ücretli), %
11 (iúveren), tavan yoktur.
 Ücretli ve iúveren her ay 14 E maktu
prim öderler.

 Genel toplu prime dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.
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çalÕúan olarak ö÷renim yapan
ö÷renciler haftada baz ücretin % 10
unu öderler.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için özel kurallar
vardÕr.
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5. YaúlÕlÕk

3. Ba÷ÕmlÕlÕk
4. Malüllük

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

D. Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

10. Aile YardÕmlarÕ
C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

9. øúsizlik

 Devletin toplu katÕlÕmÕ : Sosyal
sigorta rejimi çerçevesinde ödenen
bütün yardÕmlar için haftada 752 E.
Ayda 3,258 E tutarÕnda bir tavana
göre sigortaya tabi gelirin % 4 ü.
 Devlet.
 Bk. HastalÕk / AnalÕk para
yardÕmlarÕ.
 Bk. HastalÕk / AnalÕk para
yardÕmlarÕ.

 Devlet finanse eder.

 øúverenlerle ilgili toplu primin % 6 sÕ
iúsizlik ödene÷ine aktarÕlmak üzere
Sosyal
Sigorta
Fonundan
karúÕlanÕr.
 Vergi.
 Sosyal DayanÕúma Fonuna ait
primleri (brüt gelirin % 20 si)
tamamen iúveren öder. Bu fonun
amacÕ sosyal yardÕm sa÷lamaktÕr.

 Devlet aúa÷Õdaki kiúi gruplarÕ için ayda 77
E nun % 20 sini zorunlu prim olarak öder
:
- Aktif veya alternatif askeri hizmet yapan
kimseler,
- 1,5 yaúÕn altÕnda bir çocuk yetiútirenler,
- YabancÕ
ülkelerdeki
elçilik
ve

 Özel bir branú yoktur.
 Devlet yÕlda % 20 ye kadar açÕk kapatÕr.

 Yoktur.

 Bireysel gelirler üzerinden vergi rejimi
çerçevesinde vergi ile finansman.

 Vergi.
 Yoktur.

 Genel toplu prime dahildir. Bu branúla
ilgili ücretli ve iúveren primleri brüt
ücretin % 1,89 udur.

 1. Ayak :Devlet / 2. Ayak : Kamu
katÕlÕmÕ yoktur.

 Devlet açÕk kapatÕr.
 Devlet açÕk kapatÕr.

 Devlet açÕk kapatÕr.

 Devlet açÕk kapatÕr.

 Vergi.
 HastalÕk ödene÷i primi (iúverenler
kÕsa
süreli
hastalÕk
para
yardÕmlarÕnÕn
1/3
ünü
bir
sigortalÕnÕn iúgöremezli÷i sÕrasÕnda
veya yatarak tedavileri sÕrasÕnda
öderler).

iúletmeler,
- Ek faaliyet icrasÕ : Emekli aylÕ÷Õ alan
kimseler veya emekli yaúÕna kadar
hak sahipleri tarafÕndan icra edilen
nitelikte ba÷ÕmsÕz faaliyetler.
 Ücretli % 1 / øúveren % 3 / Tavan
Yoktur.

 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.
 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Devlet : Ücretli ve iúveren primleri
toplamÕnÕn % 50 sini (toplu prim),
gelir sahiplerinin ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn ödedikleri primlerin %
50 sini öder. Ve bütün açÕklarÕn
ödenmesini garanti eder.
 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 Genel toplu prime dahildir.
 økametgâhta hizmet veren, turistik
rehberlik hizmeti ve hükümete ait
bir vasÕtada úoförlük hizmeti gören
bir ba÷ÕmsÕz çalÕúan ücretinin 1/16
sÕnÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúan primi olarak
öder.
 Çiftçilik ve balÕkçÕlÕk kooperatifine
üye olan veya tam gün istihdam
edilen bir ba÷ÕmsÕz çalÕúan yÕllÕk
geliri ile oranlÕ olarak tahakkuk
ettirilen prim miktarÕnÕn yarÕsÕnÕ
öder.

 Genel toplu prime dahildir.
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A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

Konular

3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

2. YaúlÕlÕk

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili
Finansman
Sistemleri
1. Malüllük

6. Ölüm
 Bkz. Ölüm.

 Vergi.
 Prim (ücretli , iúveren).

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi

ùSPANYA

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.

POLONYA

 1.Ayak:Da÷ÕtÕm/2.Ayak:
Kapitalizasyon.
 YaúlÕlÕk gibi.
 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Yoktur.
 Devlet.
 Özel bir hüküm yoktur.

 Devlet açÕk kapatÕr.

 YaúlÕlÕk gibi.

ÜLKELER

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi

NORVEÇ

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

para

 Baz AylÕk: Da÷ÕtÕm.
 Ek AylÕk : KÕsmi kapitalizasyon.
 Malüllük gibi.

AnalÕk

 Yoktur.
 Devlet.
 Belediyelerce finanse edilir.

/

 Devlet.
 Devlet.
 Devletçe finanse edilen sosyal
yardÕm.

 Bk. HastalÕk
yardÕmlarÕ.
 Bkz. Ölüm.

konsolosluklarda eúleri ile ikamet eden
kimseler,
- Çocuk yetiútirenlerden evlatlÕk koruma
ödene÷i alanlar.
 Özel kamu sosyal sigorta bütçesi
aúa÷Õdaki kemseler için zorunlu sigorta
primi öder:
- øúsizlik ödene÷i alanlar için ödene÷in %
20 si,
- ÇalÕúmayan sakatlar için önceki yÕlÕn
sigorta primlerine esas gelirlerin ulusal
ortalamasÕnÕn % 20 si ile % 50 si veya
iúgücü kaybÕ halinde verilen telafi
ödene÷inin % 20 si,
- HastalÕk veya analÕk ödene÷i alanlar için :
ödene÷in % 20 si
 Bkz. YaúlÕlÕk.

PORTEKùZ

 Prim (ücretli, iúveren)

 Vergi.

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.
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 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.
 YaúlÕlÕk gibi.
 YaúlÕlÕk gibi.

 HastalÕk analÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ gibi.

 YaúlÕlÕk gibi.
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 Genel toplu prime dahildir.

6. YaúlÕlÕk

 øúsizlik hariç toplu prim uygulanÕr : % 4,7
(ücretli), % 23,6 (iúveren) / Tavan : ayda
2.731,50 E.
 En yüksek meslek grubuna uygulanan
primler için tavan söz konusudur.
 Her biri için tavanÕn uygulandÕ÷Õ 11
meslek grubu mevcuttur.

 Ücretliler ve serbest meslek
sahipleri : Brüt ücretin/gelirin % 7,8
i.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : Gelirin % 10,7
si (azami sosyal koruma baz
miktarÕnÕn 12 katÕna kadar). Bu
tavanÕn üstündeki miktarlar için %
7,8.
 øúverenler : BazÕ bölgelerde dört
gruba ayrÕlan kimseler için düúük
oran : % 14,1. Sistem 2007 yÕlÕna
kadar üc farklÕ uygulamaya tabidir.
 øúverenlerin yükümünde % 12,5
oranÕnda bir ek prim baz miktarÕn
16 katÕnÕn (114.542 E) üstündeki
ücretlerden kesilir.
 Genel toplu prime dahildir.
prime

 Prim (ücretli, iúveren)
 Vergi.

 Prim (iúveren) ve vergi
 Vergi.

 øúverence ödenen toplu
dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.

 Prim (ücretli , iúveren).
 YaúlÕlÕk gibi.
 Prim (iúveren).

 Genel toplu prime dahildir.

 Özel bir branú yoktur.
 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Prim yoktur, vergi ile finanse edilir.

 Prim (ücretli , iúveren).

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk hizmetleri ve
sosyal hizmetler çerçevesinde özerk
topluluklarca finanse edilir.

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ ve sosyal hizmetler
çerçevesinde yerel mercilerce
finanse edilir.
 HastalÕk/AnalÕk sa÷lÕk yardÕmlarÕ
gibi.
 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 Prim (iúveren)

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
4. Ba÷ÕmlÕlÕk
5. Malüllük

5. YaúlÕlÕk
6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

4. Malüllük

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

 Ücretli : Brüt ücretin % 2, 45 i /
Tavan yoktur.
 Özel bir branú yoktur.
 Hak sahiplerine ve malüllere aynÕ
prim uygulanÕr:
- % 6,5 ücretli /% 6,5 iúveren. Tavan
bütçe kanunu ile tespit edilen ulusal
ortalama ücretin 30 katÕ olup bu
tavan iúverenin ve di÷erlerinin
eúlerine uygulanÕr.
 % 9,76 ücretli/% 9,76 iúveren /
Tavan malüllük gibi.

 Prim (ücretli : Brüt ücretin % 8, 25 i).

 Toplu prim uygulanmaz.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.
 Vergi.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.
 YaúlÕlÕk gibi.
 Prim (iúveren) ve vergi.

 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.

 Özel bir branú yoktur.

 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.
 Genel toplu prime dahildir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Prim yoktur, vergi ile finanse edilir.

 øú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ
hariç, sosyal koruma genel
rejiminde toplu prim uygulanÕr : %
11 (ücretli), % 23,25 (iúveren),
tavan yoktur.
 BazÕ mesleki faaliyetler ve iúverenler
için özellikle kâr amacÕ gütmeyen
kuruluúlar için gençlerin ilk
istihdamlarÕnda
ve
sakatlarÕn
istihdamÕnda düúük prim alÕnÕr.

 Prim (ücretli ve iúveren).
 YaúlÕlÕk gibi.
 øú kazalarÕ : Prim (iúveren).
 Meslek HastalÕklarÕ: Prim (iúveren).
 Prim (ücretli, iúveren).
 Prim (ücretli , iúveren) ve vergi.

 Prim (ücretli ve iúveren).

 Prim (ücretli, iúveren) ve vergi.
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 Devlet iúúizlik ödeneklerinin primle
finanse edilmeyen kÕsmÕnÕ üstlenir.
 Devlet.
 Özel topluluklarca finanse edilir.

 YaúlÕlÕk gibi.

9. Aile YardÕmlarÕ
10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman
Sistemleri

 Devlet.
 Ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ gibi.

 Malüllük gibi.
 Yoktur.

 YaúlÕlÕk gibi.
 Yoktur.

6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

5. YaúlÕlÕk

 Yerel mercilerce finanse edilir.
 Görevle ilgili ise uyum yardÕmlarÕ,
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i, sakatlar için
garanti edilen ek aylÕk devletçe
finanse edilir.
 Devletçe kÕsmi finansman.

 Devlet genel bütçeden tedrici katÕlÕmlarda
bulunur. østisnai tÕbbi giderlerden ve
konjonktürel zorunluluklardan ileri gelen
katÕlÕmlar da söz konusudur.
 Özel bir bronú yoktur.
 Primli aylÕklar : Devlet primli sistemde
garanti edilen asgari aylÕklarÕ finanse
eder.
 Primsiz aylÕklar da devletçe finanse edilir.
 Malüllük gibi.

 Devlet.

3. Ba÷ÕmlÕlÕk
4. Malüllük

devletçe

 ÇalÕúmayan
kadÕnlarÕn
analÕk
ödene÷i devletçe finanse edilir.

ve

 øúsizlik SigortasÕ : % 1,55 (ücretli), % 6
(iúveren).
 Ücretliler Garanti Fonu : % 0,4 (iúveren).
 Vergi.
 Yoktur.

 Toplu prime dahildir.
 øcra edilen mesleki faaliyetin tehlike
derecesine göre Hükümet Kararnamesi
ile tespit edilen prim tarifesi uygulanÕr.

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

D.Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

 Yerel mercilerce
finansman.

 Vergi.
 Yol kazasÕndan ileri gelen ulusal
sigorta giderlerini karúÕlamak üzere
yÕllÕk motorlu taúÕt vergisinde 43 E
artÕú yÕpÕlÕr.

10. Aile YardÕmlarÕ
C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

9. øúsizlik

 Genel toplu prime dahildir.
 Ulusal sigorta giderlerini karúÕlamak
üzere zorunlu iú kazasÕ sigorta
sistemine iúverence ödenen primler
(bk. øú kazalarÕ ve meslek
hastalÕklarÕ ile ilgili KarúÕlaútÕrmalÕ
Tablo VIII)
 øúverenlerin toplu primine dahildir.

7. Ölüm
8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

 Devlet.
 Devlet.

 Devlet açÕk kapatÕr.

 1. Ayak : Devlet finanse eder.
 2. Ayak : kamu katÕlÕmÕ yoktur.
 Devlet açÕk kapatÕr.
 Devlet açÕk kapatÕr.

 Özel bir bronú yoktur.
 Devlet

 BazÕ tÕbbi giderler tamamen devlet
bütçesi ile finanse edilir (özellikle,
organ nakli, yüksek uzmanlÕk
gerektiren
tedaviler,
kalp
ameliyatlarÕ, tümör sendromu,
yabancÕ ülkede tedaviler gibi).
 Devlet açÕk kapatÕr.

 Vergi.
 Yoktur.

 øúveren : % 2,45 (brüt ücret
üzerinden / Tavan yoktur)

 Malüllük gibi.
 øúveren : Brüt ücretin % 0,97 si ile %
3,86 sÕ arasÕnda de÷iúen oranda
prim öder.

 Devlet.
 Devlet.

 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Devlet asgari aylÕklara katÕlÕr.
 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Mallüllük gibi.

493

 Devletçe kÕsmi finansman sa÷lanÕr.
 Asgari aylÕklar için kamu mercilerinin
katÕlÕmlarÕ vardÕr.

 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Devlet.

 Genel toplu prime dahildir.
 Katma de÷er oranÕ 01/01/1995 ten
itibaren % 1 artÕrÕlmÕútÕr, bu gelir
sosyal güvenli÷e yöneliktir.

 Genel toplu prime dahildir.

 Toplu prime dahildir.
 øú kazalarÕ için mesleki risk
derecesine göre de÷iúir, iúveren
öder.
 Mesleki hastalÕklarÕ için, % 0,5,
iúveren öder. Tavan yoktur.
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6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

5. YaúlÕlÕk

 1. Ayak : Prim : (ücretli, iúveren) ve
vergi / Güçsüzlük ödene÷i
devletçe.
 2. Ayak : Prim (ücretli, iúveren).
 1. Ayak : Prim : (ücretli, iúveren) ve
vergi / Güçsüzlük ödene÷i
devletçe.
 2. Ayak : Prim (ücretli, iúveren)
 1. ve 2. Ayak : YaúlÕlÕk gibi.
 Prim (iúveren)

4. Malüllük

 Malüllük gibi.
 Vergi ve Prim (ücretli, iúveren)

 Malüllük gibi.

 Prim (ücretli, iúveren) ve devlet garantisi.

 HastalÕk Ödenekleri : Prim (ücretli,
iúveren).
 AnalÕk para yardÕmlarÕ : Prim (ücretli,
iúveren) ve vergi.
 Özel bir branú yoktur.

 Federal HastalÕk SigortasÕ : Prim.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
Prim (ücretli ve iúveren)

 Prim ve sigortalÕ katÕlÕmÕ.

 Da÷ÕtÕm
 Da÷ÕtÕm
 Da÷ÕtÕm

 Da÷ÕtÕm.

SLOVAKYA

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.

 Malüllük gibi.

 Prim (ücretli, iúveren) ve devlet
sübvansiyonu.

 Özel bir branú yoktur.

 Prim (ücretli, iúveren) ve devlet
bütçesi.
 Prim (ücretli, iúveren) ve devlet
bütçesi.

ÜLKELER
 Prim (ücretli, iúveren).

SLOVENYA

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

 Malullük gibi.
 Da÷ÕtÕm
 øú kazalarÕ : øúverenler ve øúletme
Müdürleri tarafÕndan yönetilen sürekli
malüllük ve ölüm aylÕklarÕ için :
Kapitalizasyon.
 Meslek hastalÕklarÕ : Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm / Sosyal güvenlik sisteminin
tamamÕ için tek konsolidasyon Fonunun
oluúumu.

 Prim ve sigortalÕ katÕlÕmÕ.

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

ùSVùÇRE

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 øú kazalarÕ sigortasÕnda iúveren
primleri ile finanse edilen özel
sigorta úirketlerinin gider iadeleri
ulusal sigorta giderlerinin büyük bir
kÕsmÕnÕ karúÕlar. Bu iadeler bir
“genel formüle göre” hesaplanÕr.
(bk. øú kazalarÕ ile ilgili
KarúÕlaútÕrmalÕ Tablo VIII)

2. YaúlÕlÕk
3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

Konular

 Da÷ÕtÕm.

1. Malüllük

 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.

 Prim (ücretli, iúveren) ve vergi.

 Özel bir branú yoktur. Sa÷lÕk
hizmetleri ve sosyal hizmetler
çerçevesinde yerel mercilerce
sa÷lanÕr.
 Malüllük gibi.

 Kamu sa÷lÕk sektörü bölgesel
mercilerince finanse edilir.
 Prim
(iúveren
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar).

ùSVEÇ

 Da÷ÕtÕm
/
Sosyal
Güvenlik
Kapitalizasyon Fonu Yönetim
Kurulunca yönetilen kapitalizsyon
Fonu oluúumu (6/11/1989 tarih,
382/89 sayÕlÕ Kanun Hükmünde
Kararname ve 4/11/1999 tarih, 449A/99 sayÕlÕ Kanun Hükmünde
Kararname).
 Malüllük gibi.
 Malüllük gibi.
 øú kazalarÕ : Karma sistem.
 Meslek hastalÕklarÕ : Da÷ÕtÕm.
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4. Ba÷ÕmlÕlÕk
5. Malüllük

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim
2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

9. Aile YardÕmlarÕ

8. øúsizlik

 Federal HastalÕk SigortasÕ : Primler
sigortalayan tarafÕndan tespit edilir
/ Sa÷lanan yardÕmlar eúitse primler
de eúit olur. Ancak iúe giriú yaúÕna
ve bölgelere göre de÷iúen oranlar
uygulanabilir.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
Ücretli ve iúveren brüt ücretin %
0,13 ünü öderler.
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar gelirleri yÕlda
36,650 E nun altÕnda ise oran %
0,13, yÕlda 36,650 E ile 64,416 E
arasÕnda ise % 0,216, yÕlda 64,416
E nun üstünde ise % 0,228 dir.
 Özel bir branú yoktur.
 1. Ayak : % 0,7 (ücretli), % 0,7
(iúveren).

 Genel toplu prim yoktur.
 Sigortalayan tarafÕndan tespit edilen
prim / AynÕ sigortalayana ba÷lÕ
sigortalÕlar için eúit prim.
 Kanton ve bölgelere göre maliyetler
farklÕ
ise
prim
oranlarÕ
kademelendirilebilir.
 18 yaúÕn altÕndaki sigortalÕlar ve
kimi durumlarda 25 yaúÕn altÕndaki
sigortalÕlar için daha yüksek prim
söz konusudur.
 Yetiúkinler için kaza riski dahil
øúviçre düzeyinde ortalama prim
alÕnÕr.

 Prim
(ücretli,
iúveren)
ve
konfederasyonun katÕlÕmÕ.
 TarÕm iúletmeleri (iúveren) ve devlet
(küçük çiftçiler için).
 Kanton Rejiminde : Prim (iúveren,
ücretli).
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve aktif
olmayan kiúiler : Kanton.

 Özel bir branú yoktur.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 HastalÕk : Sa÷lÕk yardÕmlarÕ için ödenen
primlere dahildir.
 TarÕm iúletmecileri (aylÕk ve malüllük için
sigortalÕ iseler) : HastalÕk para
yardÕmlarÕ. Cenaze giderleri ve ölüm
ödene÷i için yaúlÕlÕk ve malüllük sigortasÕ
aylÕk tabanÕnÕn % 1,15 i.
 AnalÕk : % 0,10 : Müstahdem / % 0,10
iúveren/Tavan yok.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: YukarÕdaki tabanÕn
% 20 si

 Yoktur.
 HastalÕk halinde sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ
için primler :
- Müstahdemler: Brüt ücretin veya hastalÕk
ödenekleri toplamÕnÕn % 12,72 si (% 6,36
müstahdem, % 6,36 iúveren).
- Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: YaúlÕlÕk ve malüllük
aylÕk sigortasÕ primlerinin % 12,92 si.
- TarÕm iúletmecileri : AnÕlan sigorta
primlerinin % 6,36 sÕ.
- YalnÕz hastalÕkta sa÷lÕk yardÕmlarÕ için
prim alÕnÕr ve nakil giderleri iade
edilir/Tavan yoktur.

 Vergi.

 Vergi ve Prim (ücretli, iúveren)

 Özel bir branú yoktur.
 Referans miktar üzerinden (ücretli) :
% 3, ba÷ÕmsÕz çalÕúan : % 6, iste÷e
ba÷lÕ sigorta için : % 6)

 Yoktur.
 Referans miktar ile oranlÕ prim:
- % 4,0 : Ücretli,
- % 10,0 : øúveren (sakat ücretliler
için),
- % 14,0 : Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
(sakatlar için).
- Referans miktar :
- Ücretliler için : AylÕk brüt ücret /
øúverenler için : Ücretlerin tamamÕ /
Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için : Önceki
yÕlda vergiye tabi aylÕk ortalama
gelirlerin % 50 si.
- Referans miktarÕn tavanÕ : Ayda
asgari 74 E, azami 794 E.
 Sakatlar için düúük tavanlar
uygulanÕr.
 BazÕ farklÕlÕklarla sa÷lÕk yardÕmlarÕ
gibi.

 Vergi.

 Malüllük gibi.

 Özel bir branú yoktur.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

495

 HastalÕk sigortasÕ : øúveren : % 11,08
/ Ba÷ÕmsÕz çalÕúan : % 11,81.
 Ebeveyn sigortasÕ : øúverenler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar % 2,20

 Yoktur.
 Vergi.

 Vergi.

 Malüllük gibi.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

424

496

9. øúsizlik

8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

7. Ölüm

6. YaúlÕlÕk

 øúveren öder. Prim oranÕ risk
derecesine tabidir (% 0,41 ile %
17,93 arasÕnda de÷iúir). Tavan
yÕlda 68,79 E).
 % 1 (ücretli) / % 1 (iúveren) / Tavan
yÕlda 68,79 E.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için brüt
mesleki gelirin % 1,4 ü.
 Belirli bir gelir eúi÷inin altÕndaki
kademelendirmeler için indirimli
oran uygulanÕr.
 Aktif nüfus için prim eúi÷i ve tavanÕ
yoktur.
 Aktif olmayan nüfus, sosyal
koúullara göre yÕlda 38 E ile 902 E
arasÕnda prim öder.
 2. Ayak : Asgari zorunlu miktar /
Malüllük yaúlÕlÕk ve ölüm primi için :
bk. YaúlÕlÕk.
 1. Ayak : % 4,2 (ücretli), % 4,2
(iúveren).
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için mesleki
gelirin % 78 i (giderek azalan gelir
eúi÷inin indirimli oranÕ).
 Aktif nüfus için prim eúi÷i ve tavanÕ
yoktur.
 Aktif olmayan nüfus sosyal koúullara
göre yÕlda 227 E ile 5.411 E
arasÕnda prim öder.
 2. Ayak : SigortalÕnÕn yaúÕna göre
sigortaya tabi ücretin % 7 si ile %
18 i arasÕnda prim uygulanÕr.
 øúveren primlerinin tutarÕ en az
istihdam edilen kimselerin primleri
toplamÕna eúittir.
 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 % 0,14 (ücretli) / % 0,06 (iúveren) / Tavan
yÕlda 68,79 E

 Geçici iúgöremezlik : Brüt ücretin % 00,5 i
(tamamÕ tarÕm iúletmecileri ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar tarafÕndan ödenir).

 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ risklerini
kapsayan
yaúlÕlÕk
ve
malüllük
sigortasÕnda : Müstahdemler : Brüt
ücretin % 15,50 si, iúverenler : % 8,55
i/Tavan yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar: Gelir Vergisi Kanunu
uyarÕnca sigorta ve vergi indirim tabanÕ
hariç sigortalÕnÕn gelirleri ile oranlÕ
sigorta tabanÕnÕn % 24,35 i / Tavan :
Azami aylÕ÷Õn hesaplanmasÕna esas
tabandÕr.
 TarÕm iúletmecileri : Sigorta tabanÕnÕn %
15,5 i.

 Referans miktarÕn belirli bir yüzdesi
oranÕnda prim :
- % 1 : ücretli / % 1 iúveren / % 2 :
øste÷e ba÷lÕ sigortalÕ.
 SigortalÕ yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alÕyorsa prim
ödemez.
 Referans miktarÕn tavanÕ : Ayda
asgari 151 E, azami aylÕk ücret
ortalamasÕnÕn 3 katÕ 1,005 E)
 Sakat ücretlilerden ve reúit olmayan
ücretlinin asgari tavanÕ : bk.
HastalÕk para yardÕmlarÕ.

 % 0,80 (iúveren). Referans miktarÕn
tavanÕ yoktur.

 YaúlÕlÕk primine dahildir.

 Malüllük gibi.

 % 3,70 : øúveren, % 1,16 : Ba÷ÕmsÕz
çalÕúan.
 Çeúitli iúsizlik sigortasÕ sandÕklarÕna
tabi olanlarÕn özel primi olarak
devlet katkÕsÕ.

 Ölüm aylÕ÷Õ : % 1,70: øúveren ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúan
 % 1,38: øúveren ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ :
 % 10,21 (iúveren ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar).
 % 7,00 genel prim (gelir miktarÕnÕn
8,07 katÕna kadar tavan (37,338 E)
söz konusudur.
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 Özel bir branú yoktur.

 1. Ayak : Konfederasyon : YÕllÕk
giderlerin % 37,50 si.
 Kantonlar : YÕllÕk giderlerin % 12,5 i.
 2. Ayak kamu katÕlÕmÕ yoktur.

4. Malüllük

 Mali durumlarÕ destek gerektiren
kesimler için Federal yardÕmlar
sa÷lanÕr.
 Her kantonun nüfusuna ve mali
kapasitesine
göre
destek
yardÕmlarÕ sa÷lanÕr.
 Kantonlar bu kesimlere asgari
düzeyde ek yardÕm sa÷lamak
zorundadÕrlar.
 Kantonlar ayrÕca yatarak tedavi
giderlerine katÕlÕrlar.
 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Federal Rejim : Ücretli (ödemez) /
øúveren : Sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ
için ücretin % 2 si.
 Kanton Rejiminde : Ücretli (ödemez)
/ YalnÕz bir kantonda % 0,3.
øúveren (kanton ve sandÕklarÕ göre
% 1 ila % 5 arasÕnda).
 Malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm :
 1. Ayak (Temel Rejim) : øúverenler,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar, çalÕúmayan
nüfus ve ihtiyari sigortaya tabi
kimseler
Telafi
SandÕklarÕna
ödenecek primler toplamÕnÕn en
çok % 3 üne ulaúan idari giderler.
 øúkazalarÕ ve Meslek HastalÕklarÕ
hayat pahalÕlÕ÷ÕnÕn finansmanÕnda
idari giderler için ek prim ödenir.

3. Ba÷ÕmlÕlÕk

2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ

D. Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

C. Diøer Özel KatÖlÖmlar

10. Aile YardÕmlarÕ

 Devlet bazÕ sigortalÕ gruplarÕnÕn primlerini
üstlenir, analÕk ödeneklerini finanse
eder, yine bazÕ kesimlerin iú kazasÕ ve
meslek hastalÕ÷Õ primlerini öder.
 Devlet a÷Õr sakat çocuklarÕn, kurumsal
giderleri ödeyemeyecek durumda olan
yaúlÕ ve sakat kimselerin tedavilerini
karúÕlar.
 bk. YaúlÕlÕk.

 Devlet bazÕ sigortalÕ gruplarÕnÕn primlerini
öder. AyrÕca yerel merciler Slovenya
vatandaúlarÕndan zorunlu sigortaya tabi
olmayanlarÕn primlerini üstlenir.

 øú kazalarÕ ve meslek hastalÕklarÕ: A÷Õr ve
sa÷lÕ÷a zararlÕ iúlerde çalÕúmayanlar ve
belirli bir yaútan sonra çalÕúamayanlar
için zorunlu ek aylÕk sigortasÕ (iúveren)
uygulanÕr.

 Vergi.

 Devlet açÕk kapatÕr, 6 yaúÕn altÕndaki
çocuklarÕ geçindiren kimseler adÕna
primleri öder. KatÕlÕm Slovakya
ortalama aylÕk ücretinin % 60 Õ

 Devlet ikametgâhta tedavi, kiúisel
sosyal yardÕm, tÕbbi malzeme alÕmÕ
ve bakÕmÕ için sübvansiyon öder.

 Devlet sübvansiyonu.

 Devlet açÕk kapatÕr ve çeúitli sosyal
gruplarÕn primlerini üstlenir.

 Garanti Fonu : Referans miktarÕn %
25 i üzerinden prim (iúveren).
 øúverenin ödeme aczi halinde
ödenmeyen ücretleri kapsar.
 Rezerv Fonu : Sosyal Sigortalar
Acentesine ba÷lÕ FonlarÕn mali
vasÕtalarÕnÕn eksikli÷ini karúÕlamayÕ
amaçlayan primleri kapsar : % 2,75
(iúveren) : % 2,75 (ücretli) : % 2,75
(iste÷e ba÷lÕ sigorta). Referans
miktarÕn tavanÕ : Ayda asgari ücret
üzerinden 151 E, azami aylÕk
ortalama ücretin 3 katÕ (1,005 E).

 Vergi.
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 Ulusal aylÕk, sakatlÕk ödene÷i ve
sakat çocuk tedavi ödene÷i kÕsmen
devletçe finanse edilir.

 Yerel mercilerce finanse edilir.

 Yoktur.

 Sa÷lÕk ve analÕk yardÕmlarÕnÕn ço÷u
belediyeler ve bölge mercilerince
finanse edilir.

 Yoktur.

 Vergi.
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3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

2. YaúlÕlÕk

10. Primsiz Genel Asgari
YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman
Sistemleri
1. Malüllük

9. Aile YardÕmlarÕ

6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

5. YaúlÕlÕk

 1. Ayak : Telafi Fonu ile da÷ÕtÕm
(yaúlÕlÕk)
 2. Ayak : Kapitalizasyon
 1. Ayak : Telafi Fonu ile da÷ÕtÕm
(yaúlÕlÕk)
 2. Ayak : Kapitalizasyon
 Mallüllük gibi.
 Kapsama giren kapitalin yeniden
da÷ÕlÕmÕ.

 Konfederasyon, istihdam hizmetinin
ve iú piyasasÕna iliúkin önlemlerin
maliyetine prime tabi ücretlerin %
0,15 i oranÕnda katÕlÕmda bulunulur.
 Federal Rejim : TarÕm çalÕúanlarÕ
rejimine iliúkin açÕk 1/3 oranÕnda
kantonlarca karúÕlanÕr; küçük
köylülerle ilgili rejim aynÕ oranlar
dahilinde
konfederasyon
ve
kantonlarca sa÷lanÕr.
 Kanton Rejimi : Kantonlar, sadece
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlara ve kâr
amaçsÕz çalÕúanlara ödenen aile
ödenekleri için katÕlÕmda bulunurlar.
 Yoktur.

 1. Ayak : Konfederasyon : YÕllÕk
giderlerin % 16,36 sÕ.
 Kantonlar : YÕllÕk giderlerin % 3,64
ü.
 TVA : % 83 ü yaúlÕlÕk ve ölüme
ayrÕlÕr.
 Oyun evlerinden vergi alÕnÕr.
 2. Ayak : Kamu katÕlÕmÕ yoktur.
 bk. YaúlÕlÕk.
 Yoktur.

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Devlet.

 Devlet.

 bk. YaúlÕlÕk.
 Geçici iúgeremezlik : bz. HastalÕk.
 Uzun süreli iúgöremezlik : bk. YaúlÕlÕk.
 Devlet % 90 oranÕnda katÕlÕmda bulunur.

 Devlet : Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn aylÕklarÕnÕ,
savaú gazilerinin zamlÕ emekli aylÕklarÕnÕ,
asgari aylÕ÷Õ, ulusal aylÕ÷Õ ve yeterli geliri
olmayan aileler için destek aylÕ÷ÕnÕ, bazÕ
özel aylÕklarÕ, aylÕk ve malüllük sigortasÕ
kurumunun açÕ÷ÕnÕ finanse eder.

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Da÷ÕtÕm.

 Devlet
ve
finansman.

 Vergi.

yerel

mercilerce

 bk. Malüllük.
 Devlet açÕk kapatÕr ve termal tedavi
giderlerini üstlenir.
 Devlet açÕk kapatÕr ve iúsizlerle ilgili
istihdam giderlerini öder.

üzerinden % 6 dÕr. Devlet aynÕ
zamanda 7 yaúÕndan küçük
çocuklardan sorumlu askeri ve sivil
hizmet yükümlüleri adÕna da % 6
prim öder.
 Devlet açÕk kapatÕr, bazÕ sosyal
gruplarÕn primlerini öder.
 Sosyal Sigorta Acentesi malüllük
yardÕmlarÕndan yararlananlar adÕna
referans miktarÕn % 20 sini öder.

 Karma sistem.
 Karma sistem.

 Karma sistem.

 Karma sistem.

 Devlet.

 Devlet.

 Yerel mercilerce finanse edilir.

 Devletçe kÕsmi finansman.
 Kamu katÕlÕmÕ yoktur.

 Devletçe kÕsmi finansman.
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10. Aile YardÕmlarÕ
C. Diøer Özel KatÖlÖmlar
D. Kamu Mercilerinin KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
4. Ba÷ÕmlÕlÕk
5. Malüllük
6. YaúlÕlÕk
7. Ölüm
8. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
9. øúsizlik

9. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren Prim
OranlarÖ ve Ücret TavanlarÖ
1. Genel Toplu Prim

A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk
Para
YardÕmlarÕ
3. Ba÷ÕmlÕlÕk
4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk
6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik

Konular
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 Çeúitli kesimlerin ve küçük iúletmelerin analÕk ve ebeveyn ödenekleri devletçe üstlenilir. øúveren giderlerinin % 92 sini devlet iade eder. Küçük iúletmelere gider

 Ulusal Sa÷lÕk Servisi üstlenir.

 øúsizlik ödene÷i genel toplu prime dahildir.
 øúsizlik sosyal yardÕmÕ : Vergi.
 Vergi.
 Yoktur.

 Özel bir branú yoktur.
 Toplu prime dahildir.
 Toplu prime dahildir.
 Toplu prime dahildir.
 Vergi.

 Genel toplu prime dahildir.

 HastalÕk, analÕk (para yardÕmlarÕ), ölüm ve iúsizlik için ücretle iliúkili prim oranlarÕ uygulanÕr.
- Ücretli : % 11 (AnlaúmalÕ iúletme rejimine tabi ise % 9,4/Her ikisi haftada 135 E ile 904 E arasÕndaki kÕsÕmdan kesilir). Tahsis yaúÕndan sonra prim ödenmez.
- øúveren : Haftada 135 E nun üstündeki bütün ücretlerden % 12,8/øúveren ücrete dayalÕ aylÕk rejimine tabi müstahdemler için primin % 3,5 ini ve kapitalize edilen
bir rejime tabi olanlar için % 1 ini geri alÕr.
- Hükümet, kapitalizasyon rejimlerinde ücretlinin yaúÕna göre primin bir kÕsmÕnÕ üstlenir.
- Ulusal Sa÷lÕk Servisi tarafÕndan sa÷lanan yadÕmlar vergi ve küçük ölçüde primle finanse edilir.

 øúsizlik ödenekleri : Prim (ücretli, iúveren)
 øúsizlik Sosyal YardÕmÕ : Vergi.
 Vergi.

 Özel bir branú yoktur. YaúlÕ ve malül kimseler için finansman yerel mercilerin tedavi kurumlarÕnca ve sosyal servislerce sa÷lanÕr.
 Prim (ücretli, iúveren).
 Malullük gibi.
 Malüllük gibi.
 Vergi.

 Prim (ücretli, iúveren) ve vergi.

 Ulusal sa÷lÕk servisinin giderleri vergi ile ve küçük ölçüde primle finanse edilir.

ÜLKELER
BùRLEúùK KRALLIK

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)
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A.Finansman ùlkesi
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ
2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
3. Uzun Süreli Tedaviler
(Ba÷ÕmlÕlÕk SigortasÕ)
4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk/Ölüm
6. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
7. øúsizlik
8. Aile YardÕmlarÕ
B. SigortalÖ Ve ùûveren
Prim OranlarÖ ve Ücret
TavanlarÖ
1. Birden Fazla Branú øçin
Toplu Prim

Konular

 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Vergi.

 Devlet
 Devlet.
 Devlet.

ROMANYA

 Primler / Di÷er gelirler (Prim ödemelerine iliúkin gecikme para cezalarÕ)
 Malüllük gibi.
 HastalÕk ve analÕk yardÕmlarÕ gibi.
 Prim/ Di÷er gelirler (Prim ödemelerine iliúkin gecikme para cezalarÕ)
 Devlet bütçesi

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, Erken Emeklilik aylÕ÷Õ, Malüllük aylÕ÷Õ ve Ölüm aylÕ÷Õ,HastalÕk para
yardÕmlarÕ, Geçindirilen çocuk yardÕmlarÕ ve ölüm yardÕmlarÕ için toplu prim
alÕnÕr.
 øúveren ve ücretli primlerinin toplamÕ ücretlinin aúa÷Õdaki çalÕúma úartlarÕna göre
de÷iúir :
- Normal çalÕúma úartlarÕnda : Brüt ücretin % 35 i.

 Prim ve devlet sübvansiyonu
 Devlet bütçesi

 Oranlar ve tavanlar kamu sigortasÕ yÕllÕk bütçesinin kabulü sÕrasÕnda tespit edilir.
 Primler brüt asgari ücretin 10 katÕ üzerinden tavanlandÕrÕlÕr. øúçi ve iúveren
arasÕnda paylaútÕrÕlÕr. 2001 yÕlÕnda 80/20 oran oranlama 2007 yÕlÕna kadar 50/50
olarak paylaútÕrÕlabilecektir. Primler aynÕ zamanda risk derecesine ba÷lÕ olarak
belirlenen istihdam gruplarÕna göre de÷iúir, birinci grup tehlike derecesi en
yüksek risk grubudur.

 Primler/Devlet bütçesinden ve yerel topluluklardan sübvansiyonlar/Prim
ödemelerine iliúkin para cezalarÕ.
 Tüzel kiúilerin primleri / Di÷er gelirler (Prim ödemelerine iliúkin gecikme para
cezalarÕ)
 Özel bir rejim yoktur.

ÜLKELER

 BazÕ yardÕmlar malüllük ve sosyal yardÕmla ilgili mevzuata göre ve dolaylÕ olarak
yaúlÕlÕk yardÕmlarÕ ile ilgili hükümler çerçevesinde sa÷lanÕr.
 Prim ve devlet sübvansiyonu
 Prim ve devlet sübvansiyonu
 Prim ve devlet sübvansiyonu

 Prim ve devlet sübvansiyonu

BULGARùSTAN

TABLO I – FùNANSMAN (DEVAM)

iadesi tam olarak yapÕlÕr, ayrÕca % 4,5 zam verilir.
 Özel bir branú yoktur. Devlet a÷Õr sakatlar için dÕú yardÕm ödene÷i, sakatlÕk bakÕm ödene÷i öder.
 Devlet açÕk kapatÕr.
 Devlet gerekti÷inde açÕk kapatÕr.
 Devlet gerekti÷inde açÕk kapatÕr.
 Devlet

 Prim ve devlet sübvansiyonu

YardÕmlarÕ
3. Ba÷ÕmlÕlÕk
4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk
6. Ölüm
7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
10. Primsiz Genel Asgari YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla ùlgili
Finansman Sistemleri
1. Malüllük
2. YaúlÕlÕk
3. Ölüm
4. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
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2. Uzun Süreli Tedaviler

7. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
8. øúsizlik
9. Aile YardÕmlarÕ
C. Diøer Özel KatÖlÖmlar
1.HastalÕk/AnalÕk Sa÷lak ve
Para YardÕmlarÕ

3. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
4. Uzun Süreli Tedaviler
5. Malüllük
6. YaúlÕlÕk/ Ölüm

2. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ

 BazÕ kiúi gruplarÕnÕn primleri devlet finanse eder. YÕllÕk prim ulusal asgari ücretin
2 katÕnÕn % 7 sidir. Bu kiúi gruplarÕ úunlardÕr.
- Askerler / Tutuklu Kimseler / SÕ÷ÕnmacÕlar / Sosyal YardÕmdan yararlananlar,
- Aile yardÕmlarÕ hariç katÕlÕm söz konusu de÷ildir. Aile yardÕmlarÕnÕ devlet finanse
eder.


 Yoktur.
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 øúveren : Brüt ücretin % 5’i/Ücretli: brüt ücretin % 1 ø. Tavan yoktur.
 Yoktur.

 80/20 (2007 yÕlÕna kadan 50/50 olacaktÕr.
 Sübvansiyon (devlet)

 Yoktur.

 Bk. Toplu prim.

 Bk. Toplu prim.
 Bk. Toplu prim.
 Bk. Toplu prim.

 Bk. Toplu prim.

 Devlet sübvansiyonu
 bk.Toplu prim.
 Temel Rejim: bk toplu prim.
 Risk derecesi a÷Õr mesleklerle ilgili zorunlu ek sigorta :
- økinci Ayak : øúverenin ödedi÷i aylÕk brüt ücretin % 7 si (ikinci istihdam gruplarÕ
için).
- % 12 (yukarÕda belirtilen gruplar için aylÕk ücret üzerinden).
 øúverenin ödedi÷i aylÕk brüt ücret üzerinden % 7.

 Toplam primlerin % 6’sÕdÕr :
- Ücretliler : Sigorta matrahÕ: Vergiye tabi gelir: Sigortalayan : % 4,8/SigortalÕ :
%1,2
- Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : Sigorta matrahÕ : Vergiye tabi gelirin 2 ila 10 katÕ : SigortalÕ
: % 6 /AylÕk sahipleri : Matrah : AylÕk/Di÷er : % 6 (devlet katkÕsÕ)
 HastalÕk ve analÕk yardÕmÕ alan müstahdemler : Matrah. YardÕmlar : Sigortalayan
% 4,8.
 øúsizler : Matrah : YardÕmlar/Di÷er : % 6 (iúsizlik sandÕ÷Õ)
 Sosyal yardÕm alanlar ve yetimler : Matrah : Asgari ücretin 1 katÕ / Di÷er : % 6
(Komün).
 27 yaúÕna kadar ö÷renciler dahil eski muharipler, askerlik hizmetinde sakat
olanlar, arazilerde kadastro hizmetinde çalÕúanlar, sÕ÷ÕnmacÕlar, tutuklular :
Matrah : Asgari ücretin 1 katÕ.
 Tatil yapan müstahdemler : Matrah : Asgari ücretin 1 katÕ / Sigortalayan : % 6.
 Dini cemaat mensuplarÕ : Matrah : Asgari ücretin 1 katÕ / Sigortalayan : % 6 /
Di÷er (Komün) / Di÷er : Asgari ücretin 1 katÕ / Di÷er % 6.
 AylÕk brüt ücretin % 3 ü. Da÷ÕlÕm : 80/20 (2007 yÕlÕna kadar 50/50 olacaktÕr)

- FarklÕ çalÕúma úartlarÕnda : Brüt ücretin % 40 Õ.
- Özel çalÕúma úartlarÕnda : Brüt ücretin % 45 i.
 Ücretlilere uygulanan primler toplamÕ çalÕúma úartlarÕ grubu ne olursa olsun
aynÕdÕr. Bu sabit prim normal çalÕúma úartlarÕnda kesilen primlerin 1/3 ‘idir, yani
brüt ücretin % 11,67 ‘sidir.
 Tüzel kiúiler ( iúverenler ve yÕllÕk gelirleri ulusal ücretin 3 katÕndan fazla olan
di÷er tüzel kiúiler kalan payÕ öderler : Normal úartlarda % 23,363 farklÕ úartlarda
% 28,23 ve özel úartlarda % 33,33).
 Prime tabi gelirlerin aylÕk tavanÕ ortalama ulusal aylÕk ücretin 3 katÕdÕr.
 SigortalÕ primi brüt ücretin % 7 sidir.
 øúverenlerin ve tüzel kiúilerin primi toplam ücretin % 7 sidir / Tavan yoktur.
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2. HastalÕk ve AnalÕk Para
YardÕmlarÕ
3. Uzun Süreli Tedaviler
4. Malüllük
5. YaúlÕlÕk/Ölüm
6. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
7. øúsizlik
8. Aile YardÕmlarÕ
9. Primsiz Genel Asgari
YardÕm
D. Uzun Süreli YardÖmlarla
ùlgili Finansman Sistemleri
1. Malüllük
2. YaúlÕlÕk/Ölüm
3. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ

3. Malüllük
4. YaúlÕlÕk/ Ölüm
5. øú KazalarÕ ve Meslek
HastalÕklarÕ
6. øúsizlik
7. Aile YardÕmlarÕ
8. Bir Sigorta BranúÕ için
Ödenen Di÷er Primler veya
YapÕlan YardÕmlar
D.Kamu Mercilerinin
KatÖlÖmÖ
1. HastalÕk ve AnalÕk Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ


















 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.
 Da÷ÕtÕm.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Aúa÷Õdaki ücretli gruplarÕ için primleri kamu mercileri üstlenir.
- Memurlar / Emekliler / øúsizler / Askerler / Memurlar ve øçiúleri BakanlÕ÷Õ
Yöneticileri.
 Üstlenilen giderler : Koruyucu önlemler /Protez malzemesi / Ba÷lÕ hizmetler.
 Memurlar ve benzeri kimseler için devlet finanse eder.

 Uygulanmaz.
 HastalÕk ve analÕk para yardÕmlarÕ gibi.
 HastalÕk ve analÕk para yardÕmlarÕ gibi.
 Memurlar ve benzeri kimseler için devlet finanse eder.

 øú kazalarÕ gibi.
 Tümüyle devlet karúÕlar.
 Kamu finansmanÕ (Merkezi devlet bütçesi ve komünler)

 Da÷ÕtÕm.
 Zorunlu ek yaúlÕlÕk sigortasÕ rejimi : Kapitalizasyon.
 Da÷ÕtÕm.
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Konular
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Ba÷lÕ

3.øste÷e
SigortalÕlÕk

4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

Sigortadan

2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat
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 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar zorunlu sigortaya
ancak büyük sa÷lÕk riskleri için tabidir.
Küçük riskler için, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
(Mütüalite) olarak adlandÕrÕlan sigorta
kuruluúlarÕnca organize edilen bir
sigortaya serbestçe tabi olabilirler.
 SigortalÕnÕn geçindirmekle yükümlü
oldu÷u kimseler (eú, 25 yaúÕn
altÕndaki çocuklar, öz veya bazÕ
hallerde üvey ebeveyn)

 Yoktur.

 Tüm ücretli çalÕúanlar ve aúa÷Õdaki
kimseler: AylÕk sahipleri / øúsizler /
Sakatlar / Yüksek ö÷renim ö÷rencileri
/ BazÕ din mensuplarÕ ve dinsel
topluluklar / Afrika’daki eski kamu
personeli.

 Ücretliler ve benzeri kimseler için
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

BELÇùKA
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ ve Ödenekler
Zorunlu SigortasÕ hakkÕnda
14.07.1994 tarihli kanun.
 Yatarak Tedaviler hakkÕnda
07.08.1987 tarihli kanun.
 27.06.1969 tarihli Kanun.

 Bütün oturanlar (üniversel sistem).

 Uygulanmaz, üniversel sistem vardÕr.

 Yoktur.

 Bütün oturanlar.













 AylÕk geliri 400 E yu aúmayan eú ve
çocuklar (kendileri aktif veya ba÷ÕmsÕz
çalÕúan de÷ilseler). Çocuklar için yaú
sÕnÕrlarÕ uygulanÕr. BazÕ istisnalar söz
konusudur.
 BoúanmÕú eúler boúanma kararÕnÕ
izleyen 3 ay içinde sigortanÕn
devamÕnÕ talep edebilirler (sigorta
öncesi süre koúulu aranÕr).

 Ücretliler, mesleki e÷itim görenler,
stajyerler, yeterli kariyerlere sahip
aylÕk sahipleri, iúsizlik sigortasÕndan
yardÕm gören kimseler, koruma
altÕndaki atelyelerde çalÕúan sakatlar,
mesleki iyileútirme e÷itimi görenler,
gençlik yardÕm kuruluúlarÕnda
çalÕúmaya elveriúli kimseler, yüksek
ö÷renim ö÷rencileri, sanatkârlar ve
reklamcÕlar, iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.
 YÕllÕk ücret 46.350 E’nun (31.12.2002
tarihi itibariyle özel bir sigortaya tabi
olanlar için 41.850 E) üstünde olanlar.
 SigortalÕlÕk öncesi geçmiú bir süre
gerekir. Ailede hak sahibi niteli÷i
taúÕyanlar da iste÷e ba÷lÕ sigortadan
yararlanÕrlar.

ÜLKELER
DANùMARKA
ALMANYA
Kamu Sa÷lÕk SigortasÕ Kanunu
 Sosyal Kanun (Bölüm V/20.12.1988
(09.06.1971 tarihinde iyileútirildi).
tarihli Sa÷lÕk Reform Kanunu ile
Hastane Hizmetleri hakkÕnda 2003
getirildi, son olarak 14.11.2003 tarihli
tarihli (iyileútirilmiú) kanun.
hastalÕk sigortasÕ hakkÕnda Kanunla
Tedavi Evleri Rejimi hakkÕnda 2003
iyileútirildi).
tarihli kanun.
 Di÷er iyileútirme mevzuatÕ.
AnalÕkla ølgili Tedaviler hakkÕnda 1995
tarihli (iyileútirilmiú) kanun.
Diú Tedavileri HakkÕnda 2001 tarihli
kanun.
Tüm nüfus için vergi ile finanse edilen  Ücretliler ve benzeri kimseler için
üniversel koruma sistemi (Oturma
(belirli bir tavana kadar gelire dayalÕ)
ilkesine dayanÕr).
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI
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 SigortalÕnÕn geçindirmekle yükümlü
oldu÷u aile bireyleri.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler ve benzeri kimseler /
AylÕk sahipleri / øúsizler.

 Ücretliler ve benzeri kimseler için
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

YUNANùSTAN
 14.06.1951 tarihli Kanun (son olarak
5 Ocak 1999 tarihli kanunla
iyileútirildi).
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 Uzman Hekim
Muayenesi

YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi
 Hekim Seçimi

2. YataklÕ Sa÷lÕk
Tesisleri

 Ücret

Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1.Yararlanma KoúullarÕ

 Serbesttir.

 Serbesttir. Hastane giderlerini direk
olarak sigorta kuruluúu öder.

 Sigorta KuruluúlarÕ ile Hekim
Dernekleri arasÕnda düzenlenen
sözleúmelerle veya yoksa resen tespit
edilir.
 Sözleúme yoksa, hekim ücretleri
Kraliyet Kararnamesi yoluyla sigorta
müstahdemleri dikkate alÕnarak
hekimlerce serbetçe belirlenir.
 Kamu Sa÷lÕ÷Õ BakanlÕ÷Õnca sözleúme
yapÕlan tesisler söz konusudur.

 Tabipler OdasÕna kayÕtlÕ ve Kamu
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile anlaúmalÕ olan
bütün hekimler.

 Yararlanma úartlarÕ taúÕndÕ÷Õ sürece.

 Önceki yÕl için prim ödendi÷inin
kanÕtlanmasÕ izleyen takvim yÕlÕ için
sa÷lÕk yardÕmlarÕna hak kazandÕrÕr.

 Grup I ve Grup II kapsamÕna giren
hekimler arasÕnda her yÕl iki kez (6
ayda bir) seçim yapÕlabilir.
 Grup I : Genel hekim gere÷ine göre
özel durumlarda bir uzman hekime
baúvurulabilir.
 Grup II : Uzman hekim seçimi
serbesttir.

 Kamu hastaneleri : Bölge sa÷lÕk
mercilerince tesis edilir.
 Özel sa÷lÕk tesisleri : Kamu sa÷lÕk
mercileri ile bazÕ özel yataklÕ tesisler
arasÕnda sözleúmelerle belirlenir.

 Ücretler hekim kuruluúlarÕ ile Kamu
Sa÷lÕk SigortasÕ arasÕnda belirlenir.
 KayÕtlÕ hasta sayÕsÕ ve verilen tÕbbi
hizmet için maktu ücret alÕrlar.
 Hastane hekimleri genel olarak ek
ödemelerle desteklenen bir aylÕk ücret
alÕrlar.

 Oturan kimse sayÕsÕna göre her ilçe
için sÕnÕrlÕ sayÕda hekimle anlaúma
yapÕlÕr.

 SÕnÕrsÕzdÕr.

 Yeni oturanlar için 6 hafta oturma
koúulu.

 Sözleúmeli uzman hekimler arasÕnda
seçim yapÕlabilir.

 AnlaúmalÕ hekimler arasÕnda seçim
yamak mümkündür.

 AnlaúmalÕ hekimler ulusal ve bölgesel
planda SandÕk Hekimleri Derne÷ine
ba÷lÕ olmalarÕna göre
gruplandÕrÕlmÕúlardÕr.
 Hastanelerde e÷itim gören veya
hekimlerce yetkilendirilen bazÕ özel
durumlarda görevlendirilen hekimler
de kapsama dahildir.
 Her sandÕk, Hekimler Derne÷i
tarafÕndan belirlenen ücreti nazara alÕr.
Toplu ücret da÷ÕlÕmÕ sabit bir miktara
veya de÷erlendirme ölçülerine göre
hesaplanÕr.
 SandÕk Hekimleri Derne÷i, toplu ücreti,
özel bir ücret da÷ÕlÕm baremine göre
anlaúmalÕ hekimler arasÕnda da÷ÕtÕr.
HastalÕk sandÕklarÕ, hastalarÕ için
üniversite kliniklerinde ve eyalet yardÕm
planÕ çerçevesinde tanÕnmÕú veya tÕbbi
sözleúmesini düzenleyen hastanelerde
yapÕlan tedavi giderlerini öderler. 01
Ocak 2004 ten sonra düzenlenen
sözleúmelerle sa÷lanan yardÕm giderleri
teúhisle ilgili bazÕ durumlar için maktu
fiyatlarla ödenmektedir.

 Staj koúulu aranmaz.
 østisna : BazÕ kimseler sigortalÕlÕk ve
diú protezlerinden yararlanma
koúullarÕnÕ taúÕmak zorundadÕrlar.
 SÕnÕrsÕzdÕr/SigortalÕ sigortadan
ayrÕlÕrsa yardÕmlarÕn ödenmesi ilke
olarak ayrÕldÕ÷Õ tarihte kesilir/ Zorunlu
sigortalÕlar için yararlanma hakkÕ
ayrÕlma tarihinden itibaren 1 ay daha
devam eder.

 Hekim seçimi kabul edilir.
 SigortalÕ, sigorta sandÕ÷ÕnÕn yerel
kurum hekimine gider.
 BazÕ koúullarla mümkündür.

Kamu hastaneleri, anlaúmalÕ özel
klinikler ve sigorta kurumu sa÷lÕk
tesisleri söz konusudur.

 Hekimlere sigorta kurumunca ücret
verilir.

 Sigorta kurumu tarafÕndan belirlenen
koúullar dahilinde anlaúma yapÕlÕr.

 SÕnÕrsÕzdÕr.

 Önceki yÕl zarfÕnda 50 iú günü veya
hastalÕktan önceki 15 ayÕn ilk 12
ayÕnda prim ödenmiú olmasÕ gerekir.
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YapÕlacak

 KatÕlÕm Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 SigortalÕnÕn azami katÕlÕmÕ ilke olarak
genel hekim tedavilerinde % 25 tir. Bu
ödeme teknik yardÕmlar için yapÕlmaz.
 SigortalÕnÕn yÕllÕk belirli katÕlÕm
miktarÕnÕn üstündeki miktarlar için
bazÕ sigortalÕ gruplarÕ parasÕz
tedavilerden yararlanÕrlar. Bu konuda
temel kriterler úunlardÕr:
- Belli bir sosyal gruba dahil olmak,
- Mütevazi düzeyde gelire sahip bir
aileye dahil olmak,
- Somut olarak aúa÷Õdaki gelirler ve
katÕlÕm tavanlarÕ uygulanÕr:
 Korunan Statü : 14.178,07 E ya kadar
düúük gelir : 450 E;
 14.178,08 E ile 21.796,13 E arasÕnda
mütevazi gelir: 450 E;
 21.796,14 E ile 29.414,21 E arasÕnda
gelir: 650 E;
 29.414,22 E ile 36.714,86 E arasÕnda
gelir: 1.000 E;
- 36.714,87 E ile 52.480,02 E arasÕnda
gelir: 1.800 E;
- 2.480,03 E itibaren 2.500 E.
 Malüller, aylÕk sahipleri, dul kadÕn ve
erkekler, yetimler, yaúlÕ kimseler ile
ilgili gelir garantisine tabi olanlar,
bütünleúme gelirinden yararlananlar,
artÕrÕlmÕú aile ödene÷inden yararlanan
sakat çocuklar, sakatlÕk ödene÷i
alanlar, bir sosyal güvenlik kamu
merkezinde sa÷lanan kÕsmi veya tam
gelir sahipleri, en az 50 yaúÕnda olan
ve en az bir yÕldan beri tam iúsiz
durumda bulunan ve yÕllÕk gelirleri
geçindirdikleri kiúi baúÕna 12.732,20 E
artÕ 2.357.09 E nun altÕnda olan
iúsizler ba÷ÕúÕklÕktan yararlanÕrlar.

 SigortalÕ ve sigorta kuruluúu istisnai
hallerde hekim ücretini avans olarak
öderler.
 Gider iadesi sözleúmeli tarifeye göre
veya resen yapÕlÕr.

 Bk. KarúÕlaútÕrmalÕ Tablo XI (gelir
Garantisi) VI YaúlÕlÕk

 Grup I : KatÕlÕm yoktur (bir genel
hekim veya onun baúvurdu÷u uzman
hekim tedavilerinde).
 Grup II : Grup I için kamu rejiminin
üstlendi÷i miktarÕ aúan gider payÕ için
katÕlÕm vardÕr.

 Hekim ücretlileri bölgesel düzeyde
organize edilen Kamu Sa÷lÕk
SigortasÕ tarafÕndan ödenir.

 Kronik hastalÕklarda giderler brüt gelirin
% 2 sine eúitse katÕlÕm yoktur.
SigortalÕnÕn
tarama
önlemlerine
katÕlmasÕ halinde indirim uygulanÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ ilkesine dayalÕ
sistem söz konusudur.
 SigortalÕ, hekime ücret ödemez.
Ödeme SandÕk Hekimleri Derne÷ince
yapÕlÕr
 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar sa÷lÕk yardÕmÕ
yerine gider iadesi yapÕlmasÕnÕ tercih
edebilirler.
 Sözleúmeli hekim tedavilerinde katÕlÕm
yoktur bazÕ tedaviler, masajlar,
banyolar, tÕbbi jimnastik hareketleri
(bunlar tÕbbi tedavi çerçevesinde yer
alsa bile katÕlÕm söz konusudur) hariç,
KatÕlÕm % 10.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

515

 Hekim ücretini Aile Hekimleri ve IKA
uzman hekimleri öder.
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 Diú Protezleri

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi
tesisleri

 Önleyici ve koruyucu tedaviler, diú
çekimi, diú protezleri ve düzeltimi
yapÕlÕr / Aúa÷Õdaki giderler iade edilir:
- Tedavi giderleri,
- Müúavir hekimin görüúü alÕndÕktan
sonra % 100 e kadar cihaz giderleri
(50 yaúÕna ulaúan hastalar veya
sigortalÕnÕn katÕlÕmÕ zorunlu kÕlan özel
bir hastalÕ÷a tutulanlar için).
 Yaú sÕnÕrÕnÕn söz konusu olmadÕ÷Õ
durumlar hariç, en az 50 yaúÕndaki
hastalar için sa÷lÕk yardÕmlarÕ

 Gider iadesi tam olarak yapÕlÕr.
SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ (müúterek oda
için) her gün 12,31 E dur. Bir psikiyatri
hastanesinde 5 yÕldan fazla bir süre
zarfÕnda yatarak tedavilerde günlük
katÕlÕm 20,52 E dur.
 YaúlÕ kimseler için dinlenme evlerinde
maktu miktarlar üzerinden tedavi
mümkündür. Kabul günü ücreti :
39,58 E dur.
 Özellikle geçindirilen çocuklar, tercihli
rejimden yararlananlar ve iúsizler: 5
yÕldan fazla bir süre zarfÕnda bir
psikiyatri
hastanesinde
yatarak
tedavilerde :
a) Geçindirmekle yükümlü olduklarÕ
kimseleri bulunmayan ve mahkeme
kararÕ ile veya Noter Belgesi ile
nafaka aylÕ÷Õ ödenmeyen tercihli
rejim yararlanÕcÕlarÕ: Günde 12,31 E ;
b) Düzenli aylÕk sahipleri ve
mahkeme kararÕ ile veya Noter
Belgesi ile nafaka aylÕ÷Õ ödenme
zorunda
olan
tercihli
rejim
yararlanÕcÕsÕ aylÕk sahipleri : Günde
4,37 E ; öderler.

 AnlaúmalÕ yataklÕ sa÷lÕk
arasÕnda seçim yapÕlabilir.

 Kamu sa÷lÕ÷Õ sigortasÕ diú protezlerini
üstlenmez.

 øki gruba dahil sigortalÕlar katÕlÕmda
bulunurlar. Listede yazÕlÕ tedavi
giderlerinin % 35 i ila % 60 ÕnÕ
ödeyenler ile liste dÕúÕ olanlardan %
100 katÕlÕmda bulunanlar tedaviden
yararlanÕrlar.
 Çocuklar için katÕlÕm yoktur, sakatlar
kÕsmen katÕlÕrlar.

 AnlaúmasÕz özel tesislerde tedavilerde
: Kamu hastanesi bir özel tesiste
tedaviyi uygun görürse katÕlÕm
uygulanmaz.

 Azami 14 gün zarfÕnda her takvim
günü için ödenen 9 E hariç, müúterek
odalarda tedaviler parasÕzdÕr.

 Bölge kamu sa÷lÕk tesisleri arasÕnda
seçim yapÕlabilir.

 18 yaúÕn altÕndaki kimseler için diú
hastalÕklarÕnÕn önlenmesi ilkesine göre
önleyici tedbirler alÕnÕr.
 TÕbbi bakÕmdan kaçÕnÕlmaz olan
koruyucu ve cerrahi tedavi giderleri
tam olarak üstlenilir.
 AyrÕca, 18 yaúÕn altÕndaki sigortalÕlar
için (tedavi cevap veriyorsa) ortodontik
tedavi giderleri tam olarak ödenir.
 Diú protezleri için, sigortalÕnÕn katÕlÕmÕ,
maddi giderler, laboratuar giderleri ve
diú hekimi için % 50 dir. Koruyucu

 Çocuklar için katÕlÕm yoktur.

 Kamu hastanelerinde ve anlaúmalÕ özel
tesislerde katÕlÕm yoktur.
 AnlaúmasÕz
tesislerde
tedavi
giderlerinin tamamÕnÕ hasta öder.

 AnlaúmalÕ sa÷lÕk tesisleri arasÕnda
seçim yapÕlabilir.
 Hastanede tedavi acil haller hariç
ancak hekim talimatÕ ile mümkündür.

 Bk. TÕbbi tedavilerde, ancak protezler
için % 25 katÕlÕm söz konusudur.



 Uygulanmaz.

 SigortalÕ bir kamu sa÷lÕk tesisinde
sigorta
sandÕ÷ÕnÕn
belirledi÷i
sözleúmeli bir klinikte veya sigorta
kurumunun sa÷lÕk tesisinde yatarak
tedavi olabilir.
 Uygulanmaz.
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Di÷er yardÕmlar statülerde öngörülür.
 INAMI nezdinde oluúturulan Özel
DayanÕúma Fonunun katÕlÕmÕ söz
konusudur.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ listesinde yazÕlÕ
olmayan bazÕ pahalÕ ilaç bedelleri
giderleri iade edilir. ZayÕf çocuklarÕn
prevantoryum giderleri bunlardandÕr.
INAMI tarafÕndan gerçek giderler
üzerinden hesaplanan sigortalÕnÕn
günlük katÕlÕmÕ da di÷er yardÕmlar
arasÕnda yer alÕr.

 SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ aúa÷Õdaki gruplar
için söz konusudur :
- A (a÷Õr hastalÕklar) katÕlÕm yoktur,
- B (yararlÕ ilaçlar) % 25 (tavan 10,00
E,
- B (büyük ilaçlar) : % 25/Tavan :
15,10 E,
- C (az yararlÕ ilaçlar): % 50/Tavan:
16,70 E,
- C (konfor ilaçlar) : % 50,
- C (do÷um öncesi ilaçlar) : % 60,
- Yatarak tedavi gören sigortalÕlar :
Günde 0,62 E,
- AynÕ cinsten ilaçlarÕn mevcut oldu÷u
ürünler için gider iadesi yapÕlÕr,
- Büyük ilaçlarla ilgili gider iadesi uzun
ve a÷Õr psikolojik tedaviye iliúkin
müstahzarlar hariç 1-2 E dur
 Tercihli rejimden yararlananlar için
indirimli katÕlÕm uygulanÕr.
 Sözleúmeli tarife üzerinden katÕlÕm %
100.

sigortasÕnÕn müdahalesi gereken
hallerde diú protezleri giderleri ödenir.

 Yatarak tedavilerde hastalar tÕbbi
yardÕm ve parasÕz ilaç yardÕmÕndan
yararlanÕrlar.
 Sakatlara kÕsa süreli tedavilerde
verilen cihaz bedellerini hastane
üstlenir.
 Hekimin tavsiyesi üzerine ikametgâhta
bir hemúire tarafÕndan parasÕz tedavi
sa÷lanÕr.
 1. Grubu seçmiú olan aylÕk sahipleri
için bazÕ úartlarla bazÕ durumlarda
hekime ve hastaneye nakil giderlerine
katÕlÕm söz konusudur.
 Her iki sigortalÕ grubu için fiziksel
tedavi,
psikolojik
tedavi
vb.
tedavilerde pratisyen hekimden
ücretsiz yararlanÕlabilir.

 SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ 1 yÕl içinde yaptÕ÷Õ
ilaç masraflarÕna ba÷lÕdÕr.

 Çeúitli yardÕmlar söz konusudur: Uzak
bölgelerde oturan hastalar için bazÕ
koúullarla seyahat giderleri üstlenilir.

 HastalÕk
sigortasÕndan
sa÷lanan
yardÕmlar úunlardÕr:
- økametgâhta tedavi,
- Ailede yararlanÕcÕ yerine geçen
kimselere iliúkin yardÕm,
- BazÕ hallerde hekime veya hastaneye
nakil giderleri (her gün için 13 E),
- ølaçlardan gayrÕ yararlÕ ürünler için
(çocuklar hariç) sigortalÕ katÕlÕmda
bulunur,
- Ayakta tedavilerde ve iyileútirme veya
önleyici tedbirlerle ilgili yardÕmlar,
- Analar için önleyici tedaviler veya kür
tedavileri ile birlikte tam gider iadesi,
- Malüllük sigortasÕ için bk. Tablo XII.
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SÕnÕrlÕ katÕlÕm söz konusudur (Azami %
25).

 Hekimin tavsiye etti÷i ilaç bedellerine
katÕlÕm % 25 tir.
 Parkinson, paget. Crdhn ve benzeri
hastalÕklar için katÕlÕm % 10 dur.
 Asgari düzeyde aylÕk alan emekliler
için katÕlÕm % 10 dur.
 øú kazasÕ halinde katÕlÕm olamaz.
 AnalÕk halinde ve kronik hastalÕklarda
(kanser,
úeker
vb)
katÕlÕm
uygulanmaz.

 Maktu miktarda üstlenme söz konusu
ise o miktara kadar giderler iade edilir
(aksi halde tedaviyi sa÷layan kuruluúla
mutabÕk kalÕnan fiyat ödenir).

cerrahi müdahaleler ve diú protezleri
filmleri için katÕlÕm yoktur. SigortalÕ
diúlerini sa÷lÕklÕ tutmak için önlem
alÕrsa yardÕm % 10 ila % 15 oranÕnda
artÕrÕlÕr.
 SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ tavsiye olunan
ilacÕn boyutuna göre 5 E- 10 arasÕnda
satÕú fiyatÕnÕn % 10 una ba÷lÕdÕr.
Çocuklar ve sosyal durumlar için
katÕlÕm yoktur.
 ølaçlar maktu miktarla ilgili ise katÕlÕm
bu miktara ba÷lÕdÕr.
 ølaç bedeli bu miktarÕn üstünde ise
sigortalÕ aradaki farkÕ öder.
 Ekonomik olmayan bazÕ ilaçlar
sandÕ÷Õn talimatÕ ile ödenmez.
 SigortalÕ konfor ilaç bedellerini kendisi
öder.
 Aile bireyleri için durum sigortalÕlarla
aynÕdÕr.
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2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Sigortadan

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 Çekostavakya’da oturan herkes ve
iúyeri merkezi Çekostavakya’da
bulunan iúverenler emrinde çalÕúan
ücretliler.

ÇEK CUMHURUYùYETù
 48/1997 sayÕlÕ Kamu HastalÕk
SigortasÕ Kanunu.
 551/1991 sayÕlÕ hastalÕk SigortasÕ
Genel Rejimi Kanunu.
 20/1992 sayÕlÕ HastalÕk SigortasÕ
Genel Rejimi Primler Kanunu.
 220/1991 sayÕlÕ TÕp, Diú ve Ecza
OdalarÕ Kanunu.
 160/1992 sayÕlÕ Kamusal Olmayan
Sa÷lÕk Tesisleri Kanunu.
 Bireyler, iúverenler ve devletçe
finanse edilen zorunlu rejim.

 øúverenin kendileri için sosyal vergi
ödedi÷i ücretliler.
 Kendi sosyal primlerini ödeyen
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Devletin kendileri için sosyal prim
ödedi÷i kimseler (bk. Tablo I).
 19 yaúÕna kadar çocuklar.
 24 yaúÕna kadar gündüzleri okula giden
ö÷renciler.
 Gebeli÷in 12. haftasÕndan itibaren gebe
kadÕnlar.
 AylÕk sahipleri.
 YardÕmlardan
yararlanan
eúleri
tarafÕndan desteklenen kimseler
(emeklilik yaúÕnÕn 5.yÕlÕnda olmalarÕ
gerekir).
 Yoktur.

 Ekonomik bir faaliyet icra eden bütün
kimseler (ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) için zorunlu sosyal sigorta
sistemi; çalÕúmayan büyük nüfus
gruplarÕ, örne÷in çocuklar ve aylÕk
sahipleri dayanÕúma ilkesine göre veya
devletçe finanse edilen primlerle
kapsam dahilidir.
 Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ
uygulamasÕnÕ
düzenleyen sistem.

 Yan iú olarak kabul edilen ve yaúamÕ
sürdürmede çalÕúma saati ve ücret
bakÕmÕndan temel bir kazanç vasÕtasÕ
sayÕlmayan her ücretli çalÕúan zorunlu
sigortalÕ olmaktan ba÷ÕúÕktÕr.

 Ücretliler ve benzerleri.
 AylÕk sahipleri ve periyodik olarak
yardÕm alanlar.
 Yeterli kayna÷a sahip olmayan bütün
oturanlar.

 Ücretliler, aylÕk sahipleri, benzeri
kimseler ve aile bireyleri için vergi ile
finanse edilen kamu sa÷lÕk hizmeti.

ùSPANYA
 20.06.1994 tarih, 1/94 sayÕlÕ Kraliyet
Kararnamesi.
 Sosyal Güvenlik Genel Kanunu.
 25.04.1986 tarih, 14/86 sayÕlÕ Sa÷lÕk
Genel Kanunu.
 16.11.1967 tarih, 2766/67 sayÕlÕ
Kararname.
 08.09.1989 tarihli, 1088/89 sayÕlÕ
Kararname.

ÜLKELER
 Sa÷lÕk
Kanun
(2000).
 Estonya Sa÷lÕk SigortasÕ SandÕ÷Õ
Kanunu (2000).
 Sa÷lÕk Hizmetleri Teúkilat Kanunu
(2001).

ESTONYA
SigortasÕ HakkÕnda

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

 Yoktur.

 Fransa’da çalÕúan veya düzenli olarak
Fransa’da oturan nüfus.

 Öncelikle mesleki kritere ve ilave
olarak oturma kriterine dayalÕ
sigortalÕlÕ÷Õ içeren sosyal sigorta
sistemi.

FRANSA
 Ücretli ÇalÕúanlar HastalÕk SigortasÕ
Genel Rejimi (RGAMTS):
 Sosyal Güvenlik Kodu (Kitap III Mad.L321/1 ve izleyen maddeler),
 Özellikle ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve bazÕ
ücretlilerle ilgili di÷er birçok rejimi
ilgilendiren mevzuat.
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 Ücret

Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

2. YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 Aúa÷Õdaki hekimler HastalÕk sigortasÕ
sandÕ÷Õ ile anlaúma yapabilirler :
- Kendi muayenehaneleri olan genel
hekimler,
- Devlet memuru olan hekimler,
- Sigorta úirketleri ile anlaúmasÕ olan
özel sa÷lÕk tesislerinin hekimleri.
 Genel hekimler sigortalÕ baúÕna 1,01 E
alÕrlar (puanlama sistemine dayalÕ
ücret uygulamasÕ).
 Uzman hekimler aynÕ sisteme dayalÕ
olarak farklÕ ücret alÕrlar.

 SÕnÕrsÕz.

 Yoktur.

 Avrupa Birli÷inin 1408/71 sayÕl
Tüzü÷ü uyarÕnca aile bireyleri için
türemiú hak söz konusudur.

4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

Koûullar
1. Staj Süresi

 Uygulanmaz (Genel rejim kapsamÕna
girmeyen bazÕ hizmetler için veya
zorunlu sigortaya tabi olmayan
yabancÕlar için bir Ek SigortalÕlÕk
Sözleúmesi yapÕlabilir.)

Ba÷lÕ

3.
øste÷e
SigortalÕlÕk

 Belediye ve devlet sa÷lÕk tesislerinde
çalÕúan hekimler ücretlidir.
 Genel hekimler ba÷ÕmsÕz da olabilirler.
 HastalÕk sandÕ÷Õ ilgili hekimlere
hükümetçe onaylanan bir ücret öder.

 Devletin memur hekimleri.
 Belediye sa÷lÕk tesislerinde veya özel
sektörde çalÕúan (hastalÕk sigortasÕ ile
anlaúmalÕ) hekimler.

 Hizmet sözleúmesi ile 1 aydan fazladan
beri çalÕúmakta olan kimseler için 14
gün staj süresi
aranÕr/ Devletin
kendileri için sosyal vergi ödedi÷i
kimseleri ilgilendiren kimseler için 3 ay
prim ödeme zorunlulu÷u
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için aynÕ tarihten
itibaren 3 ay staj süresi koúulu.
 SÕnÕrsÕz (sosyal verginin ödenmesinden
2 ay sonra baúlamak üzere).

 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlÕktan hemen önce
en az12 ay sigortalÕlÕ÷Õ bulunan
kimseler için mümkündür.
 YabancÕ bir devletten aylÕk alan
kimseler iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ
olabilirler.
 Ba÷ÕmsÕz eú ve çocuklar bireysel olarak
kapsam dahilidir.

 Genel hekimler ve hastaneler dÕúÕnda
ekstra çalÕúan uzman hekimler hasta
sayÕsÕna ba÷lÕ olarak Kararname ile
belirlenen maktu bir ücret alÕrlar.
Ücret asgari bir geliri garanti eder.
 Hastane hekimleri genel olarak her ay
ücret veya bazÕ ek ücretler alÕrlar.

 Kamu sa÷lÕk tesislerinde özellikle
yarÕúma yoluyla boú görevlere
getirilen hekimler.

 SÕnÕrsÕz/Genel Rejimde sigortalÕlÕk
sona erdi÷inde yardÕmlar bazÕ
úartlarda belirli bir süre devam eder.

 Yoktur.

 SigortalÕ ile birlikte yaúayan ve onun
geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u
kimseler (eú, çocuklar, evlatlÕklar,
gayrÕ meúru çocuklar, erkek ve kÕz
kardeúler, ana ve babalar, bakÕlmak
üzere kabul edilen kimseler/Boúanma
veya ayrÕ yaúama eúten ve normal
olarak yararlanÕcÕ durumda olan üst
soydan türeyen haklardan yararlanma
hakkÕ do÷urmaz (kiúisel olarak
yadÕma hak kazanÕlmÕyorsa).

 Yoktur (bazÕ haller hariç).
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 Genel Rejimde:
- Ulusal bir sözleúmeye göre veya
BakanlÕklararasÕ Kararlarla tespit
edilen ücret uygulamasÕ söz
konusudur.
 Serbest tarifeye tabi sözleúmeli
hekimler için tarife aúÕmÕ mümkündür.

 ÇalÕúmaya elveriúli bütün nitelikte
hekimler.

 Genel
Rejimde
sÕnÕrsÕz
veya
sigortalÕlÕ÷Õn sona ermesinden sonra
4 ay.

 Ücretli ÇalÕúanlar HastalÕk SigortasÕ
Genel Rejimi :
- Asgari ücretin en az 1 katÕ tutarÕnda
prim ödeme úartÕ.
 ÇalÕúma saatlerine göre hak kazanma
durumu incelenebilir.

 Ücretli ÇalÕúanlar HastalÕk SigortasÕ
Genel Rejiminde: Eú, bazÕ úartlarla
çocuklar, alt ve üst soy, müúterek
hÕsÕmlar, sigortalÕ ile evlilik hayatÕ
yaúayan veya dayanÕúma anlaúmasÕ
yapan kimseler,
12 aydan beri
sigortalÕ ile birlikte yaúayan kimseler.

 Yoktur.
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 KatÕlÕm
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 Yoktur.

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ

 Genel hekim veya uzman hekimin
tavsiyesi
üzerine
sözleúmeli
hastaneler arasÕnda seçim yapÕlabilir.
 Yoktur.

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 Uygulanmaz.

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ kurallarÕ uygulanÕr.

- Yoktur.

YapÕlacak

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 Bir kontrol sistemi söz konusu
olmaksÕzÕn hastalar için mümkündür.

Hekim

 Uzman
Muayenesi

 Kâr amaçlÕ veya kâr amaçsÕz özel
kuruluúlarca tutulmuú dinsel veya
bölgesel tesisler ile kamu tesisleri
vardÕr. Bu tesisler hastalÕk sigortasÕ
úirketleri ile anlaúma yapmak
zorundadÕrlar.
 Büyük sa÷lÕk kurumlarÕ çeúitli
sistemlerin uygulandÕ÷Õ finansman
kaynaklarÕndan yararlanÕrlar.

 Mümkündür.

Sa÷lÕk

YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi
 Hekim Seçimi

2.
YataklÕ
Tesisleri

 Bir hastalÕk vakasÕ için 10 günden ve
her gün için 1,60 E dan fazla katÕlÕm
uygulanmaz.
 Yo÷un tedavi süreleri, gebelik veya

 Genel hekim veya uzman hekimin
tavsiyesi üzerine seçim yapÕlabilir.

 Uygulanmaz.

 Sa÷lÕk Oca÷Õnda ayakta yapÕlan uzman
tedavilerinde her vizit için hastane
Yönetim Kurulunca belirlenen miktarda
(3,20 E) katÕlÕm söz konusudur.

 Genel hekimin hastaya tavsiye etti÷i
uzman hekim muayenesi mümkündür.
 Psikiyatri,
jinekoloji,
dermatoloji,
oftalmoloji alanÕnda acil hallerde genel
hekim tavsiyesi olmaksÕzÕn uzman
hekime gidilebilir.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ kurallarÕ uygulanÕr.

 Mümkündür.

 Belirli bir ücret rejimi çerçevesinde
hastalÕk sigortasÕ sandÕ÷Õ ile anlaúma
yapan sa÷lÕk tesisleri söz konusudur.

 Yoktur.

 Seçim yapÕlamaz. Ancak, acil hallerde
hastalar adreslerine en yakÕn sa÷lÕk
tesisine gidebilirler.
 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ ilkesi uygulanÕr.

 Genel hekim veya pediatri hekimi
bulunmamasÕ halinde uzman hekim
seçimi serbesttir.
 Genel hekimin görüúü alÕnarak
mümkündür.

 Kamu yataklÕ sa÷lÕk hizmetleri tesisleri
vardÕr.
 Özel topluluklarla veya ulusal sa÷lÕk
yönetim kurumu ile anlaúma yapan
kamusal veya özel tesisler de
(INGESA) söz konusudur.

 Genel Rejim : Kamu tesisleri ve
sözleúmeli özel hastaneler arasÕnda
seçim yapÕlabilir.
 Genel Rejim : Genel olarak % 20.
 Psikiyatri servislerinde (çÕkÕú günü
dahil) her gün için 13 E.
 Genel Rejim : Hastanede yatÕlan 31.

 Genel Rejim : Ödemeyi hasta yapar.
ølgili sa÷lÕk kuruluúu hekime anlaúma
esaslarÕ dahilinde gider iadesinde
bulunur.
 Genel Rejim :
- Hekim ücretleri tarifelerine göre : %
30;
- Hastanelerde harici konsültasyonlar
için : % 25;
 Yatarak tedavilerde : % 20.
 Genel Rejim : Malüllük aylÕ÷Õ alanlar, iú
kazasÕ sonucu % 66,66 nÕn üstünde iú
göremezlik
nedeniyle
gelir
ba÷lananlar, bazÕ hastalÕklara tutulan
kimseler ve belirli bir tavanÕn altÕnda
ücret alanlar için indirim söz
konusudur.

 Mümkündür.

 Mümkündür.

 Genel Rejimde kamu mercilerince
belirlenen tarifelere göre hizmet veren
tesisler vardÕr.
 Özel sektörde : Her hizmet için tespit
edilen tarifeler üzerinden sunulan
hizmetler için hastanelerin bölge
úubeleri ile tesisler arasÕnda
anlaúmalar düzenlenebilir.
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 Önleyici hizmetler aúa÷Õdaki unsurlarÕ
kapsar :
- Çocuklar ve yetiúkinler için önleyici
Tetkikler / AúÕlar / Jinekolojik kontrol
muayeneleri
/
Verimlilik,
do÷urganlÕk, rehabilitasyon ve
psikoterapiler kamu sa÷lÕ÷Õ rejiminin
görevidir. Termal giderlerini sigorta
úirketleri öder.

Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Bütün sigortalÕlara sa÷lanÕr.
 Sosyal rejim kapsamÕna girmeyen
cihazlarÕn bedelleri hastalarca ödenir.
 ølaçlar üç grupta toplanÕr :
 1. Grup ilaç giderleri jenerik
müstahzarlardan oluúur ve tam
olarak gider iadesine tabidir
 2. ve 3. Grup ilaç bedelleri kÕsmen
veya tamamen hastalar tarafÕndan
ödenir.
 48/1997 ve 79/1997 sayÕlÕ Kanunlar
hastalÕk sigortasÕ fonlarÕndan gider
iadesine elveriúli toplam 520 ilaç
ürünü belirlemiú ve her grupla ilgili
özel gider iadesi koúullarÕnÕ
düzenlemiútir.
 Bedelleri kÕsmen veya tamamen iade
edilir.
 ølaç listelerinde iade bedelleri yazÕlÕdÕr.

 Öze tarifelere ba÷lÕ gider iadesi
yapÕlÕr. Muayene için ücret ödenmez.
Sosyal sistemde sözleúme dÕúÕ
durumlar için hasta tedavi giderlerini
kendisi öder.

 Diú Protezleri

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

veya øndirimi
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 Geçici ampütasyon protezleri, iç
protezler ve a÷Õz protez yardÕmlarÕ
giderlerini sandÕk üstlenir.
 Di÷er teknik cihazlar sosyal yardÕm
olarak devletçe üstlenilir.
 BazÕ durumlarda (örne÷in tÕbbi donanÕm
yoklu÷unda veya eksikli÷inde) hastalÕk
konseyinin onayÕ ile yabancÕ bir tesiste
mümkündür.

 Genel olarak, sigortalÕlar reçeteye
dayalÕ bütün ilaçlar için 320 E ve
referans tarife bakiyesi öderler.
 Kronik hastalÕklar listesine giren
hastalar 1,28 E öderler.
 HastalÕk sigortasÕ çeúitli durumlarla ilgili
olarak % 75, % 90 veya % 100
oranÕnda ödeme yapar.
 HastanÕn ödedi÷i mebla÷ ile tedavi
gideri arasÕndaki fark eczanelerde
hastalÕk sigortasÕ sandÕ÷Õnca üstlenilir.

 19 yaúÕna kadar çeúitli tedaviler yapÕlÕr
 Gebe kadÕnlar, 1 yaúÕn altÕnda
çocuklarÕn analarÕ, ek diú tedavisi için
gerekli olup tavsiye edilen durumlarda
(örne÷in cerrahi tedavi, yüz travmalarÕ)
bulunan kimseler için Sosyal øúler
BakanlÕ÷ÕnÕn mevzuatÕna göre daha
yüksek düzeyde yardÕmlar sa÷lanabilir.
 AylÕk sahipleri 3 yÕlda bir protez para
yardÕmÕ alÕrlar.

do÷um halinde hastanede uzman
tedavileri, reúit olmayan çocuklarÕn
hastanede yapÕlan tÕbbi tedavileri için
katÕlÕm uygulanmaz.

 BazÕ yararlanÕcÕlar için aúa÷Õdaki
yardÕmlar:
- Emekliler, malüller ve dul hastalar
için ikametgâhta tedaviler / Acil
hallerde sa÷lÕk tesisine ambulansla
gitme/Termal tedavileri.

 Protezler ortopedik cihazlar, sakat
arabalarÕnÕn temini ve normal olarak
yenilenmeleri parasÕzdÕr.

 YararlanÕcÕlar ilaç bedelinin % 40 ÕnÕ
öderler.
 Özelli÷i olan bazÕ ilaç bedellerini
sigortalÕ öder (% 90 aúmamak
kaydÕyla).
 AylÕk sahiplerinden ilaç bedeli alÕnmaz.
AynÕ suretle hastanede tedavi gören
65 yaúÕndan yukarÕ yetersiz gelirli
kimseler oturma koúulu çerçevesinde
parasÕz ilaç alabilirler.

 Diú protezleri için mali yardÕm yapÕlÕr.

 Diú çekimleri ve çeúitli tedaviler yapÕlÕr.
 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ halinde
diú ameliyatÕ dahil gerekli tedavi
uygulanÕr.

 Genel Rejim : YardÕmcÕ tÕbbi tedaviler /
Hastaneye nakil / Önleyici tedbirler /
Ek yardÕmlar / Sanatoryumda tedavi /
Günlük ödenek ödemeksizin termal
tedavileri (gider iadesi yapÕlÕr).

Genel Rejim : SandÕ÷Õn önceden
mutabakatÕ alÕnarak bir tarife üzerinden
% 65 (büyük önem taúÕyan cihazlar için
% 100) gider iadesi yapÕlÕr.

 Genel Rejim : Gelir øadesi tespit edilen
tarifeye göre yapÕlÕr (HastanÕn katÕlÕmÕ
% 30 dur)
 Genel Rejim : Mutlak a÷Õr nitelik
taúÕyan hastalÕk sahiplerinin ilaçlara
katÕlÕmÕ % 35 - % 65 arasÕndadÕr.
 Konfor ilaç bedellerini sigortalÕ öder.
Uzun süreli tedavilerde sigortalÕnÕn
katÕlÕmÕ yoktur.

 Genel Rejim : Önleyici, koruyucu
tedaviler, diú çekimleri, sandÕ÷Õn ön
mutabakatÕ ile diú düzeltimleri yapÕlÕr.

günden sonra bazÕ ameliyatlar için
katÕlÕm uygulanmaz.
 Di÷er durumlar.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

440

522

3. øste÷e Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk

2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Geniú sa÷lÕk hizmetleri için iste÷e
ba÷lÕ sigorta sözleúmesi yapÕlabilir.

 Mutat olarak ørlanda’da oturan bütün
kimseler.
 70 yaúÕndan yukarÕ kimseler ile gelir
düzeyi (yalnÕz yaúÕyorsa haftada
14.50 E’yu, evde yalnÕz yaúÕyorsa
haftada 127 E’yu, evli çift iseler
206,50 E ile 486 E’yu) aúmayan
kimseler,
 YukarÕdaki miktar kanunda yazÕlÕ kiúi
gruplarÕ için söz konusudur.
 66 ve daha yukarÕ yaútakiler için daha
yüksek gelir tavanÕ uygulanÕr.
 Kalan nüfus için sÕnÕrlÕ uygulama
vardÕr.
 Yoksul
kimselere
sa÷lÕk
yardÕmlarÕndan yararlanma olana÷Õ
sa÷layan bir Sa÷lÕk Karnesi verilir.
 Yoktur.

 Bütün nüfus için, oturma ilkesine
dayalÕ, vergi ile finanse edilen kamu
sa÷lÕk hizmeti.

ùRLANDA
 1970 tarihli Sa÷lÕk Hizmetleri Kanunu.

 Uygulanmaz / Üniversel rejim vardÕr.

 Yoktur / Üniversel sistem vardÕr.

 Bütün oturanlar.

 YabancÕ ülkede oturan øtalyan ve
yabancÕ ülke vatandaúlarÕ (øtalya’da
geçici olarak bulunduklarÕnda).
 Bir iú için øtalya’da bulunma iznine
sahip (øtalya’da vergi vermeyen)
yabancÕ çalÕúanlar.
 TÕbbi tedavi için øtalya’da bulunma
iznine
sahip
yabancÕ
ülke
vatandaúlarÕ.
 øtalya’da 3 aydan fazla bir süre için
oturma izni alan yabancÕlar.

 øtalya’da oturan veya yurt dÕúÕnda
geçici görevli bulunanlar.
 AB vatandaúlarÕ.
 Zorunlu ulusal sa÷lÕk hizmetine kayÕtlÕ
olma esasÕna dayalÕ nedenlerden biri
ile geçici bulunma izni almÕú olan
Topluluk dÕúÕ ülkelerin vatandaúlarÕ ve
bunlarÕn aile bireyleri.
 øtalya’da oturmayan øtalyan ve
Topluluk vatandaúlarÕndan øtalyan
mevzuatÕna göre ücretli ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.
 økili sözleúmeler kapsamÕna giren
kimseler.

ÜLKELER
ùZLANDA
ùTALYA
 Kamu Sa÷lÕk Hizmetleri hakkÕnda eylül  23.12.1978 tarih, 883 sayÕlÕ Ulusal
1990 tarih, 97/1990 sayÕlÕ Kanun.
Sa÷lÕk Hizmetleri Kanunu.
 AralÕk 1993 tarihli Sosyal Güvenlik  30.12.1992 tarihli KHK.
Kanunu.
 07.12.1993 tarihli KHK.
 19.06.1999 tarihli KHK.
 22.06.1999 tarihli KHK.
 ørlanda gibi.
 ørlanda gibi.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

 Yoktur / KÕbrÕs’ta hastalÕk sigortasÕ
rejimi yoktur.

 Yoktur / KÕbrÕs’ta hastalÕk sigortasÕ
rejimi yoktur.

 ParasÕz yararlananlar :
- Aktif veya emekli memurlar,
- Ulusal e÷itime tabi olanlar, bunlarÕn
geçindirmekle yükümlü olduklarÕ aile
bireyleri,
- Sosyal yardÕm alanlar,
- Gelir düzeyi belirli bir tavanÕn altÕnda
olanlar,
- En az 4 çocuklu aileler,
- BazÕ kronik hastalÕ÷a tutulanlar,
- øndirimli yardÕmlardan yararlananlar,
- Gelir düzeyi yÕllÕk belirli bir tavanÕn
altÕnda olanlar.

 KÕbrÕs’ta oturan bazÕ kiúi gruplarÕna
yardÕm sa÷layan (devlet bütçesi ile
finanse edilen) sistem (Avrupa
vatandaúlarÕ ve 1408/71 sayÕlÕ AB
Tüzü÷ü kapsamÕna giren EEE’ye taraf
ülke vatandaúlarÕ dahil).

KIBRIS
 2000 ve 2002 tarihli Devlet Sa÷lÕk
KurumlarÕ ve Hizmetleri hakkÕnda
Genel Düzenleme.
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YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi
 Hekim Seçimi

2. YataklÕ Sa÷lÕk
Tesisleri

 Ücret

Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

2. YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1. Staj Süresi

4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

 Mümkündür. ølgililer seçtikleri hekimi
Kamu Hekim Seçimi Sistemine dahil
bölge genel hekim listesinin
tespitinden sonra bildirirler.
 SÕnÕrlÕ hekim seçiminde ilgililer
seçtikleri hekime giderler.

 Kamu sa÷lÕk yardÕmlarÕ bölge
mercileri veya hayÕr kurumlarÕnca
yönetilen hastanelerce sa÷lanÕr /
Özel hastaneler kamu sa÷lÕk yardÕmÕ
sa÷lamazlar.

 Hekimler Sa÷lÕk ve Çocuk BakanlÕ÷Õ
ile ørlanda Hekimler Derne÷i arasÕnda
düzenlenen Sözleúmeye göre sa÷lÕk
hizmeti verirler.
 Hekimler ørlanda Hekimler Derne÷i ile
mutabÕk kalÕnarak tespit edilen bir
ücret baremine göre kiúi baúÕna yÕllÕk
ücret alÕrlar.
 Genel hekimler sistem kapsamÕna
girmeyen özel yardÕmlar için ek ücret
de alÕrlar.

 SÕnÕrsÕz.

 Tek koúul ørlanda’da oturmaktÕr.

 Tam yararlananlar : Gelir düzeyi belirli
bir eúi÷in altÕnda olan kimselerin
geçindirmekle yükümlü olduklarÕ
kimseler.
 Di÷erleri için sÕnÕrlÕ uygulama.

 Kamu Sa÷lÕ÷Õ Hekimleri ve Sa÷lÕk ve
Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ ile
sözleúme düzenlemiú olan ba÷ÕmsÕz
genel hekimler arasÕnda genel hekim
seçimi serbesttir.

 Bir Mediko Sosyal Merkezide çalÕúan
genel hekimler ücretlidir / Kiúi baúÕna
ücret fazladan ödenir (bu ücret Resmi
Ücret Komitesince belirlenir).
 Ba÷ÕmsÕz genel hekimler ve uzman
hekimler sözleúmeye göre ücret alÕrlar.
 Kamu hastane hekimlerine de ücret
ödenir.
 Kamu hastaneleri sa÷lÕk mercilerince
tesis edilir.

 ÇalÕúmaya elveriúli bütün nitelikli
hekimler/Ba÷ÕmsÕz genel ve uzman
hekimler.

 Yeni oturanlar için sigortalÕlÕ÷Õn
sigortalÕlÕ÷Õn ilk gününden itibaren 6 ay
oturma süresi.
 Kiúi øzlanda’da oturdu÷u veya yardÕm
gerekli oldu÷u sürece.

 Üniversel sistem : Bütün oturanlar
kapsam dahilidir.

 Bölge ile sözleúmesi olan hekimler
arasÕnda seçim yapmak serbesttir.
Bu seçim ilgilinin baúka bir hekim
seçmesine kadar devam eder.

 Her bölgede özel hukuk kiúili÷ine sahip
sa÷lÕk tesisleri hariç hastaneler sa÷lÕk
merkezlerine ba÷lÕdÕr.
 Finansman 502/02 sayÕlÕ Kararname
uyarÕnca özel bir bareme göre
sa÷lanÕr.
 Hastaneye kabul acil hallerde genel
hekim tavsiyelerine ba÷lÕdÕr.
 Sa÷lÕk tesisi planlamasÕ oturan nüfus
için bölgelere göre yapÕlÕr.

 Memur hekimler ve hastane hekimleri,
anlaúmalÕ genel ve uzman hekimler
kendileri ile ilgili düzenlemeye göre
ücret alÕrlar.

 Memur hekimler (özel sözleúme
düzenleyen anlaúmalÕ genel ve
uzman hekimler kapsam dahildir).

 øtalya’da oturan øtalyan vatandaúlarÕ
için sÕnÕrsÕz / YabancÕlar için oturma
süresi boyunca.

 Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti Siciline kayÕtlÕ
olmak.

 AylÕk sahibinin kendisi ile birlikte
oturan
ve/veya
geçindirmekle
yükümlü oldu÷u kimseler yararlanÕr.
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 Devletçe ücret ödenen hekimler
arasÕnda seçim yapÕlabilir. Hastalar
yalnÕz bir hekimle sÕnÕrlÕ de÷ildir.

 Hastaneler ve kamu sa÷lÕk tesisleri
görevlidir.
 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile sözleúme yapan
özel tesislerden yararlanma sÕnÕrlÕdÕr.

 Hükümetçe istihdam edilen hekimler
ücretli statüsüne sahiptir.

 Hükümetçe istihdam edilen nitelikli
hekimler.

 Vatandaú olarak sürekli oturma koúulu
(bu koúul sosyal yardÕm alanlara
uygulanmaz).
 SÕnÕrsÕz.

 KadÕn veya erkek eú.
 18 yaúÕn altÕndaki tek çocuk.
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 øki gider tipinden ba÷ÕúÕklÕk aúa÷Õdaki
kimselere uygulanÕr:

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi
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 SÕnÕrlÕ ve sÕnÕrsÕz hekim seçiminde
katÕlÕm uygulanmaz /BazÕ sÕnÕrlÕ
durumlarda katÕlÕm uygulanÕr. /
Hastanelerde ve özel tedavi
evlerinde (bazÕ durumlar için devletin
katÕlÕmÕ hariç) bütün giderleri hasta
öder / BulaúÕcÕ hastalÕklarda herkes
için katÕlÕm uygulanmaz.

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 Genel hekim veya uzman hekimin
tavsiyesi ile mümkündür.

 SÕnÕrsÕz hekim seçiminde katÕlÕm
zorunlulu÷u yoktur.

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 Genel hekim tavsiyesi ile mümkündür.

 SÕnÕrsÕz hekim seçiminde : Genel
hekim ücretleri her kiúi için yerel
sa÷lÕk merciince ödenir.
 SÕnÕrlÕ hekim seçiminde : Ücret
do÷rudan hekime ödenir / Kamu
hastanelerinin uzman hekimleri
sözleúme dÕúÕ özel konsültasyonlarda
ücretli olarak çalÕúÕrlar.
 SÕnÕrsÕz hekim seçiminde : Genel
hekime
yapÕlan
ödemelerde
hastalara geniú imkân tanÕnÕr / SÕnÕrlÕ
seçimde : Kamu hastaneleri
uzmanlarÕndan parasÕz yararlanÕlÕr. /
Hastalar
kendi
istekleri
ile
yaptÕrdÕklarÕ
tedavi
giderlerini
kendileri öderler.

Hekim

YapÕlacak

 Hekime
Ödeme

 Uzman
Muayenesi
hasta

 Uygulanmaz.

 Kamu sa÷lÕk tesisleri söz konusudur.
KatÕlÕm uygulanmaz.

 Müdavi hekimce gönderilir.

 SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ mediko sosyal
merkezlerinde genel hekimler için
vizite baúÕna 6,81 E ile 17 E arasÕnda
de÷iúir.
 Uzman hekim ücretlerine hasta 31 E ile
204 E arasÕnda de÷iúen katÕlÕmda
bulunur.
 AylÕk sahipleri ve çocuklar daha düúük
katÕlÕmda bulunurlar.
 AylÕk sahipleri ve çocuklar için katÕlÕm
indirimlidir. YÕllÕk azami miktar : YalnÕz
yaúayan kimse için 204 E, ailedeki
çocuklar için 68 E ve aylÕk sahibi için
51 E dur.
 Kiúi, yÕllÕk azami miktarÕ ödedikten
sonra yÕlÕn kalan kÕsmÕ için indirimli
uygulamadan yararlanma olana÷Õ
veren bir KART sahibi olur.

 Uzman hekim bedellerine
katÕlÕmda bulunur.

 Mümkündür.

 Uygulanmaz.

 Müúterek salon veya odalarda tedavi
parasÕzdÕr. Sosyal yardÕm ilkesi söz
konusudur.

 Serbesttir.

 Yasada öngörülen bazÕ sosyal gruplar
için yapÕlan tahliller, uzman hekim
vizitleri ve “B” grubuna giren ilaçlar
parasÕz sa÷lanÕr.

 SigortalÕlar uzman hekimce yapÕlan her
muayene için 36 E’ya kadar katÕlÕmda
bulunurlar.
 Kimi durumlarda çeúitli uzmanlÕk
dallarÕnda yapÕlan muayeneler ve
termal tedavileri için sÕnÕrlÕ katÕlÕm
uygulanÕr.

 Bir uzman hekim için genel hekimin
tavsiyesi
gerekir.
Sa÷lÕk
merkezlerinde uzman hekime gidilir.
 Hekim bölgeden kiúi baúÕna ücret alÕr.

 Askeri úahÕslar ve sa÷lÕk personeli
katÕlÕmdan ba÷ÕúÕktÕrlar.

 Hastaneler ve di÷er kamu sa÷lÕk
tesislerindeki zorunlu tedaviler için
hekim tavsiyesi gerekir.
 Emekli veya aktif durumdaki memurlar,
polisler, ulusal e÷itimciler, bunlarÕn
aile bireyleri, silahlÕ kuvvetler
mensuplarÕnÕn geçindirmekle yükümlü
olduklarÕ kimseler günlük 5,12 E ile 17
E arsÕnda katÕlÕm payÕ öderler.
øndirimli tedavilerden yararlanan
kimseler gelir durumlarÕ dikkate
alÕnarak, giderlere % 50 katÕlÕmda
bulunurlar.

 Sosyal yardÕmdan yararlananlar veya
eski muhariplik aylÕ÷Õ alanlar ile 65
yaúÕn üstündeki kimseler, askeri
úahÕslar ve sa÷lÕk personeli için
katÕlÕm ba÷ÕúÕklÕ÷Õ vardÕr.

 Düúük bedelli sa÷lÕk yardÕmÕ gören
kiúiler çeúitli durumlar için genel ve
uzman hekim ücretlerine farklÕ
katÕlÕmda bulunurlar.
 ParasÕz
tedavilerden
yararlanan
hastalar katÕlÕmda bulunmazlar.
Ancak ayakta tedavilerde her vizite
için 1,71 E öderler.

 Sa÷lÕk yardÕmÕ rejimi uygulanÕr.

 Genel hekim tavsiyesi ile mümkündür.
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5. Protezler

 Diú Protezleri
4. ølaçlar

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 SÕnÕrsÕz hekim seçiminde 6 yaúÕndan
küçük çocuklar ve kamu okullarÕnda
okuyan ö÷renciler için sigortalÕnÕn
katÕlÕmÕ yoktur. Primle ilgili kimi
úartlarÕ taúÕyan sosyal sigortalÕlar için
sÕnÕrlÕ katÕlÕm söz konusudur.

 SÕnÕrsÕz seçimde 6 yaúÕndan küçük
çocuklar ve 16 yaúÕna kadar kamu
okullarÕndaki ö÷renciler için katÕlÕm
yoktur / Sosyal sigortaya gelirlerine
göre prim ödeyen kimseler ve
bunlarÕn eúleri sÕnÕrlÕ sayÕda bazÕ diú
tedavileri için kÕsmen veya tamamen
para ödemezler / Dolgu, diú çekimi
ve di÷er kimi müdahaleler için sÕnÕrlÕ
katÕlÕm söz konusudur.
 YukarÕdaki gruplardan birine girmeyen
kimseler tam katÕlÕmda bulunurlar.

 SÕnÕrsÕz hekim seçiminde genel hekim
tavsiyesi
üzerine alÕnan ilaç
bedellerine sigortalÕ katÕlmaz.
 AkÕl hastalarÕ ve sakatlÕk nedeniyle
tedavi görenler 16 yaúÕna kadar ücret
ödemezler. Baúka uzun süreli
hastalÕklarÕn
tedavilerinde
de
hastanÕn katÕlÕmÕ yoktur.

- AnalÕk yardÕmÕ alan kadÕnlar / 6
haftaya kadar çocuklar / Pediatri
klini÷inin veya okulda muayene
yapan hekimin görüúüne göre
tedaviye tabi çocuklar / Enfeksiyonlu
hastalar / Sa÷lÕk KartÕna sahip
kimseler ve hak sahipleri / Evvelce
di÷er düzenlemelerden yararlanan
uzun süreli hastalar / Kendileri için
tÕbbi gider ödenmeyecek kimseler.

 Ulusal HastalÕk SigortasÕ bedensel
sakatlÕklarda gerekli cihazlar için
devlet sübvansiyon verir. BazÕ hallerde
sabit miktar öder, di÷er hallerle belirli
oranda bir miktarÕ iade eder.
 Gözlük bedellerini devlet karúÕlar.
øzlanda Görme ve Rehabilitasyon
Merkezi körler veya körlü÷e yakÕn


 ølaçlar 4 gruba ayrÕlÕr. Ulusal hastalÕk
sigortasÕ ilaç tipine ve gruba göre gider
iadesi yapar. Hasta % 6 ya kadar
katÕlÕmda bulunur.

 17 yaúÕna kadar çocuklarÕn, malüllük
veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alanlarÕn diú tedavi
giderleri kÕsmen iade edilir.
 24 yaúÕndan küçük kimseler için
ortodonti tedavi giderleri kÕsmen iade
edilir.
 Do÷uútan bozuk diúleri olan kimselere
iú kazasÕ / meslek hastalÕ÷Õ sonucu diú
bozulmalarÕ hariç 19-66 yaú arasÕndaki
kimselere gider iadesi yapÕlmaz.

 øzne tabi ve tescilli ilaç sÕnÕflarÕ :
- SÕnÕf A : A÷Õr hastalara verilen ilaçlar
(parasÕzdÕr),
- SÕnÕf B : Önemli fakat “A” sÕnÕfÕ
hastalÕklardan daha az a÷Õr
hastalÕklarla ilgili ilaçlar (YardÕmlar
konusunda belirtilen kimseler için
parasÕzdÕr).
 Di÷er sigortalÕlar bedelin % 50 sini
öderler,
 SÕnÕf C : di÷er ilaçlar ve reçete
getirmeyen ilaçlar (bedellerini tümüyle
sigortalÕ öder).
 Protezler : Çeúitli gruplarla ilgili
malüllerin
protezlerini
Sa÷lÕk
Merkezleri temin eder.

 Ulusal sa÷lÕk hizmeti merkezinde ve
sözleúmeli hekimlerce yapÕlan diú
tedavileri parasÕzdÕr.
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 Aúa÷Õdaki kimseler için iúitme
protezlerini devlet karúÕlar:
- 18 yaúÕna kadar çocuklar,
- Do÷uútan sa÷Õr olan reúitler,
- 65 yaúÕn üstündeki kimseler.
 Suni cihazlar parasÕz sa÷lÕk yardÕmÕ
alanlar için parasÕzdÕr.
 øndirimli yardÕm alan kimseler fatura
bedelinin % 25 ini öderler.


 ølaçlar hastanelerde ve sa÷lÕk
tesislerinde sÕnÕflandÕrÕlÕr. Tescilli
ilaçlar bir listede yer alÕr. øndirimli
katÕlÕmdan yararlananlar giderlerin %
50 sini öderler.

 Aúa÷Õdaki gruplar parasÕz tedavilerde
yararlanÕrlar:
- Diú dolgusu ve çekim yaptÕranlar,
- Okul öncesi çocuklar,
- øndirimli
tedavi
yardÕmÕndan
yararlananlar (diú giderlerinin % 50
sini öderler).
 Kamu
sa÷lÕk
tesislerinde
ve
hastanelerinde
baúka
tedaviler
yapÕlmaz.
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2.Zorunlu

Sigortadan

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Diøer YardÖmlar

 Yoktur.

 Letonya vatandaúlarÕ, sürekli oturma
izni alan vatansÕzlar ve Letonya’da
oturan yabancÕlar.

 Bütün nüfus için, vergi ile finanse
edilen zorunlu kamu sa÷lÕk sistemi
(oturma koúulu söz konusudur).

LETONYA
 Genel Hekimler HakkÕnda 24.04.1997
tarihli Kanun.
 TÕbbi Tedaviler HakkÕnda 12.06.1997
tarihli Kanun.

 BazÕ hastalÕklara tutulan veya uzun
süreli
hastalÕklardan
yakÕnan
çocuklar, en çok 6 haftalÕk çocuklar,
analÕk yardÕmÕ alan analar, mediko
sosyal merkezlerince
psikiyatri
tedavisine
gönderilen çocuklarÕn
ayakta tedavilerinde para alÕnmaz.
 økametgâhta yapÕlan sa÷lÕk hizmeti
bazÕ úartlarla parasÕzdÕr.
 Hastaneye nakil ücretsiz sa÷lanÕr.
 Di÷er kimi durumlarda muayene ve
tedaviler parasÕzdÕr.
 Sa÷lÕk merkezinin ön mutabakatÕ
alÕndÕktan sonra yapÕlan kaplÕca
tedavilerinde belirli oranlarda gider
iadesi yapÕlÕr. / økametgâhta sosyal
yardÕm sa÷lanÕr.

 3. ülke menúeli sÕnÕr çalÕúanlarÕ.

 Lichtenstein’de oturan herkes.

 HastalÕk sigortasÕ kapsamÕna giren
bütün kimseler /
Devletçe
sigortalanan kimseler (devlet yardÕm
giderlerini öder).
 Aúa÷Õdaki kimseler için yardÕmlar
devlet bütçesinden karúÕlanÕr:
- Milli Savunma BakanlÕ÷Õna ve øçiúleri
BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ aktif kimseler,
- Polisin tutukladÕ÷Õ ve mahkeme
kararÕ ile tutuklanan kimseler.
 Yoktur.

ÜLKELER
LùCHTENSTEùN
LùTVANYA
 1971/50 sayÕlÕ HastalÕk SigortasÕ  Sa÷lÕk Rejimi hakkÕnda 19.07.1994
Kanunu.
tarihli Kanun.
 Okul Tesislerinde Diú Tedavileri  HastalÕk
SigortasÕ
HakkÕnda
HakkÕnda 1981 tarih, 17 sayÕlÕ Kanun.
12.05.1996 tarihli Kanun.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ KurumlarÕ HakkÕnda
06.06.1996 tarihli Kanun.
 Ülkede oturan veya çalÕúanlar için  Bütün nüfusa sa÷lanan acil sa÷lÕk
zorunlu sosyal sigorta sistemi.
yardÕmlarÕ sistemi.
 Di÷er sa÷lÕk hizmetleri sigorta
kapsamÕna giren temel tedavi giderleri
ba÷lamÕnda sigortalÕlara sunulur.
 Zorunlu prim ödemeyen ve devletçe
sigortalanan
kimseler
tedavi
giderlerini üstlenirler.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

durumdaki kimseler için gerekli her
nevi hizmeti yerine getirir.
 øúitme cihazÕ sübvansiyona tabidir.
øzlanda Sa÷ÕrlÕk ve Sesli Tedavi
Merkezi ilgilinin tedavilerini üstlenir.
 Seyahat ve nakil giderleri kÕsmen iade
edilir / Hastanede yatan çocuklarla
ebeveynleri meúgul iseler gere÷ine
göre giderleri kÕsmen ödenir. /
Hekimce tavsiye edilen fizik tedavi
giderleri tamamen iade edilir/ Hekim
tavsiyesine göre ikametgâhta yapÕlan
tedaviler için para alÕnmaz.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan
kimseler / AylÕk sahipleri /Prim
kesintisinin uygulandÕ÷Õ aylÕk sahipleri
/ Garanti edilen asgari gelirden
yararlananlar / Di÷er kimseler.

 Aktif nüfus (ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) ve bir sosyal güvenlik
yardÕmÕndan
yararlananlar
için
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

LÜKSEMBURG
 Sosyal Sigortalar Kodu, Kitap I
(27.07.1997
tarihli
Kanun
kapsamÕnda).

 øç protezler (pacemaker) :
- ølgili kimse parasÕz sa÷lÕk yardÕmÕ
alÕyorsa parasÕzdÕr / øndirimli yardÕm
alÕyorsa % 50 katÕlÕm öder / Acil kaza
tedavileri
kamu
tesislerinde
parasÕzdÕr / Bebeklere, çocuklara,
yetiúkinlere gö÷üs kanseri taramalarÕ,
16 yaúÕna kadar okul çocuklarÕ için
yapÕlan taramalar 7-9 yaúÕndaki
çocuklar için iúitme testleri, kadÕnlar
için yapÕlan kromozomik karÕúÕlÕklar
için yapÕlan taramalar parasÕzdÕr.
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2.
YataklÕ
Tesisleri

 Ücret

Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

Sa÷lÕk

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1. Staj Süresi

3.øste÷e
Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk
4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

Ba÷ÕúÕklÕk

 TÕbbi Tedaviler Kanunu hükümleri
dahilinde hastalÕk sandÕ÷Õ ile
anlaúmasÕ olan bütün hekimlerden
yararlanÕlÕr.
 Hastaneler : Müúterek iki yöntem
uygulanÕr :
1) HastalÕk tipleri için tek gider iadesi
yapÕlmasÕ çerçevesinde hizmet ve
teúhis ücreti söz konusudur.
2) Ayakta tedavi hizmetleri : Kiúi
baúÕna ödeme yapÕlÕr.
 Kamu ve belediye hastaneleri zorunlu
sa÷lÕk sigortasÕ acentesi aracÕlÕ÷Õ ile
finansman devletçe sa÷lanÕr.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 Giderlere
katÕlÕm
koúulu
ile
mümkündür.
 Yoktur / Müstakil olarak yararlanÕrlar.

hekimlerden

 Bütün hastanelerden yararlanÕlÕr.
 Hükümet yataklÕ sa÷lÕk tesisleri ile
sözleúme düzenler.
 Sözleúmesiz tesislerde yapÕlan tedavi
giderlerinin bir kÕsmÕnÕ devlet öder.

 Hekim ücretleri HastalÕk SigortasÕ
KuruluúlarÕ Derne÷i ile Tabipler OdasÕ
arasÕnda düzenlenen anlaúma ve
hükümetçe
belirlenen
normlar
dahilinde ödenir.

 Bütün
anlaúmalÕ
yararlanÕlÕr.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 Yoktur / Bütün oturanlar bireysel olarak
sigorta kapsamÕndadÕrlar.

 YabancÕ ülkelerde sigortalÕ olan ve
eúde÷er bir kapsamdan yararlananlar
talepleri halinde zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕk tutulurlar.
 Yoktur.

 Devlet ve belediye kamu sa÷lÕk
kurumlarÕ ve devlet veya yerel
mercilerce tanÕnan ve giderleri kÕsmen
finanse edilen sa÷lÕk kurumlarÕ söz
konusudur / Yerel merciler zorunlu
hastalÕk sigortasÕ sandÕ÷ÕnÕn, sa÷lÕk
sandÕklarÕnÕn ve devlet yardÕmÕ
almayan
sandÕklarÕn
finansmanlarÕndan yararlanabilirler.
 HastalÕk sandÕklarÕ ile sözleúme
düzenleyen özel tesislerden de
yararlanÕlÕr.

 Devletçe istihdam edilen hekimler,
bölge ve belediye tesisleri hekimleri
veya bir hastalÕk sandÕ÷Õ ile anlaúmasÕ
olan serbest hekimlerden yararlanÕlÕr.
 Devlet ve belediye sa÷lÕk tesislerinde
çalÕúan hekimler ücretlidir. HastalÕk
sandÕklarÕ
sa÷lÕk
tesislerindeki
tedaviler için ödeme yaparlar.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 YalnÕz hastalÕk branúÕ sigortaya ek
sistem olarak uygulanÕr.
 Ba÷ÕmlÕ eú, çocuk (8 yaúÕndan
küçükse veya 18 yaúÕn altÕnda 2 veya
daha fazla çocuk varsa).
 18 yaúÕndan küçük ba÷ÕmlÕ çocuklar
bireysel olarak sigortalÕdÕrlar.

bütün
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 Bütün hastaneler her yÕl önceden
tahmin edilebilir faaliyetlerine göre
tespit edilen bir bütçeye tabidirler.
 Hastanelerde mesleklerini icra eden
hekimler sözleúmelidir.

 Hekim ücretleri toplu sözleúmelere
göre ödenir.
 Ücretler geçim úartlarÕna göre geliúen
tarifelere tabidir.

 ÇalÕúma izni almÕú olan
hekimlerden yararlanÕlÕr.

 Aranmaz, ancak iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ
olmak için 3 ay sigortalÕlÕk süresi
aranÕr.
 SÕnÕrsÕz.
 SigortalÕlÕ÷Õn sona ermesi halinde 3 ayÕ
aúmamak üzere yararlanma devam
eder / Tedavisi devam eden hastalar
için de yararlanmanÕn devamÕ
mümkündür.

 Çocuklar
(aile
ödene÷inden
yararlandÕklarÕ sürece),
 Eú, ebeveyn, 3. dereceye kadar hÕsÕm
(eú yoksa ev iúlerini görenler).

 Mümkündür.
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2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 Uzman
Muayenesi

YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi
 Hekim Seçimi

 Hastanede tedavi için bir müdavi veya
uzman hekimin tavsiyesi gerekir.
Zorunlu sa÷lÕk sigortasÕ Acentesi ile
anlaúmasÕ olan hastaneler arasÕnda
seçim yapÕlabilir (bölgesel zorlamalar
yoktur).

 Aúa÷Õdaki kimselerden katÕlÕm talep
edilmez:
1) 18 yaúÕndan küçük çocuklar,
2) Gebe kadÕnlar (gebelik, do÷um ve
do÷um sonrasÕ muayeneler çin),
3) Çernobil olayÕndan zarar görenler,
4) Politik inançlarÕndan dolayÕ zarar
görenler,
5) Mali
durumlarÕ
elveriúli
olmayanlar,
6) Tüberküloz, sida, sifilis ve her
türlü bulaúÕcÕ hastalÕ÷a maruz
kalanlar (yalnÕz bu hastalÕklarÕn
tedavisi için),
7) Acil tedaviye ihtiyacÕ olanlar,
8) Kamu veya belediye sosyal
merkezlerine ba÷lÕ mukimler.

 Reúit hastalar için katÕlÕm rejimi :
- Poliklinikte ayakta tedavilerde 0,77
E;
- økametgâhta yapÕlan vizitlerde 3,07
E;
- Hastanede tedavilerde : Her çeúit
ilaç tedavileri için katÕlÕm tarifeleri
uygulanÕr.

 AnlaúmalÕ hekimler arasÕnda seçim
yapÕlabilir.
 Bir müdavi hekimin tavsiyesi
zorunludur (çocuk diú hekimleri,
psikiyatrisler, TB uzmanlarÕ, diyabet
doktorlarÕ,
dermotologlar
ve
anestezistler hariç).
 SalÕk yardÕmlarÕ rejimi uygulanÕr.

 Serbesttir.
 Sözleúmeli
hastanelerde
yapÕlan
muayene ve tedaviler parasÕzdÕr.
Söylemesiz tesis giderlerine sÕnÕrlÕ
katÕlÕm uygulanÕr.

 Normal emeklilik yaúÕna ulaúmÕú olan
sigortalÕlar giderlerin yarÕsÕnÕ öderler.
 20 yaúÕn altÕndaki çocuklar için katÕlÕm
yoktur.
 Kronik hastalar katÕlÕmda bulunmaz.
 BazÕ yardÕmlar parasÕzdÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕna katÕlÕm belirli bir
ba÷ÕúÕklÕktan sonra yüzde olarak
yapÕlÕr.
 Azami katÕlÕm miktarÕ yÕlda 515 E.
øste÷e ba÷lÕ sigorta uygulamasÕnda
966 E.

 SigortalÕ, hekim ücreti ödemez. Ödeme
sigorta kuruluúlarÕ tarafÕndan yapÕlÕr.

 AnlaúmalÕ
uzman
hekimlerden
yararlanma mümkündür.

 Letonya gibi.

 Hasta genel hekim veya yardÕmcÕ
hekim tarafÕndan gerekli görülürse
(acil haller hariç) hastanede tedavi
olabilir.

 ølke olarak sa÷lÕk yardÕmlarÕ parasÕzdÕr.
Tespit edilen tarifeye göre tümüyle
ücretlinin kendi geliri üzerinden
finanse edilen ücretli hizmet olarak
onaylanan sa÷lÕk hizmetleri listesi
uygulanÕr. Örne÷in, tÕbben tavsiye
edilmesi hariç çocuk düúürmelerde 20
E ile 35 E.
 Estetik cerrahide 145 E ile 434 E
arasÕnda.
 Yoktur.

 Letonya gibi.

 Cilt, damar uzmanlarÕ hariç müdavi
hekim tavsiyesi gerekir.

 Mümkündür.

 YurtdÕúÕndaki hastaneler dahil bütün
sa÷lÕk tesisleri arasÕnda seçim
yapÕlabilir.

 1 yÕl zarfÕndaki katÕlÕm prime tabi gelirin
% 3 ünü aúamaz.

 SigortalÕ hekim ücretini avans olarak
öder, sonra sandÕklar sigortalÕya gider
iadesi yaparlar.
 Periyodik olarak 28 günde bir yapÕlan
ilk tÕbbi vizit için normal tarifenin % 20
sini sigorta öder.
 TÕbbi giderlere her vizit için 48,9 E
tutarÕnda bir tavan kadar sigortalÕ 2,45
E öder. Bu katÕlÕma hemodiyaliz,
radyoterapi, önleyici tedavi giderleri
dahil de÷ildir.

 Bir sÕnÕrlama yoktur.

 Mümkündür.
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Diú Protezleri

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Yoktur.

 Çeúitli hastalÕk tipleri ile ilgili ilaç
bedelleri Bakanlar Kurulunun 1988
ve
2000
yÕlÕnda
onayladÕ÷Õ
düzenlemelerle de÷iúik uygulamalara
konu olmuútur.
 Glokom, kanser, endokrin ve
metabolik
hastalÕklar,
gastro
entestinal hastalÕklar, kas ve kemik
hastalÕklarÕ,
úeker
ve
doku
hastalÕklarÕ için sandÕk % 75 ile %
100 arasÕnda katÕlÕmda bulunur.
 øç protez hariç di÷erleri kamu sa÷lÕk
sigortasÕ kapsamÕ dÕúÕndadÕr.

 Toplam bedel ödenir.
 Çernobil olayÕndan ileri gelen diú
protezleri parasÕzdÕr.

 Bk. YardÕmlar katÕlÕmdan ba÷ÕúÕktÕr (1
ve 3. paragraflar)

 Psikiyatrik, onkolojik, hematolojik
hastalÕklar hariç hastanede odada
kalma halinde günlük katÕlÕm
miktarlarÕ 7,67 E ile 36 E arasÕnda
de÷iúir. Bir takvim ayÕnda yatarak
tedavilerde ödenen azami miktar
(ilaç, gözlük ve diú giderleri hariç)
123 E yu aúamaz.
 Tarifeli baúka uygulamalar da vardÕr.
 YukarÕda ba÷ÕúÕklÕkla ilgili açÕklamada
belirtilen kimseler için katÕlÕm yoktur.

 Tarama muayeneleri,
 KaplÕca tedavileri (günde asgari 32 E.)
 HastanÕn nakli.
 Hekimce tavsiye edilen ikametgâhta
tedaviler,
 Do÷uútan úekil bozukluklarÕnÕn da yer
aldÕ÷Õ bazÕ istisnai tÕbbi önlemler
YaúlÕlÕk ve Malüllük SigortasÕ Kanunu
kapsamÕndadÕr.

 Hekim tavsiyesine ve listeye ba÷lÕ
olarak temin edilir.
 Giderlere katÕlÕm için bk. TÕbbi Tedavi.

 Hekimce tavsiye edilen ve (aynÕ etkiye
sahip ilaçlar dahil) listede kayÕtlÕ olan
ilaçlarda katÕlÕm için bk. TÕbbi Tedavi.

 HastalÕk sigortasÕ kanununa göre
yukarÕda “tedaviler” için belirtilen
koúullar uygulanÕr.

 Çi÷neme cihazÕnÕn a÷Õr ve kaçÕnÕlmaz
zararlarÕ için tedavi yapÕlÕr.

 Emeklilik yaúÕna gelen sigortalÕlar için
katÕlÕm % 50 indirimli uygulanÕr.
 20 yaúÕndan küçük çocuklar, kronik
hastalar, bazÕ yardÕmlar için katÕlÕm
yoktur.

 Bk. Paragraf (TÕbbi Tedavi).
 Sa÷lÕk
yardÕmlarÕna
belirli
bir
ba÷ÕúÕklÕktan sonra oranlÕ katÕlÕm
uygulanÕr. Azami yÕlda 515 E dur.
 øste÷e ba÷lÕ sigorta uygulamasÕnda
katÕlÕm yÕlda 96 E ya kadardÕr.

 18 yaúÕndan küçük çocuklar, I. Gruba
dahil malüller, yatarak tedavi gören
sigortalÕlar için bütün ilaç bedellerini
sigorta öder.
 Özel atpolojik durumlardan zarar
görenlerin giderleri % 50 ila % 100
arasÕnda iade edilir.
 AylÕk sahipleri, 2. Grup malüller, sosyal
sigorta aylÕ÷Õ alanlardan bazÕ
kimselerin giderlerinin % 50 sini
sandÕk üstlenir.
 HastalarÕn Ulusal SandÕkça satÕn
alÕnan protezleri, gözlükleri ve iúitme
cihazlarÕ sigortalÕlar için parasÕzdÕr.
 SigortalÕ kendi iste÷ine göre aldÕ÷Õ
cihaz bedellerini kendisi üstlenir.
 SakatlarÕn nakil giderleri karúÕlanÕr.
 7 yaúÕndan küçük ve 18 yaúÕndan
küçük
ve
sakat
çocuklarÕn
sanatoryum tedavileri karúÕlanÕr.
 18 yaúÕndan küçük çocuklarÕn, 1. Grup
sakatlarÕn, a÷Õr hastalÕ÷a tutulmuú
yetiúkinlerin hekim tavsiyesi üzerine
bir resmi listeye göre rehabilitasyon
giderleri tamamen sandÕkça ödenir.

 Okul ça÷Õndaki çocuklarÕn diú çürükleri
tedavi edilir. Çene uyum tedavileri
yapÕlÕr.
 øste÷e ba÷lÕ sigorta mümkündür.
 Diú protez giderleri 3 yÕlda bir sakatlar
ve emekliler için üstlenilir.

 Yoktur.

 SigortalÕlar için katÕlÕm yoktur.

 Nakil veya seyahat giderleri bazÕ
úartlarla iade edilir.

 SandÕ÷Õn ön mutabakatÕ üzerine,
üstlenme sözleúmelere göre olur.

 Her türlü koruyucu önlemler alÕnÕr.
Gider iadesi toplu sözleúmelere göre
yapÕlÕr. Sigorta yÕllÕk giderlerin % 95
ini üstlenir.
 Hekimce lüzumlu görülen sigortalÕlarÕn
diú protezleri giderleri % 100 üstlenilir.
 Önleyici tedbirler konusunda diú
hekimine düzenli olarak danÕúmayan
sigortalÕlar için üstlenme % 80 dir.
 Normal cihaz dÕúÕnda ek diú protez
bedelleri üstlenilmez.
 ølaç sÕnÕfÕna göre katÕlÕm úöyledir:
- Gider iadesine tabi normal ilaçlar : %
80,
- Tercihli gider iadesine tabi ilaçlar : %
100,
- øndirimli ilaçlar : % 40,
- Di÷er ilaçlar : Gider iadesi yapÕlmaz.

 Yoktur.

 BakÕm giderlerine katÕlÕm : Azami 30
gün süreli yatarak tedavilerde günde
9,31 E ya kadar.
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2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 Temel ilkelerde belirtilen kimseler;
 Reúit olmayan çocuklar;
 Gelirleri ulusal asgari ücretin % 30
unun altÕnda olan sigortalÕnÕn
geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u
ebeveynleri;
 Emekliler;
 Çeúitli yardÕm ve ödeneklerden
yararlananlar;
 Sivil ve askeri hizmette bulunanlar;
 Ö÷renciler;
 Tutuklular;

 Aktif nüfus (iúçiler ve iúverenler) ve
benzeri gruplar için, primle finanse
edilen sosyal sigorta sistemi.

MACARùSTAN
 Zorunlu HastalÕk SigortasÕ YardÕmlarÕ
HakkÕnda 1997 tarihli Kanun (L XXX
III).

 Yoktur.

 Malta’da sürekli oturanlar.

 HastalÕk sigortasÕ kanunu uyarÕnca:
- YÕllÕk gelirleri 32.600 E nun altÕnda
olmayan (ücretli bir iúte çalÕúan) 65
yaúÕn altÕndaki kimseler / Vergiye tabi
yÕllÕk gelirleri 20.800 E yu aúmayan
65 yaúÕn altÕndaki ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar / 65 yaúÕna kadar sosyal
güvenlik yardÕmÕ alanlar / 65
yaúÕndan sonra bu yaútan önce
sigortalananlar / Vergiye tabi aile
gelirleri 20.750 E nun altÕnda olan 65
yaúÕn altÕndaki kiúiler / østisnasi
Hekim Giderleri Kanunu uyarÕnca
bütün mukimler / Hollanda’da
oturmayan
fakat
Hollanda’da
yaptÕklarÕ
çalÕúma
dolayÕsÕyla
Hollanda Gelir Vergisi Kanununa tabi
olanlar.
 Yoktur.

ÜLKELER
MALTA
HOLLANDA
 1956 tarihli Ulusal Sigorta Kanunu.
 15.10.1964 tarihli HastalÕk SigortasÕ
 TÕbbi Meslekler HakkÕnda Yönetmelik
Kanunu (ZFW).
(Bölüm 31).
 østisnai Hekim Giderleri HakkÕnda
 YabancÕ HastalarÕn Tarifeleri HakkÕnda
Genel Kanun (AWBZ).
Tüzükler (1989/ Bölüm 35).
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ Tarifeleri HakkÕnda
2004 tarihli Tüzükler.
 Hükümet, iúçiler ve iúverenlerce finanse  HastalÕk
SigortasÕ
Kanunu
edilen üniversel sistem.
çerçevesinde sigorta uygulamasÕ.
 1956 tarihli Ulusal Sigorta Kanunu  Kanundaki úartlarÕ taúÕyan herkes
kapsamÕna giren bütün kiúilerin
otomatik olarak sigortalÕ olup prim
tedavilerden yararlandÕklarÕ zorunlu
ödemek zorundadÕr.
sigorta sistemi.
 østisnai TÕbbi Giderler Genel Kanunu
a÷Õr risklere karúÕ bütün mukimler için
genel sigorta sistemini getirmiútir.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

 Yoktur (üniversel rejim uygulanÕr).

 Bütün oturanlar.

 Oturma ilkesine dayalÕ, esas itibariyle
vergi ile finanse edilen bütün nüfus
için kamu sa÷lÕk hizmeti (belediyelerin
ve devletin sorumlulu÷undadÕr).

NORVEÇ
 28.02.1997 tarihli Ulusal Sigorta
Kanunu.
 19.11.1982 tarihli Komünler Sa÷lÕk
Servisleri Kanunu.
 øhtisasa DayalÕ Sa÷lÕk Hizmetleri
HakkÕnda 02.07.1999 tarihli Kanun.
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 HastalÕk sandÕ÷Õ ile sözleúme yapan
kamu sa÷lÕk tesisleri vardÕr.

2. YataklÕ Sa÷lÕk
Tesisleri

YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi

 Memur hekimler ücretlidir.
 Sözleúmeli hekimler, sözleúme ve
hasta baúÕna ilgili merciin belirledi÷i
düzeyde maktu ücret alÕrlar.

 Yerel mercilerce istihdam edilen
hekimler ve HastalÕk SigortasÕ
SandÕ÷Õ ile anlaúmasÕ olan hekimler
söz konusudur.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 Macaristan’da oturan yabancÕlar ve
bunlarÕn geçindirmekle yükümlü
olduklarÕ kimseler için uygulanÕr.
Prim, reúitler için kiúi baúÕna aylÕk
asgari ücretin % 75 ine, 18 yaúÕndan
küçük olanlar için % 30 una tekabül
eder.
 Yasal sigorta rejiminden ba÷ÕúÕk bir
mesleki faaliyet icra eden ve ek
faaliyetleri veya sosyal statüleri
nedeniyle baúka bir haktan
yararlanmayan Macar vatandaúlarÕ
sa÷lÕk yardÕmlarÕndan
yararlanabilmek için maktu olarak
asgari ücretin % 11 i tutarÕnda prim
ödemek zorundadÕrlar.
 Ba÷ÕmlÕ eú / Meúru, gayrÕ meúru ve
evlatlÕk çocuklar / EvlatlÕk edinen
ebeveynler / Erkek ve kÕz kardeúler
ve eúleri / Müúeterek oturanlar.

 Ücret

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi
Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

Koûullar
1. Staj Süresi

4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

3. øste÷e Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk
rejim

söz

 YalnÕz kamu hastaneleri parasÕz
(devletçe ödenen) hizmet sunarlar.

 Tedavi edilen hasta sayÕsÕ ne olursa
olsun hekimler sabit ücret alÕrlar.

 Genel hastanelerde ve Kliniklerde
sosyal sa÷lÕk hizmeti veren hekimler
devletçe istihdam edilir.
 Malta’da çalÕúan özel hekimler devletçe
belirlenir.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 Oturma koúuluna dayalÕ direk hukuk
söz konusudur, türemiú hak söz
konusu de÷ildir.

 Uygulanmaz.(üniversel
kosudur).

 Kamu hastaneleri : Kamu mercilerince
tespit edilen orandadÕr.

 Hekim ücreti direk olarak sandÕkça
ödenir.
 Miktar aile hekimlerince uygulanan
kayÕt sistemine göre her sigortalÕ için
maktu olarak belirlenir.

 ÇalÕúabilir durumda olan ve bir hastalÕk
sigortasÕ sandÕ÷Õ ile anlaúmasÕ olan
hekimler.

 Aranmaz / Tek koúul bir hastalÕk
sandÕ÷Õna kayÕtlÕ olmaktÕr.
 SÕnÕrsÕz.

 BazÕ úartlarla, hastalÕk sigortasÕ
kapsamÕna
giren
sigortalÕnÕn
geçindirdi÷i metresine ve çocuklarÕna
yaygÕnlaútÕrÕlabilir.

 HastalÕk SigortasÕ Kanunu : 65 ve
daha yukarÕ yaútaki kimseler için
(vergiye tabi gelirleri 20.750 E nun
altÕnda ise) sigorta iste÷e ba÷lÕ olarak
uygulanÕr.
 østisnai Hekim Giderleri : Çok az
kimseler iste÷e ba÷lÕ sigortadan
yararlanÕrlar.

bireysel

olarak
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 ÇalÕúan bütün hekimler ilke olarak
kamu
sistemine
ba÷lanabilirler.
Bununla birlikte muayenehane açmak
isteyen bir hekim, e÷er uzmansa ve
devlete ba÷lÕ bir sa÷lÕk tesisi veya
komünle anlaúmasÕ varsa, ulusal
sigorta ödemelerinden yararlanabilir.
 Birçok hekim Komünün temel sa÷lÕk
hizmeti çerçevesinde istihdam edilir.
 Özel muayenesi olan di÷er hekimlere
Komünler ve devletçe ücret verilir.
Ulusal sigorta sözleúmeye göre kÕsmi
bir ödeme yapar. Özel hekim ücretleri
hükümetle Hekimler Derne÷i arasÕnda
müzakere konusu olur. Her iki halde,
hasta bedellere bir katÕlÕm payÕ öder.
 2002 yÕlÕndan itibaren hastaneler 5
bölge sa÷lÕk iúletmesi olarak devlet
yönetimine devredilmiúlerdir.
 Bölge sa÷lÕk tesisleri ile anlaúma
yapan özel tesisler de vardÕr.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.

 Bütün oturanlar
kapsam dahilidir.

 Yoktur (üniversel rejim uygulanÕr).
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2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 Uzman
Muayenesi

 Hekim Seçimi

 Acil haller hariç hastane seçimi
yapÕlamaz.
 Yetkili bir hekime kayÕtlÕ olmak koúulu

 YalnÕz aúa÷Õdaki hallerde hasta
giderlere katÕlÕr:
- ølk aúamada tedavinin yardÕm
sa÷layanÕn hastayÕ göndermesi ile
yapÕlmasÕ,
- Ek
masrafÕ
gerektiren
bir
muayenenin
kayda
alÕnarak
sa÷lanmasÕ,
- Tedavi, barÕnma, ilaç ve yemek
giderleri için bazÕ hastalara katÕlÕm
payÕ ödeme yükümlülü÷ü getirilmesi
(katÕlÕm miktarÕnÕ yardÕmÕ sa÷layan
merci belirler)
 KatÕlÕm miktarÕnda eúitlik ilkesine göre
indirim uygulanabilir. øndirim miktarÕ
Ulusal SandÕ÷Õn yÕllÕk bütçesinde
gösterilir.
 HastalÕk SigortasÕ Ulusal SandÕ÷Õ
yönetimi:
- HastanÕn katÕlÕmÕnÕ tamamen veya
kÕsmen üstlenebilir.
- ølaç, protez ve sa÷lÕk hizmeti
bedellerinde artÕrma yapabilir;
- SandÕ÷Õn normal olarak üstlendi÷i
giderlerde katÕlÕmda bulunabilir.
 Özellikle düúük gelirli kimseler bazÕ
katÕlÕmlardan ba÷ÕúÕk tutulabilirler.

 Memur hekimler ve sözleúmeli
hekimler arasÕnda seçim yapmak
serbesttir.
 Hastalar kendilerini bir genel hekime
kaydettirmek zorundadÕrlar. Bu
konuda co÷rafi kÕsÕtlama yoktur.
YÕlda bir kez hekim de÷iútirilebilir,
kiúisel durumlarÕ nedeniyle yÕlda
birden fazla hekim de÷iútirebilen
kesimler vardÕr.
 BazÕ sa÷lÕk kollarÕ ile ilgili zorunlu özel
tedaviler ve acil haller dÕúÕnda ilk
aúama muayenelerinde sandÕkça bir
uzman
hekime
gönderme
mümkündür. Hasta uzmanÕnÕ kendisi
seçebilir.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ sitemi uygulanÕr.

 Ülkenin co÷rafi boyutuna göre hastane
sayÕsÕ sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Örne÷in
Malta’da bir genel hastane ve GOZA

 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ ile anlaúmasÕ olan
hastaneler ve kurumlar arasÕnda
seçim yapÕlabilir. Bunun için hastalÕk
sigortasÕ sandÕ÷ÕnÕn izni gerekir.

 Uygulanmaz. KatÕlÕm yoktur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Tedaviler ücretsizdir. HastalÕk SandÕ÷Õ
her sigortalÕ için direk maktu bir miktar
öder.
 HastalÕk SigortasÕ Kanununa göre
hasta katÕlÕmda bulunmaz.
 Genel Kanuna göre, 18 yaúÕndan
yukarÕ sigortalÕlarÕn bir sa÷lÕk
merkezinde tedavilerinde katÕlÕm
zorunludur. Azami katÕlÕm miktarÕ
ayda 1.700 E dur.
 Hasta evinde tedavi edilirse ve
psikoterapi uygulanÕrsa katÕlÕm payÕ
öder.

 Genel hekim nezdinde kayÕtlÕ olmak
gerekir.

 Bir sÕndÕk hekimi nezdinde kayÕtlÕ
olmak kaydÕyla hekim seçimi
serbesttir.

 Macaristan gibi.

 Memur hekim veya aile hekimi
tarafÕndan uzman hekime hasta
gönderilebilir.

 Serbesttir.

 Acil haller hariç, hastane seçimi
mümkündür.

 7 yaúÕndan küçük çocuklar bazÕ
giderlerden ba÷ÕúÕktÕrlar. 7-16 yaú
arasÕndaki çocuklarÕn katÕlÕmÕ ana ve
babadan birinin tavanÕ için hesaba
dahil edilir.
 BazÕ hastalar ve hastalÕklar için özel
ba÷ÕúÕklÕklar uygulanabilir.
 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ
giderlerine katÕlÕm olmaz.

 Düzeyli aile hekimi tarafÕndan
gönderilme mümkündür.
 Bir hasta bir uzman hekimle direk
istiúare etmiúse daha yüksek ücret
ödemek zorundadÕr ve uzman hekim
önemsiz gider iadesinden yararlanÕr.
 Hasta hekime direk katÕlÕm payÕ öder.
Özel hekimler için ulusal sigortaya
düúen pay sözleúmeye göre ödenir.
 BazÕ hallerde hastalar yÕlda azami 189
E luk bir tavana kadar katÕlÕm payÕ
öderler.
 Genel hekim ve uzman hekim
konsültasyonlarÕnda 4,28 E tutarÕnda
katÕlÕm payÕ ödenir.
 BazÕ hallerde ikinci bir katÕlÕm söz
konusudur.

 Norcveç’te oturan herkes seçtikleri aile
hekimine bireysel olarak ba÷lÕdÕr,
yÕlda azami iki kez hekim de÷iútirebilir
veya bu formüle son verme kararÕ
alabilir.
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 Diú Protezleri

 KullanÕlan bazÕ donanÕmlar ve
tedavilerle ilgili giderlere katÕlÕm
uygulanÕr.
 Orta ö÷renim ö÷rencileri, do÷uma 90
gün kala gebe kadÕnlar ve 18
yaúÕndan yukarÕ hastalarÕn diú
ârÕzalarÕnÕn giderilmesi ve diú
ameliyatlarÕ, enfeksiyon menúeli diú
ameliyatlarÕ, belirli bir rejime göre
diúlerin
korunmasÕ için yapÕlan
müdahale ve tedaviler parasÕzdÕr.
 18 yaúÕn altÕndakiler için ortopedik
tedaviler, yemek yeme, yiyebilme
gücünün ihyasÕ için yapÕlan diú
protezlerinde belirli oranda hasta
katÕlÕmÕ vardÕr. KatÕlÕm miktarlarÕ
hizmet
sunucularÕ
tarafÕndan
belirlenir.
 HastanÕn
çi÷neme
kapasitesini
geliútirmede gerekli diú protezleri için
belirli bir katÕlÕm söz konusudur.
KatÕlÕm miktarlarÕ hizmet sunucularÕ
tarafÕndan tespit edilir.

 HastalÕk SigortasÕ Ulusal SandÕ÷Õ
Genel Müdürlü÷ü takdirine göre
bireysel bazda tamamen veya
kÕsmen indirim uygulanabilir.

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 Bk. YardÕmlar (HastanÕn katÕlÕmÕ).

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

ile sa÷lÕk tesislerinde yapÕlan
tedaviler yerine geçmek üzere
ikametgâhlarda
özel
tedaviler
uygulanabilir.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕndan yararlananlar
tam diú kontrolü, önleyici tedavi ve
anestezili cerrahi müdahaleler için
kapsam dahilidir.
 Diú tedavi hizmetleri KÕrmÕzÕ Kart
sahiplerine ve bedensel veya zihinsel

 Listede yazÕlÕ hastalÕklardan yakÕnan
kimseler için parasÕz tedavi yapÕlÕr.
AyrÕca mevzuatta bahsi geçen nüfus
gruplarÕnÕn tedavilerinde para alÕnmaz.
 Gelir durumlarÕ elveriúli olmayan
kiúilerce KÕrmÕzÕ Kart sahibi kimseler
de para ödemezler.
 Gelir durumunun tespitinde eúin ve aile
reisinin gelirleri toplamÕ ve yatÕrÕm
gelirleri dikkate alÕnÕr.
 BazÕ hastalÕk hallerinde sa÷lanan
sosyal yardÕmlar için ba÷ÕúÕklÕklar
uygulanÕr.

 Yoktur.

adasÕnda baúka bir genel hastane
vardÕr.
 Malta’da yine ayrÕca akÕl hastanesi
merkezi, kanser ve di÷er tehlikeli
hastalÕklar gibi uzun süreli tedaviyi
gerektiren a÷Õr durumlarda görevli
hastane mevcuttur.
 Bir yataklÕ sa÷lÕk tesisi yaúlÕ kiúilerin
rehabilitasyonu için görevlidir; ayrÕca
yaúlÕ kimseler için ikametgâh olarak
kullanÕlan bir hastane ve 7 emekli evi
mevcuttur.
 Yoktur.

 Hasta % 25 katÕlÕmda bulunur.

 Çocuklar : Önleyici diú tedavileri, 6
yaúÕndan sonra yÕlda azami iki kez
“fluer” uygulamalarÕ, dolgu, ortodontik
ve cerrahi tedaviler yapÕlÕr.
 Reúitler : Diú protezleri sa÷lanÕr ve diú
ameliyatlarÕ yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Düúük sÕnÕf odalarÕnda tedavilerde
katÕlÕm uygulanmaz.
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 Genel olarak kapsam dÕúÕdÕr. Ancak,
bazÕ hastalÕklara ba÷lÕ travmalar
sonunda diúlerini kaybeden ve diúleri
çalÕúmayan kimseler için sÕnÕrlÕ
yardÕmlar sa÷lanÕr.
 Parodonti sÕrasÕnda kaybedilen diúler

 Kamusal tedaviler 20 yaúÕna kadar
devam eder, 18 yaúÕna kadar
tedaviler parasÕzdÕr.
 Ortodontik
tedavilerde
durumun
ciddiyetine göre tamamen veya
kÕsmen parasÕz tedavi yapÕlÕr.
 Reúitlerin bazÕ diú hastalÕklarÕnda
yardÕmlar çok kÕsÕtlÕdÕr.
 Sistematik tedaviyi gerektiren cerrahi
müdahaleler kapsam dahilidir.

 Yoktur. Normal katÕlÕm oranlarÕ
yukarÕdaki
hastalÕklarÕn
ayakta
tedavilerinde uygulanÕr.
 Hasta anlaúmasÕz özel klinik giderlerini
tamamen öder.
 Ayakta tedaviler için (bk. YardÕmlarBa÷ÕúÕklÕk).
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Tedavi amaçlÕ tÕbbi tetkikler (akci÷er
tetkikleri, kanser taramalarÕ vb.)
yapÕlÕr.
 Nakil ve seyahat giderleri ödenir.
 økametgâhta tedavi mümkündür.
 TÕbbi rehabilitasyon uygulanÕr.
 Önleyici tedbirler alÕnÕr.
 Ambulans nakilleri yapÕlÕr.

 Hastanede tedavi sÕrasÕnda kullanÕlan
ilaçlar parasÕzdÕr.
 HastalÕk sandÕ÷Õ listede yazÕlÕ olan ve
hastanede tedavi bedelleri dÕúÕnda
kullanÕlan ilaçlar için belli bir miktarÕ
üstlenilir.
 Düúük gelirli kimseler ve sakatlar
parasÕz ilaç kullanÕmÕ için özel bir kart
alÕrlar.
 øú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
ma÷durlarÕna verilen ilaç bedellerinin
% 100 ünü sandÕk öder.
 HastalÕk SigortasÕ SandÕ÷Õ ilaç tipine
göre % 50, % 70 veya % 100
oranÕnda katÕlÕmda bulunur.
 øú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ ile
ilgili sandÕk katÕlÕmÕ % 10 dür.

 Ba÷ÕúÕklÕk ve aúÕlama hizmetleri,
 Do÷um öncesi ve sonrasÕ yardÕmlar ve
tedaviler,
 YaúlÕ kimselerin tÕbbi bakÕmlarÕ (aylÕk
almÕyorsa) hükümet kurumlarÕnÕn
yükümlülü÷ündedir.

 ølk tedavi sa÷lÕk yardÕmlarÕ kapsamÕna
giren görme testleri parasÕzdÕr. Ancak,
görme yardÕmlarÕ ve camlar KÕrmÕzÕ
Kart sahipleri için parasÕzdÕr.
 Kontak lensler belirli hallerde gider
iadesine tabidir.
 øúitme cihazlarÕndan parasÕz olarak
yalnÕz
KÕrmÕzÕ
Kart
sahipleri
yararlanÕrlar.

özürlülere veya beyin damarÕ kanseri
ve di÷er kimi hastalÕklardan etkilenen
kiúilere verilir.
 KÕrmÕzÕ Kart Sosyal Güvenlik Kanunu
çerçevesinde (belirli bir tavanÕn
atÕndaki aile geliri nazara alÕnarak)
tÕbbi yardÕm ödene÷i ba÷lamÕnda
düzenlenir.
 Okula
giden
çocuklar
önleyici
tedavilerden ve diú denetimlerinden
yararlanÕrlar.
 Hastanede tedavilerde ilaç bedeli
alÕnmaz. Di÷er tedavilerde ilgilinin gelir
durumu dikkate alÕnÕr.
 KÕrmÕzÕ Kart sahiplerine ve kimi sosyal
gruplara ilaçlar parasÕz verilir.
 ùeker hastalarÕ özel bir program
dahilinde para ödemezler.
 YukarÕdaki programa dahil olmayanlar
bedellerin tamamÕnÕ kendileri öderler.

 SigortalayanÕn
muvafakatÕ
ile
aúa÷Õdaki yardÕmlar hariç katÕlÕm
yoktur:
- Ortopedik çoraplar: KatÕlÕm 16 yaúÕna
kadar kiúi baúÕna 58 E,16 yaúÕndan
sonra 116 E;
- øúitme cihazlarÕ : 6 yaúÕna kadar
çocuklar için 462,50 E, 6-7 yaú
arasÕndaki çocuklar için 553 E, 7 ve
daha yukarÕ yaútaki çocuklar için 644
E katÕlÕm söz konusudur.
 HastalÕk SigortasÕ Kanununa göre
di÷er yardÕmlar :
- Genel hekim ve yardÕmcÕ sa÷lÕk
personeli yardÕmlarÕ,
- Ebelik yardÕmlarÕ,
- ølaç hizmetleri,
- Özel tÕbbi yardÕmlar,
- Hasta nakilleri,
- AnalÕk yardÕmlarÕ,
- øúetme merkezleri hizmetleri,
- Klinik dÕúÕ hemodiyaliz,
- Kronik nefes darlÕ÷Õ sorunu olan
hastalara ait hizmetler,

 SigortalÕ hastalÕk sandÕ÷Õ ile anlaúmasÕ
olan bir eczaneye kaydolur.
 SigortalÕ bazÕ üstün nitelikli ilaçlardan
yararlanmada katÕlÕmda bulunur,
ancak, hastane olanaklarÕ içinde
yönetilen
ilaçlardan
parasÕz
yararlanabilir.
 BazÕ ilaç bedelleri sigortalÕnÕn da
katÕlÕmÕ ile sandÕkça ödenir.

 Nakil giderleri / Gidiú dönüú ücretleri
(13-27 E yu aúÕyorsa) / Hasta sa÷lÕk
tesisi seçimi yaparsa yalnÕz 27-54 E
yu aúan giderleri iade edilir.

 Ulusal Sigorta Servisinin teknik yardÕm
merkezleri tarafÕndan temin edilir.
 Uzun süreli cihazlar Ulusal Servisinin
malÕ sayÕlÕr.

 Az Önemli ølaçlar : Hekim tavsiyelerine
göre alÕnarak sigortalÕ katÕlÕmda
bulunur.
 Önemli ølaçlar : Üç ayda bir listede
yazÕlÕ ilaçlar için sigortalÕ belirli bir
tavana kadar % 36 katÕlÕmda bulunur.
 Ulusal HastalÕk SigortasÕ eczanelerle
yaptÕ÷Õ anlaúmalara göre bakiyeleri
öder.
 En düúük malüllük ve yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
alanlar ilaç bedeli ödemezler.

yerine yapÕlan protezler belirli bir
tarifeye göre ödenir.
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3.
øste÷e
Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk
4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar
Koûullar
1. Staj Süresi
2. YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar
2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Bireysel uygulama.
 Aranmaz.
 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.
 SÕnÕrsÕz.

 Uygulanmaz.

 Bütün nüfus.
 Uygulanmaz.

 Bütün nüfus için, oturma koúuluna
ba÷lÕ, belediyelerce sa÷lanan kamu
sa÷lÕk hizmeti (hastalarÕn vergi ve
giderlere katÕlÕmÕ ile finanse edilir).
 Özel hizmetler sistemini tamamlar. Bu
hizmetlere iliúkin yardÕm giderleri
kÕsmen genel sa÷lÕk sigortasÕ
tarafÕndan karúÕlanÕr.

 Aranmaz.
 SÕnÕrsÕz.

 Bireysel uygulama.

 Uygulanmaz.

 Bütün nüfus.
 Uygulanmaz.

 Bütün nüfus için, vergi ile finanse
edilen, oturma ilkesine dayalÕ,
bölgesel yetki çerçevesinde yürütülen
kamu sa÷lÕk hizmeti.

ÜLKELER
FùNLANDùYA
ùSVEÇ
 28.01.1975 tarihli ølk TÕbbi Tedavi  Genel Sosyal Sigorta HakkÕnda 1962
tarihli Kanun.
Kanunu.
 04.07.1993 tarihli HastalÕk SigortasÕ
Kanunu.
 01.12.1989 tarihli Özel TÕbbi Tedaviler
Kanunu.
 03.08.1992 tarihli HastalarÕn Giderlere
KatÕlmalarÕ HakkÕnda Kanun.

 Bireysel yararlanma söz konusudur.
Türemiú hak söz konusu de÷ildir.

 Bütün nüfus.
 YabancÕ ülkelerde sigortalÕ olanlar,
diplomatik ayrÕcalÕklardan yararlanan
kÕsa süreli oturanlar.
 Uygulanmaz.

 Bütün mukimlere sa÷lÕk yardÕmlarÕ
sunan, devlet, iúçi, iúveren ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn vergileri /
primleri ile finanse edilen üniversel
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

SLOVAKYA
 273/1994 sayÕlÕ HastalÕk SigortasÕ
Kanunu.
 277/1994 sayÕlÕ Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
Kanunu.
 98/1995
sayÕlÕ
Tedavilerin
Düzenlenmesi HakkÕnda Kanun.
 TÕbbi Ürünler ve Malzeme HakkÕnda
140/1998 sayÕlÕ Kanun.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

- Rehabilitasyon,
- Trombozun önlenmesi,
 østisnai TÕbbi YardÕmlar Kanununa
göre di÷er yardÕmlar:
- Hemúire bakÕmlarÕ ve genel tÕbbi
bakÕmlar / Körler ve miyoplarla ilgili
tedaviler / Zihinsel özürlülerin tÕbbi
bakÕmlarÕ / Ana ve çocuk sa÷lÕ÷Õ
hizmetleri / Di÷er tedavi tipleri.

 Aranmaz.
 SÕnÕrsÕz.

 Bireysel uygulama.

 Uygulanmaz.

Bütün nüfus.
 Uygulanmaz.
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BùRLEúùK KRALLIK
 Ulusal Sa÷lÕk Hizmetleri HakkÕnda
1977 tarihli Kanun.
 Ulusal Sa÷lÕk hizmetleri ve Toplulukta
Tedaviler HakkÕnda 1990 tarihli
Kanun.
 1997 tarihli Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti ølk
Tedavi Kanunu.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve Sosyal YardÕmlar
hakkÕnda 2001 tarihli Kanun.
 Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti Reformu
hakkÕnda 2002 tarihli Kanun.
 Oturma ilkesine dayalÕ, bütün nüfus
için vergi ile finanse edilen kamu
sa÷lÕk hizmeti.
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 Uzman
Muayenesi

YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi
 Hekim Seçimi

2.
YataklÕ
Tesisleri

 Ücret

Süresi
Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

Hekim

Sa÷lÕk

 Genel hekimin tavsiyesi gerekir. Acil
hallerde hasta do÷rudan bir uzman
hekime gidebilir.

 Sözleúmeli hekimler arasÕnda seçim
yapmak serbesttir.
 En geç 6 ay sonunda hekim
de÷iútirmek mümkündür.

 Devlet veya bölgeler, kâr amaçsÕz
veya özel sa÷lÕk tedavi kurumlarÕ
hastalÕk sigortasÕ ile anlaúma
yaparlar.

 Hekimler
sigorta
kurumunca
ücretlendirilirler. Ücret kayÕtlÕ hasta
sayÕsÕna ve tÕbbi sözleúmede yazÕlÕ
puan sayÕsÕna göre belirlenir.

 HastalÕk sigortasÕ kuruluúlarÕ tÕbbi alt
yapÕlarla sözleúme düzenlerler.
Hekimler yalnÕz bu alt yapÕlarda
sosyal gider iadesine yol açan tÕbbi
hizmetler vermeye yetkilidirler.

 Kamu sektöründe uzman hekim
tedavisi için kamu veya özel sektör
hekiminin tavsiyesi gerekir.
 Özel sektörde çalÕúan bir uzman hekimi
görmek için tavsiyeye gerek yoktur.

 Kamu hastaneleri ve sa÷lÕk merkezleri
için hekim seçimi sÕnÕrlÕdÕr.

 ølk tedaviler sa÷lÕk merkezleri tarafÕndan
garanti edilir. Uzman hekim tedavisi
kamu hastanelerinin yetkisindedir. Az
sayÕda özel hastane vardÕr.

 Kamu hastanelerinde ve sa÷lÕk
merkezlerinde çalÕúan hekimlerin
ücretleri belediyelerce ödenir.
 Özel sektördeki hekimler her hasta için
düzenlenen sözleúmede belirlenen
ücreti alÕrlar.

 Bütün hekimler yasal tÕbbi iúler için
Ulusal Ofisle anlaúma yapmak
zorundadÕrlar.

 Do÷rudan gidilebilir, fakat
hekimin tavsiyesi gerekir.

genel

 Kamu sa÷lÕ÷Õ hekimleri ve bir bölge
merciine ba÷lÕ hekimler arasÕnda
seçim yapÕlabilir.

 Kamu bölge sa÷lÕk mercileri tarafÕndan
tesis edilen hastaneler vardÕr. Bölge
mercileri özel kliniklerle anlaúma
yapabilirler.

 Kamu sa÷lÕk merkezlerinde istihdam
edilen hekimler ücretlidirler.
 SigortalÕ özel hekim ücretleri bölge
mercileri ile Tabipler OdasÕ arasÕnda
müzakere edilir.

 Bütün anlaúmalÕ hekimler bölge
mercilerine ve kamu sa÷lÕk sitemine
tabidirler.

 Sa÷lÕk Kurulunun onayÕ ile her nevi
hasta veya ana, baba, vasi için hekim
seçimi serbesttir.
 Hasta hekim bulamazsa ilk tedavi
mercii ona Sa÷lÕk Kurulu listesinde
yazÕlÕ bir hekimi tavsiye etmeye
yetkilidir.
 Genel hekimin tavsiyesi gerekir.

 Hekimler Genel TÕbbi Konseyi
çalÕútÕrÕrlar. Genel hekimler genel
sa÷lÕk hizmeti için bazÕ durumlarda ve
bazÕ koúullarla ikinci derecede
ba÷ÕmsÕz hekimler olarak hizmet
verirler. Yeni anlaúma 2004 te
yürürlü÷e girmiútir.
 Alternatif hükümler benzer yöntemlerle
ve bireysel anlaúmalarla 1998
nisanÕndan sonra uygulamaya konu
olmuútur. Hizmet sunucularÕ hekimin
bizzat kendisi veya hekim çalÕútÕran
bir kuruluú olabilir.
 Hekim ücretleri, ödenekler ve gider
iadeleri hükümetçe ulusal düzeyde
ba÷ÕmsÕz revizyon kuruluúlarÕnÕn
tavsiyeleri nazara alÕnarak ve hekim
temsilcileri ile istiúarelerden sonra
tespit edilir. Alternatif hükümler 1998
den beri Sa÷lÕk mercileri ve Temel
Tedavi Dernekleri ile yerel olarak
belirlenmektedir.
 Ulusal Sa÷lÕk Servisi tarafÕndan
yönetilen bütün kamu hastaneleri
görevlidir.
 Ulusal Sa÷lÕk Servisi hastalarÕnÕn
tedavisi için özel hastanelerce yerel
anlaúmalar düzenler.
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 Sözleúmeli hekimler arasÕnda seçim
yapÕlabilir.
 Diú giderleri özel bir bareme göre iade
edilir. Hasta diú muayene ücreti
ödemez.
 Fazladan
kullanÕlan
malzeme
bedelleri
tümüyle
hastanÕn
yükümlülü÷ündedir.

 Do÷um sÕrasÕnda gebe kadÕnlar, 6
yaúÕndan küçük çocuklar, zihinsel
özürlü çocuklar, çocuklu analar, 4
gün hastanede kaldÕktan sonra gelir
durumu yetersiz olanlar, sakatlar ve
kan ba÷Õúlayanlar için katÕlÕm
uygulanmaz.

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 Hastanede yatÕlan her gün için (azami
21 gün) 1,24 E.
 Uzun süre tedaviye muhtaç kimseler
için süre sÕnÕrÕ yoktur.

 Mümkündür.

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 AkÕl hastasÕ sakatlar katÕlÕmdan
ba÷ÕúÕktÕr / 6 yaúÕndan küçükler ve
kan ba÷Õúlayanlar dispanserlerde
tedavi gören hastalar için de aynÕ
kural uygulanÕr.

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ sitemi uygulanÕr.
Hekim ücretini hastalÕk sigortasÕ
acentesi öder.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕna ba÷lÕ hizmetler
için:
- Hekimin yaptÕ÷Õ her vizit için 0,50 E,
- økametgâhta her vizit için 0,50 E,
- Sa÷lÕk tesisine nakilde kilometre
baúÕna 0,02 E.

YapÕlacak

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 Sa÷lÕk Merkezleri : Normal olarak
hastanÕn katÕlÕmÕ müdahale tipine göre
de÷iúir / Tarifeler temel miktarlarÕ içerir
/ Sa÷lÕk merkezleri belirli sÕnÕrlar
dahilinde tarifeleri kendileri tespit
ederler / 18 yaúÕndan küçük kimseler
ve savaú gazileri için diú tedavileri
parasÕzdÕr.

 Genellikle belediye sa÷lÕk tesisi tercihi
yapÕlÕr.
 Kamu Sa÷lÕk Tesisleri :
- Dispanserlerde tÕbbi tedavilere katÕlÕm
her konsültasyon için 22 E, ayakta
ameliyatlarda 72 E.
- YataklÕ tesislerde tedavilere katÕlÕm
günde 26 E:
- 3 aydan fazla süren bir tedavi için
katÕlÕm ilgilinin gelir durumu nazara
alÕnarak tespit edilir, fakat hastanÕn
net aylÕk gelirinin % 80 ini aúamaz.
 Özel Kliniklerde :
- Hekim ücretinin, muayene ve günlük
hastane giderlerinin bir kÕsmÕnÕ
hastalÕk sigortasÕ öder.
 18 yaúÕndan küçük hastalar her takvim
yÕlÕnda sadece 7 gün süren ilk tedavi
için katÕlÕmda bulunurlar.
 Psikiyatrik tedavilerde katÕlÕm 12 E dur.

 Kamu Hastaneleri ve Sa÷lÕk Merkezleri
: Hekimlerin istihdamlarÕ ve ücretlerinin
ödenmesi belediyelerce yapÕlÕr.
 Özel hekim ücretleri do÷rudan müúteri
tarafÕndan ödenir.
 Sa÷lÕk Merkezleri : Bir hekim tedavisi
için belediyelere göre de÷iúen
miktarlar (yÕllÕk 222 E) / Fazla olarak
bir gece sa÷lÕk merkezinde veya hafta
sonunda her vizit için 15 E talep
edilebilir.
 Özel Hekimler : De÷iúik alternatif
miktarlar uygulanÕr.
 Sa÷lÕk Merkezleri : 18 yaúÕndan küçük
gençler için katÕlÕm yoktur.
 Kamu Sektörü : Diú tedavileri katÕlÕmÕ
için yÕllÕk tavan miktarÕ 500 E dur.
Hastane bu miktarÕ aúan bir tedavi söz
konusu olursa hasta günde 12 E öder.

 20 yaúÕna kadar kamu diú tedavileri
parasÕzdÕr / Diú tedavileri için sigorta
güvencesi temel tedavilerin bir kÕsmÕ
ile (kontroller, dolgular, kök tedavileri
ve acil tedaviler) protez ve
ortodontiden oluúur. Temel tedaviler
için sosyal Sigorta Bürosu hekime

 HastanÕn yükümlülü÷ündeki giderler
gelir durumunun incelenmesinden
sonra indirime tabi tutulabilir.

 Kamu bölge sa÷lÕk tesisleri ve bölge
tesisleri arasÕnda seçim mümkündür.
 24 saat için azami 8,75 E.

 Acil hallerde 20 yaúÕn altÕndaki
kimseler için katÕlÕm yoktur.

 SigortalÕ, hekimce yapÕlan her vizit için
11 E ile 16 E arasÕnda bir miktar öder.
 Uzman hekim tedavisinde katÕlÕm 16 E
ile 33 E arasÕndadÕr.
 Acil hallerde katÕlÕm 11 E ile 28 E
arasÕndadÕr.

 SigortalÕnÕn ücrete katÕlÕmÕ söz
konusudur.
 Özel hekimler ücretlerini bölge sa÷lÕk
acentesinden alÕrlar.

 Genel diú hizmetleri çerçevesinde
Ulusal sa÷lÕk Servisi tarafÕndan
yapÕlan kontrol muayeneleri dahil diú
tedavileri için belirli bir katÕlÕm söz
konusudur. Tedavi giderlerinin % 80
ini (azami 550 E/ Gallerde 542 E)
hasta öder.

 Uygulanmaz.

 Hastaya en uygun tesis seçimi
mümkündür.
 HastanÕn kendisine özel hükümlerin
uygulanmasÕnÕ veya klinik olarak
gerekmeyen daha pahalÕ bir tedaviyi
talep
etmesi
halinde
katÕlÕm
uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti çerçevesinde
sigortalÕnÕn katÕlÕmÕ yoktur.
 Reçeteler ve di÷er bedeller için, bk.
Aúa÷Õdaki bilgiler.

 Hasta ücret ödemez (ulusal sa÷lÕk
hizmeti).
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Diú Protezleri

 KÕsmen karúÕlanÕr. Bakiyeyi hasta
öder. Örne÷in bir ayak protezi veya
iúitme cihazÕ için (teúhise, hekim
kararÕna ve hastanÕn yardÕmla ilgili
tercihine göre) tamamen veya
kÕsmen katÕlÕm söz konusudur.
 Çocuklar, reúitler ve yetiúkinler için
önleme planlarÕ yapÕlÕr.
 AúÕlama hizmetleri vardÕr.
 Dispanserde tedavi yapÕlÕr.
 BazÕ meslek kesimleri için iyileútirme
merkezleri mevcuttur.
 BazÕ koúullarla, hekim tavsiyesine
göre, nakil ve barÕnma giderleri iade
edilir.
 Kür tedavilerinde hastanÕn günlük
katÕlÕmÕ azami 21 gün için 1,24 E dur.

 Sa÷lÕk cihazlarÕ listesine göre bazÕ ek
giderler protezin türüne ve tipine göre
de÷iúir, hastanÕn giderlere katÕlÕmÕ
ortalama % 26 dÕr.
 Bir diú protezinin toplam bedeli 89 E
ile 372 E arasÕndadÕr.
 SigortalÕ ilaç listelerine göre para
ödemez veya kÕsmi ödeme yapar.
 HastalarÕn ilaç bedellerine ortalama
katÕlÕmlarÕ yaklaúÕk % 8 dir.
 Özel kiúi gruplarÕ için ayrÕca avantaj
sa÷lanmaz.

 9,25 E tutarÕnda bir katÕlÕm indirimi
uygulanmak suretiyle hastalÕk sigortasÕ
nakil ve seyahat giderlerini öder. Bu
konudaki gider iadesi en yakÕn
hastaneye veya ucuz nakil esasÕna
dayanÕr.
 HastanÕn seyahat giderlerine katÕlÕmÕ
157,26 E yu aúarsa ilerdeki bütün
giderler % 100 olarak iade edilir.
 Hasta tÕbbi muayene nedeniyle uzun
süren seyahat esnasÕnda bir yerde 1
gece kalmak zorunda kalÕrsa, barÕnma
giderleri her gece için 2,186 E ya
kadar iade edilir.

 Kamu Sa÷lÕk Tesisleri : ølaç bedelleri
katÕlÕm kapsamÕndadÕr.
 HastalÕk SigortasÕ : HastalarÕn katÕlÕmÕ
hekimce tavsiye edilen ilaçlar için
miktarÕ aúan kÕsÕmla ilgili olarak 20 E
ile 50 E arasÕndadÕr. A÷Õr veya kronik
hastalÕklarda listede yazÕlÕ bazÕ ilaçlar
bedelleri 5 E yu aúÕyorsa iade oranÕ %
75-% 100 arasÕndadÕr / HastanÕn
ilaçlara katÕlÕmÕ 604,72 E ya ulaúÕyorsa
cari yÕlda alÕnacak ilaç giderleri
tümüyle iade edilir.
 Sa÷lÕk Merkezleri : Protezler ve iúitme
cihazlarÕ parasÕzdÕr.
 HastalÕk SigortasÕ : Gider iadesi yoktur.

 Sa÷lÕk Merkezleri : YalnÕz savaú
gazilerine hizmet verir.
 HastalÕk SigortasÕ : AnÕlan kimseler için
gider iadesi yapÕlÕr.

 HastalÕk sigortasÕ : Diú giderlerinin bir
kÕsmÕnÕ sigorta iade eder. TÕbbi
muayene ve tedavilerde iade oranÕ
belirli bir tavanÕ aúmayan hekim
ücretinin % 60 ÕdÕr. Ortodonti ve protez
giderlerini hasta kendisi öder.

bölge

 BazÕ koúullarla seyahat giderleri iade
edilir.
 Giderlerin yüksek olmasÕ nedeniyle
tavan uygulamasÕ söz konusu
oldu÷undan kamu sa÷lÕk servisleri
tarafÕndan yapÕlan tedavi giderleri ile
muayene giderleri için hastanÕn
katÕlÕmÕ 12 aylÕk süre içinde 97 E ile
sÕnÕrlÕdÕr.
 ølaç bedelleri için, bk. Yukarda “ølaçlar”.

 Cihazlar bazÕ kurallarla
mercilerince temin edilir.

 HastanÕn ilk ilaç alÕmÕndan itibaren 12
ay boyunca katÕlÕmÕ 98 E dur.
 % 50 gider iadesi 99 E ile 186 E
arasÕnda bir ilaç bedeli içindir.
 YukarÕdaki miktarÕn üstündeki ilaç
bedelleri tümüyle gider iadesine
tabidir.

 Uygulanmaz.

hükümetçe tespit edilen belirli bir
miktar öder, farkÕ hasta üstlenir.
Temel tedaviler 2 yÕllÕk bir süre için
tespit edilen toplu bir tarifeye göre de
ödenebilir.

 Gözlükler : BazÕ kiúi gruplarÕna uygun
bedelle sa÷lanÕr. Bu gruplarÕn görme
durumlarÕnÕn tetkikinde para alÕnmaz.
 Ulusal Sa÷lÕk Servisinin onayladÕ÷Õ
protezler iúitme cihazlarÕ ve bunlarÕn
ayarlamalarÕ için katÕlÕm yoktur.
 Ulusal Sa÷lÕk Servisi ve yerel merciler
tarafÕndan yapÕlan çeúitli yardÕmlar
(örne÷in, hastaneye parasÕz nakil, acil
tÕbbi durumlarda hastane giderlerinin
iadesi, hemúire vizitleri, do÷um yapan
kadÕnlara yapÕlan vizitler, aile
planlamasÕ, fizik tedaviler) söz
konusudur.

 Tavsiye edilen her ilaç için katÕm 9,48
E, Galler’de 7,4 E dur.
 Düzenli olarak ilaç alma durumunda
olan kimseler için 1 yÕl ve 4 ay için
önceden alÕnan bir belge önemli
ekonomik katkÕ sa÷lar. Bu belgenin
bedeli 4 ay için 49 E, 1 yÕl için 136 E
dur (Galler’de 106 E).
 øngiltere’de ve øskoçya’da bazÕ kiúi
gruplarÕ için katÕlÕm yoktur.

 18 yaúÕndan küçük gebeler, tam gün
ö÷renim yapan 19 yaúÕndan küçük
gençler, az gelirli yararlanÕcÕlar ve
partnerleri iúsizlik ödene÷i alanlar,
harp aylÕ÷Õ alanlar için katÕlÕm yoktur.
 Orta gelirli kimseler tedavi bedeli için
yardÕm alabilirler. Ancak, belediye diú
servislerinde yapÕlan diú tedavileri
(protezler
ve
köprüler
hariç)
parasÕzdÕr.
 Bk. Diú Tedavileri.
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4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar

3. øste÷e Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk

2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Belirli yaú sÕnÕrÕna tabi çocuklar.
 ÇocuklarÕn e÷itimi ile en az 4 yÕl
meúgul olan eú,

 Ücretli bir faaliyet icra eden tüm kiúiler
ve çÕraklar.
 øúsizlik sigortasÕ yardÕmÕ alanlar.
 Mesleki yeniden uyumla ilgili
önlemlere katÕlanlar.
 Sivil ve askeri hizmette bulunanlar.
 Bir ba÷ÕmsÕz çalÕúan emrinde çalÕúan
aile bireyleri.
 ùahsen yaptÕ÷Õ iúten yardÕm gören (iú
sözleúmesiz) kimseler.
 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.
 Toplam ücretin aylÕk en düúük
istihdam eúi÷inin (316,196 E) altÕnda
olmasÕ halinde zorunlu sigorta
uygulanmaz.
 Özel
iste÷e
ba÷lÕ
sigortalÕlÕk
mümkündür.
 Avusturya’da oturmayan veya zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕk olan kimselere
uygulanÕr. Ö÷rencilerden yalnÕz
Avusturya’da
zorunlu
olarak
bulunanlar yararlanabilir.

AVUSTURYA
 09/09/1955 tarihli Sosyal Sigortalar
Genel Kanunu.
 18.12.1956 tarihli Hastaneler Federal
Kanunu / YataklÕ Sa÷lÕk Tesisleri
hakkÕnda çeúitli Kanunlar.
 Ücretliler ve benzeri kimseler için
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

 Zorunlu hastalÕk sigortasÕ kapsamÕna
girmeyen kimseler özellikle kontrol
idaresi mensuplarÕ ve yatÕrÕm geliri
alanlar iste÷e ba÷lÕ sigorta sözleúmesi
yapabilirler. Oran ulusal ortalama
ücretin % 8,25 idir. Bu kimseler
zorunlu
rejimin
her
türlü
yardÕmlarÕndan yararlanÕrlar.
 Eú / Meúru, gayrÕ meúru, ikinci evlilikten
do÷an çocuklar, evlatlÕklar (18 yaúÕna
kadar, tam gün ö÷renim yapan
çocuklar için 26 yaúÕna kadar).

 Yoktur.

 Müstahdemler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar /
AylÕk sahipleri / øúsizlik ödene÷i alanlar
/ Mesleki rehabilitasyona tabi kimseler
/ TarÕm iúverenleri ve iúçiler / Yüksek
ö÷renim gören ö÷renciler / Sosyal
ödenek alanlar / SigortalÕlarÕn aile
bireyleri.

 Bütün aktif nüfus ve benzeri kimseler
için zorunlu sosyal sigorta sistemi.

 Türemiú hak yoktur. Portekiz’de oturan
kimseler bireysel olarak kapsamdadÕr.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Bütün mukimler.
 KarúÕlÕklÕlÕk ilkesine göre 3. ülke
vatandaúlarÕ.

 Bütün nüfus için, vergi ile finanse
edilen kamu sa÷lÕk hizmeti (oturma
ilkesine dayanÕr).

ÜLKELER
POLONYA
PORTEKùZ
 Ulusal Sa÷lÕk SandÕklarÕ Genel Kanunu  56/79 ve 48/90 sayÕlÕ Kanunlar.
(23.01.2003).
 54/92, 118/92, 10/93, 40/98 ve 11/93
sayÕlÕ KHK ler.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

olmayan

539

 Uygulanmaz. Bütün mukimler bireysel
olarak sigortalÕdÕrlar.

 Sigortalanma zorunlulu÷u
sÕnÕr çalÕúanlarÕ yararlanÕr.

 Hükümet bazÕ kiúi gruplarÕnÕ zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕk tutabilir.

 øsviçre’de oturan herkes.
 Hükümet sigortalÕ olmayÕ øsviçre’de
oturmayan
kimselere
yaygÕnlaútÕrabilir.

ùSVùÇRE
 18.03.1994 tarihli HastalÕk SigortasÕ
Federal Kanunu.
 Sosyal Sigortalar Genel Bölümü
HakkÕnda 06.12.2000 tarihli Federal
Kanun (LPGA)
 Bütün mukim nüfus için zorunlu
sigorta.
 HastalÕk sigortasÕ hastalÕk yardÕmlarÕ
ve kaza sigortasÕ kapsamÕna
girmeyen kaza ve analÕk yardÕmlarÕnÕ
sa÷lar.
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YardÖmlar
1. TÕbbÕ Tedavi

 Kâr amaçsÕz kamu hastanelerinde
tedavinin sa÷lanmasÕnda her bireysel
durum
için
tedavinin
mali
düzenlemesinden sorumlu olan 9
eyalette fonlar oluúturulur.
 Tedavi bedelleri genel olarak etki
kriterine göre belirlenir.
 HastalÕk sigortasÕ giderlere bireysel
durumdan ba÷ÕmsÕz olarak maktu bir
miktar ödeyerek katÕlÕr. KatÕlÕm
úartlarÕ
özel
kurallara
göre
düzenlenir.

2. YataklÕ Sa÷lÕk
Tesisleri

ile hekimler
sözleúmeler
genel olarak
Derne÷i
ile
sözleúmelerde

 Hekim ücreti Bölge Hekimler OdasÕ ile
sigorta
kurumlarÕ
arasÕnda
düzenlenen sözleúmelerle
tespit
edilir. Kiúi baúÕna ve her hastalÕk
olayÕ için tespit söz konusudur.

 Sigorta kuruluúlarÕ
arasÕnda
bireysel
düzenlenir. øçerikleri
Bölge
Hekimler
düzenlenen genel
belirlenir.

 Aranmaz. Ancak, sigorta kuruluúunun
karar aldÕ÷Õ bazÕ yardÕmlar ve iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕlar için 6 ay sigortalÕlÕk
süresi.
 SÕnÕrsÕz (tek ve aynÕ hastalÕk söz
konusu ise sigortalÕlÕk niteli÷ini
yitirdikten
sonra
da
yardÕm
sa÷lanabilir).

 Ücret

Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

2. YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1. Staj Süresi

 Asgari 4. gruptan ba÷ÕmsÕzlÕk ödene÷i
alan veya a÷Õr sakat bir çocu÷a
bakan eú (aksi halde, eúten % 3,4
oranÕnda prim alÕnÕr).

ba÷lÕ

anlaúmalÕ

 Kamu hastaneleri ve ulusal sa÷lÕk
sandÕ÷Õ ile anlaúmalÕ özel klinikler
vardÕr.

 Hekim ücreti müzakere yoluyla kiúi
baúÕna ödenmek üzere belirlenir.

 Ulusal SandÕ÷a
hekimler vardÕr.

 SÕnÕrsÕz (yararlanÕcÕ bir ulusal sa÷lÕk
sandÕ÷Õna tescilli ise)

 Staj süresi aranmaz.

 SigortalÕnÕn geçindirdi÷i ana ve babalar.

 Bölge Sa÷lÕk ødarelerinin veya
hastanelerin memur hekimleri vardÕr.
Belirli bir süre için resmi bir
dispansere ba÷lÕ olmayan kiúilerin
konsültasyonlarÕ için Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ
ile Tabipler OdasÕ arasÕnda yapÕlan
anlaúma ile uzman hekimlerden
yararlanÕlabilir.
 Memur Hekimler : Hükümetçe meslek
grubuna göre tespit edilen aylÕk
de÷iúebilir ücret sistemi uygulanÕr.
 AnlaúmalÕ Hakimler : Anlaúma ile tespit
edilir. Ücret tarifeleri hükümetçe
belirlenen bir bareme göre periyodik
olarak revize edilir.
 Kamu hastaneleri mevcuttur. Bu
hastaneler 3 ay zarfÕnda tedavi
hizmeti sa÷layamadÕklarÕ takdirde
özel hastanelere ve kliniklere gitme
mümkündür.

 SÕnÕrsÕz.

 Portekiz’de oturma koúulu.

 Kamu hastanelerinden ve kanton
listelerinde
yazÕlÕ
tesislerden
yararlanÕlÕr.

 Federal planda her tÕbbi yardÕm için
puan sayÕsÕnÕ tespit eden tek tarife
sistemi uygulanÕr (TARMED).
 Puan de÷erini her kanton kendisi
müzakere eder.

 Federal diplomasÕ ve eúde÷er sayÕlan
bir belgesi bulunan hekimlerle
anlaúma yapÕlÕr. øhtiyaç durumuna
göre anlaúmanÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ
sigortaya en geç 3 Temmuz 2005 e
kadar tanÕnmÕútÕr.

 SÕnÕrsÕz.

 Aranmaz.
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 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 KatÕlÕm
Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
veya KatÕlÕm øndirimi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hekime
Ödeme

 Kamu hastaneleri arasÕnda seçim
yapÕlabilir. AyrÕca fazla bir ücret
alÕnmaz.
 Günde 15,75 E yu aúmayan küçük bir
katÕlÕm hariç, bir kamu sa÷lÕk
tesisinde veya sözleúmeli özel bir
tesiste yürürlükteki tarifeye göre
giderler tümüyle sigorta kurumunca
üstlenilir.
 KatÕlÕm azami 28 takvim günü ile
sÕnÕrlÕdÕr. Aúa÷Õdaki kimseler ayakta

 Çocuklar, emekliler ve muhtaçlar
katÕlÕmda bulunmazlar.

 Çocuklar, emekliler ve muhtaçlar
hariç, 3 ayda yapÕlacak bir tedaviye
yer veren her hastalÕk ve diú tedavi
olayÕ için 3,63 E katÕlÕm payÕ
öngörülmüútür.
 Sözleúmeli hekimlerle ilgili katÕlÕm (%
20) klinik psikoterapistleri ve
psikologlar için öngörülmüútür.

 SigortalÕ hekim ücreti ödemez.
 Ödemeyi sigorta kuruluúu yapar.

 ølke olarak genel hekim tavsiyesi
gerekir.

 Uzman
Muayenesi

Hekim

 Sözleúmeli hekim seçimi serbesttir.

 Hekim Seçimi

hekim
Bölge
olmasÕ
hekim

 Yoktur.

 AnlaúmalÕ hastaneler arasÕnda seçim
yapÕlabilir. Bunun için anlaúmalÕ hekim
tavsiyesi gerekir.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Genel hekim ve onun tavsiye etti÷i
uzman hekim tarafÕndan yapÕlan temel
tedavilerde katÕlÕm uygulanmaz.
 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ temel tedavi sÕnÕrlarÕnÕ,
özel sektörde yaptÕrÕlacak ek tedavileri
tespit eder.

 AnlaúmalÕ
sa÷lÕk
merkezlerince
istihdam edilen bazÕ uzman hekimler
arasÕnda seçim yapÕlabilir. Di÷er
hallerde hekim tavsiyesi gerekir.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ sistemi uygulanÕr.

 Genel hekim listesinde kayÕtlÕ
seçimi mümkündür. Hekimin
Sa÷lÕk SandÕ÷Õ ile anlaúmalÕ
gerekir. YÕlda iki kez
de÷iútirilebilir.

 Yoktur.

 Kamu
hastaneleri
ve
Sa÷lÕk
BakanlÕ÷ÕnÕn kabul etti÷i tesisler
arasÕnda seçim yapÕlabilir.
 Hastanelerde müúterek odada yatarak
tedavi giderleri için katÕlÕm yoktur.
 Tek kiúilik odada kalan hasta, giderleri
ve yatarak tedavi giderleri ile özel
klinik giderlerini kendisi öder.

 SigortalÕnÕn
katÕlÕmÕ
aúa÷Õdaki
konsültasyon tiplerine göre de÷iúir :
- økametgâhta konsültasyon,
- Normal veya acil konsültasyon,
- Merkezî veya bölgesel düzeyde bir
tesiste yapÕlacak konsültasyon,
- Bir
sa÷lÕk
merkezindeki
konsültasyon,
 KatÕlÕm aynÕ zamanda diyagnostik ve
terapotik yardÕmcÕ unsur tiplerine göre
de de÷iúir.
 BazÕ kiúi gruplarÕ için ba÷ÕúÕklÕk vardÕr:
- Gebe kadÕnlar,
- 12 yaúÕndan küçük çocuklar,
- AylÕklarÕ ulusal asgari ücretin altÕnda
olan emekliler,
- BazÕ
genç sakatlarÕn bakÕmÕnÕ
üstlenen kimseler,
- Ekonomik ve sosyal gereksinimli
kiúiler.

 Ücreti ulusal sa÷lÕk servisi üstlenir.

 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 Sa÷lÕk merkezlerinin genel hekimleri
ve uzman hekimleri arasÕnda veya
sözleúmeli hekimler arasÕnda seçim
yapÕlabilir.
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 Aile bireyleri ile aynÕ çatÕ altÕnda
yaúayan sigortalÕlar için : Hastanede

 Ayakta tedavilerde oldu÷u gibi katÕlÕm
söz konusudur. AyrÕca, günde 6,44 E
tutarÕnda hastanede kalma gideri
alÕnÕr.

 Kanton listesinde kayÕtlÕ hastaneler
arasÕnda seçim yapÕlabilir.

 Çeúitli durumlar ve unsurlarla ilgili
katÕlÕm ba÷ÕúÕklÕklarÕ uygulanÕr.

 Mümkündür. Bedelleri belirli bir düzeye
kadar üstlenilir.
 Sigorta kuruluúu sigortalÕya prim
indirimi karúÕlÕ÷Õnda ilk baúvuru için
sÕnÕrlÕ tercihi sa÷layan bir form (HMO)
verebilir.
 Aksine bir sözleúme hariç, ödemeyi
sigortalÕ yapar, sonra sigorta kuruluúu
gider iadesi uygular (3.garanti
sistemi).
 Aksine bir sözleúme hariç, ödemeyi
sigortalÕ yapar, sonra sigorta kuruluúu
gider iadesinde bulunur.
 Her takvim yÕlÕnda sabit bir miktar : 193
E.
 AyrÕca, yÕllÕk ba÷ÕúÕklÕ÷Õ aúan 451 E ya
kadar % 10 katÕlÕm payÕ alÕnÕr.
 Sigorta kuruluúu sigortalÕya daha
yüksek düzeyde bir ba÷ÕúÕklÕk
tanÕndÕ÷ÕnÕ gösteren bir belge verir.
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

4. ølaçlar

 Diú Protezleri

3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 Gençlerin tÕbbi muayeneleri,
 Önleyici tedbirler,

 Aúa÷Õdaki diú tedavileri statülere göre
sa÷lanÕr :
- Koruyucu tedaviler,
- Diú
çekimleri
ve
ortodonti
(sigortalÕnÕn ve aile bireylerinin
katÕlÕmlarÕ % 25 ile % 50 arasÕnda
de÷iúir (emekliler, çocuklar ve
muhtaçlar hariç, 3 ay süre ile tedavi
uygulanacak diú bakÕmlarÕ ile ilgili
olarak her dosya için 3,63 E katÕlÕm
payÕ alÕnÕr).
 Statülere göre zorunlu protezler
sa÷lanÕr.
 Mobil (devingen) protezler için
sigortalÕnÕn ve aile bireylerinin
katÕlÕmÕ % 25 ile % 50 arasÕndadÕr.
 ølaç listesinde yazÕlÕ bulaúÕcÕ hastalÕk
ilaç giderleri üstlenilir. Di÷er ilaçlar
baúhekim
veya
Kontrol
Komisyonunun onayÕna tabidir. Her
reçete için 4,35 E ödenir. HastanÕn
durumu elveriúli de÷ilse bedeli
sigorta öder.
 SigortalÕnÕn katÕmlÕmÕ (% 10 - asgari
23 E).
 Gelir durumu yetersiz olan sigortalÕ
katÕlÕmda bulunmaz.
 Sigorta kuruluúunun üstlendi÷i azami
miktar 2.360 E ya kadardÕr.

tedavilerinde katÕlÕmdan ba÷ÕúÕktÕrlar:
- Çocuklar / Yetimler / Acil Hastalar /
Diyaliz HastalarÕ / IúÕn veya
Kemoterapi tedavisi gören hastalar /
Gebelik veya analÕk durumundaki
kadÕnlar / Organ, kan ve plazma
ba÷Õúlayanlar.

 ÇocuklarÕn düzenli tÕbbi kontrolleri,
 Sa÷lÕk merkezine parasÕz nakil (bazÕ

 ølaçlar resmi tarifeye göre 3 gruba
ayrÕlÕr.
- Temel ilaçlar (hasta en düúük ücretin
% 0,5 ini öder),
- Özel Ek ølaçlar (sigortalÕ baúÕna aynÕ
oranda ödeme yapÕlÕr),
- Di÷er ilaçlar (bedelleri sigortalÕ öder).
 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ primleri ve ekipman
miktarÕnÕ tespit eder. Ödemeler 3 veya
5 yÕlda bir parasÕzdÕr veya kÕsmi
ödeme úeklindedir.
 Protezler, iúitme cihazlarÕ, döner
koltuklar için para alÕnmaz, ancak
gözlük çerçeve bedelleri ile kontak
lens bedellerinin % 30 u ile % 50 si
sigortalÕya aittir.

 Diú protez giderleri 3 yÕlda bir sigorta
tarafÕndan karúÕlanÕr.

 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca belirlenen listede
yazÕlÕ tedaviler ve ekipmanlar her
sigortalÕ için parasÕzdÕr.

 Uzak bölgelerde oturan hastalar için
bazÕ úartlarla seyahat giderlerinin
üstlenilmesi,

 Resmi listede yazÕlÕ protezler için
sigorta % 80 oranÕnda ödeme yapar.
 øúitme cihazlarÕ için hasta bedeli peúin
öder, sonra sandÕk gider iadesinde
bulunur.

 Devletin katÕlÕmÕ hastalÕk tipine göre %
100, % 70, % 40 veya % 20 oranÕnda
de÷iúir.
 % 10 veya % 15 oranÕnda (artÕúlÕ oran)
devlet katÕlÕmÕ söz konusudur.

 SigortalÕ protez giderlerini peúin öder,
sonra kendisine gider iadesi
uygulanÕr.

 Özel sektörde uzman hekim seçimi
mümkündür.
 SigortalÕnÕn giderleri hükümetçe tespit
edilen bir bareme göre iade edilir.

 Protezler ilke olarak malüllük
sigortasÕnÕn yükümlülü÷ündedir (1.
Ayak-Temel Rejim), fakat bazÕ özel
protez bedellerine sigortalÕ katÕlÕmda
bulunur.
 Gözlükler ve kontak lensler : Reúit
olmayanlar için yÕlda 129 E, reúitler
için ( 5 yÕlda bir) 129 E katÕlÕm söz
konusudur.
 øúitme
cihazlarÕ
da
malüllük
sigortasÕnÕn yükümlülü÷ündedir (1.
Ayak-Temel Rejim)
 Hekim tavsiyesi ile ikametgâhta tedavi,
 VasÕtalar ve cihazlar,

 ølaç listesinde kayÕtlÕ olup hekimce
tavsiye edilen ilaç bedelleri iade
edilir.
 SigortalÕnÕn
katÕlÕmÕ
sa÷lÕk
yardÕmlarÕnda oldu÷u gibidir.

 A÷Õr bir hastalÕk veya çi÷neme
bozuklu÷undan ileri gelen,
 Baúka bir a÷Õr hastalÕk veya
sekellerden (lösemi, SøDA) ileri gelen,
 Bir a÷Õr hastalÕ÷Õn veya bÕraktÕ÷Õ
sekelin tedavisi için gerekli olan,
 Kaza sigortasÕ kapsamÕnda olmayan
bir
kaza
sonucu
çi÷neme
bozuklu÷una neden olan yaralar ve
arÕzalar için giderleri sigorta kuruluúu
üstlenir.
 Bk. YukarÕda “Tedavi”

kalma halinde katÕlÕm yoktur. Di÷er
kimseler için (bk. YukarÕda “TÕbbi
Tedavi”).
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 Ücret

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi
Teûkilat
1. Hekimler
 AnlaúmalÕlar.

2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk
3. øste÷e Ba÷lÕ
SigortalÕlÕk
4.Türemiú Haklardan
Yararlananlar
Koûullar
1. Staj Süresi

Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler
Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Konular

 Termal tedavileri.

TABLO II – HASTALIK SA÷LIK YARDIMLARI (Devam)

hastalÕklarda ve gelir yetersizli÷i
halinde),
 Düúük gelirli kimselere mali yardÕm,
 økametgâhta parasÕz tedavi.
 Termal tedavileri,
 1.Ayak
kapsamÕna
girmeyen
rehabilitasyon önlemleri,
 TÕbben gerekli nakil ve kurtarma
giderlerine katÕlÕm,
 ølaç alÕmÕ sÕrasÕnda eczacÕ yardÕmlarÕ,
 BazÕ tarama tetkikleri ve önleyici
tedbirler.

 AnlaúmalÕ hekimler özellikle :
- HastalÕk sigortasÕ kurumlarÕnca istihdam edilen veya,
- Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca tanÕnan ve HastalÕk SigortasÕ Kurumu ile anlaúma yapmÕú olan hekimlerdir (imtiyazlÕ hekimler).
 Kamu sa÷lÕk servisleri hekimleri kanunla ve toplu sözleúmelerle belirlenir.
 LisanslÕ özel hekimlerin ücretleri hekimle sigorta arasÕnda düzenlenen sözleúmede belirtilir.
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 Aúa÷Õdaki unsurlar hariç staj süresi aranmaz:
- Ortopedik malzeme, gözlükler, iúitme cihazlarÕ ve benzeri cihazlar : Azami 6 ay sigortalÕlÕk süresi. (özellikle listede yazÕlÕ bazÕ hastalÕklar, çocuklar, iú kazasÕ ve meslek
hastalÕ÷Õna maruz kalanlar için).
- Cenaze giderleri : 1 ay prim ödeme süresi veya önceki yÕlda 2 ay prim ödeme süresi / Ölüm ödene÷i : Ölümden önce 1 ay prim ödeme süresi veya önceki 3 yÕlda 6 ay
prim ödeme süresi.
 SÕnÕrsÕz.

 SigortalÕnÕn yaptÕ÷Õ her nevi ödeme yüksek tedavi düzeyi, kanunda tanÕmÕ yapÕlan bir hizmet tercihi ve yüksek hizmet düzeyi ve zorunlu sigorta dÕúÕnda kalan ek yardÕmlar
için uygulanÕr. Bu ek sigorta rejimi nüfusun % 95 ini kapsar.
 Eú / Metres, meúru, gayri meúru çocuklar, evlatlÕklar/Torunlar, erkek ve kÕz kardeúler / Ana ve babalar ve kaynanalar (sürekli malül iseler, yeterli gelirleri yoksa ve sigortalÕ
ile birlikte oturuyorlarsa ve onun tarafÕndan bakÕlÕyorlarsa).

 Müstahdemler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar, tarÕm iúverenleri,
 Sosyal yardÕm, malüllük ve yaúlÕlÕk yardÕmÕ alanlar ve harpten zarar görenler,
 YukarÕda belirtilen kimselerden Slovenya’da sürekli oturanlar.
 Çok düúük gelirli iúletmeciler zorunlu sigortadan ba÷ÕúÕklÕktÕrlar.

ÜLKELER
SLOVENYA
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve HastalÕk SigortasÕ Kanunu, Sa÷lÕk YardÕmlarÕ Hizmetleri HakkÕnda Kanun, EczacÕlar HakkÕnda Kanun
 Bütün mukim Sloven vatandaúlarÕnÕ, yasal ücretli bir faaliyet icra eden kimseleri ve bunlarÕn yakÕnlarÕnÕ fiilen kapsayan zorunlu sosyal sigorta rejimi.

 Ana ve çocuk muayeneleri,
 Hekim tavsiyesi üzerine vasÕflÕ
kiúilerce azami 5 hafta süre ile
ikametgâhta tÕbbi bakÕmlar,
 Fizik tedavi,
 Nakil ve seyahat giderleri için gider
iadesi,
 KaplÕca tedavileri (katÕlÕm günde 6,19
E ile 15,75 E arasÕndadÕr).
 TÕbbi
rehabilitasyon
önlemleri
(gere÷ine göre katÕlÕm uygulanÕr).
 Muhtaçlar katÕlÕmda bulunmazlar.
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Diøer YardÖmlar

5. Protezler

 Diú Protezleri
4. ølaçlar

 KatÕlÕm Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ veya
øndirimi
3. Diú YardÕmlarÕ
 Tedavi

 HastanÕn KatÕlÕmÕ

2. Yatarak Tedavi
 Hastane Seçimi

 KatÕlÕm Ba÷ÕúÕklÕ÷Õ veya
KatÕlÕm øndirimi

 Hekime
YapÕlacak
Ödeme
 HastanÕn KatÕlÕmÕ

 Hasta belli bir barem dahilinde katÕlÕmda bulunur.
 Hastalar ilaç bedellerini öderler. Üç ilaç listesi için istisnai uygulama söz
konusudur.
 KÕsmi ödemeye tabi listeler vardÕr.
 HastanÕn talep etti÷i pahalÕ ilaçlarla ilgili liste söz konusu olup bu listede yazÕlÕ
ilaçlar için gere÷ine göre karar alÕnÕr.
 Rejim kapsamÕna girmez (bazÕ istisnai haller hariç).
 ølgili hastalÕk ve kaza sandÕklarÕ ödeme konusunda yardÕmcÕ olurlar.
 Yoktur.

 Giderler belli bir barem dahilinde sigorta ve hasta tarafÕndan üstlenilir.
 Her konsültasyon için ulusal asgari ücretin % 1 ine eúit hekim ücreti ödenir.
 Ba÷ÕúÕklÕklar için, bk. yukarÕda “KatÕlÕmdan Ba÷ÕúÕklÕk”.

 Tedavi protokollerine göre bir genel hekim veya uzman hekim tavsiyesi
üzerine sigortalÕ kimseler yatarak tedavi olurlar.
 SigortalÕ hastalar bireysel olarak yatarak tedavi gördükleri her gün için aylÕk
ulusal asgari ücretin % 2 si tutarÕnda bir miktar öderler. YÕlda 20 güne kadar
gider üstlenimi söz konusudur.
 Bk. YukarÕda (1. TÕbbi Tedaviden Ba÷ÕúÕk Kimseler).

 SigortalÕnÕn sa÷lÕk yardÕmlarÕna ve konsültasyon ücretlerine katÕlÕmÕ söz
konusudur.
 SigortalÕ hekim ücreti olarak ücretin % 1 ine eúit bir miktar öder. Konsültasyon
sayÕsÕ söz konusu de÷ildir.
 Aúa÷Õdaki kimseler hekim ücreti ödemezler :
- Sosyal yardÕm alabilen kimseler,
- Yetimler dahil, rüút yaúÕna ulaúmamÕú gençler,
- Kontenjandan yararlananlar,
- Malül ve benzeri durumdaki askerler.
- Tutuklular,
- Özel hastalÕklara tutulan kimseler.

 Yoktur.

 HastalÕk SigortasÕ SandÕ÷ÕnÕn yükümlülü÷ündedir.

 Giderleri aúa÷Õdaki oranlarla HastalÕk SigortasÕ SandÕ÷Õ üstlenir:
- 18 yaúÕndan küçük çocuklar için giderlerin % 90 ü,
- Düzenli sa÷lÕk bilançolarÕ yapan hastalar için giderlerin % 60 Õ,
- Düzenli sa÷lÕk bilançolarÕ yapmayan hastalar için giderlerin % 40 Õ.
 Bk.Diú tedavileri.
 Hepatit VIH/SIDA, tüberküloz hastalÕklarÕ ile ilgili ilaçlar için sigortalÕ katÕlÕmda
bulunmaz,
 Çocuklar, gebe kadÕnlar ve bazÕ kiúi gruplarÕ için ilaçlar parasÕz verilir.
 % 30 indirimli önlemeye tabi ilaçlar 1.000.000 ROL ile sÕnÕrlÕdÕr.

 Yoktur.

 Aile hekiminin veya uzman hekimin tavsiyesi üzerine hastane seçimi mümkündür.
 Acil hallerde do÷rudan seçim yapÕlabilir.
 Normalin üstünde konforlu odalarda giderlere katÕlÕm söz konusudur.
 YararlanÕcÕlarÕn talebi üzerine tedavi yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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Koûullar
1. øú göremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 øúgöremezli÷in hastalÕ÷Õn birinci
gününden itibaren aile hekimince
tasdiki gerekir.

 Yoktur.
 AylÕk geliri asgari ücretin 12 katÕnÕn
(1.809 E) altÕnda olan ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için zorunlu sigorta
uygulanmaz.

 Bütün ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.

SLOVAKYA
 46/2003 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar
Kanunu.
 Ücretlinin
Geçici
øúgöremezli÷i
Halinde Ücretin DevamÕ HakkÕnda
462/2003 sayÕlÕ Kanun.
 238/1998 SayÕlÕ Ölüm Ödene÷i
Kanunu.
 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.
 16 yaúÕndan yukarÕ herkes iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕ olabilir.
 øúgöremezlik halinde ilk 10 takvim
günü zarfÕnda iúveren ücreti
ödemeye devam eder.
 Polis, silahlÕ kuvvetler ve gümrük
görevlileri için özel rejim uygulanÕr.

 øúgöremezli÷in hastalÕ÷Õn 9. gününden
itibaren hekimce tasdiki gerekir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 16-64 yaúÕndaki tüm oturanlar.

 Finlandiya’da oturan tüm kiúiler için,
ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ ve bazÕ asgari
yardÕmlarÕ içeren zorunlu hastalÕk
sigortasÕ üniversel rejimi.

 øúgöremezli÷in
hastalÕ÷Õn
8.
gününden itibaren hekimce tasdiki
gerekir.
 HastalÕk hali, iúe ara verilen ilk
günden itibaren iúverene ve Sosyal
Sigortalar Bürosuna bildirilmelidir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için,
ücrete dayalÕ zorunlu hastalÕk
sigortasÕ sistemi.
 Ücretin devamÕ kuralÕ.

ÜLKELER
FùNLANDùYA
ùSVEÇ
 14/07/1963 tarihli HastalÕk SigortasÕ  1962 tarihli Genel Sosyal Sigorta
Kanunu.
Kanunu.
 HastalÕk Halinde Ücretin DevamÕ
HakkÕnda Kanun.

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI
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 Ücretli normal faaliyetlerini icra
edemez. Bu durumun genel olarak
aile hekimi tarafÕndan tasdiki gerekir.
 øúe elveriúlilik testi 28 hafta sonra
veya önceki çalÕúma nazara alÕnarak
test yapÕlmasÕ mümkün de÷ilse ilk
hafta içinde yapÕlÕr.

 Yasal hastalÕk ödenekleri (SSB)
yalnÕz ücretlilere ödenir.
 Geçici iú göremezlik ödenekleri (IB) :
Nisan 1977 den önce sigortalÕ olmayÕ
tercih edenler hariç, ücretliler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Yoktur.
 Gelirleri ücretlerin aúa÷Õ sÕnÕrÕnÕn
(117 E) altÕnda olan kimseler için
zorunlu prim ve yardÕm söz konusu
de÷ildir.
 20 yaúÕndan (yüksek ö÷renimde
bulunanlar için 25 yaúÕndan) önce
sakat veya iúgöremez durumda
olanlar ba÷ÕúÕklÕktan yararlanÕrlar.

 øúverenler tarafÕndan ödenen yasal
hastalÕk sigortasÕ ödenekleri sistemi.
 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için,
ödenekleri içeren zorunlu sosyal
sigorta uygulamasÕ.

BùRLEúùK KRALLIK
 1992 tarihli Sosyal Güvenlik Primleri
ve YardÕmlarÕ HakkÕnda Kanun.
 Sosyal
Güvenlik
(øúgöremezlik)
HakkÕnda 1994 Tarihli kanun.
 1998 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu.
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2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

 HastalÕk Ödene÷i :
- øúverenler : Referans miktarÕn % 55
i / øúgöremezli÷in 11. gününden
itibaren ortalama ulusal ücret.
- Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar ve øste÷e Ba÷lÕ
SigortalÕlar : øúgöremezli÷in ilk 3
gününde referans miktarÕn % 25 i,
sonra % 55 i,
- HastalÕk alkol veya uyuúturucu
kullanÕmÕ sonucunda meydana

 økame Geliri: øúgöremezli÷in ilk üç
gününde : Referans ücret (önceki yÕl
üzerinden hesaplanan günlük ücret
“aylÕk tavan 794 E”).
 øúgöremezli÷in 4-10. günü arasÕnda
referans ücretin % 55 i ödenir.

 Yoktur.

 Ebelik ödene÷i ve ebeveyn ödene÷i
almamak gerekir.

3. Di÷er Koúullar

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

 Ücretli :
- Staj süresi aranmaz,
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕlar :
- HastalÕktan önceki 2 yÕl zarfÕnda
hastalÕk sigortasÕ sistemine 270
takvim günü tabi olma koúulu
aranÕr.

2. Staj Süresi

 Günlük miktar yÕllÕk gelire ba÷lÕdÕr.
Belirli gelir miktarÕ için yardÕmlar
giderek artan oranda ödenir.

 øú iliúkisi en az 1 ay sürmüúse ilk 9 gün
zarfÕnda ücret tam ödenir, aksi halde
% 55 i ödenir.
 Toplu sözleúmelere göre iúverenler
genellikle 1 veya 2 ay tam ücret
öderler.

 HastalÕ÷Õn tespitinden 2 gün sonra
baúlanÕr.

 Baúka koúul aranmaz.

 Aranmaz.

sigortalÕlÕk

süresi

 22. günden itibaren hastalÕk ödene÷i
Sosyal Sigortalar Bürosunca ödenir
ve miktar ödene÷e hak kazandÕran
gelirin % 77,6 sÕna eúittir.

 HastalÕ÷Õn 2-21. günlerinde iúveren
ücretin % 80 ini öder.

 HastalÕk ödene÷i almak için, sigortalÕ
çalÕúmasÕ
nedeniyle
sigorta
kapsamÕnda olmalÕ, baz miktarÕn %
24 ünün üstünde yÕllÕk gelire (1.032
E) sahip olmalÕ ve sosyal sigorta
bürosuna kaydedilmiú bulunmalÕdÕr.
 Ücretliler : 1 gün.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : 3-30 gün
arasÕnda tercih yaparlar.

 ÇalÕúma veya
aranmaz.

 Geçici øú göremezlik Ödene÷i: ølk 28
hafta için miktar 83 E, sonra 98 E /
Yasal emeklilik yaúÕndan itibaren
haftada 110 E ya kadar.
 Ek Ödenekler : 60 yaúÕndan yukarÕ eú
veya geçindirdi÷i çocu÷u bulunan
reúit kiúi için 51 E (talep sahibi
emeklilik yaúÕnÕ aúmÕúsa 63 E).
 Çocuk øçin Ek Ödenek : En yüksek
oranda aylÕk veya yardÕm alÕnan ilk

 Yasal sigortalÕlÕk ödenekleri : En az 4
gün süren hastalÕklarda azami 28
hafta süre ile her hafta 98 E ödenir.
 117 E nun altÕnda ücret alanlar için
yardÕm sa÷lanmaz ve geçindirilen
kimseler için ek yardÕm yapÕlmaz.

 3 gün.

 Yasal hastalÕk ödenekleri :
- Ücretlilerin
hastalÕktan
önceki
gelirleri ulusal sigortaya prim
ödenmesinde ücretlerin alt sÕnÕrÕna
ulaúmÕú olmalÕdÕr,
 Geçici iú göremezlik ödenekleri :
- Talep yÕlÕndan önceki 3 vergi
yÕlÕndan birinde yeterli prim ödenmiú
olmalÕ ve normal olarak talep
yÕlÕndan önceki 2 yÕlda primler
ödenmiú
veya
borçlanÕlmÕú
olmalÕdÕr.
 Ücretliler yasal hastalÕk ödeneklerinin
ödenmesi
sonunda
geçici
iúgöremezlik ödene÷i talebinde
bulunduklarÕnda prim koúulunu
yerine getirmiú olmalÕdÕrlar.
 Yasal hastalÕk ödenekleri erkeklere ve
kadÕnlara 65 yaúÕna kadar ödenir.
 Geçici
iúgöremezlik
ödenekleri
iúgöremezlik emeklilik yaúÕndan önce
baúlamÕúsa 52 yaúÕna kadar ödenir.
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Özel

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Di÷er YardÕmlar

 Ölüm Ödene÷i

 øúsizler
ùartlar

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Vergiye tabi tüm gelirler için hastalÕk
sigortasÕ primi alÕnÕr.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 16 yaúÕndan küçük bir çocu÷un
tedavisi veya rehabilitasyonu için
meúgul olan kimseye “ebeveyn özel
hastalÕk ödene÷i” verilir.

 Yoktur.

 En az 4 ay iúsizlik ödene÷i alan bir
iúsiz için hastalÕk ödene÷i iúsizlik
ödene÷inin en az % 86 sÕna tekabül
eder.

 AynÕ hastalÕk için, Pazarlar hariç 2 yÕl
süre ile azami 300 gün.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

 Ölüyü defneden kiúiye maktu olarak
52 E ödenir. (yararlanÕcÕ sürekli
olarak veya 90 günden fazla
Slovakya’da geçici olarak oturma
koúuluna tabidir).
 Hasta ebeveyne tedavi ödene÷i/
Tedaviye muhtaç bir ebeveynin
hastalÕ÷Õ halinde veya okuldan
sonra kontrole ihtiyacÕ olan çocuk
için azami 10 takvim günü ödeme
yapÕlÕr. Miktar referans miktarÕn %
55 idir.

 Yoktur.

gelmiúse bu miktar yarÕ oranda
ödenir.
 Yararlanma hakkÕ sigortalÕnÕn iste÷e
ba÷lÕ sigorta talebiyle kalkar.
 Tedavi kurallarÕna uymayan sigortalÕ
izleyen 30. günden itibaren yardÕm
alamaz.
 Azami 52 hafta.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Mesleki formasyona tabi kimse
rehabilitasyon ödene÷i alÕr. Miktar
hastalÕk ödene÷ine eúittir.

 øúsizlerin hak kazandÕklarÕ iúsizlik
ödene÷i iúe ara vermeden önce
aldÕklarÕ miktar kadardÕr. øúsiz bu
miktarÕ kendisine iú bulununcaya
kadar almaya devam eder.
 Yoktur.

 Azami yardÕm süresi için resmi bir
sÕnÕrlama yoktur; ancak, hastalÕk
ödene÷i yerine (hastalÕk uzun süre
devam ederse) malüllük aylÕ÷Õ
ba÷lanÕr.

561

 Yasal HastalÕk Ödenekleri : Gelirler
gibi iúleme tabidir. (bk. Finansman)

 Yasal hastalÕk ödenekleri ve yüksek
oranlÕ geçici iú göremezlik ödenekleri
vergiye tabidir. Düúük oranlÕ
ödeneklerden vergi alÕnmaz.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Geçici øú göremezlik Ödenekleri :
Malüllük süresi zarfÕnda azami 52
hafta, ilk 28 hafta zarfÕnda düúük
miktar, 29. günden itibaren yüksek
miktar. Sonra sürekli iúgöremezlik
ödene÷i baúlar.
 Yoktur.

günden itibaren : Birinci çocuk için
14 E, ilave her çocuk için 17 E (2003
ten beri uygulanmaktadÕr).
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 Tüberküloz ödenekleri,
 Noel primi.

 Di÷er YardÕmlar

Özel

 Yoktur.

øçin

 Ayakta tedavilerde, ücretin % 50 si
(21. günden itibaren % 66,66 sÕ).
Nazara alÕnan ücret reel ücrettir.
 Yatarak tedavilerde, geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u
kimsesi
bulunmayanlar için ödenek % 20
indirimli uygulanÕr.
 Tüberkülozda,
sigortalÕya
kür
ödene÷i olarak günde belirli bir
miktar ödenek (180 gün), sonra 1,54
E ve aile bireylerine 8,78 E ödenir.
 Kür
tahsisatÕ
:
Sanatoryum
sonrasÕnda en az % 50 iú gücü
kaybÕna u÷rayan sigortalÕya ayda
70,80 E verilir.
 Azami 6 ay.
 Tüberküloz için : Kür tedavisinde
sÕnÕr yoktur; sanatoryum sonrasÕ
ödenek için azami 2 yÕl kür tedavisi.
 Yoktur.

 øúveren yÕlda azami 180 gün süre ile
ücret ödemeye devam eder. Özel
durumlarda da ödeme 180 gün daha
devam edebilir.

 Tüberküloz hariç 3 gün.

 Ölüm Ödene÷i

 øúsizler
ùartlar

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

 Bir aktif veya emekli sigortalÕnÕn
ölümünde maktu olarak 517 E ödenir.
ølgilinin geçindirmekle yükümlü oldu÷u
bir kimsenin ölümünde 528 E (bk.
Tablo VII. Ölüm SigortasÕ).
 Yoktur.

 Yoktur.

 156 gün . SigortalÕ bu süreden sonra
çalÕúmazsa ödenek 312 güne
yaygÕnlaútÕrÕlabilir.

 SigortalÕya , geçindirmekle yükümlü
oldu÷u
kimsesinin
bulunup
bulunmamasÕna göre yardÕmlarÕn
hesaplandÕ÷Õ yÕl üzerinden ortalama
haftalÕk miktarlar ve gere÷ine göre ek
yardÕm ödenir.

 Ücretin devamÕ mümkün de÷ildir.

 Temel ve Ek YardÕmlar øçin : Ücretliler
: 3 gün / Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : 18 gün
/ Hastanede yatanlar ve iúgöremezli÷i
iú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu meydana gelenler için : 3 gün

 Yoktur.

 SigortalÕnÕn ödedi÷i aylÕk primler
ortalamasÕnÕn 2 katÕ. Geçindirilen aile
bireylerinin ölümünde ulusal sosyal
güvenlik yardÕmÕ miktarÕnÕn (3 katÕ).

 Yoktur.

 52-78 hafta (78 hafta yÕllÕk süre
üzerinden).

 6 ay zarfÕnda prime esas ortalama
ücretin % 80 i.

 øúveren iú göremezli÷in 2. ve 3.
gününde ortalama ücretin en az %
75 ini ve 14. gününe kadar % 80 ini
öder. Toplam ücret ödeme süresi
birbirini izleyen 4 takvim günü olup
tavan yoktur.

 1 gün.

563

 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i : økametgâhÕnda
tedavi olana÷Õ bulunmayan kimsenin
hekim tasdiki ile tedavisinin bir sa÷lÕk
evinde yapÕlaca÷ÕnÕn tasdiki halinde
verilir. YardÕm ba÷ÕmlÕlÕk derecesine
göre de÷iúir (azami 64E).

 øúsizler sigortalarÕnÕ yardÕmÕn 31.
gününden baúladÕ÷Õ bir sigortaya
dönüútürebilirler.
 Yoktur.

 Birbirini izleyen her 900 gün için 720
gün.

 SigortalÕnÕn normal ücretinin % 80 i
(tam iú göremezlik halinde ödenen
düzenli ödenekler dahil). Tavan :
YÕlda 68,797 E tutarÕndaki gelir.

 Sigorta
kuruluúunun
yardÕmÕ
ertelenmiúse iúveren ücreti ödemeye
devam eder.

 28 gün.
 SigortanÕn
sa÷ladÕ÷Õ
yardÕmÕn
baúlangÕcÕ ücretli ile iúveren
arasÕndaki mutabakattan sonraya
bÕrakÕlabilir.
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 Tüberküloz ödenekleri,
 Noel primi.

 Di÷er YardÕmlar

Özel

 Yoktur.

øçin

 Ayakta tedavilerde, ücretin % 50 si
(21. günden itibaren % 66,66 sÕ).
Nazara alÕnan ücret reel ücrettir.
 Yatarak tedavilerde, geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u
kimsesi
bulunmayanlar için ödenek % 20
indirimli uygulanÕr.
 Tüberkülozda,
sigortalÕya
kür
ödene÷i olarak günde belirli bir
miktar ödenek (180 gün), sonra 1,54
E ve aile bireylerine 8,78 E ödenir.
 Kür
tahsisatÕ
:
Sanatoryum
sonrasÕnda en az % 50 iú gücü
kaybÕna u÷rayan sigortalÕya ayda
70,80 E verilir.
 Azami 6 ay.
 Tüberküloz için : Kür tedavisinde
sÕnÕr yoktur; sanatoryum sonrasÕ
ödenek için azami 2 yÕl kür tedavisi.
 Yoktur.

 øúveren yÕlda azami 180 gün süre ile
ücret ödemeye devam eder. Özel
durumlarda da ödeme 180 gün daha
devam edebilir.

 Tüberküloz hariç 3 gün.

 Ölüm Ödene÷i

 øúsizler
ùartlar

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

 Bir aktif veya emekli sigortalÕnÕn
ölümünde maktu olarak 517 E ödenir.
ølgilinin geçindirmekle yükümlü oldu÷u
bir kimsenin ölümünde 528 E (bk.
Tablo VII. Ölüm SigortasÕ).
 Yoktur.

 Yoktur.

 156 gün . SigortalÕ bu süreden sonra
çalÕúmazsa ödenek 312 güne
yaygÕnlaútÕrÕlabilir.

 SigortalÕya , geçindirmekle yükümlü
oldu÷u
kimsesinin
bulunup
bulunmamasÕna göre yardÕmlarÕn
hesaplandÕ÷Õ yÕl üzerinden ortalama
haftalÕk miktarlar ve gere÷ine göre ek
yardÕm ödenir.

 Ücretin devamÕ mümkün de÷ildir.

 Temel ve Ek YardÕmlar øçin : Ücretliler
: 3 gün / Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : 18 gün
/ Hastanede yatanlar ve iúgöremezli÷i
iú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu meydana gelenler için : 3 gün

 Yoktur.

 SigortalÕnÕn ödedi÷i aylÕk primler
ortalamasÕnÕn 2 katÕ. Geçindirilen aile
bireylerinin ölümünde ulusal sosyal
güvenlik yardÕmÕ miktarÕnÕn (3 katÕ).

 Yoktur.

 52-78 hafta (78 hafta yÕllÕk süre
üzerinden).

 6 ay zarfÕnda prime esas ortalama
ücretin % 80 i.

 øúveren iú göremezli÷in 2. ve 3.
gününde ortalama ücretin en az %
75 ini ve 14. gününe kadar % 80 ini
öder. Toplam ücret ödeme süresi
birbirini izleyen 4 takvim günü olup
tavan yoktur.

 1 gün.

563

 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i : økametgâhÕnda
tedavi olana÷Õ bulunmayan kimsenin
hekim tasdiki ile tedavisinin bir sa÷lÕk
evinde yapÕlaca÷ÕnÕn tasdiki halinde
verilir. YardÕm ba÷ÕmlÕlÕk derecesine
göre de÷iúir (azami 64E).

 øúsizler sigortalarÕnÕ yardÕmÕn 31.
gününden baúladÕ÷Õ bir sigortaya
dönüútürebilirler.
 Yoktur.

 Birbirini izleyen her 900 gün için 720
gün.

 SigortalÕnÕn normal ücretinin % 80 i
(tam iú göremezlik halinde ödenen
düzenli ödenekler dahil). Tavan :
YÕlda 68,797 E tutarÕndaki gelir.

 Sigorta
kuruluúunun
yardÕmÕ
ertelenmiúse iúveren ücreti ödemeye
devam eder.

 28 gün.
 SigortanÕn
sa÷ladÕ÷Õ
yardÕmÕn
baúlangÕcÕ ücretli ile iúveren
arasÕndaki mutabakattan sonraya
bÕrakÕlabilir.
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564

2. Staj Süresi

Koûullar
1.
øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1. Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Asgari sigortalÕlÕk süresi : Son 12
ayda 3 ay veya son 24 ayda 6 ay.

 HastalÕ÷Õn birinci gününden itibaren
hekimce tasdikli bir belge gerekir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Bütün ücretliler ve benzeri kimseler
zorunlu olarak kapsamdadÕr.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar iste÷e ba÷lÕ
olarak kapsama dahildir.

 Gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren,
ücretliler ve benzeri kimseler
zorunlu sosyal sigorta rejimi.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için iste÷e ba÷lÕ
sigorta uygulamasÕ.

LùTVANYA
 21/12/2000 tarihli HastalÕk ve AnalÕk
SigortasÕ Kanunu.
 23/12/1936 tarihli Ölüm Halinde
Sosyal YardÕm Kanunu.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Aranmaz.

 HastalÕ÷Õn
dördüncü
gününden
itibaren hekimce tasdikli belge
gerekir.

 Ücretli bir faaliyet icra eden bütün
müstahdemler.
 øúsizlik sigortasÕndan yardÕm alan
iúsizler.
 Mesleki uyum önlemlerine katÕlanlar.
 Yoktur.
 Ücretler toplamÕ asgari istihdam
eúi÷inin (316,19 E) altÕnda ise zorunlu
sigorta uygulanabilir.
 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlÕk mümkündür.

 Genel olarak 30 takvim günü.
 SigortalÕlÕk süreleri arasÕndaki iúe ara
verme 30 günü aúmÕyorsa, iúe ara

 HastalÕ÷Õn ilk gününden itibaren
hekimce tasdikli belge gerekir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Bütün ücretliler,
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar (iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olarak).

ÜLKELER
AVUSTURYA
POLONYA
 09/09/1955 tarihli Sosyal Sigortalar  HastalÕk ve AnalÕk Halinde Sosyal
Genel Kanunu (ASGV).
Sigorta Para YardÕmlarÕ HakkÕnda
 Ücretin KorunmasÕ :
25/061999 tarihli Kanun.
- Müstahdemler
Kanunu
ve
24/06/1974 tarihli Ücretin KorunmasÕ
HakkÕnda Kanun (EFZG).
 Ücretliler için, ücrete ba÷lÕ ödenekleri  Ücretliler için ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
içeren zorunlu sosyal sigorta rejimi.
 Müstahdemler için, ücretin iúveren  Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için, iste÷e ba÷lÕ
tarafÕndan korunmasÕ.
sigorta.
 Ücretin iúveren tarafÕndan korunmasÕ.

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 øtalya gibi.

 Vergi alÕnmaz.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
YardÕmlar için özel bir ba÷ÕúÕklÕk
yoktur.
 Yoktur.

 HastalÕk ödene÷i vergiye tabidir.

 Vergi alÕnÕr.

 Vergi alÕnmaz.

 Hekim tasdiki gerekir.
 TÕbbi belge imzalandÕktan itibaren 5
gün içinde ilgili sosyal güvenlik
kurumuna gönderilir / verilir.
 Tescilli ücret alÕmÕnÕ içeren 6 aylÕk
sigortalÕlÕk süresi (20 gününün iú
göremezlik durumuna düúüldü÷ü

 Yoktur.
 Yoktur.

 Bütün ücretliler.

 Tescilli ücrete ve iúgöremezlik
süresine ba÷lÕ zorunlu sosyal sigorta
sistemi.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için, iste ba÷lÕ
sigorta.

PORTEKùZ
 04/02/1994 tarihli KHK.

 Prim alÕnmaz. Prime esas ücret
devam eder.

 øtalya gibi.

 Vergi alÕnÕr.
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2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1. øúverenin YardÕmlarÕ

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

3. Di÷er Koúullar

 ølk 2 günden sonra aylÕk ortalama
telafi ücretinin % 85 i.
 Ücret hastalÕk ve analÕk primlerinin

 øúveren % 100 ü aúmamak üzere ilk
2 gün için çalÕúanÕn telafi ücretinin
en az % 80 ini öder.

 Aúa÷Õdaki kimselere iúgöremezlik
ödene÷i verilir:
- Hasta düúenler,
- Hasta olan bir aile bireyine bakmak
üzere evde kalanlar,
- Bir protez veya ortopedi tedavisi için
hastanede yatma mecburiyetinde
olanlar için karantina nedeniyle
çalÕúmalarÕna
izin
verilmeyen
çocuklar.
- BazÕ kimselere yardÕm sa÷lanmaz
(cinayet iúlerken yaralananlar, kendi
sa÷lÕ÷Õna zarar verenler, uyuúturucu
ve
alkol
kullanma
sonucu
hastalananlar, “ayakta tedavisi
yapÕlanlar hariç”).
 Yoktur.

 HastalÕk Ödenekleri : Brüt ücretin %
50 si, hastalÕ÷Õn 43. gününden
itibaren % 63 ü.

 øúçilerin ve
ücretlilerin kÕdem
durumlarÕna göre 6-12 hafta arasÕnda
iúveren ücret ödemeye devam eder.
Bu süre sonunda 4 hafta süre ile
yarÕm ücret ödenir. Ücretin tam olarak
ödendi÷i süre zarfÕnda ödenek
ödenmez. Ücretin yarÕm ödendi÷i
sürede ödenekler % 50 indirimli
ödenir.

 HastalÕk ödenekleri için 3 gün.
øúgöremezlik
1
hafta
içinde
bildirilmezse yardÕm bildirim tarihinde
baúlar.

 Yoktur.

 øú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu meydana gelen hastalÕklarda
ve gebelik nedeniyle hastalÕklarda

 HastalÕ÷Õn ilk 33 gününde iúveren
referans ücretin % 80 ini her ay
ödemeye devam eder.
 Gebelik süresinde meydana gelen bir
iú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu hastalÕk halinde ücret tam
olarak ödenir.
 Referans ücret iúe ara vermeden
önceki 6 ay (iste÷e ba÷lÕ sigortada
12 ay) ile ilgili ücrettir.

 Yoktur.

verme do÷um öncesi izinden,
askerlik hizmetinden veya devamÕ
olmayan baúka bir izinden ileri
geliyorsa, bir diploma sahibi
diplomasÕnÕ aldÕktan sonra en az 90
gün prim ödemiúse, sigortalÕ 10 yÕl
süre ile zorunlu prim ödemiúse, iúe
ara verme bir iú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õ sonucu meydana gelirse
staj süresi aranmaz.
 Yoktur.
ay

zarfÕnda

 Günlük Miktar : Aúa÷Õdaki koúullarla
hastalÕ÷Õn baúladÕ÷Õ tarihten önceki
2 aydan önce ile ilgili 6 ayÕn günlük

 Ücretin devamÕ ile ilgili mevzuat
uygulanÕr.

 3 gün / Yatarak tedavilerde, analÕk
yardÕmlarÕnda, ödenek tahsis süresi
zarfÕnda ve tüberkülozda bu süre
uygulanmaz.

 Yoktur.

tarihten önceki 4
geçmesi gerekir).

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

470

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Bir aile bireyine bakan kimseler için
ödenek süresi :
- Reúitler için 7 gün,
- 14 yaúÕndan küçük çocuklar için 14
gün,
- 7 yaúÕndan küçük çocuklar için klinik
tedavilerinde 120 gün,
- Kan kanserine tutulan, 16 yaúÕndan
küçük olan ve komplike bir
operasyon ve travmatik tedaviye
ihtiyacÕ olan çocuklar için 120 gün,

 Di÷er YardÕmlar

Özel

 Ölü do÷an çocu÷un ölümünde 217 E.
 Ödenek hükümetçe asgari yaúam
miktarÕnÕn 6 katÕna çÕkarÕlabilir.

øçin

 HastalÕk belgesi belirli bir süre için 4
ay veya 120 güne yaygÕnlaútÕrÕlabilir.
SigortalÕ bu süre içinde iyileúmezse
Ulusal Tetkik ve TÕp Komisyonuna
iúgöremezli÷in
düzeyini
tespit
ettirmek üzere baúvurabilir. Sakatlar
için özel hükümler uygulanÕr.
 Yoktur.

 Ölüm Ödene÷i

 øúsizler
ùartlar

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

ödendi÷i tarihten itibaren son 3 aylÕk
hastalÕktan önceki 3 ay zarfÕnda
ödenen ücrettir.
 YardÕmlar cari yÕl için sigortaya tabi
ulusal gelirin ¼ ünden aúa÷Õ
olamaz.

 HastalÕk ödenekleri ve ödenmeye
devam edilen ücret vergiye tabidir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
YardÕmlar için özel bir ba÷ÕúÕklÕk
yoktur.
 Ücretin devamÕ prime tabidir. HastalÕk
ödeneklerinden prim kesilmez.

 Yoktur.

 Sigorta mevzuatÕna göre gerekti÷inde
436,04 E’ya kadar cenaze ödene÷i
verilir.

 Yoktur.

 HastalÕk Ödenekleri : Genel olarak
asgari yasal süre 52 haftadÕr.
 Sigorta kuruluúunun mevzuatÕna göre
ödenekler
78
haftaya
kadar
yangÕnlaútÕrÕlabilir.

 øste÷e ba÷lÕ sigortaya tabi olarak
zorunlu sigorta eúi÷inin altÕnda bir
ücretli iúte çalÕúan sigortalÕlar için
hastalÕk ödene÷i : 113, 57 E.

 øúveren ücreti sürekli olarak devam
ederse sa÷lÕk yardÕmlarÕ prime
tabidir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Yoktur.

 BazÕ koúullarla belirli oranlarda iúe
uyum ödene÷i ödenir. HastalÕk
sonunda iúgöremezlik derecesi
azalmÕúsa özel kurallar uygulanÕr.

 øúgöremezlik istihdam süresi zarfÕnda
baúlarsa yardÕmlar ödenmeye devam
eder.
 Cenaze giderlerini karúÕlamÕú olan
kimseler ölüm tarihindeki ulusal
ortalama ücretin % 200 üne ulaúan
maktu bir yardÕm alÕrlar.

 6 ay artÕ muhtemel yeniden iúe
baúlama halinde 3 ay.
 Tüberkülozda 3 ay daha uzatma
mümkündür.

referans ücretin % 100 ü, di÷er
hallerde % 80 i.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ölen kiúinin cenaze giderlerini
karúÕlamÕú olan kimse (zorunlu
cenaze ödene÷i almamÕúsa) bir
defaya mahsus olarak 187,19 E
tutarÕnda cenaze ödene÷i alÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.

ortalama
ücreti
üzerinden
iúgöremezlik süresine göre de÷iúen
bir oran uygulanarak belirlenir.
- 30 gün veya daha az süreli
iúgöremezliklerde % 55,
- 30-90
gün
arasÕndaki
iúgöremezliklerde % 60,
- 90-365
gün
arasÕndaki
iúgöremezliklerde % 70,
- 365
günden
fazla
süren
iúgöremezliklerde % 75,
- Tüberkülozda % 80- % 100.
 Asgari Miktar : Asgari ücretin % 30 u
veya asgari ücretin altÕndaki ücretler
için, ortalama ücret uygulamasÕ.
 1095 gün.
 Tüberkülozda : SÕnÕrsÕz.
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3. Di÷er Koúullar

 Sigorta kuruluúlarÕ iú göremezli÷in
kabulü tarihindeki hastalÕklarÕ bir
rezerv hükmü ile sigorta harici
bÕrakabilirler. Rezervler en geç 5 yÕl
sonra kadük olur.
 Sigorta kuruluúunun de÷iúmesi
halinde serbest geçiú düzenlemesi
uygulanÕr.
 Yoktur.

Koûullar
1. øú göremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

2. Staj Süresi

 øúgöremezlik en az % 50 ise hekim
tasdiki gerekir.

3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

 øsviçre’de oturan ve øsviçre’de
kazanç sa÷layan bir faaliyet icra
eden 15-65 yaú arasÕndaki kimseler.

ùSVùÇRE
 18/03/1994 tarihli HastalÕk SigortasÕ
Federal Kanunu.
 Sosyal Sigortalar Hukuku Genel
Bölümü HakkÕnda 06/10/2000 tarihli
Federal Kanun.
 HastalÕk kaza ve analÕk halinde
yardÕm sa÷layan ihtiyari sigorta.
 Zorunlu sigorta bireysel bir akitten,
iúle ilgili bir tip sözleúmeden veya
toplu iú sözleúmesinden ileri
gelebilir. Bu takdirde günlük
ödenekler sigortasÕ bir toplu
sözleúme ile düzenlenebilir.

 Kanunla tespit edilen tavan yoktur,
sigorta kuruluúu tavan tespiti
yapabilir.
 Yasal
ba÷lamda
sigortalanma
mecburiyeti yoktur.

2.SigortalÕlÕk TavanÕ

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 Aranmaz.

 Aranmaz.

 Yoktur.

 øúgöremezlik 2. günden
hekimce tasdik edilmelidir.

 ølk 30 iú günü için çalÕúÕlamayaca÷ÕnÕn
hekimce ve yetkili kurumca tasdiki
gerekir.

itibaren

 Mesleki faaliyetlerini mutat olarak icra
etmeyen (yÕlda azami 3 ay çalÕúan)
kimseler
zorunlu
sigortadan
ba÷ÕúÕktÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Ücretli bir faaliyet icra eden tüm
aktifler ve aylÕk sahipleri.

 Ücrete ba÷lÕ ödenekleri içeren, aktif
nüfus (ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) için zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

 Pirim ödeyen bütün ücretliler,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve tarÕm
iúletmecileri.

 Aktif nüfus (ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar) için ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta rejimi.
 Ücretin iúveren tarafÕndan korunmasÕ.

ÜLKELER
SLOVENYA
LÜKSEMBURG
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve HastalÕk SigortasÕ  Lüksemburg Sosyal Sigorta Kodu
(Kitap 1/ 27/07/1992 tarihinde revize
HakkÕnda Kanun.
edilmiútir).
 Zorunlu HastalÕk SigortasÕ Tüzükleri
(R.G. 79/94)

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 øú gücü kaybÕ ilgilinin sigortalÕ oldu÷u
sÕrada veya sigortalÕlÕ÷Õn sona
ermesinden itibaren 3 gün içinde
meydana gelmelidir.

 øúgöremezlik bir süre úartÕ olmaksÕzÕn
bir hekimce tasdik edilmelidir. Süre
úartÕ ancak ücretin hesaplanmasÕnda
gereklidir. ølgili kimse hekimce
yeniden muayeneye tabi tutulur.
 Aranmaz.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve benzeri gruplar.
 Gelire ek yardÕmlardan yararlananlar,
iúsizlik ödene÷i alanlar.
 Yoktur.

 Lüksemburg gibi.
 Ücretin korunmasÕ.

MACARùSTAN
 Zorunlu HastalÕk SigortasÕ YardÕmlarÕ
HakkÕnda 1997 tarihli Kanun.
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Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Di÷er YardÕmlar

 Ölüm Ödene÷i

 Yoktur.
 Yoktur.
 Bütün zorunlu sigorta rejimlerinde
normal hastalÕk sigortasÕ primi kesilir
(bk. Tablo - Finansman).

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yetkili kurum tespit eder. Miktar yasal
referans miktarÕn % 100 ünün altÕnda
ve % 150 sinin üstünde olamaz. Bu
miktar ölenin aile bireyleri arasÕnda
paylaúÕlÕr.
 Cenaze gideri bütün zorunlu cenaze
giderlerini içerir.
 BazÕ kimseler için özel hastalÕk
ödenekleri verilir.

 øúsizler iúgöremezlik süresi zarfÕnda
ödenek alÕrlar (bk. Tablo 10 IXøúsizlik).

 øúe ara verilen tarihten önceki yÕla
(muhtemel para yardÕmlarÕ dahil) ait
aylÕk ortalama ücrete belirli oranlarda
uygulanan miktarlara tekabül eder.
 1 yÕl.

 øúe ara verilen ilk 30 günde ücret
ödenmeye devam eder. YardÕmlar
aylÕk brüt ücretin % 100 üne
ulaúabilir.
 Doku veya organ nakli nedeniyle iúe
ara verilmiúse ödeme bazÕ úartlarla
birinci günden baúlar.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 % 50 nin üstünde iúgöremez
durumda olan iúsizler günlük
ödenekleri tam olarak alÕrlar.
 øúgöremezlikleri % 25 - % 50
arasÕndaki iúsizler yarÕ ödenek
alÕrlar.
 øúsizler prim ayarlamasÕ karúÕlÕ÷Õnda
sigortalÕlÕklarÕnÕn dönüúümünü talep
edebilirler.
 Yoktur.

Özel

 øúsizler
ùartlar

øçin

 Birbirini izleyen 900 gün içinde en az
720 gün.

 Sigorta kuruluúu ile yararlanÕcÕ
arasÕnda mutabÕk kalÕnan miktar
üzerinden ödeme yapÕlÕr.

 Medeni Kanuna göre hastalÕk
nedeniyle çalÕúÕlamayan sürede
sÕnÕrlÕ bir süre için ücret ödenmesi
zorunludur.
 Toplu iú sözleúmeleri daha elveriúli
hükümler içerebilirler.

 Aksine
bir
anlaúma
yoksa,
yardÕmdan
yararlanma
hakkÕ
hastalÕ÷Õn baúladÕ÷Õ tarihi izleyen 3.
gün do÷ar.

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

 SigortalÕ
yardÕmlarÕ,
ba÷ÕmlÕlÕk
yardÕmlarÕ ve aylÕk sigortasÕ için prim
kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 16 yaúÕndan küçük bir çocu÷un
hastalÕ÷Õ halinde yÕlda 2 gün izin.

 Cenaze Ödene÷i : 1.086,31 E.
 6 yaúÕn altÕndaki çocuklar için % 50.
 Ölü do÷an çocuklar için % 20.

 Yoktur. øúsizlik ödene÷i ödenmeye
devam eder.

 Azami 52 hafta. ølgili kimse malüllük
aylÕ÷Õ alÕrsa ödene÷i kesilir.

 ÇalÕúmaya devam eden sigortalÕ için
ücretin % 100 ü ödenir.

 Özel
müstahdemler
hastalÕ÷Õn
meydana geldi÷i ayda ve izleyen 3
ay zarfÕnda ücretlerini almaya devam
ederler.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Lüksemburg gibi.

 Vergi alÕnÕr.

 1 ila 12 yaúÕndaki çocuklarÕn
tedavilerinde belirli süreler için
yardÕmlar.
 1 yaúÕndaki çocu÷un hastanede
tedavisi halinde emzirme ödene÷i.

 Yoktur.

 1 yÕl içindeki azami sigortalÕlÕk süresi
1 yÕldan az ise azami süre sigortalÕlÕk
süresine tekabül eder.
 Yoktur.

 Ödeneklerin miktarÕ önceki sigortalÕlÕk
süresinin uzunlu÷una ba÷lÕdÕr (en az
2 yÕl).

 Günlük brüt ücretin % 8 i yÕlda 15
güne kadar ödenmeye devam eder.
 Ücretli ücretin devam etmesini talep
ederse, ücretini içeren toplam
miktarla oranlÕ ve ek çalÕúma için
ödenen ücreti iú göremezlik
süresinde alÕr.

 Yoktur.
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3. Di÷er Koúullar
4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

2. Staj Süresi

Koûullar
1.
øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 En az 50 hafta prim ödeme süresi
(20 haftasÕnÕn prim ödenen son 3
yÕlda geçmesi gerekeir).
 Yoktur.
 3 gün.

 HastalÕ÷Õn ilk gününden itibaren bir
genel hekimin tasdiki gerekir.
 1. haftayÕ aúan hastalÕk hallerinde
yeniden muayene úarttÕr. 60 gün
sonra hasta Uzman Hekimler
Kurulunca tetkike tabi tutulur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Emeklilik yaúÕna gelmemiú olan
bütün aktifler.

MALTA
 1997 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu
(KÕsÕm 318).
 Maktu yardÕmlarÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi (Lüksemburg
gibi)

altÕndaki

bütün

 Yoktur.
 Yoktur.

 HastalÕ÷Õn bildirilmesinden sonra hasta
aúa÷Õdaki kurallara uymak zorundadÕr
:
- Denetim muayenesine kadar evinde
kalmalÕdÕr,
- Evinde hekim muayenesine izin
vermelidir,
- Yer de÷iútirmelerini 24 saat içinde
bildirmelidir,
- Tedavisini kolaylaútÕrmalÕdÕr
- Kontrol kurumunun sigorta bürosuna
vizit için baúvurmalÕdÕr.
 Aranmaz.

 Yoktur.
 Yoktur.

 65
yaúÕn
müstahdemler.

 Yoktur.
 Ücretliler için yoktur. Serbest meslek
sahipleri ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
16 gün; bu kimseler bekleme süresini
kapsayan iste÷e ba÷lÕ sigorta akdi
yapabilirler.

 Genel olarak 4 hafta çalÕúma süresi

 øú göremezlik hekimce tasdik
edilmedir.
 Ücretliler her defasÕnda hekim
bildirisine
gerek
olmaksÕzÕn
kendilerini 3 gün içinde hasta
gösterebilirler.
 øúverenlerle ulusal sigorta arasÕnda
iúe baúlama konusunda mutabÕk
kalÕndÕ÷Õ takdirde ilgili azami 8 gün,
yÕlda
azami
24
gün
için
iúgöremezli÷ini bildirmek zorundadÕr.

 Ücretliler, serbest meslek sahipleri ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 SigortalÕ en az baz miktarÕn yarÕsÕna
tekabül eden yÕllÕk mesleki faaliyet
gelirine (3.579 E) sahip olmalÕdÕr. Bu
tavan iúverenin ödedi÷i yardÕmlar
döneminde uygulanmaz.
 Yoktur.
 Yoktur.

ÜLKELER
HOLLANDA
NORVEÇ
 HastalÕk
Ödenekleri
HakkÕnda  28/02/1997 tarihli Ulusal Sigorta
05/06/1913 tarihli Kanun (ZW).
Kanunu (KÕsÕm 8 ve 9)
 HastalÕ÷Õn ilk iki yÕlÕnda iúverenin  Ücrete ba÷lÕ ödenekleri içeren, aktif
ödedi÷i ücretin korunmasÕ.
nüfus için zorunlu sosyal sigorta
 HastalÕk Ödenekleri Kanunu iúveren
sistemi.
olmayan veya bundan böyle
olmayacak
müstahdemler
için
“iúgöremezlik a÷Õ” olarak var olmaya
devam eder.

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 Yoktur.
 Yoktur.

 Aranmaz.

 HastalÕ÷Õn birinci gününden itibaren
hekimce belgelenmesi gerekir.

 Yoktur.
 Gelir durumu ayda 12 E’nun altÕnda
olan veya ayda 7 günden az
çalÕúanlara
zorunlu
sigorta
uygulanmaz.

 Bütün ücretliler için zorunlu, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için iste÷e ba÷lÕ uygulama.

ÇEK CUMHURùYETù
 Müstahdemlerin HastalÕk SigortasÕ
HakkÕnda 54/1956 sayÕlÕ Kanun.
 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için,
gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içiren zorunlu
sosyal sigorta rejimi.
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 Yoktur.

Özel

 Di÷er YardÕmlar

øçin

 Ölüm Ödene÷i

 øúsizler
ùartlar

 Azami süre toplam 156 çalÕúma
günüdür; ancak, süre bazÕ
durumlarla ilgili olarak 312 güne
kadar uzatÕlabilir.
 øúsizlik süresi zarfÕnda hastalÕk
halinde 6 günlük bir haftalÕk süre
esas alÕnarak hastalÕk ödene÷i
verilir.
 Yoktur.

 YardÕm çalÕúÕlan gün sayÕsÕna göre
aúa÷Õdaki oranlar dahilinde azami 6
gün için ödenir :
- YalnÕz yaúayan veya eúi tam gün
çalÕúmayan ebeveyn için : Günde 15
E,
- YalnÕz yaúayan kimse için : Günde
9,75 E.
 YardÕm haftalÕk olarak ödenir.

 øúveren ücretlinin yasal olarak veya
toplu sözleúmeye göre hak etti÷i
ücreti haftalÕk gün sayÕsÕ için tam
veya yarÕm ücret olarak öder.
HastalÕk ödeneklerinin ödenmesi
aúa÷Õda
“YardÕmlarÕ üstlenme
süresi” baúlÕ÷Õnda belirtildi÷i gibi
yapÕlÕr.

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

 Ölümden sonraki 1 aylÕk süre için :
Günlük ücretin % 100 ü.
 Ek ödenek (bazÕ koúullarla),
 YalnÕz yaúayan kimseler için düúük
oranda yardÕm (23 yaúÕn altÕndakiler
için / Bk. Tablo XI).

 Yoktur.

 104 hafta.

 Hesaba dahil edilen azami günlük
ücrete göre : Ücretin % 70 i.

 Ücretin % 70 i 52 hafta zarfÕnda sürekli
olarak ödenir.
 Nazara alÕnan azami günlük ücret :
167 E.
 Bu miktar BakanlÕ÷Õn muvafakatÕ ile
meslek kuruluúlarÕnca arttÕrÕlabilir.

 Çocukla meúgul kimseler, ebeveynler,
çocuklar için çeúitli durumlarla ilgili
günlük yardÕmlar.

 Yoktur.

 HaftalÕk iúsizlik ödene÷i hastalÕk
ödene÷i için matrah sayÕlÕr.

 360 gün (52 hafta). Serbest meslek
sahipleri ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
248 gün.

 Ücretli : ølk günden itibaren ücretin %
100 ü.
 Serbest meslek sahibi : 17. günden
itibaren gelire esas miktarÕn % 100 ü.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúan : Serbest meslek
sahibi gibi, ancak % 65 ile % 100
üzerinde ödeme için iste÷e ba÷lÕ
sigortadan yararlanabilir.

 øúveren hastalÕk ödeneklerini 16
takvim günü öder.
 øúveren bu sürenin üstünde bir süre
için ücret öderse hastalÕk ödenekleri
kendisine ödenir.

 Aile bireyleri, hasta bir çocu÷un veya
reúit bir aile bireyinin hastalÕ÷Õ ile
meúgul kimseler veya bazÕ koúullarla
sa÷lÕk durumu iyi olan bir çocu÷un
bakÕmÕ ile meúgul kimseler için mali
yardÕm sa÷lanÕr.
 YardÕm süresi kiúi baúÕna 9 takvim
günü, henüz okula gitmeyen en az
bir çocukla meúgul tek ebeveyn için
16 takvim günüdür.
 Miktar ödeme÷e esas matrahÕn % 69
udur (bk. YarÕda “YardÕm MiktarlarÕ”).

 Ölüyü defneden kiúiye 154 E.

 Yoktur.

 ølk 3 gün için günlük hesaba esas
matrahÕn % 25 i, sonra % 65 i.
 Matrah, aylÕk brüt ücret üzerinden
aúa÷Õdaki miktarlarda hesaplanÕr:
- 15 E ya kadar ilk gün % 90, sonra
% 100.
- 15-20 E arasÕndaki matrah için %
60.
- 21 E yu aúan ücretler nazara
alÕnmaz.
 1 yÕl (ücret almaya devam eden
yaúlÕlÕk ve malüllük aylÕ÷Õ sahipleri
için yÕlda azami 84 gün)

 Ücretlerin ödenmesinin devamÕ yasal
olarak zorunlu de÷ildir.
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2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi
 øúsizlik Ödenekleri Kanunu (WW),
Ölüm SigortasÕ Genel Kanunu
(ANW), østisnai Giderler Kanunu
(AWBZ), YaúlÕlÕk aylÕklarÕ Genel
Kanunu (AOW) ve bazÕ hallerde
HastalÕk SigortasÕ Kanunu uyarÕnca
prim kesilir.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Kendileri için sosyal vergi ödenen
ücretliler ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Aktif nüfus için zorunlu sosyal sigorta
rejimi.

ESTONYA
 2002 tarihli HastalÕk SigortasÕ
Kanunu.
 2000 tarihli Estonya HastalÕk
SigortasÕ SandÕ÷Õ Kanunu.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Normal toplu prim alÕnÕr.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Ücretliler ve benzeri kimseler.

 Yoktur.
 ÇalÕúma saati ve ücret
marjinal sayÕlan veya
kazanmak için esas
edilmeyen
iúlerde
ba÷ÕúÕktÕr.

nedeniyle
yaúamÕnÕ
iú kabul
çalÕúanlar

 Ücretli çalÕúanlar, tacirler, sanayiciler
ve sanatkârlar.

ÜLKELER
ùSPANYA
FRANSA
 Sosyal Güvenlik Kanununu Yeniden  Ücretli ÇalÕúanlar ve HastalÕk
Düzenleyen
Metni
onaylayan
SigortasÕ Genel Rejimi (RGAMTS).
20/06/1994 tarihli Kararname.
 Sosyal Güvenlik Kodu (323-1 ve
 1966 tarihli Kararname ve di÷er
devamÕ)
düzenlemeler.
 1967 tarihli Karar.
 1995 tarihli Kraliyet Kararnamesi.
 1997 tarihli Kraliyet Kararnamesi.
 Ücretliler ve benzeri kimseler için  Ücrete ve gelire ba÷lÕ ödeneklerle
geçici iú göremezlik ödenekleri
zorunlu sosyal sigorta sistemi.
konusunda prime ba÷lÕ zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 Vergi alÕnÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 BazÕ istisnalar hariç. 16 ve daha
yukarÕ yaúta olan herkes ve bir
hizmet veya çÕraklÕk sözleúmesi ile
çalÕúanlar.
 Yoktur.
 06/04/1995 ten önceki memurlar ve
di÷er ücretliler, haftalÕk geliri 38 E
nun altÕnda olan 66 yaúÕndan yukarÕ
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ba÷ÕúÕktÕr.

 Maktu iúgöremezlik ödene÷i ve ek
ödenekler zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

ùRLANDA
 Sosyal Güvenlik hakkÕnda Tek Metin
Haline Getirilen 1993 tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Vergi alÕnmaz
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 Yoktur.
 bk. Tablo VII

 Yoktur.

 Yoktur. Cenaze ödene÷i için (bk.
Tablo VII)

 øúsizler øçin Özel
ùartlar
 Ölüm Ödene÷i

 øúe yeniden baúlama olasÕlÕ÷Õ söz
konusu ise 12 ay (6 ay daha
uzatÕlabilir).

 Her hastalÕk olayÕ için 182 güne
kadar. Tüberkülozda her olay için
240 güne kadar.

 øúin bÕrakÕldÕ÷Õ 4-20 gün arasÕnda
matrahÕn % 60 Õ, 21. günden itibaren
% 75 i.
 Matrah : øúin bÕrakÕldÕ÷Õ tarihten önceki
ayda prime tabi günlük ücretin prim
ödenen gün sayÕsÕna bölünmesi
suretiyle tespit edilir.

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 Sanatoryum dahil hastanede tedavi
ve rehabilitasyon hallerinde referans
ücretin % 60 Õ.
 Ayakta tedavilerde % 80 i.
 BazÕ özel hallerde % 100 ü.
 Referans ücret : Önceki takvim yÕlÕ
zarfÕnda vergiye tabi gelir üzerinden
hesaplanan brüt ücrettir.
 Tavan yoktur.

 HastalÕ÷Õn 4-15. gününde iúveren
ücretin % 60 ÕnÕ ödenek olarak öder.

 Ücretin devamÕ yasal olarak zorunlu
de÷ildir.

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

 Yoktur.
 3 gün

 Yoktur.
 1 gün.

3. Di÷er Koúullar
4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)
YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

 Riskin meydana geldi÷i tarihten
hemen önceki 5 yÕl zarfÕnda (iú kazasÕ
hariç) 180 gün prim ödenmesi
gerekir.

 Aranmaz.

2. Staj Süresi

 Hekimce tasdiki gerekir. Bununla ilgili
belge 4. gün teslim edilmeli ve 5. gün
iúverence alÕnmalÕdÕr.

 HastalÕ÷Õn ikinci gününden itibaren
hekimce belgelenmesi gerekir.

Koûullar
1.
øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

 bk. Tablo VII

 RGAMTS : YÕllÕk tavanÕn 1/720 si ile
sÕnÕrlÕ olarak günlük ücretin % 50 si
(azami 41,26 E).
 YÕllÕk tavanÕn 1/540 Õ ile sÕnÕrlÕ olarak
31. günden itibaren üç çocuklu
sigortalÕ için günlük ücretin 2/3 ü
(azami 55,02 E).
 Kesintiye u÷ramamÕú ödemenin 7.
ayÕndan itibaren % 51,49 u (azami
yÕllÕk tavanÕn 1/700 ü, azami 42,44 E,
asgari 7,94 E)
 3 çocuklu sigortalÕ için yÕllÕk tavanÕn
1/525 i (56,59 E) / Asgari 10,58 E.
 RGAMTS : ølke olarak birbirini izleyen
her 3 yÕl için (uzun süreli
hastalÕklarda 36. ayÕn sonuna kadar)
12 ay.
 RGAMTS : Yoktur.

 RGAMTS : øúveren ücretle ödenek
arasÕndaki farkÕn tamamÕnÕ veya bir
kÕsmÕnÕ uygulanan mevzuata göre
öder.

 RGAMTS (Genel Rejim) : Hekimce
dinlenme verilmesi gerekir.
 Muhtemel iúgöremezlik süresinin
belirlenmesinde form belge (iúten
ayrÕlma belgesi) kullanÕlÕr.
 RGAMTS (Genel Rejim) : Asgari
ücretin belirli bir katÕ tutarÕnda prim
ödenmesi veya asgari çalÕúma
süresinin bulunmasÕ gerekir : 6
aydan fazla süre için iúten ayrÕldÕ÷Õ
tarihte en az 12 aydan beri tescilli
olmak koúuldur.
 Yoktur.
 RGAMTS : 3 gün.

 Primli aylÕk alan kimsenin veya eúinin
veya hak sahibi çocu÷un, primli aylÕk

 SÕnÕrsÕz (260 hafta prim ödenmiúse
66 yaúÕna kadar).
 52-260
hafta
arasÕnda
prim
ödenmiúse 52 hafta ile sÕnÕrlÕdÕr.
 Yoktur.

 Ödenek haftada 134,80 E.
 Geçindirilen reúit : 89,40 E /
Geçindirilen çocuk : 16,80 E.

 Ücret ödenmez.

 Yoktur.
 3 gün.

 Yoktur.

 HastalÕ÷Õn birinci gününden itibaren
hekimce tasdiki gerekir.
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Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Di÷er YardÕmlar

 Bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.
 økametgâhta çalÕúanlar ve ö÷renciler
(özel kurallar uygulanÕr).

 Vergi ile finanse edilen, maktu
ödenekleri içeren, aktif nüfus için
sosyal sigorta sistemi.

ùZLANDA
 AralÕk 1993 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr. Özel
bir ba÷ÕúÕklÕk yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Yatarak tedavi görmekte olan 12
yaúÕna kadar bir çocu÷a sa÷lanan
yardÕmlarÕn 15. gününe kadar
referans ücretin % 80 i ödenir.
 Sakat çocuklar do÷um, ikametgâhta
tedavi vb. durumlarda % 80 veya %
100 oranÕnda yardÕm alÕrlar.
 Sa÷lÕk nedenleriyle baúka bir
aktarma için önceki ve yeni ücret
arasÕndaki fark 60 güne kadar
karúÕlanÕr.

 RGAMTS : % 6,2 genelleútirilmiú
sosyal kesinti, % 05 sosyal borç
aidatÕ uygulamasÕ.

 Estonya gibi.

 RGAMTS : Vergi alÕnÕr.

 bk. Tablo VII (ölüm)

 øú sözleúmesi ile ba÷lÕ bütün çalÕúanlar
ve benzeri gruplar.

 Bütün ücretli kimseler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar (yardÕmcÕ eúler dahil).

ÜLKELER
BELÇùKA
DANùMARKA
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve Ödenekler  HastalÕk
Ödenekleri
HakkÕnda
Zorunlu
SigortasÕ
hakkÕnda
20/12/1989 tarihli Kanun.
14/07/1994 tarihli Kanun.
 09/09/2002 tarihli de÷iúiklik Kanunu.
 07/08/1987 tarihli Hastaneler Kanunu.
 23/06/1969 tarihli Kanun.
 Ücretlilerle ilgili zorunlu sosyal sigorta  Aktif nüfus için üniversel koruma
sistemi (ücrete ba÷lÕ ödenekler dahil).
sistemi ( ücretliler, ba÷ÕmsÕz
 SÕnÕrlÕ bir süre için ücretin korunmasÕ.
çalÕúanlar, ücrete ba÷lÕ ödenekler
dahil)

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 Yoktur.

 Estonya gibi.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

 Ücretliler ve benzeri gruplar.

ALMANYA
 23/12/1976 tarihli Sosyal Kanun
(Bölüm IV).
 Sa÷lÕk Reformu HakkÕnda 20/12/1988
tarihli Kanun ( Bölüm V).
 Di÷er iyileútirme mevzuatÕ.
 Belirli bir gelir tavanÕna kadar, ücrete
ba÷lÕ ödenekler dahil, ücretliler ve
benzeri kimseler için zorunlu sosyal
sigorta sistemi.
 Ücretin iúveren tarafÕndan korunmasÕ.

 Prim alÕnmaz.

 Çocuklarla ilgili ek yardÕmlar hariç 6
haftalÕk ödemeden sonra yardÕmlar
vergiye tabidir.
 Uygulanmaz.

alan yetimin veya bazÕ koúullarla
sigortalÕnÕn, eúinin veya koúullarÕ
taúÕyan çocu÷unun ölümünde 635 E
ödenir.
 Yoktur.
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 Yoktur.

 14 gün.

3. Di÷er Koúullar

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)

574

 16 veya daha yukarÕ yaúta olmak,
yaúlÕlÕk veya malüllük aylÕ÷Õ
almamak, hastalÕk nedeniyle en az
21 gün iúgöremez durumda olmak.

2. Staj Süresi

Koûullar
1. øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ

 øúgöremezli÷in bir hastalÕk sonucu
meydana geldi÷inin hekimce tasdiki
gerekir.

 Yoktur.

3.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Sigortadan

 Yoktur.

2.SigortalÕlÕk TavanÕ

 Baúka rejimden ödenek almamakta
olmak (örne÷in iú kazasÕ ödene÷i).
 1 iú günü. Bu süre bazÕ durumlarda
kaldÕrÕlÕr.

 Gerekli çalÕúma ve tescil süresi :
- 6 ay (bazÕ koúullarla).
 En az % 66 oranÕnda kazanma gücü
kaybÕ ile meydana gelen arÕzalar veya
bedensel
bozukluklar
nedeniyle
çalÕúmanÕn bÕrakÕlmasÕ gerekir.

 2 gün içinde yetkili sandÕ÷Õn müúavir
hekimine bilgi verilmelidir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ücretliler : Bekleme süresi yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn : 2 hafta. Bu
süre zarfÕnda bazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve yardÕmcÕ eúleri için iste÷e ba÷lÕ
sigorta uygulamasÕ vardÕr.

 øúverence ödenen ödenekler için :
øúveren hastadan yazÕlÕ olarak 2. iú
günü yazÕlÕ bildirimde bulunmasÕnÕ
isteyebilir, 4. gün tÕbbi bir belge
verilmesini talep edebilir.
 Komünce ödenen ödenekler için : Bir
hastalÕk
belgesi
(komünce
düzenlenen form belge) en geç
hastalÕ÷Õn birinci gününü takip eden
bir hafta içinde veya iúverenin
ödemeyi kesti÷i tarihten itibaren bir
hafta içinde teslim edilmelidir.
 Ücretliler : øúverenin ödedi÷i ödenekler
için hastalÕktan önceki 8 hafta
zarfÕnda en az 74 saat çalÕúmÕú
olmasÕ gerekir.
 Komünce ödenen ödenekler için :
HastalÕktan önceki 13 haftada 120
saat çalÕúmÕú olmak koúuldur.
 En az 18 ay mesleki e÷itim gören veya
mesleki staj yapan kimseler iúsizlik
sigortasÕndan yardÕm alanlar, esnek
çalÕúma yapanlar kapsama dahildir.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar son 12 ayda
mesleki çalÕúma yapmalarÕ koúuldur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve bunlarÕn iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕ eúleri bazÕ koúullarla
sigortalÕ sayÕlÕrlar.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 øú hukuku uyarÕnca ücretin devamÕ
gerekiyorsa veya hastalÕk iú kazasÕ
veya meslek hastalÕ÷Õ sonucu
meydana gelmiú olup hastanede
yatmayÕ gerektiriyorsa yardÕm için
bekleme süresi uygulanmaz.

 Yoktur.

 ÇalÕúma ve tescil koúulu aranmaz.

 øúgöremezlik hastalÕ÷Õn en geç 4.
gününden itibaren hekimce tasdik
edilmelidir.

 Ocak 2003 ten önce bir özel sigorta
kapsamÕna giren sigortalÕlar : 41.400
E.
 Ocak 2003 ten sonraki sigortalÕlar :
45.900 E.
 YÕllÕk ücret yukarda belirtilen tavanlarÕ
aúÕyorsa ayda 325 E ya kadar küçük
istihdam söz konusu ise zorunlu
sigortalÕlÕk yoktur. Memurlar, hakimler,
meslekten askerler prim ödemezler.
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 Yoktur.

 Geçindirilen 18 yaúÕndan küçük çocuk
için günlük 2,62 E tutarÕnda ek
yardÕm sa÷lanÕr.

 Ölüm Ödene÷i

 Di÷er YardÕmlar

Özel

 Yoktur.

øçin

 øúsizler
ùartlar

 Yoktur.

 Cenaze giderleri ödene÷i
148,74 E (Endeksli de÷ildir).

olarak,

 ølk 6 ay zarfÕnda alÕnan iúgöremezlik
ödene÷i iúsizin hak kazandÕ÷Õ iúsizlik
ödene÷inin altÕnda olamaz.

 Ödenekler, iúverenin ödedi÷i garantili
ücret süresinin (iúçiler için 2 iú
göremezlik
haftasÕndan
ve
müstahdemler için 1 aylÕk iú
göremezlik süresinden sonra) geçmesi
halinde ödenir.
 Genel Kural : Kaybedilen ücretin % 60
ÕdÕr.
 østisna : øú göremezli÷in 11. gününden
itibaren birlikte oturan yardÕm sahipleri
için kaybedilen ücretin % 55 i /
Ödene÷in hesabÕnda nazara alÕnan en
yüksek ücret : Günde 99,2293 E.
 Azami 1 yÕl (ilk iúgöremezlik için).

 Mesleki faaliyetlerini tamamen terk
etmek zorunda kalan kimseler için
günlük ödenek miktarÕ 9,60 E.
 ÇalÕúma süresinin % 50 sinden
fazlasÕnÕ terk edenler için günlük
ödenek 4,80 E.

 24 ay zarfÕnda 52 hafta.

 øúçiler :
- øú göremezli÷in devam etti÷i 7 gün
zarfÕnda ücretin % 100 ü ödenir.
- 7-14. günü arasÕnda tavanlÕ ücretin %
60 Õ, 15-30. günü arasÕnda ek ödenek
verilir.
 Müstahdemler : 1 ay süre ile ücretlerini
tam olarak almaya devam ederler.

 Ücret ödenmez. Toplu sözleúmelere
göre belirli bir süre için ödenebilir. Bu
takdirde, ücret ödenen sürede
ödenek verilmez.

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

 14 yaúÕn altÕnda a÷Õr hasta bir çocu÷u
olan
ebeveynler
kendilerinin
hastalÕklarÕ halinde aldÕklarÕ yardÕmlarÕ
aynÕ koúullarla alÕrlar.
 KÕsmi iúgöremezlik halinde indirimli
yardÕm sa÷lanÕr.

 Ölen kimsenin bÕraktÕ÷Õ mirasa göre,
1.057 E ya kadar.

 18 ay zarfÕnda 52 hafta.
 Çeúitli yaú gruplarÕ ve aylÕk sahipleri
için de÷iúik hükümler vardÕr.
 HastalÕk nedeniyle iúten ayrÕldÕktan 8
hafta sonra sigortalÕ kontrole tabidir.
ølk kontrolde ve 12 ay zarfÕnda en geç
6 aylÕk hastalÕktan sonra Komün
gelecekle ilgili yeni bir ödeme planÕ
yapar. Komün malüllük aylÕ÷Õ
ba÷lanmasÕna
yol
açan
bir
iúgöremezlik söz konusu oldu÷unda
uygulanacak usulü belirler.
 øúsizler ve iúsizli÷e karúÕ çeúitli yardÕm
alan kimseler iúsiz durumda de÷ilken
aldÕklarÕ miktarÕn altÕnda bir miktar
alamazlar.

 Ücretliler : Haftada en çok 419 E veya
saatte 11 E (haftada 37 saat)
 øúveren tarafÕndan karúÕlanan süre : 2
hafta.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar :
- YukarÕdaki azami miktar (bireysel
olarak).
- øste÷e ba÷lÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar :
Azami miktarÕn 2/3 ü.

 Toplu sözleúmeler, birçok ücretli grubu
için bir hastalÕk döneminde ücretin
devamÕnÕ öngörür. Bu durumlarda,
iúveren ücretlinin haklarÕndan günlük
ödeneklere halef olur.
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 østihdam acentesinin ödedi÷i ücret,
sonra hastalÕk sandÕ÷Õnca ödenen
hastalÕk ödenekleri anÕlan acente
tarafÕndan ödenen ikame yardÕmÕ
miktarÕna eúittir.
 Yasal hastalÕk sigortasÕna tabi kimseler
için, sigortalÕ 525 E, hak sahipleri :
252,50 E.
 SigortalÕnÕn kontrolüne, yardÕmÕna ve
sosyal bakÕmÕna ihtiyacÕ olan bir
çocu÷un hastalÕ÷Õnda vaka baúÕna
azami 18 gün süren hastalÕk ödene÷i
(yalnÕz yaúayan aile için 20 gün) her
ebeveyn için yÕlda toplam azami 28
gün için verilir.

 AynÕ hastalÕk için ödenekler 3 yÕllÕk bir
süre üzerinden 78 hafta ile sÕnÕrlÕdÕr.

 HastalÕk ödene÷i : Normal ücretin %
70 i (net ücretin % 90 ÕnÕ aúmamak
üzere).
 Normal Ücret Prime tabi üç ay zarfÕnda
alÕnan normal ücret ve gelirdir / 1 yÕl
sonra aylÕklar gibi güncelleútirilir.

 Ücret ödenmeye devam eder.
 øúçiler ve müstahdemler için : 6 hafta.
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3. Di÷er Koúullar
4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)
YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ
2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler
Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar
2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk
Koûullar
1.
øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ
2. Staj Süresi

ÜLKELER
YUNANùSTAN

 Korunan (ödenmeye devam eden
ücret) vergiye tabidir.
 HastalÕk sigortasÕ yardÕmlarÕndan
vergi alÕnmaz (hastalÕ÷Õn ilerlemesi
kaydÕyla).
 Asgari yaúam olana÷Õ sa÷layan
miktarlara vergi uygulanmaz.
 Asgari vergi ba÷ÕúÕklÕ÷Õ ve asgari
yaúam miktarÕ için ba÷ÕúÕklÕk 2002
yÕlÕnda 7.235 E (yalnÕz yaúayan
aileler için 14.470 E) idi.
 Ücretin devamÕ prime tabidir.
 HastalÕk ödenekleri : Malüllük, yaúlÕlÕk
ve ölüm sigortasÕ ile iúsizlik sigortasÕ
için prim alÕnÕr.

 ølk 15 gün için : HastalÕk ödene÷i : Geçindirilen kiúilerle ilgili azami 12,89 E (3. sÕnÕf sigortalÕnÕn günlük itibari ücretidir).
 15 günden sonra : YardÕmlar ve artÕúlarÕn toplamÕ günde azami 23,69 E dur (8. sÕnÕf sigortalÕnÕn günlük itibari ücretidir).

 Ücret ödenmez.

 Son yÕl zarfÕnda veya hastalÕktan önceki 15 ayÕn ilk 12 ayÕnda 100 gün veya son 2 yÕl zarfÕnda veya hastalÕktan önceki 30 ayÕn ilk 27 ayÕnda 300 gün,
 AynÕ hastalÕk nedeniyle iúgöremez durama düúmeden önce son 5 yÕl zarfÕnda 1500 gün prim ödemiú olmak gerekir.
 Yoktur.
 3 gün.

 KanÕtlama kurum hekimince yapÕlÕr.

 Bütün ücretli kimseler ve benzerleri.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Ek aylÕk Rejiminde (ATP) ve özel
tasarruf rejiminde (SP) prim alÕnÕr.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 Belirli bir eúi÷in altÕnda ba÷ÕúÕklÕk
yoktur; ancak vergide indirim yapÕlÕr.
 AyrÕca, yalnÕz yaúayan aileler,
geçindirilen
kimseler,
baúkaca
vergiye tabi geliri olmayanlar için özel
kurallar uygulanÕr.
 Yoktur.

 Vergi
alÕnÕr.
(gelir
kaybÕnÕ
karúÕlamayan ödenekler iú kazasÕ
sonucu
ödenecekse
vergi
uygulanmaz.

 Sosyal Sigortalar HakkÕnda 17/06/1951 tarihli Kararname.
 Ücretliler için prime ba÷lÕ ödeneklerle ilgili sosyal sigorta sistemi.

 Prim alÕnmaz.

3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Konular

 Uygulanmaz.

 Vergi alÕnÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
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Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi
 øúsizler øçin Özel
ùartlar
 Ölüm Ödene÷i
 Di÷er YardÕmlar
Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
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 Ücretliler,
 YÕllÕk brüt gelirleri ulusal ortalama brüt ücretin 3 katÕnÕn altÕnda olan ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar,
 øúsizler,

ROMANYA
 19/2000 sayÕlÕ Kanun.
 04/05/2001 tarih, 340 sayÕlÕ Kararname.
 06/08/2001 tarih, 518 sayÕlÕ Kararname.
 KasÕm 2000 tarih, 186/28 sayÕlÕ Hükümet KararÕ.
 31/05/2001 tarih, 523 sayÕlÕ Hükümet KararÕ
 21/08/2001 tarih, 781 sayÕlÕ Hükümet KararÕ

 Ücretlerin ekonomik bir faaliyet icra eden kimselerin ve iúverenlerin primleri ile
finanse edilen ve yardÕmlarÕn çalÕúmadan elde edilen gelire ba÷lÕ oldu÷u sosyal
sigorta sistemi;
 ÇalÕúmadan ileri gelen veya çalÕúma ile ilgisi olmayan iúgöremezlik halinde
yardÕmlar aynÕdÕr. Ancak asgari sigortalÕlÕk süresine iliúkin koúullar
iúgöremezli÷in çalÕúmadan ileri gelmesi halinde uygulanmaz.

ÜLKELER

 østihdam niteli÷i, ücret durumu ve finansman kayna÷Õ ne olursa olsun, ayda 5
günden ve 40 saatten fazla çalÕúan ücretliler;
 Memurlar;
 Subaylar ve Savunma, øçiúleri BakanlÕ÷Õ ve Cenaze ødaresi MemurlarÕ;
 Kooperatiflerin aktif mensuplarÕ ;
 økinci bir iú sözleúmesi veya ek iú sözleúmesi ile çalÕúan ücretliler ;
 Ticari patronlarÕn yönetimi ve kontrolu ile görevli kimseler;
 Aúa÷Õdaki meslek gruplarÕ hastalÕk sigortasÕna iste÷e ba÷lÕ olarak
sigortalanabilirler:

 Geçici iú göremezlikten ileri gelen kazanç kaybÕnÕn telafisi.
 Prim ödemeye ba÷lÕ olan (ücretlerle sÕnÕrlÕ) yardÕmlar.
 Sosyal sigorta esasÕna dayanan, ücrete ba÷lÕ yardÕmlar.

BULGARùSTAN
 Zorunlu Kamu SigortasÕ hakkÕnda 1999 tarihli Kanun

TABLO III – HASTALIK PARA YARDIMLARI (Devam)

 ølke olarak vergi alÕnÕr.
 Savaútan zarar görenler, savaú malulleri veya ma÷durlarÕ, körler ve felçten mustarip olanlar için vergi ba÷ÕúÕklÕ÷Õ vardÕr.
 YÕlda 10.000 E gelir eúi÷inin altÕndaki miktarlar için vergi söz konusudur. Eúikteki artÕú çocuk sayÕsÕna ba÷lÕdÕr.
- 1 çocuk : 1.000. E,
- 2 çocuk : 2.000. E,
- 3 çocuk : 10.000. E,
- 4 çocuk : 11.000. E,
 Yoktur.

 Son sÕnÕf itibari günlük ödene÷in en az 18 katÕdÕr.
 Hastanede özel hemúire : Her iú günü için 22,37 E ve Pazar ve bayram günleri için 27,96 E.

 Bir koúul yoktur.

 SigortalÕlÕk süresine göre: 360 veya 720 gündür. (bk. YukarÕda “Koúullar”).
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 YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

2. Sosyal Koruma
YardÕmlarÕ
 YardÕm MiktarlarÕ

4. YardÕm øçin Bekleme
Süresi (Carence)
YardÖmlar
1.øúverenin YardÕmlarÕ

3. Di÷er Koúullar

2.SigortalÕlÕk TavanÕ
3.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk
Koûullar
1.
øúgöremezli÷in
KanÕtlanmasÕ
2. Staj Süresi

 Ödenekler tedaviye veya iúe baúlamaya kadar veya ilginin malüllük yardÕmlarÕna
hak kazanmasÕna kadar ödenir.
 E÷er iúgöremezlik iú sözleúmesinin veya sigortaya tabi olmanÕn sona ermesini

 Günlük parasal ödenek, hastalÕk halinde önceki 6 ayda prime tabi ortalama
ücretin % 80 ine ve iú kazasÕ / meslek hastalÕ÷Õ hallerinde aynÕ ücretin % 90 Õna
eúittir. Para yardÕmlarÕ referans günlük net ücretle sÕnÕrlÕdÕr.

 YÕlda 15 günle sÕnÕrlÕ olmak üzere, ilk 3 gün.

 Aúa÷Õdaki durumlarda yardÕm 15 takvim günü sa÷lanmaz.
- HastalÕk izni talep etmek için kendini yaralÕ gösterme,
- Alkol ve uyuúturucu kullanÕmÕna veya bu maddelerin neden oldu÷u bir arÕzaya
sahip olma,
- Yasal olmayan bir nedenden ileri gelen iúgöremezli÷e maruz kalma,
 Sa÷lÕk ve iú güvenli÷ine iliúkin kurallara uymama halinde 3 takvim günü için
yardÕm yapÕlmaz.
 Sa÷lÕk tesisinin belirledi÷i tedavinin kasÕtlÕ olarak belirlendi÷i günler zarfÕnda
yardÕm askÕya alÕnÕr.
 Yoktur.

 Sosyal sigortanÕn ödedi÷i günlük ödenek miktarÕ son 6 ayÕn sigortaya tabi gelirleri
ortalamasÕnÕn % 75 ine eúittir.
 Bu miktarlar iúgöremezli÷in aúa÷Õdaki nedenlerden biri ile meydana gelmesi
halinde % 100 e yükseltilir :
- Meslek hastalÕklarÕ,
- øú kazasÕ ve benzeri kazalar,
- Tüberküloz,
- SIDA,
- Kanser,
- A grubu enfeksiyon hastalÕklarÕ ve bulaúÕcÕ hastalÕklar,
- TÕbbi ve cerrahi acil haller.
 HastalÕk ödene÷inin ödenme süresi iúgöremezli÷in ilk gününden itibaren 180
gündür.
 90. günden itibaren hastalÕk izni sosyal sigorta uzman hekiminin onayÕ ile 180

 øúgöremezlik ödene÷i, iúöremezli÷in meydana geldi÷i tarihte iúyerindeki ücretli
sayÕsÕna göre, sigortalÕlara iúveren tarafÕndan :
- Geçici iúgöremezli÷in 1-7. günü arasÕnda azami 20 ücretliye,
- 1-12. günü arasÕnda 21-100 ücretliye,
- 1-17. günü arasÕnda 100 den fazla ücretliye,
ödeme yapÕlÕr.

 Yoktur.

 øúgöremezli÷in ilk gününden itibaren düzenlenen tÕbbi belge 3 gün içinde
iúverene ibraz edilir.
 Ücretliler : øú göremezli÷in meydana geldi÷i tarihten önceki 12 ay zarfÕnda en az
6 prim ödeme süresi.
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar ve Belirsiz Süreli øú Akdi øle ÇalÕúanlar : øúgöremezli÷in
meydana geldi÷i tarihten önceki 24 ay zarfÕnda 12 ay prim ödeme süresi.
 Yoktur.

 Bir müdavi hekim, diúçi veya TÕbbi Komisyon belgesi.

 6 ay prim ödeme süresi. øú kazasÕ meslek hastalÕ÷Õ, gebelik ve do÷um halinde ve
18 yaúÕndan küçük kimseler için staj süresi aranmaz.

 Yoktur.
 Yoktur.

Ba÷ÕmsÕz faaliyet icra eden kimseler ve/veya zanaatçÕlar;
Bireysel müteahhitler, ticari veya ortaklÕk úirketlerinin sahipleri,
TarÕmda ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
YukarÕda belirtilen üç faaliyetten birini veya aylÕk net asgari ücretten fazla bir
ücretle sözleúmesiz bir faaliyeti icra eden aylÕk sahipleri.

 Yoktur.
 Baúka bir aylÕk sigortasÕ olmayan doktora ö÷rencileri,
 Bir Bulgar vekil (aracÕ) tarafÕndan yurtdÕúÕnda çalÕúan kimseler.

-
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Vergi Yükümlülüøü
ve Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Di÷er YardÕmlar

 øúsizler øçin Özel
ùartlar
 Ölüm Ödene÷i

 Uygulanmaz.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 øúverenin ödedi÷i hastalÕk ödeneklerinden % 23,2 oranÕnda prim kesilir.

 øúsizler formasyon stajÕ görmüúlerse bazÕ koúullarla ücretlilerin iú kazasÕ halinde
uygulanan kurallarÕndan yararlanÕrlar.
 SigortalÕnÕn veya bir aile bireyinin ölümünde hak sahibi eúe, çocu÷a, ebeveyne,
vasiye, yasal vasiye, kanunda gösterilen mirasçÕya veya cenaze giderlerini
ödemiú olan kimseye Ölüm Kapitali ödenir. Miktar sigortalÕnÕn ölümünde
4.500.000 ROL, aile bireyinin ölümünde 2.250.000 ROL dur.
 HastalÕklarÕn önlenmesine ve iúe alÕútÕrmaya iliúkin yardÕmlar.

güne kadar uzatÕlabilir.
 HastalÕk ödene÷inin ödeme süresi bazÕ nedenlerle 6 ay, 1 yÕl veya 1,5 yÕl
uzatÕlabilir.

 Yoktur.

 40 gün için ödenen yardÕmlar;
 Sanatoryumda yatma halinde ödenen yardÕmlar;
 Aile bireylerinin hastalÕklarÕ halinde tedavi yardÕmlarÕ;
 Ödenekler, alt veya üst soydan birinin bakÕmÕ ile meúgul olan veya tÕbbi vizit için
ona refakat eden kimseye ödenir. HaklarÕn azami süresi 148 yaúÕndan büyük
aile bireyleri için yÕlda her sigortalÕ için azami 10 gündür.
 Di÷er kimi durumlarda ve çeúitli nedenlerle ilgili olarak yardÕmlar daha uzun süre
sa÷lanabilir.
 Uygun bir iúe yeniden yerleútirme yardÕmÕ da söz konusudur.

 Hak sahiplerine, ölen kimse ölüm tarihinde sigortalÕ idiyse, aylÕk ulusal asgari
ücretin 2 katÕ tutarÕnda cenaze gideri ödenir.

izleyen 2 ay içinde meydana gelirse hastalÕk ödenekleri 75 günle sÕnÕrlÕ olmak
üzere çalÕúma gücünün ihyasÕna kadar ödenir.
 E÷er geçici malüllük belirli süreli iú akdinin, sivil veya askeri hizmetin veya idare
ile yapÕlan sözleúmenin sona ermesinden önceki 2 ay zarfÕnda meydana gelirse
hastalÕk ödenekleri sözleúmenin sona ermesinden sonra azami 75 güne kadar
ödenir.
 YukarÕdaki sÕnÕrlandÕrmalar geçici malüllü÷ün bir iú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
nedeniyle meydana gelmiú olmasÕ durumunda uygulanmaz.
 Yoktur.
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2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Do÷um öncesi dinlenme : Tahmini
do÷um tarihinden önce 7 haftada
(ço÷uz do÷umda9 hafta) do÷umdan
hemen önceki hafta içinde zorunlu,
di÷er haftalar için ihtiyaridir).
 Do÷um sonrasÕ dinlenme : 8 hafta
zorunludur. AnanÕn ölümünde do÷um
sonrasÕ dinlenmenin bir kÕsmÕ bazÕ
koúullarla babalÕk iznine çevrilebilir.

 bk. Tablo II-Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 Geçmiú yÕl ve cari yÕl için yÕlda asgari
ödenek ödenmiú olmasÕ gerekir.
 120 çalÕúma gününü içeren 6 ay staj
süresi.

 SigortalÕ kadÕnlar (bk. Tablo II-Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)
 Aile bireyleri.
 SigortalÕ kadÕnlar.

 Zorunlu sosyal sigorta sistemi.
 SigortalÕlar ve aile bireyi kadÕnlar için
sa÷lÕk yardÕmlarÕ.
 SigortalÕ kadÕnlar için ücrete ba÷lÕ
ödenekler.

BELÇùKA
 14.07.1994 tarihli Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve
Ödenekler Zorunlu Sigorta Kanunu.

 Ücretli kadÕnlar : Do÷umdan önceki 4
haftada ve do÷umdan sonraki 14
haftada para yardÕmÕ sa÷lanÕr.
 Erkek ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar :
Do÷umdan önceki 2 haftada ve
do÷umdan sonraki 14 haftada haftalÕk
ödenek verilir.
 EvlatlÕklar için özel kurallar vardÕr.
 AnalÕk izni sÕrasÕnda ödene÷e hak
kazanmayan ve iúsiz durumda

 HastalÕk ve analÕk halinde bir ebe
tarafÕndan parasÕz bakÕm ve tedavi.

 Ücretliler : Ücretli iznin baúlamasÕndan
önceki 13 haftada 120 saat çalÕúma
süresi ve en az 18 ay mesleki e÷itim
süresi veya iúsizlik yardÕmÕ alan
iúsizler için özel sektörde veya kamu
sektöründe esnek çalÕúma yapÕlmasÕ.

 6 hafta oturma süresi.

 Ücretli çalÕúan veya ba÷ÕmsÕz bir
faaliyet icra eden ana ve babalar.

 Bütün oturanlar.

 Do÷umdan önce 6 hafta, do÷umdan
sonra 8 hafta (vadesinden önce
yapÕlan do÷umlarda veya ço÷uz
do÷umlarda do÷umdan sonra 12
hafta).

 bk. Tablo II-Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
 TÕbbi tedavi ve ebelik yardÕmÕ
ikametgâhta tedavi, aile yardÕmlarÕ,
ilaçlar.

 AnalÕk Ödene÷i : øú göremezlik durumu
varsa hastalÕk ödene÷ine hak
kazanmak / AnalÕk izni sÕrasÕnda ücret
almamak.

 Koúul yoktur.

 SigortalÕ kadÕnlar.
 SigortalÕnÕn zevcesi ve kÕz çocu÷u.

 SigortalÕ kadÕnlar.
 SigortalÕnÕn zevcesi ve kÕz çocu÷u.

ÜLKELER
DANùMARKA
ALMANYA
 20/12/1989 tarihli HastalÕk Ödenekleri  19/11/1911 tarihli Sosyal Sigortalar
Kanunu.
Tüzü÷ü (øyileútirildi).
 09/09/2002 tarihli De÷iúiklik Kanunu.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,  Belirli bir gelir tavanÕna kadar ücretliler
oturma ilkesine dayalÕ üniversel
ve benzeri kimseler için zorunlu
koruma.
sosyal sigorta sistemi (sa÷lÕk ve para
 Para YardÕmlarÕ : Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
yardÕmlarÕ).
çalÕúanlar için üniversel koruma
sistemi.

TABLO IV – ANALIK
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 AnalÕk ödene÷i sigortalÕ kadÕna
do÷umdan önce 56 gün, do÷umdan
sonra 63 gün süre ile ödenir.

 Do÷um Giderleri Ödene÷i : VasÕfsÕz bir
iúçinin asgari ücretinin en az 30 katÕ
(laboratuarlarda
verimlilik
testi
giderleri için : 352 E).

 Önceki yÕlda veya 15 ay zarfÕnda 50
gün sigortalÕlÕk süresi.
 Son 2 yÕl zarfÕnda 200 gün prim
ödemiú olmak.

 AnalÕk Ödenekleri :
- SigortalÕ kadÕn ücretliler.

 Almanya gibi.

 Belçika gibi.

YUNANùSTAN
 14/07/1951 tarihli Sosyal Sigortalar
Kanunu ve KHK.
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3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 YardÕmlara vergi indirimi uygulanÕr.
øndirim prim ödeyen kiúinin yalnÕz
yaúamasÕna veya aile bireyinin
bulunmamasÕna göre endekslenen
bir miktardan hareketle belirlenir.
Sonra bu miktar belirli kurallar
dahilinde sÕnÕrlandÕrÕlÕr. Vergi indirim
miktarÕ gelirle ilgili vergi tutarÕnÕ
aúamaz. Azami yasal iúsizlik ödene÷i
miktarÕnÕn 10/9 unu aúmayan
miktarda münhasÕran yasal hastalÕk
ve malüllük ödene÷i almayan prim
mükellefleri vergi ödemezler.
 Prim kesilmez.

 AnalÕk ödene÷i vergiye tabidir, do÷um
tahsisatÕndan vergi alÕnmaz.

 AnalÕk ödene÷i :
- AnalÕk dinlenme süresinin ilk 30
gününde tavansÕz ücretin % 82 si ve
31. gününden itibaren do÷um öncesi
iznin uzatÕlmasÕ halinde tavanlÕ
ücretin % 75 i,
- Malül ve iúsiz kadÕnlar için özel
mevzuat uygulanÕr.
 Do÷um tahsisatÕ : ølk do÷umda 945 E,
ikinci ve izleyen her do÷umda 711 E
(muhtemel do÷um tarihinden 2 ay
önce peúin alÕnabilir).

olarak

3.Para YardÕmlarÕ

yasal

 Ücretlerin devamÕ
uygulanmaz.

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

 Ek AylÕk Rejimine ve Özel Tasarruf
Rejimine prim kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Ücretliler : AnalÕk ödenekleri ücretlinin
güncelleútirilmiú saat ücreti esas
alÕnarak hesaplanÕr. Primler øú
PiyasasÕ Fonuna yatÕrÕlÕr.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : AnalÕk günlük
ödenekleri ba÷ÕmsÕz çalÕúanÕn mesleki
faaliyetinden elde etti÷i yarar esas
alÕnarak (haftada 430 E) hesaplanÕr.
 Önleyici tÕbbi tetkikler nedeniyle
çalÕúmaya ara verilen gebelik zarfÕnda
gün ve saatler (haftada 37 saati
aúmamak üzere) belirlenir.

bulunan sigortalÕ kadÕnlara izleyen yÕl
için 1 mayÕs -30 nisan dönemi ile ilgili
olarak, do÷umdan önce 12 ay
çalÕúmÕúlarsa, analÕk ödene÷i tutarÕnda
tatil parasÕ verilir.
 Toplu sözleúmeler birçok sigortalÕ
gruplarÕ için ücretin korunmasÕnÕ
öngörür. Bu durumlarda iúveren ücretli
için analÕk ödeneklerine halef olur.

 Prim kesilmez.

 Vergi alÕnmaz.

 AnalÕk ödene÷i : YardÕmlar (geliúmeler
hariç) vergiye tabi de÷ildir.

 øúveren katkÕsÕ : HastalÕk sandÕ÷Õ
analÕk ödene÷i ile sigortalÕnÕn net
ücreti arasÕndaki fark analÕ÷Õn
korunmasÕ hakkÕndaki kanuna göre
iúverence üstlenilir.
 AnalÕk ödene÷i : Günde azami 13 E
tutarÕnda zorunlu sigorta kesintilerinde
yapÕlan indirim saklÕ kalmak kaydÕyla
sigortalÕnÕn ortalama net ücreti
korunur.
 øúverenin ödedi÷i ek miktar kapsamÕna
giren fark iúverenden kaldÕrÕlarak
devletçe üstlenilir. SigortalÕ olmayan
ücretli kadÕnlar azami 210 E alÕrlar.
 AnalÕk tahsisatÕ : AnalÕk ödene÷i
almayan sigortalÕ kadÕna tek ödeme
olarak 77 E ödenir.

 Prim kesilmez.

 ølke olarak yardÕmlar vergiye tabidir.
Savaú gazileri ve ma÷durlarÕ, sakatlar
için vergi ba÷ÕúÕklÕ÷Õ uygulanÕr.
 Savaú gazileri, ma÷durlarÕ, aileler,
körler, felçliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için ba÷ÕúÕklÕk uygulanÕr.

 Aile yükümlülü÷ü olmaksÕzÕn azami
miktar günde 40,17 E.
 4 kiúi için günde azami 56,33 E.

 Söz konusu de÷ildir.
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Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 AnalÕk Ödene÷i : Do÷umdan önceki 2
yÕl zarfÕnda hastalÕk sigortasÕna 70
gün prim ödemek.
 Bir
çocu÷un
do÷umu
veya
üstlenilmesi (bu durumda ödenek
çocu÷a bakan kimseye, gerekli tüm
di÷er koúullar yerine getirilmiú olmak
kaydÕyla) ödenir.
 Gebelik ve analÕk sÕrasÕnda ücretin
telafisi:
- HastalÕk
sigortasÕna
prim
ödenmiúse,

 AnalÕk ödene÷i ve gebelik sÕrasÕnda
ücretin telafisi.
 SigortalÕ kadÕnlar (bk. Tablo III–
HastalÕk Para YardÕmlarÕ)

 Slovakya’da oturan bütün kadÕnlar.

SLOVAKYA
 461/2003 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar
Kanunu.
 277/1994 sayÕlÕ Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
Kanunu.
 235/1998 sayÕlÕ Do÷um Ödene÷i
Kanunu.
 311/2001 sayÕlÕ øú Kanunu.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
sistemi ile bütün oturanlara sa÷lanÕr.
 Para YardÕmlarÕ : Ücretliler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için, gelire dayalÕ
yardÕmlarÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi. 16 yaúÕndan yukarÕ
kimseler için iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlÕk
uygulamasÕ.
 Polis, ordu ve gümrük mensuplarÕ için
özel rejim.

 Ana, baba ve ebeveyn ödene÷i:
Tahminî do÷um tarihinden önce
Finlandiya’da en az 180 gün oturma
koúulu.
 EvlatlÕk Ödene÷i : EvlatlÕk alÕnan
tarihten önce aynÕ süre zarfÕnda
oturma koúulu.

 Finlandiya’da oturan bütün kadÕnlar.

 Finlandiya’da oturan bütün kadÕnlar.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,
oturma koúuluna dayalÕ, belediyelerce
sa÷lanan kamu sa÷lÕk hizmeti. Vergi
ve hastalarÕn giderlere katÕlÕmÕ ile
finanse edilir.
 Para YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,
oturma koúuluna dayalÕ, aktif kimseler
için analÕk ve babalÕk hallerinde ücrete
ba÷lÕ ödenekleri içeren zorunlu
hastalÕk sigortasÕ sistemi. Ekonomik
faaliyeti olmayan ebeveynler de bir
temel ödenekten yararlanÕrlar.

 Ebeveyn ödene÷i gebeli÷in son
düzenli
olarak
haftalarÕnda
çalÕúmayan müstakbel analara ödenir.
 Günde 20 E dan fazla ebeveyn
ödene÷ine hak kazanmak için
ebeveyn do÷umdan önce en az 240
gün zarfÕnda 6,56 E dan fazla bir
hastalÕk ödene÷i için sigortalÕ olmak
zorundadÕr. Bu koúul sadece yardÕma
hak kazanÕlan ilk 180 gün içindir.

 Do÷um öncesi ödenek, ebeveyn
ödene÷i, ve geçici ebeveyn ödene÷i.
 Bütün ücretli ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan
ebeveynler.

 Bütün kadÕnlar.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,
oturma koúuluna ve bölgesel
sorumluluk esasÕna dayalÕ, vergi ile
finanse edilen kamu sa÷lÕk sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Aktif nüfus için, gelire
dayalÕ yardÕmlarÕ ve maktu yardÕmlarÕ
içeren zorunlu ebeveyn sigortasÕ
sistemi.

ÜLKELER
FùNLANDùYE
ùSVEÇ
 04/07/1963 tarihli HastalÕk SigortasÕ  1962 tarihli Genel Sosyal Sigorta
Kanunu.
Kanunu.
 28/05/1993 tarihli AnalÕk Ödene÷i  Ocak 1974 tarihli Sosyal Güvenli÷in
Kanunu.
Yönetimi HakkÕnda Kanun.

TABLO IV – ANALIK (Devam)
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 AnalÕk Ödene÷i :Tahminî do÷um
haftasÕndan önceki 15. hafta sonunda
ücretli kadÕn aynÕ iúveren emrinde
çalÕúmÕú ve haftada ortalama bir gelir
(117 E) elde etmiú olmalÕdÕr.
 Ebeveyn Ödene÷i ve EvlatlÕk Ödene÷i
: EvlatlÕ÷Õn kabul edildi÷i hafta
sonunda veya tahmini do÷um
tarihinden önceki 5. hafta sonunda
ücretli kadÕn yukarÕda analÕk ödene÷i
için belirtilen koúullarÕ taúÕmÕú
olmalÕdÕr.

 Birleúik KralÕllak’ta oturan bütün
kadÕnlar.
 AnalÕk, babalÕk ve evlatlÕk ödene÷i
(yalnÕz ücretliler için).
 AnalÕk Ödene÷i : Henüz sigortalÕ olmuú
kadÕnlar ve/veya analÕk ödene÷i
almayan kadÕn ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,
vergi ile finanse edilen, oturma
koúuluna ba÷lÕ kamu sa÷lÕk sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Ücrete dayalÕ analÕk,
babalÕk ve evlatlÕk ödenekleri
uygulamasÕ / Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve
analÕk ödene÷ine hak kazanmayan
ücretli kadÕnlar için zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

BùRLEúùK KRALLIK
 Sosyal Güvenlik Primleri ve YardÕmlarÕ
hakkÕnda 1992 tarihli Kanun.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

487

2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

 Do÷umdan önce 6-8 hafta / Gebelik analÕk halinde ücretin telafisi /
Do÷umdan sonra azami 9 ay.

 Gebelik zarfÕnda düzenli jinekolojik
tetkikler ve özel emzirme yardÕmlarÕ.
 Do÷umda hastanede bakÕm ve
tetkikler.
 Özel pediatrik yardÕmlar ve çocu÷un
ilk yÕlÕnda önleyici tetkikler (bk. Tablo
II-Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).

- Gebelik veya analÕk nedeniyle
meslek de÷iútirilmiúse (de÷iúme
sonucu gelirlere indirim uygulanÕr)
mümkündür.
 Do÷um Ödene÷i : bk. Tablo IX-Aile
YardÕmlarÕ
AnalÕk Ödene÷i :
 Do÷umdan önceki 2 yÕl zarfÕnda
hastalÕk sigortasÕna 270 gün prim
ödeme úartÕ.
 Bir çocu÷un do÷umu ve gider
üstlenimi halinde ödenek çocu÷a
bakan kimseye bazÕ úartlarla
ödenebilir.
Gebelik Ve AnalÕk SÕrasÕnda Ücretin
Telafisi :
 HastalÕk sigortasÕna prim ödenir.
 Gebelik veya analÕk nedeniyle
mesle÷in de÷iútirilmesi.
 Meslek de÷iúiminden ileri gelen
gelirlerde indirim yapÕlmasÕ.
Do÷um Ödene÷i :
 Bk. Tablo IX (Aile YardÕmlarÕ)

 Özel HastalÕk Ödene÷i : BazÕ koúullarla
ödenir (e÷er ana kimyasal maddelere,
radyasyona
ve
enfeksiyonlu
hastalÕklara maruz kalmÕúsa).
 Ödenek, pazarlar hariç birbirini izleyen
105 gün zarfÕnda (30-50 günün tahmini
do÷um tarihinden önce geçmesi

 AnalÕk Ödene÷i : Çocuk bakÕmÕ için
gerekli malzemeyi içeren bir analÕk
paketi ve 140 E tutarÕnda maktu bir
yardÕm yapÕlmasÕ (bk. Tablo IX-Aile
YardÕmlarÕ).

 AnalÕk ödene÷i, ebeveny ödene÷i ile
ilgili olarak ana, babalÕk ödene÷i ve
ebeveyn ödene÷i ile ilgili olarak baba
tahiminî do÷um tarihinden hemen
önceki en az 180 gün zarfÕnda
Finlandiya’da oturmak zorundadÕr.
 EvlatlÕk edinilmesi halinde, aynÕ koúullar
evlatlÕk edinen ebeveynler tarafÕndan
gider üstlenimi tarihinden hemen
önceki süre için uygulanÕr.

 Do÷um öncesi ödenek : Do÷um
tarihinden önceki son 60 günde azami
58 gün ödenir. Ebeveyn ödene÷i :
Çocuk baúÕna 480 gün ödenir. AyrÕca
çeúitli durumlarda de÷iúik ödeme
süreleri vardÕr.
 Geçici ebeveyn ödene÷i yÕlda azami
120 gün ödenir.

 ParasÕz bakÕm ve yardÕmlar (bk. Tablo
II-Sa÷lÕk yardÕmlarÕ).

 Do÷um öncesi ödenek, düzenli
çalÕúmalarÕnÕ
gebeli÷in
son
haftalarÕnda
artÕk
yapamayan
müstakbel analara ödenir. Günde 20
E nun üstünde ebeveyn ödene÷inden
yararlanmak için ebeveyn do÷umdan
önceki en az 240 gün zarfÕnda aynÕ
zamanda 6,56 E nun üstünde hastalÕk
ödene÷ine de hak kazanan kimse
durumunda olmalÕdÕr. Bu koúul
yardÕma hak kazanÕlan ilk 180 gün
için geçerli de÷ildir. Ancak kalan
günler için ödenek verilir.
 Bir geçici ebeveyn ödene÷i çocuk
hasta oldu÷u taktir de ve ana veya
babanÕn çocu÷una bakmak üzere izin
aldÕ÷Õ durumlarda ödenir.

tarafÕndan

 Bütün çalÕúan kadÕnlar 26 hafta analÕk
izni alÕrlar. AyrÕca aynÕ iúveren
emrinde çalÕúan kadÕnlar 26 hafta ek
ödenek alÕrlar.
 EvlatlÕk izni evlatlÕk alan analara 52
haftaya kadar verilir.
 ÇalÕúan kadÕnÕn çocu÷un do÷umundan
sonra 1-2 hafta ebeveyn izni verilir.

 Ulusal Sa÷lÕk Servisi
sa÷lanan yardÕmlar.

 AnalÕk TahsisatÕ : YararlanÕcÕ
iúverence ödenen analÕk ödene÷ini
almamalÕ, tahmini do÷um tarihinden
önce 66 hafta zarfÕnda ücretli ve/veya
ba÷ÕmsÕz çalÕúan olmalÕ ve haftada
ortalama en az 44 E kazanmalÕdÕr.
AnalÕk Ödene÷i :
 Koúul : Tahmini do÷um haftasÕndan
önceki 15. günün sonunda ücretli
kadÕn aynÕ iúveren tarafÕndan 26 gün
istihdam edilmiú olmalÕ ve haftada
ortalama 117 E tutarÕnda bir gelir
almÕú bulunmalÕdÕr.
Ebeveyn ve EvlatlÕk Ödenekleri:
 Evlat edinildi÷inin bildirildi÷i hafta
sonunda veya tahmini do÷um
haftasÕnda önceki 15. günün sonunda
ücretli kadÕn aynÕ iúveren tarafÕndan
28 hafta istihdam edilmiú olmalÕ ve
haftada ortalama 117 E almÕú
bulunmalÕdÕr.
AnalÕk TahsisatÕ :
 YararlanÕcÕ iú veren tarafÕndan ödenen
analÕk ödeneklerini almaz, tahmini
do÷um haftasÕndan önceki 66 hafta
zarfÕnda en az 26 hafta olmak üzere
ücretli ve / veya ba÷ÕmsÕz çalÕúan
olarak çalÕúmalÕdÕr ve haftada
ortalama en az 44 E kazanmalÕdÕr.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 HastalÕk sigortasÕ primi vergiye tabi
bütün gelirlerden kesilir. AnalÕk
yardÕmlarÕndan baúka prim kesilmez.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 AnalÕk ödene÷i : Referans miktarÕn
(önceki yÕla göre hesaplanan günlük
gelir) % 55 i. Tavan Slovakya
ortalama ücretini aúamaz.
 Gebelik ve analÕk dönemine ait ücretin
telafisi : Önceki ücretle meslek
de÷iútirme sonunda alÕnan ücret
arasÕndaki farkÕn % 55 i.
 Do÷um ödene÷i : bk. Tablo IX-Aile
YardÕmlarÕ

3.Para YardÕmlarÕ

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Yoktur.

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

gerekir) ödenir. AyrÕca bazÕ kurallar
uygulanÕr.
- BabalÕk Ödene÷i : 18 gün zarfÕnda
ödenir. Baba son 120 günde ödenek
alÕrsa ayrÕca 1-12 gün fazladan
ödenek verilir (baba ayÕ).
 Genel
olarak
yoktur.
Toplu
sözleúmelere göre bazÕ ücretli
gruplarÕna ücret ödenmeye devam
edilir.
 Para YardÕmlarÕ : Günde en az 45 E.
 Di÷er hallerde (bk. Tablo III-Para
YardÕmlarÕ)

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 HastalÕk ödeneklerine eúit miktar
(hastalÕk ödeneklerine hak kazandÕran
gelirin
% 80 i).

 Yoktur.

 AnalÕk, babalÕk, evlatlÕk ödenekleri
gelirler gibi iúlem görür, vergiye
tabidir.

 AnalÕk, babalÕk ödenekleri vergiye
tabidir.
 AnalÕk tahsisatÕ vergiye tabi de÷ildir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 AnalÕk, ebeveyn ve evlatlÕk ödenekleri
kanunun iúverene analÕk izni
sÕrasÕnda ödenek olarak yükledi÷i
asgari miktarÕ temsil eder.
 AnalÕk, babalÕk, evlatlÕk ödenekleri :
AnalÕk izninin ilk 6 haftasÕnda tavansÕz
gelirin % 90 Õ (152 E veya daha az ise
di÷er 20 hafta ortalama gelirlerin % 90
Õ).
 AnalÕk Ödene÷i : Haftada 152 E veya
daha az ise hastalÕk ortalama
gelirlerin % 90 Õna eúit bir miktar.
 KadÕn, haftalÕk geliri en az 44 E ise,
fakat deneme süresi baúlangÕcÕndaki
ücretlerin düúük sÕnÕrÕn altÕnda ise,
ortalama gelirlerin % 90ÕnÕ talep
edebilir.
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594

2.Para YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 AnalÕk ödene÷i : Do÷umdan önceki 2
yÕl zarfÕnda 270 gün sigortalÕ olmak.
 Ücret kaybÕna u÷ramamak.
 Bir çocuk do÷urmak veya evlat
edinmek.
 Gebeli÷ini bir tÕbbi belge ile
kanÕtlamak.

 AnalÕk ödene÷i : Do÷umdan hemen
önce mesleki faaliyet sahibi olmak.

 Özel bir koúul yoktur.

 Özel bir koúul yoktur.

 Geçindirilen kimselerle ilgili koúullar:
- Hak türeten kiúi ile birlikte oturmak,
- Gelirleri asgari ücretin 2 katÕnÕ
geçmemek,
- Asli hak olarak sosyal güvenlik
yardÕmlarÕndan
yararlanmakta
olmamak.
 Do÷umdan veya yardÕm kurumunun
tarihinden veya mahkemece evlatlÕk
kararÕnÕn verildi÷i tarihten hemen
önceki 5 yÕl zarfÕnda 180 gün prim
ödemiú olmak.

 Fransa’da çalÕúan ve düzenli olarak
oturan bütün nüfus.

 Ücretli kadÕnlar,
 AylÕk sahipleri ve periyodik yardÕm alan
di÷er kimseler,
 Geçindirilen kimseler,
 AyrÕlÕk veya boúanma halinde hak
sahibi kimse nafaka aylÕ÷Õ alsÕn veya
almasÕn yardÕm devam eder.
 AnalÕk ödene÷i : Bütün ücretliler.

 Kendileri için vergi ödenmiú olan
ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Büktün gebe kadÕnlar (gebeli÷in 12.
haftasÕndan itibaren).

 RGAMTS (Genel Rejim) : AnalÕk ve
babalÕk günlük ödenekleri : bk. Tablo
III- Para yardÕmlarÕ.
 Tahmini do÷um tarihi itibariyle en az
10 ay tescilli olmak (para yardÕmlarÕna
hak kazanÕldÕ÷Õ gebelik tarihinde
do÷um
öncesi
dinlenmenin
baúlangÕcÕnda veya evlatlÕk veya
babalÕk
izninin
baúlangÕcÕnda
incelenir).

 Bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.
 YardÕm hakkÕ gebelik sÕrasÕnda do÷um
öncesi iznin baúladÕ÷Õ tarihte do÷mak.

 AnalÕk, babalÕk günlük ödene÷i :
Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Tercihan mesleki
kriterlere ve ilave olarak oturma
koúuluna dayalÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Ücrete veya gelire
dayalÕ ödenekleri içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Ücretliler, aylÕk
sahipleri, benzeri kimseler ve bunlarÕn
aile bireyleri için, vergi ile finanse
edilen ulusal sa÷lÕk hizmeti.
 Para YardÕmlarÕ : Ücretliler ve benzeri
kimseler için, analÕk ödeneklerini
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün kadÕnlar için
oturma koúuluna dayalÕ rejim.
 Para YardÕmlarÕ : Bütün aktif nüfus için,
gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta rejimi.

 AnalÕk ödene÷i : Kendileri için vergi
ödenmiú olan ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.

FRANSA
 RGAMTS (Genel Rejim).
- Sosyal Güvenlik Kodu (L 331 1 ve
izleyen maddeler).
- Özellikle ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve bazÕ
ücretliler hakkÕnda di÷er birçok
rejimler.

ÜLKELER
ESTONYA
ùSPANYA
 2002 tarihli HastalÕk SigortasÕ Kanunu.
 Sosyal Güvenlik Kanununu Yeniden
 2000 tarihli Estonya HastalÕk SigortasÕ
Düzenleyen Metni Onaylayan 1994
SandÕ÷Õ Kanunu.
tarihli Kraliyet Kararnamesi.
 ÇalÕúanlarÕn Özel YaúamlarÕ ile
Mesleki YaúamlarÕ ArasÕnda Uzlaúma
HakkÕnda KasÕm 1999 tarihli Kanun.

 AnalÕk ödene÷i : Ücretli veya iú
piyasasÕna ba÷lÕ bütün kimseler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Çekostavakya ’da sürekli olarak
oturan bütün kadÕnlar ve iúyeri
merkezi bu ülkede
bulunan
iúverenlerin çalÕúan ücretlileri.

ÇEK CUMHURùYETù
 Müstahdemlerin HastalÕk SigortasÕ
HakkÕnda 54/1956 sayÕlÕ Kanun.
 AnalÕk Ödenekleri, AnalÕk øzinleri ve
Aile Ödenekleri HakkÕnda 86/1968
sayÕlÕ Kanun.
 Kamu HastalÕk SigortasÕ HakkÕnda
48/1997 sayÕlÕ Kanun.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün sigortalÕ
kadÕnlar için, sa÷lÕk yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta rejimi.
 Para YardÕmlarÕ : SigortalÕ analar için,
ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta rejimi.

TABLO IV – ANALIK (Devam)
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 Uygulanmaz.

 AnalÕk ödene÷i : Günlük hesaplamaya
esas matrahÕn % 69 u. (bk. Tablo IIIPara YardÕmlarÕ)
 AnalÕk halinde ikame geliri : Koúullar:
- Gebelik nedeniyle baúka bir iúe
geçiú sonunda ücrette indirim yapÕlÕr.
Ödeme geçiú tarihinden itibaren
analÕk iznine kadar (iúe uyumla ilgili
olarak iúe yeniden uyum tarihinden
do÷umu izleyen 9. ayÕn sonuna
kadar) devam eder;
- Miktar ilk tarihteki ve geçiú
tarihindeki ücret arasÕnda mevcut

3.Para YardÕmlarÕ

 AnalÕk ödenekleri ve analÕk izni
tahmini do÷um tarihinden 6 veya 8
hafta önce zarfÕnda baúlar ve toplam
süre aúa÷Õdaki sürelere yayÕlÕr :
- Normal do÷umda 28 hafta, bekâr
analar için 37 hafta, ço÷uz
do÷umlarda 37 hafta, evlatlÕk için (1
çocuk için) 22, ço÷uz do÷an çocuk
için 31 hafta.
 Çocu÷un ölümü halinde süre 14
haftadan az olamaz ve do÷umdan
asgari 6 hafta sonra kaldÕrÕlÕr.

 Do÷umdan önce ve sonra (parasÕz
tedavi ve yatarak tedavi dahil) sa÷lÕk
yardÕmÕ sa÷lanÕr. (bk. Tablo II –
Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 AnalÕk ödene÷i : Referans ücretin %
100 üdür.
 Para YardÕmlarÕ : Gebelik ve analÕk izni
sarÕsÕnda 140 gün, ço÷uz veya
komplikasyonlu do÷umlarda 70 gün
kadar iúe geçiúle ilgili ücretin
karúÕlanmasÕna iliúkin telafi ücreti
önceki ve yeni ücret arÕsÕndaki fark
kadardÕr; bu miktar geçiú tarihinden
analÕk izninin baúladÕ÷Õ tarihe kadar
ödenmeye devam eder.

 Uygulanmaz.

 AnalÕk izni tahmini do÷um tarihinden en
az 30 gün önce baúlarsa 140 gün
(ço÷uz
do÷umlarda
veya
kompikasyonlarda 154 gün).
 Belirtilen tarihten sonra baúlayan analÕk
izni gün sayÕsÕ kadÕnÕn analÕk ödene÷i
aldÕ÷Õ süreden düúülür.

 AnalÕk hizmetleri ve parasÕz yatarak
tedavi sa÷lanÕr (bk. Tablo II-Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)

 Gebelik sÕrasÕnda risk ödene÷inin
hesabÕna esas miktarÕn % 100 ü,
riskin baúladÕ÷Õ tarihten itibaren
gebelik risk ödene÷inin hesabÕna
esas miktarÕn % 75 i.

 AnalÕk ödene÷i 16 hafta, ço÷uz
do÷umlarda her çocuk için 18 hafta
için verilir.
 16 hafta sonunda tÕbbi tedaviye ihtiyacÕ
olan kadÕn ücretli geçici iúgöremez
durumda sayÕlÕr.
 Ebeveynin ikisi de çalÕúÕyorsa izin ve
yardÕmlar için babaya 10 hafta
verilebilir.
 AnanÕn do÷um nedeniyle ölümü
halinde baba do÷um sonrasÕ zorunlu
izne hak kazanÕr.
 Gebelik sÕrasÕnda risk ödene÷i
çalÕúamayan müstakbel anaya ödenir.
Bu ödenek Sosyal Güvenlik Ulusal
Kurumunun yönetimindedir.
 AyrÕca , çeúitli kurallar uygulanÕr.
 Uygulanmaz.

 Gebelik boyunca tÕbbi kontroller yapÕlÕr.
 Do÷um sÕrasÕnda ve do÷umdan sonra
tÕbbi tetkikler yapÕlÕr.
 Sosyal güvenlik merkezlerinde veya
sözleúmeli merkezlerde yatarak
tedavi sa÷lanÕr. (bk. Tablo II-Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)

595

 Genel Rejimde : øúveren Toplu
sözleúmede
öngörülen
koúullar
dahilinde ücretle günlük ödenekler
arasÕndaki tavanÕ aúan farkÕ tamamen
veya kÕsmen öder.
 RGAMTS : AnalÕk ve babalÕk günlük
ödene÷i, tavanla sÕnÕrlÕ net ücret :
Günde azami 66,29 E, asgari 7,99 E.

 Genel rejimde analÕk günlük ödene÷i :
Do÷umdan önce 6, do÷umdan sonra
10 hafta.
 Gebelik patolojikse 2 hafta sonunda ek
ödenek verilir.
 Do÷umun ikiz veya ço÷uz olmasÕna
göre ödenek süreleri 26, 34, 46 hafta
ile sÕnÕrlÕdÕr.
 EvlatlÕk halinde analÕk ödene÷i verilir.
Bu ödenek iki ebeveyn arasÕnda
paylaútÕrÕlÕr. Ana ölürse do÷um
sonrasÕ izin babaya verilir.

 RGAMTS : bk. Tablo II-Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ. Oran % 100.
 Do÷umdan önce ve sonra zorunlu tÕbbi
tetkikler.
 Gebeli÷in son 4 ayÕnda tÕbbi yardÕmlar.
 Gebeli÷e ba÷lÕ yatarak tedavilerde
günlük maktu ödeme yapÕlÕr.
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Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Bütün oturan kadÕnlar.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için
oturma koúuluna dayalÕ, vergi ile
finanse edilen sa÷lÕk hizmeti.
 Para YardÕmlarÕ : Aktif nüfus için
ücrete dayalÕ ödenekleri içeren
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

ùRLANDA
 Sosyal Koruma HakkÕnda 1993 tarihli
Birleútirilmiú Kanun.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Prim kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Bütün oturan kadÕnlar.

 Bütün oturan kadÕnlar.

ÜLKELER
ùZLANDA
ùTALYA
 AralÕk 1993 tarihli Sosyal Güvenlik  ÇalÕúan AnalarÕn Vesayeti HakkÕnda
Kanunu.
1991 tarihli Kanun.
 Eylül 1990 tarihli Kamu Sa÷lÕk  Erkekler ve KadÕnlar ArasÕnda Tedavi
Hizmetleri Kanunu.
Eúitli÷i HakkÕnda 1977 tarihli Kanun.
 MayÕs 2000 tarihli AnalÕk, BabalÕk ve  AnalÕk ve BabalÕ÷Õn Desteklenmesi
Ebeveyn øzni Kanunu.
HakkÕnda 2000 tarihli Kanun.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Oturma koúuluna  Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için
oturma koúuluna dayalÕ, primlerle
dayalÕ, vergi ile finanse edilen, bütün
nüfus için kamu sa÷lÕk hizmeti.
finanse edilen sa÷lÕk hizmeti.
 Para YardÕmlarÕ : Ulusal iú piyasasÕnda  Para YardÕmlarÕ : Ücrete dayalÕ
ödenekleri içeren zorunlu sosyal
çalÕúan ebeveynler için ücrete dayalÕ
sigorta sistemi.
babalÕk ödene÷i.
 Ebeveyn ödenekleri ve Fon tarafÕndan
ödenen sübvansiyonlar analÕk ve
babalÕk izni için ödenir ve primler ve
vergi ile finanse edilir.

TABLO IV – ANALIK (Devam)

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

farka eúittir;
- Do÷um Ödene÷i : AnalÕk yardÕmlarÕ
için tercih uygulanmayan kimselerle
ilgili olarak (bk. Tablo IX-Aile
YardÕmlarÕ) / Referans ücret için (bk.
Tablo III-Para YardÕmlarÕ).

 BazÕ
nüfus
gruplarÕ
para
yardÕmlarÕndan indirimli tarife ile veya
parasÕz olarak yararlanÕrlar. (bk. Tablo
II –Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : BazÕ nüfus gruplarÕ
için devletçe finanse edilen sa÷lÕk
yardÕmlarÕ rejimi (bk. Tablo II –Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)
 Para YardÕmlarÕ : Bütün aktif nüfus
için, ücrete dayalÕ yardÕmlarÕ içeren
zorunlu sosyal sigorta rejimi.
 YurtdÕúÕnda bir KÕbrÕs’lÕ iúveren
emrinde çalÕúan kimseler iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilirler.

KIBRIS
 1980 tarihli Sosyal Sigortalar Kanunu.

 Genel rejim ve babalÕk günlük
ödenekleri : % 6,2 oranÕnda
genelleútirilmiú sosyal aidat ve % 0,5
oranÕnda sosyal borç iade aidatÕ
alÕnÕr.

 Genel rejim ve babalÕk günlük
ödenekleri
uygulanmasÕ
vergiyi
öngörür.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
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2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

 AnalÕk ödenekleri : AnalÕk izni (en az 4
ü do÷umdan önce ve sonra olmak
üzere ) 8 haftadÕr.

 Do÷umdan önce ve sonra hizmetler
ve yatarak tedavilerde 6 haftadan az
beslenmeler parasÕzdÕr (bk. Tablo II –
Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).

 AnalÕk ödene÷i : Ücretliler : AnalÕk
izninin baúlamasÕndan önceki 12
ayda veya mesleki faaliyete
baúladÕktan sonra 39 prim ödemeli
veya
borçlanmalÕ,
yardÕmdan
yararlanÕlan yÕldan önceki iki vergi
yÕlÕnÕn her birinde 26 prim ödemiú
olmalÕdÕrlar.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : YardÕm
talebinde bulunulan yÕldan önceki
son veya sondan bir önceki vergi
yÕlÕnda 26 prim ödemiú olmalÕdÕrlar.

 ørlanda’da oturmak.

 AnalÕk Ödene÷i : Ücretli veya
ba÷ÕmsÕz çalÕúan sigortalÕlar sa÷lanÕr.
AyrÕca, sa÷lÕk yardÕmlarÕ servisleri
bazÕ kadÕn gruplarÕna analÕk ödene÷i
verirler (bk. Tablo II –Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)

 AnalÕk øzni : 3 aya kadar kullanÕlÕr. øzin
do÷um tarihinden 1 ay önce
baúlayabilir.
 Baba iznini do÷umdan 3 ay sonraya
kadar kullanabilir.
 øki Ebeveyn : Ebeveynlerin biri
tarafÕndan tam olarak alÕnabilen izin
müúterek kullanÕlÕr.
 øzin hakkÕ 18 ay sonra sona erer.

 AnalÕk yardÕmlarÕ ve yatarak tedaviler
parasÕzdÕr (bk. Tablo II – Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ)

 øzlanda’da yasal oturma koúulu :
HastalÕk sigortasÕ kapsamÕna girmek
için 6 ay yasal oturma izni almak
gerekir.
 Ebeveyn Ödene÷i : Ödene÷in baúladÕ÷Õ
tarihten önce 6 ay ulusal iú
piyasasÕnda çalÕúmak gerekir.
 AnalÕk/BabalÕk Ödene÷i : Ülkede yeni
oturan kadÕnlar için do÷um tarihinden
önce 12 ay ülkede oturmak koúuldur.

 Ulusal
iú
piyasasÕnda
çalÕúan
ebeveynlere ödenek.
 ÇalÕúmayan ebeveynlere ve ö÷rencilere
analÕk/babalÕk sübvansiyonu.

 YalnÕz ücretin kaldÕrÕlmasÕ halinde
analÕk ödene÷i : tahmini do÷um
tarihinden önce 1 veya 2 ay ve 1
aydan
vazgeçilmesi
halinde
do÷umdan sonra 3 veya 4 ay ödenir
(ihtiyari olarak 6 ay ek izin süresi
vardÕr).
 øhtiyari izin ananÕn vazgeçmesi veya
çocu÷un bakÕmÕnÕn babaya verilmesi
halinde baba tarafÕndan talep
edilebilir.
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 AnalÕk Ödene÷i :
- Analara tahmini do÷um tarihinden
veya do÷um haftasÕndan önce 6-8
hafta arasÕnda,
- EvlatlÕk ödene÷i analara, çocu÷un 12
yaúÕndan küçük olmasÕ koúulu ile
evlatlÕk tarihinden itibaren 14 hafta
süre ile ödenir.

 Hastanede tÕbbi tedavi, ilaç yardÕmlarÕ
için (bk. Tablo II– Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)

 AnalÕk ödene÷i :
- SigortalÕ kadÕn ödene÷inin baúladÕ÷Õ
tarihten veya ço÷uz do÷umlarda
do÷um tarihinden önce en az 26
hafta prim ödemiú olmalÕdÕr.
- AnalÕk ödene÷inin baúladÕ÷Õ tarihe
veya do÷um ödene÷i söz konusu ise
do÷um tarihine kadar sigortaya tabi
gelirler üzerinden ödenen fark payÕ
en az prime esas gelirin 26 katÕna
eúittir (veya haftada 125 E).
Hesaplama yÕlÕ zarfÕnda ödenen veya
borçlanÕlan sigortaya tabi gelirler
matrah gelirlerin haftalÕk miktarÕnÕn
en az 20 katÕna eúittir.
 Do÷um ödene÷i talep edebilmek için
eúlerin ödedi÷i primler hesaba
bireysel olarak dahil edilir.

 Özel bir koúul yoktur.

 Ulusal Sa÷lÕk Servisine kayÕt sÕrasÕnda
Kararnamede
öngörülen
bütün
gebelik ve do÷um öncesi tetkikler
yaptÕrÕlmÕú olmalÕdÕr.

 Sürekli oturma ve vatandaú olma
koúulu.

 AnalÕk Ödene÷i : ÇalÕúan sigortalÕ
kadÕnlar.
 Do÷um Ödene÷i : SigortalÕ kadÕnlar ve
sigortalÕ erkeklerin eúleri.
 YabancÕ ülkede bir KÕbrÕs’lÕ iúveren
emrinde çalÕúan kadÕnlar için iste÷e
ba÷lÕ sigorta.

 Ulusal Sa÷lÕk Servisine kaydolmak
gerekir.

 AnalÕk Ödene÷i : SigortalÕ kadÕnlar
(alternatif olarak babalar).
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 Vergi alÕnÕr.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Ebeveyn ödene÷inin % 4 ünü
ebeveynler bir aylÕk Fonuna öderler.
Fon analÕk/babalÕk izinleri Fonu için
asgari % 6 öder. Ebeveyn ayrÕca özel
bir Fona bir mebla÷ öder. Bu takdirde
anÕlan Fon yasal ek prim ödemek
zorundadÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ana ve babaya ebeveyn ödene÷i :
- Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar :
KazanÕlan ücretler ortalamasÕnÕn veya
ebeveyn izninin 1. gününden 2 ay
önce sona eren aralÕksÕz 12 ay
zarfÕnda
hesaplanan
ücretler
ortalamasÕnÕn % 80 i.
- Asgari ödenekler : Tam gün
çalÕúmayan ebeveynlere ödenen
mebla÷lar çalÕúmanÕn % 25 i ile % 49
luk bölümüne iliúkin süre için ayda
977 E dan aúa÷Õ olamaz.
 AnalÕk/BabalÕk Ödene÷i : ÇalÕúmayan
veya normal çalÕúma süresinin % 25
inden az bir sürede çalÕúan ebeveynler
için ayda 459 E.
 Tam gün formasyon e÷itimine katÕlan
ebeveynlere ödenen ödenek ayda
1,035 E.

 Uygulanmaz.

 Vergi alÕnmaz.

 Vergi ödenen çalÕúma süresi zarfÕnda
haftalÕk ortalama ücretin % 70 i veya
iú göremezlik ödene÷i miktarÕ (zamlar
dahil).

3.Para YardÕmlarÕ

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 Uygulanmaz.

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

 yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Ödenek iúveren tarafÕndan Ulusal
Sosyal Koruma Kurumu adÕna
geniúletilir. øúverenin ödedi÷i mebla÷
ödenmesi gerekli primlerden düúülür.
 Zorunlu süre için ücretin % 80 i ve
ihtiyari süre için % 30 udur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

 AnalÕk baz ödene÷i : YardÕmlarÕn
hesaplandÕ÷Õ yÕl üzerinden haftalÕk
gelirin düúük bölümünün % 75 i, hatta
1, 2 veya 3 çocu÷u geçindirmekle
yükümlü kimseler için karúÕlÕklÕ olarak
% 80, % 90 veya % 100 ü.
 Ek yardÕm : YukarÕda sözü edilen
gelirin % 75 i (sabit maksimum bir
miktar yoktur, gelirler üzerinden tavan
uygulamasÕ vardÕr).
 Do÷um Ödene÷i : Çocuk baúÕna 380
E.

 Uygulanmaz.
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YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Hastanede tÕbbi tedavi, analÕk
odasÕnda kalma, do÷um kontrolü.

 AnalÕk ödene÷i: øúgöremezlik hekimce
tasdik edilmelidir.
 BabalÕk Ödene÷i : Özel bir koúul
yoktur.

 Özel bir koúul yoktur.

 Sürekli oturanlar, geçici oturma izni
almÕú veya bireysel olarak en az 6 ay
vergi ödemiú olan yabancÕlar ve
vatansÕzlar.
 AnalÕk/BabalÕk Ödene÷i : Sigorta primi
ödemiú veya kendisi için ödenmiú
olan aktif nüfus.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Oturma koúuluna
dayalÕ, vergi ile finanse edilen
zorunlu sa÷lÕk yardÕmlarÕ sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Ücrete dayalÕ
yardÕmlarÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta rejimi.

LETONYA
 1997 tarihli Devlet Sosyal Sigorta
Kanunu.
 1991 tarihli AnalÕk ve HastalÕk
SigortasÕ Kanunu.
Ödene÷i

SigortasÕ

/

Ülkede

oturan

 Ebe yardÕmÕ, tÕbbi yardÕm, analÕ÷Õn
kontrolü, do÷um sonrasÕ 10 hafta süre
ile kontrol.

 SigortalÕ 3 ayÕ kesintisiz olmak üzere en
az 9 ay sigortalÕlÕk süresine sahip
olmalÕdÕr.
 HastalÕk Ödene÷i : (bk. Tablo I – Para
YardÕmlarÕ).
 KadÕn sigortalÕnÕn iú gücünde % 50
indirim oldu÷unu tasdik eden hekim
raporu gerekir. øúe do÷umdan en az 20
hafta önce ara verilmelidir.

 HastalÕk Ödene÷i : 15 yaúÕndan yukarÕ
ücretli kadÕnlar.
 AnalÕk Ödene÷i : HastalÕk ödene÷i
almayan kadÕnlardan do÷um yapanlar.

 Ücretli kadÕnlar
kadÕnlar.

 Ebe ve tÕbbi yardÕm, hastanede geçici
kalma, analÕk halinde bir çocuk
bakÕcÕsÕnÕn yardÕmÕ, ilaçlar vb.

 Özel bir koúul yoktur.

 Özel bir koúul yoktur.

 AnalÕk ödene÷i : Ücretli kadÕn
çalÕúanlar, iúsizlik yardÕmÕ alan
kadÕnlar, mesleki uyum önlemlerine
katÕlan kadÕnlar.

 SigortalÕ kadÕnlar, aile bireyleri.

AVUSTURYA
 1955 tarihli Sosyal Sigortalar Genel
Kanunu.
 1956 tarihli Hastaneler Federal
Kanunu ve Eyaletlerin KanunlarÕ.
 1967 tarihli Aile Giderleri Telafi
Kanunu.
 Aúa÷Õdaki yardÕmlarÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi:
- SigortalÕ kadÕnlar ve aile bireyleri için
sa÷lÕk yardÕmlarÕ.
- SigortalÕ kadÕnlar için ücrete dayalÕ
para yardÕmlarÕ.

ÜLKELER

 Ülkede oturan ve çalÕúan ücretliler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için zorunlu
hastalÕk sigortasÕ sistemi.
 Para yardÕmlarÕ :
- Ücretli kadÕnlar için ücrete dayalÕ
zorunlu hastalÕk ödene÷i.
- Vergi ile finanse edilen ve ülkede
oturup bir mesleki faaliyet icra
etmeyen kadÕnlar ile düúük hastalÕk
ödene÷i nedeniyle fark ödemenin
yapÕldÕ÷Õ aktif kadÕnlar için analÕk
ödene÷i.

LùCHTENSTEùN
 50/1971 sayÕlÕ HastalÕk
Kanunu.
 81/1982 sayÕlÕ AnalÕk
HakkÕnda Kanun.

TABLO IV – ANALIK (Devam)
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 Gebelik sÕrasÕnda önleyici tedbirler ve
yardÕm / Do÷umdan önce ve sonra
yardÕmlar / økametgâhta ve hastanede
do÷um / Emzirme yardÕmÕ.

 Özel bir koúul yoktur.

 Özel bir koúul yoktur.

 AnalÕk ödene÷i : Bütün sigortalÕ
kadÕnlar.

 SigortalÕ kadÕnlar ve benzeri gruplar,
aile bireyleri.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ :
- Zorunlu hastalÕk sigortasÕ rejimi. (bk.
Tablo II - Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
- SigortalÕ kadÕnlar için ücrete dayalÕ
para yardÕmlarÕ.

POLONYA
 1999 tarihli Sosyal Sigortalar HastalÕk
ve AnalÕk Para YardÕmlarÕ Kanunu.
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Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi
3.Para YardÕmlarÕ

2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için,
vergi ile finanse edilen, ücrete ba÷lÕ
ve oturma koúuluna dayalÕ kamu
sa÷lÕk sistemi.

PORTEKùZ
 1995-1999 tarihli Kanunlarla De÷iúik
1984 Tarihli Kanun.
 5 adet KHK (1988-2000).

 Yoktur.

 Yoktur.

 AnalÕk ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

 Ayda 316,19 E kazanan ücretli
kadÕnlarla ilgili uygulama hariç iúveren
ücret ödemeye devam eder.
 AnalÕk Ödene÷i : Miktar son 13 haftada
veya son 3 ayda alÕnan net ortalama
ücrete eúittir. Üret eúi÷inin altÕnda
ücret alan ve iste÷e ba÷lÕ sigortaya
tabi olan ücretli kadÕnlar ve serbest iú
sözleúmesine sahip kimseler için,
günde 7,01 E.

 Ücretin KaldÕrÕlmasÕ Halinde AnalÕk
Ödene÷i : Do÷umdan önce 8 hafta ve
do÷umdan sonra veya çalÕúÕlmayan
süre zarfÕnda 8 hafta (erken veya
ço÷uz do÷umda ve sezeryanlÕ
do÷umda 12 hafta)

ÜLKELER
ùSVùÇRE
SLOVENYA
 1994 tarihli HastalÕk SigortasÕ Federal  1992 tarihli Sa÷lÕk ve HastalÕk
Kanunu (LAMA).
SigortasÕ YardÕmlarÕ hakkÕnda Kanun.
 Sosyal Sigortalar Hukuku HakkÕnda  Ebeveyn ve Aile YardÕmlarÕ hakkÕnda
2000 tarihli Federal Kanun (LPGA).
42/2002 sayÕlÕ Kanun.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ  øú øliúkileri HakkÕnda 2002 tarihli
hakkÕnda 14.12.2000 tarihli Kanun.
Kanun.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : øsviçre’de oturan  Sa÷lÕk yardÕmlarÕ için zorunlu sigorta.
bütün nüfus için zorunlu sigorta.
 Ebeveyn øzni SigortasÕ ve para
 Para yardÕmlarÕ : Federal planda özel
yardÕmlarÕ için devlet sübvansiyonu.
bir branú yoktur (LAMAI) Medeni

TABLO IV – ANALIK (Devam)

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 AnalÕk ödene÷i vergiye tabidir, hastalÕk
ödene÷inden vergi alÕnmaz.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 HastalÕk Ödene÷i: SigortalÕnÕn normal
ücretinin (düzenli ilk ödemeler dahil)
en az % 80 i.
 AnalÕk Ödene÷i : Eúin gelirine ve çocuk
sayÕsÕna ba÷lÕdÕr :
- Asgari : 3,226 E.
- Azami : 2,899 E.

 AnalÕk Ödene÷i: 6 ay ödenen primlere
esas ortalama brüt ücretin % 100 ü.
Bu 6 aylÕk süre iúgöremezli÷in tespit
edildi÷i aydan 2 ay önce uygulanÕr.
 Ebeveyn Ödene÷i : YukarÕda sözü
edilen brüt ücretin % 80 i. 6 aylÕk
süre için durum aynÕdÕr.

 Vergi alÕnmaz.

 Uygulanmaz.

 En az 16 haftasÕ do÷umdan sonra
olmak üzere 20 hafta.

 56 gün gebelik izni, 56 gün analÕk izni
sÕrasÕnda olmak üzere 112 gün
kullanÕlÕr.
 14 gün ek izin ve yardÕm gebeli÷in 12.
haftasÕndan itibaren tÕbbi tedavi
gören kadÕna verilir.
 Gebelik sÕrasÕnda komplikasyonlar
olursa ve ço÷uz do÷um halinde
do÷umdan önce ve sonraya ait
olmak üzere 14 gün daha eklenir.
 Uygulanmaz.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Zorunlu hastalÕk
sigortasÕ rejimi.
- Para YardÕmlarÕ : Ücretliler için
ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren AnalÕk

LùTVANYA
 HastalÕk ve AnalÕk Sosyal SigortasÕ
hakkÕnda 2000 tarihli Kanun.

 AnalÕk ödene÷i, sa÷lÕk, yaúlÕlÕk,
malüllük ve ölüm primlerinden
düúülür.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 AnalÕk ödene÷i vergiye tabidir.

 AnalÕk Ödene÷i : Referans ücretin %
100 üne ulaúan aylÕk yardÕmlar.

 Yasal olarak mümkün de÷ildir.

 16 hafta birinci çocuk için, 18 hafta
izleyen her çocuk için / 26 hafta ço÷uz
do÷umda / AnalÕk izni tahmini do÷um
tarihinden 4 hafta önce baúlayabilir.
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2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1. Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
2.Para YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 AnalÕk Ödene÷i : 120 gün izin /
Do÷umdan sonra 90 gün, ço÷uz
do÷umda her çocuk için fazladan 30
gün.
 Ebeveyn Ödene÷i : Çocu÷un do÷du÷u
ilk ayda 5 gün, ananÕn ölümünde
asgari yardÕm süresi 14 gün.
 EvlatlÕk ödene÷i : 100 gün.
 Ebeveyn izin ödene÷i : 6 yaúÕndan
küçük çocuklarÕn bakÕmÕ için baba
veya anaya (3 ay baba ebeveyn

 Sa÷lÕk yadÕmlarÕ ve tÕbbi tetkikler /
Hastanede analÕk yardÕmlarÕ / Hasta
için ödeme ba÷ÕúÕklÕ÷Õ.

 Portekiz’de oturma koúulu.
 6 ay tescilli sigortalÕ olmak gerekir.

 Bütün oturan kadÕnlar (ülkelerin kadÕn
vatandaúlarÕ için karúÕlÕklÕlÕk ilkesi).
 Bütün sigortalÕ kadÕnlar ve erkekler.

sa÷lÕk sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Bütün aktif nüfus
için tescilli ücrete dayalÕ zorunlu
sosyal sigorta rejimi.

 Federal planda analÕk izni yoktur.
 Ücretli kadÕnlar do÷umu izleyen 8 hafta
zarfÕnda çalÕúamazlar.
 Sonra ve do÷umun 16. haftasÕna kadar
ancak kendileri çalÕúabilirler.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
Do÷umdan veya evlatlÕk alÕnmasÕndan
sonra 16 hafta.

 AnalÕk Özel YardÕmlarÕ :
- Kontrol muayenesi, do÷uma hazÕrlÕk
aúamasÕnda yardÕm, hastanede veya
ikametgâhta
do÷um,
emzirme
yardÕmÕ.

 Özel bir koúul yoktur.
 Özel bir koúul yoktur.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : øsviçre’de oturan
bütün kadÕnlar.
 Federal HastalÕk SigortasÕ : øsviçre’de
oturan ve kazanç getirici bir faaliyet
icra eden, 15 yaúÕnÕ doldurmuú, fakat
65 yaúÕn altÕnda olan herkes.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
AnalÕk Ödene÷i : Kantonda çalÕúan
ücretli kadÕnlar / EvlatlÕk Ödene÷i :
Kantonda ücretli ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan
kimseler.

bir branú yoktur (LAMAI) Medeni
Kanun (Kitap V) uyarÕnca bireysel iú
sözleúmesi veya toplu sözleúme
çerçevesinde ödenebilir.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
Kantonda çalÕúan bütün ücretliler için
zorunlu sigorta.

 28 günü do÷umdan önceye ait olmak
üzere 105 gün, analÕk ödenekleri
analÕk izni sÕrasÕnda ödenir. Ana
çocu÷a bakacak durumda de÷ilse
baba veya bir üçüncü kiúi analÕk
ödene÷inden yararlanÕr.
 Çocuk bakÕm ödene÷i : 260 gün.
(ço÷uz do÷umda ayrÕca her çocuk için
90 gün uzatma yapÕlÕr).
 Ebeveyn øzni Ödene÷i : 90 gün.
 1 ila 4 yaúÕndaki çocu÷un evlatlÕk

 Gebelik sÕrasÕnda tÕbbi kontroller,
hastanede do÷umda sa÷lÕk hizmetleri,
ana ve çocuk için ikametgâhta
yardÕm.

 Özel bir koúul yoktur.
 Özel bir koúul yoktur.

 SigortalÕlar (mesleki faaliyet icra eden
kadÕnlar ve aile bireyleri)
 AnalÕk ödene÷i, çocuk bakÕm ödene÷i,
ebeveyn ödene÷i (evlatlÕk ebeveyn
ödenekleri kapsamÕnda sigortalÕdÕr :
Bk. Tablo III – HastalÕk Para
YardÕmlarÕ)
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 AnalÕk øzni : Do÷umdan önce 70 gün,
do÷umdan
sonra
56
gün.
Komplikasyonlu
veya
ço÷uz
do÷umlarda ödenekler do÷umdan
sonra 70 gün ödenir.
 Gebelikten 22 hafta sonra do÷um
yapan kadÕnlara do÷umdan sonra 28
gün süre ile (çocuk bu sürede hayatta
ise 70 gün) ödenir. Bu analÕk izinleri
sonunda ödenek çocu÷u yetiútirmek
üzere evde kalan ebeveyne verilir.

 TÕbbi yardÕmlar, yatarak tedaviler veya
analÕk halinde çocuk hekim veya aile
hekimi tarafÕndan tÕbbi tetkikler,
ilaçlar, cihazlar vb.

 Özel bir koúul yoktur.
 AnalÕk ödene÷i :
- Son 12 ayda 3 ay sigortalÕlÕk veya
son 24 ayda 6 ay sigortalÕlÕk.
 AnalÕk/babalÕk ödene÷i:
- Son 12 ayda 7 ay sigortalÕlÕk veya
son 24 ayda 10 ay sigortalÕlÕk.

 AnalÕk ödene÷i ve analÕk / babalÕk
ödene÷i,
 Ücretliler ve benzeri kimseler için
zorunlu sigorta.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için iste÷e ba÷lÕ
sigorta.

 SigortalÕ kadÕnlar.

ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren AnalÕk
SigortasÕ.
BaúlangÕçta,
analÕk
yardÕmlarÕndan ana yararlanÕr, sonra
(analÕk/babalÕk ödene÷i olarak)
anaya veya babaya ek yardÕm
sa÷lanÕr.
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3.
YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

3.Para YardÕmlarÕ

 øúveren
PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

 Vergi alÕnÕr.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Medeni Kanun uyarÕnca, hastalÕk veya
analÕk nedeniyle çalÕúÕlamayan süre
için sÕnÕrlÕ bir ücret ödenmesi
zorunludur. Süre 1. yÕl için 3 hafta,
sonra adilane tespit edilen uzun bir
süre söz konusudur.Toplu sözleúmeler
daha elveriúli hükümler getirebilir.
 Federal HastalÕk SigortasÕ : AnalÕk
günlük ödenekleri : 16 hafta.
 Cenevre Kantonu AnalÕk SigortasÕ :
AnalÕk veya sakatlÕk ödene÷i 18 hafta
zarfÕnda sigortaya tabi kazancÕn % 80
ine eúittir (günde azami 28 E, yÕlda
azami 68,797 E).

 Vergi alÕnmaz.

 AnalÕk ödene÷i, ebeveyn ödene÷i,
evlatlÕk ödene÷i, ebeveyn izni
ödene÷i, büyük ana ve baba özel
ödene÷i : ortalama günlük ücretin %
100 ü tutarÕndadÕr. Buna NOEL ücreti
ve tatiller dahildir. Asgari miktar
asgari ücretin yarÕsÕdÕr.
 Gebelik halinde özel risk ödene÷i,
hasta ve sakat çocuk ödene÷i, a÷Õr
sakat veya kronik hasta çocuk
ödene÷i ortalama günlük ücretin %
65 idir, asgari miktar asgari ücretin %
30 udur.

iznini kullanmÕúsa) 15 gün.
 Gebelik sÕrasÕnda özel risk ödene÷i.
 Büyük ana ve büyük baba ödene÷i :
TorunlarÕn do÷umundan sonra.
 Hasta veya sakat çocuklar için sosyal
yardÕm ödene÷i : 10 yaúÕndan küçük
çocuklar için azami 30 gün (babaya
veya anaya verilir).
 A÷Õr sakat ve kronik hasta çocuklar
için sosyal yardÕm ödene÷i : Azami 6
ay (babaya veya anaya verilir).
 Yasal olarak mümkün de÷ildir.

 Tüm zorunlu sigorta rejimlerinde para
yardÕmlarÕndan normal prim kesilir.
(bk. Tablo I – Finansman)

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Bireysel
ebeveyn
yardÕmlarÕnÕn
hesaplanmasÕnda matrah ilk talepten
önceki son 12 ayda ebeveyn izni
ödenen
primlerin
sigortasÕna
hesaplanmasÕna esas alÕnan ortalama
matraha eúittir.
 AnalÕk Ödene÷i ve Di÷er Ödenekler :
Ücretin veya baúka bir bireysel ücretin
% 100 üdür.
 Ebeveyn Ödene÷i : 15 günlük ebeveyn
izni için matraha eúittir. YardÕmlar
vergiye tabidir.

 Yasal olarak mümkün de÷ildir.

alÕnmasÕ halinde 150 gün veya 1 ila
10 yaúÕndaki çocuk için 120 gün.
 Ödenekler evlatlÕk izni sÕrasÕnda
ödenir.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 AnalÕk Ödene÷i : Tam telafi ücreti
do÷umdan önceki 70 gün, do÷umdan
sonraki 56 gün zarfÕnda her ay ödenir.
YardÕmlar cari yÕl için sigortaya tabi
gelirin ¼ ünün altÕnda olamaz.
 AnalÕk/BabalÕk Ödene÷i : AnalÕk izni
sonunda çocu÷un 1 yaúÕna girmesine
kadar onu yetiútiren ebeveyne
ödenen ücretin % 70 i oranÕnda
ödenir.
 YardÕmlar yukarÕda sözü edilen gelirin
1/3 ünden aúa÷Õ olamaz. Ödenek,
sonra, çocu÷un 3 yaúÕna girmesine
kadar devlet bütçesinden karúÕlanÕr.
(bk. Tablo IX – Aile Ödenekleri).

 Yoktur.

 AnalÕk/babalÕk ödene÷i : Do÷umdan
sonra azami 3 ay.
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2.Para YardÕmlarÕ

Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 AnalÕk Para YardÕmlarÕ : Do÷umdan
önceki yÕlda 6 ay sigortalÕlÕk.
 AnalÕk Ödene÷i : Ulusal topraklarda
oturmak ve analÕk para yardÕmlarÕna
hak kazanmak.

 Özel bir koúul yoktur.

 ùahsen sigortalÕ olan kadÕnlar, erkek
sigortalÕlarÕn úahsen sigortalÕ
olmayan eúleri.
 Bütün aktif nüfus için ücret yerine
analÕk para yardÕmlarÕ
 AnalÕk izni sÕrasÕnda gelir kaybÕna
u÷rayan bütün kadÕnlar ve analÕk
ödene÷i.

 Aktif nüfus, sosyal güvenlik yardÕmÕ
alanlar ve sigortalÕlarÕn úahsen
sigortalÕ olmayan eúleri için zorunlu
sosyal sigorta sistemi.
 AnalÕk izni sÕrasÕnda gelir kaybÕnÕ
telafi eden uygulamada tÕbbi tedaviler
ve do÷umda gerekli donanÕm
giderleri üstlenilir.

LÜKSEMBURG
 1992 tarihli Sosyal Sigortalar Kodu
(Kitap I).

 Do÷um Ödene÷i : Do÷umdan önce en
az 4 kez, erken do÷umda en az bir kez
tÕbbi tetkikten geçmek veya
mahkemece evlatlÕk çocuklar için
evlatlÕk kararÕ veya do÷umdan sonra
180 gün zarfÕnda vesayet kararÕ
verilmiú olmak. Talep sÕrasÕnda
Macaristan’da oturdu÷unu beyan
etmek.

 Özel bir koúul yoktur.

 Do÷um Ödene÷i : Do÷um yapan Macar
vatandaúÕ veya sÕ÷ÕnmacÕ olup
Macaristan’da oturan kadÕnlar, evlatlÕk
edinen ebeveynler, vasiler, analarÕn
ölümünde baba.
 AnalÕk ödene÷i.

 SigortalÕ kadÕnlar.

 øúveren ve ücretlilerin primleri ile
finanse edilen zorunlu sosyal sigorta
rejimi.
 SigortalÕ kadÕnlar için ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ ve sadece
sa÷lÕk yardÕmlarÕna hak kazanan
kimseler için sa÷lÕk yardÕmlarÕ.

 Sosyal güvenlik rejiminde sigortalÕ
olmak gerekir.
 AnalÕk ödene÷i iúverenleri nezdinde
analÕk izninden yararlanmayan
kadÕnlara ödenir.

 Vatandaúlar ve zevceleri.

 Vatandaúlar ve zevceleri.

 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : AnalÕkla ilgili
hizmetler ve tedaviler Malta’lÕ
vatandaúlar ve eúleri için (sosyal
güvenlik rejiminde sigortalÕ olmalarÕ
nedeniyle) parasÕzdÕr.
 Para YardÕmlarÕ : Üniversel haklar
sistemine dayalÕ maktu yardÕm (Malta
vatandaúlarÕ ve Malta’lÕ bir kimse ile
evli kadÕnlar için) sa÷lanÕr.

ÜLKELER
MACARùSTAN
MALTA
 Zorunlu HastalÕk SigortasÕ YardÕmlarÕ
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu
HakkÕnda 1997 tarihli Kanun.
(Bölüm 318).

TABLO IV – ANALIK (Devam)

 Özel bir koúul yoktur.

 Özel bir koúul yoktur.

 SigortalÕ kadÕnlar, erkek sigortalÕnÕn
zevcesi ve kÕzÕ.

 SigortalÕ kadÕnlar, erkek sigortalÕnÕn
zevcesi ve kÕzÕ.
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HOLLANDA
 HastalÕk ödenekleri Kanunu (VW).
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar Malüllük SigortasÕ
Kanunu (WAZ).
 2003 tarihli HastalÕk SigortasÕ Kanunu
(ZFW).
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün aktif nüfus
için vergi ile finanse edilen kamu
sa÷lÕk sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : hastalÕk Ödenekleri
Kanunu : Bir çocu÷un do÷umu ile
iliúkisi olan kadÕnlar en az 16 hafta
süre ile yararlanÕrlar.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn Malüllük
SigortasÕ Kanunu : Bütün ba÷ÕmsÕz
çalÕúan erkekler ve onlarÕn yardÕmcÕ
eúleri, serbest meslek sahipleri,
øúletme Müdürleri ve di÷er bazÕ
kimseler 65 yaúÕna kadar
sigortalÕdÕrlar. KadÕnlar en az 16 hafta
analÕk yardÕmÕ alÕrlar.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 øúveren PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi
3.Para YardÕmlarÕ

2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 AnalÕk Ödene÷i : Tahmini do÷um
tarihinden önce 4 hafta ve do÷umdan
20 hafta veya do÷umdan sonra ananÕn
tercihine göre 24 hafta.

 Yoktur.
 Do÷um Ödene÷i : YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn %
225 ine eúit tek ödeme olarak verilir
(ikiz do÷umda % 300).
 AnalÕk Ödene÷i: Önceki yÕlÕn ortalama
günlük brüt ücretinin % 70’i.
 Çocuk BakÕm Ödene÷i : AnalÕk ödene÷i
gibi.
 Do÷um ödene÷inden vergi alÕnmaz.
AnalÕk ödene÷i ve çocuk bakÕm
ödene÷i vergiye tabidir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Do÷um ödene÷inden prim kesilmez.
 AnalÕk ödene÷i ve çocuk bakÕm
ödene÷i sadece emeklilik primlerine
tabidir.

 AnalÕk Para YardÕmlarÕ : Ücretin
kaldÕrÕlmasÕ halinde, tahminî do÷um
tarihinden önce 8 hafta ve fiili do÷um
tarihinden sonra 8 hafta. Sa÷lÕk
durumunda bir de÷iúiklik olmazsa
hekim raporuna göre ek çalÕúma
yapÕlmaz.
 AnalÕk Ödene÷i : 16 hafta. Ücretle ve
benzeri analÕk para yardÕmlarÕ ile
birleúme olmaz.
 Yoktur.

 AnalÕk Para YardÕmlarÕ : SigortalÕ
kadÕnÕn analÕk izni sÕrasÕnda
ödenmesi gereken ücretin % 100 ü.
 AnalÕk Ödene÷i : 16 hafta boyunca
haftada 184,67 E.
 Do÷um Ödene÷i : (bk. Tablo IX – Aile
YardÕmlarÕ).

 AnalÕk ödenekleri vergiye tabidir.

 Sa÷lÕk yardÕmÕ ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ ve
aylÕk sigortasÕ için prim kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Özel YardÕmlar : Kontroller, evde veya
hastanede do÷um, emzirme yardÕmÕ,
ikametgâhta sa÷lÕk hizmeti, sosyal
yardÕm.

 Ebe yardÕmÕ, tÕbbi sosyal yardÕm,
ilaçlar, diyet ürünleri (maktu bir
katÕlÕm karúÕlÕ÷Õnda)

 AnalÕk Ödene÷i : Do÷umdan önceki 2
yÕl içinde en az 180 gün sigortalÕ
olmak.
 Çocuk BakÕm Ödene÷i : AnalÕk
ödene÷i ile ilgili koúul: Çocuk talep
sahibi ile birlikte oturmalÕdÕr,
ebeveynlerden biri çocu÷un bakÕmÕ
için evde kalmak zorundadÕr.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 AnalÕk ödene÷i 13 hafta süre ile
haftada maktu bir miktar olarak 47 E
veya do÷umdan önce bir defa
do÷umdan önce ve sonra iki defa
verilir.

 Yoktur.

 Ücretli toplam izin : 5 haftasÕ
do÷umdan sonra olmak üzere 13
hafta.
 KadÕnlar bakiyesiz 1 hafta ek do÷um
izni de alabilirler, böylece toplam
analÕk izni 14 hafta olur.

 Do÷um öncesi ve sonrasÕ yardÕmlar
(parasÕz do÷um ve yatarak tedavi).

 Ölüm SigortasÕ Genel Kanunu, TÕbbi
Giderler Kanunu, BazÕ Hallerde
HastalÕk SigortasÕ Kanunu uyarÕnca
primler yardÕmlardan düúülür. AyrÕca
øúsizlik SigortasÕ Kanuna göre primler
hastalÕk sigortasÕndan ve bir aidat
iúsizlik ödene÷ine tekabül eden
malüllük sigortasÕ ödene÷inden kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 HastalÕk Ödenekleri Kanunu : Günde
azami ücretin % 100 ü.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar malüllük sigortasÕ
kanunu : Hak kazanÕlan asgari ücretin
azami % 100 ü.

 Yoktur.

 16 hafta analÕk izni. Erken do÷um
halinde ana 16 hafta süre ile izinden
yararlanÕr ve buna erken do÷um gün
sayÕsÕ eklenir. Bu durumda izin 16
haftayÕ aúacaktÕr.

 Genel olarak, gebelik yardÕmlarÕnÕ ebe
sa÷lar, fakat bazÕ durumlarda bir
genel hekim veya uzman hekim görev
yapar.
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 øúveren PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi
3.Para YardÕmlarÕ

2. AnalÕk øzni
 Do÷umdan Önce ve
Sonra

YardÖmlar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
2.Para YardÕmlarÕ
Koûullar
1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
2.Para YardÕmlarÕ

Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler

Konular

 Ebeveyn ödene÷i ve gebelik ödene÷i : Normal prim oranÕ uygulanÕr.
 AnalÕk ödene÷inden prim kesilmez.

 Ebeveyn ödene÷i ve gebelik ödene÷i vergiye tabidir.
 AnalÕk ödene÷inden vergi alÕnmaz.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Tam oranlÕ ebeveyn ödene÷i, hastalÕk ödene÷i miktarÕ ile aynÕdÕr.
 ÇalÕúmayan kadÕnlar için maktu bir miktar olarak 4.090 E.
 Tam süre için ebeveyn ödene÷i analÕk ödene÷inin altÕnda ise eksik miktar kadar artÕrÕlÕr.
 Gebelik ödene÷i hastalÕk ödene÷i kadardÕr.
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 Her iki ebeveyn ödene÷e hak kazanÕyorsa, yardÕmlar tam oranlÕ olarak 52 hafta süre ile sa÷lanÕr.
 Ödenek en erken do÷umdan önce 12 hafta alÕnabilir (3 haftasÕ direk do÷umdan önceye aittir).
 Ana çalÕúmÕyorsa ve baba ö÷renci ise veya hastalÕk nedeniyle çocukla meúgul olamÕyorsa dahi ödenek ödenir. / Ebeveyn ödene÷i bütçe kanunlarÕ ile azami 2 yÕl içinde
farklÕ úekillerde kÕsmi süreli bir çalÕúmaya da olanak verir. Bu durumda ücretliler iúverenleri ile, serbest meslek sahipleri ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar yerel ulusal sigorta bürosu
ile anlaúma yapmak zorundadÕrlar. / 15 yaúÕndan küçük bir çocu÷un evlat edinilmesi halinde de÷iúik yardÕmlar sa÷lanÕr.
 Yoktur. øúveren analÕk izni sÕrasÕnda ücret ödüyorsa ebeveyn ödene÷i ona ödenir.

 TÕbbi sosyal yardÕm ve yatarak tedaviler parasÕzdÕr.
 Evde do÷um halinde 215 E do÷um primi verilir.

 Norveç’te oturma koúulu.
 BabalÕk Ödene÷i : Ödenek alÕcÕsÕ yardÕmÕn baúladÕ÷Õ tarihten önceki 10 ay zarfÕnda en az 6 ay çalÕúmÕú olmalÕdÕr.
 AnalÕk ödene÷i Norveç’te oturan kadÕna verilir.
 Gebelik Ödene÷i : Yasalar gebe kadÕna uygun baúka bir iú bulunamÕyorsa onun çalÕúmasÕna engeldir.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar : Benzeri bir riske maruz kalmalÕ ve riskten korunmak için çalÕúmalarÕnÕ yeniden düzenleme gücüne sahip olmamalÕdÕr.

 Norveç’te oturan bütün kadÕnlar.
 Norveç’te oturan bütün kadÕnlar.

 1997 tarihli Ulusal Sigorta Kanunu (Bölüm 5 ve 14).
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Bütün nüfus için, vergi ile finanse edilen, kamu sa÷lÕk sistemi.
 Para YardÕmlarÕ : Aktif nüfus için ücret yerine geçen babalÕk ödene÷ini içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
 ÇalÕúmayan kadÕnlara analÕk ödene÷i verilir.
 Gebe kadÕn gebelik ödene÷i alÕr.
 BabalÕk ödene÷inin uzatÕlmasÕ konusunda esneklik için anlaúma yapÕlabilir. Bu yardÕmdan yararlanma hakkÕ babaya aittir.

ÜLKELER
NORVEÇ

TABLO IV – ANALIK (Devam)
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

3.Para YardÕmlarÕ

 øúveren PayÕnÕn
Ödenmeye Devam
Etmesi

 Do÷umdan Önce ve
Sonra

2. AnalÕk øzni

1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

2.Para YardÕmlarÕ
YardÖmlar

1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Koûullar

2.Para YardÕmlarÕ

1.Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.
 Yoktur.
 HastalÕk sigortasÕ için prim kesilir.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 AylÕk miktarÕ son 6 ayda sigortaya tabi ücret ortalamasÕnÕn % 85 ine eúittir.

 Söz konusu de÷ildir.

 Do÷umdan önce 63 gün ve do÷umdan sonra 67 gün analÕk izni verilir. Bu süreler hekim
görüúüne ve yararlanÕcÕnÕn tercihine göre do÷umdan önceki ve sonraki süreç farklÕ
olarak belirlenebilir.

 AnalÕk yardÕmlarÕ veya hastanede tedavi parasÕzdÕr.

 6 ay prim ödeme süresi

 Koúul yoktur.

 SigortalÕ kadÕnlar ve primlerini ödedikten sonra 9 ay içinde do÷um yapan kadÕnlar.

 Mukimlerin tamamÕ.

 Ücretlilerin, bir mesleki faaliyet icra eden kimselerin ve iúverenlerin primleri ile finanse
edilen, yardÕmlarÕn çalÕúmadan elde edilen gelire ba÷lÕ oldu÷u sosyal sigorta sistemi.

 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 Gebelik ve do÷um yardÕmlarÕ : HastalÕk ödenekleri gibi hesaplanÕr. Günlük asgari yardÕm
miktarÕ günlük asgari ücret tutarÕna ve azami miktar yardÕmlarÕn ödenmesinden önceki
6 ay zarfÕnda ilgilinin günlük ortalama ücretine eúittir / E÷itim Ödene÷i : Gebelik ve
do÷umdan sonra ücretliye ek analÕk izni boyunca ödenir. Bu yardÕm aylÕk asgari ücret
tutarÕna eúit olup anaya, yoksa babaya, evlat edinen ebeveyne veya çocu÷u besleyen
ebeveyne verilir. YardÕm, analÕk izninin sona ermesi, çocu÷un ölümü, evlatlÕk edinilmesi
veya bir kamu yetimhanesine yatÕrÕlmasÕ halinde kesilir. ølgili kimse ücretli izin almaktan
vazgeçerse asgari ücretin yarÕsÕna eúit bir telafi ücreti alÕr (muhtemelen babaya veya
besleyici ebeveyne verilmesi mümkündür). Gebelikte veya emzikli iken iú de÷iútirmek
mümkündür.

 45 günü do÷um öncesine ait olmak üzere toplam izin süresi 135 gündür. Çocu÷un ölü
do÷masÕ, evlatlÕk alÕnmasÕ veya bir yetimhaneye yerleútirilmesi halinde yardÕmlar
do÷umdan sonra 42 gün devam eder ve hekim tavsiyesi üzerine süre uzatÕmÕ
yapÕlabilir.
 Söz konusu de÷ildir.

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ. Mesleki faaliyetin izlenmesi alÕnacak önlemleri
kolaylaútÕrÕr. Kiúi iúyerini de÷iútirse bile eski iúverenine dönebilir.

 Talep sahipleri bütün riskler için sigortalanmak ve bir iú sözleúmesi kapsamÕnda olmak
zorundadÕrlar. Asgari sigortalÕlÕk süresi aranmaz (bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
 Talep sahipleri bütün riskler için sigortalanmak zorundadÕrlar. TÕbbi kayÕt zorunludur.

 (bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ). ÇalÕúmayan analarÕn sa÷lÕk sigortasÕna iliúkin primler
yerel topluluklarca üstlenilir.
 Prim ödeyen ve aúa÷Õdaki durumlardan birinde bulunan kimseler :
- Analar (veya muhtemelen babalar), evlatlÕk edinen ebeveynler, analÕk izninin veya
e÷itim izninin sona ermesine kadar çocukla meúgul üstsoy (usul).

ROMANYA
 19/2000 sayÕlÕ Kanun.
 04/05/2001 tarih, 340 sayÕlÕ Kararname.
 06/08/2001 tarih, 518 sayÕlÕ Kararname.

ÜLKELER

 1999 tarihli Zorunlu Kamu SigortasÕ Kanunu.
 1986 tarihli øú Kanunu.
 Do÷um oranÕnÕn geliútirilmesi hakkÕnda kanunlar.
 Ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ ve oturma koúuluna dayalÕ maktu yardÕmlarÕ garanti eden sosyal
sigorta sistemi.

BULGARùSTAN

TABLO IV – ANALIK (Devam)

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

502

 % 66,66.

 Kapsama giren risk : HastalÕk veya
sakatlÕk nedeniyle aynÕ gruba giren
veya aynÕ performansa sahip bir
çalÕúanÕn normal kazancÕnÕn 1/3 ünü
kazanabilen kimse malül sayÕlÕr.

 TanÕmlar

Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi

 Yoktur.

 Ücretliler için zorunlu sosyal sigorta
sistemi (ücrete ba÷lÕ ödenek
uygulamasÕnÕ içerir)
 Ücretliler.

ÜLKELER
BELÇùKA
 Zorunlu Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve
Ödenekler SigortasÕ hakkÕnda
Temmuz 1944 tarihli Kanun.

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 01/01/2003 ten sonraki aylÕklar için (bk.
YukarÕda belirtilen oran).
 31/12/2002 tarihine kadar aylÕklar için :
% 50.

 01/01/2003 ten sonra : 18-65 yaú
arasÕnda çalÕúma gücünü kaybederek
geçimini bizzat kendisi sa÷lamayacak
durumda bulunan kimse malül sayÕlÕr /
Zihinsel veya bedensel iúgöremezlik
nedeniyle 18-65 yaú arasÕnda sürekli
olarak çalÕúma gücünün yarÕsÕnÕ
kaybeden kimse malül kabul edilir / 5065 yaú arasÕnda bir kimse sa÷lÕksal
ve/veya sosyal nedenlerle emekli
aylÕ÷Õna hak kazanabilir.

 Yoktur.

 Bütün nüfus için, üniversel koruma
sistemi (erken emekli aylÕ÷Õ olarak
ulusal aylÕk uygulamasÕnÕ öngörür).
 Danimarka uyruklu bütün oturanlar.

DANùMARKA
 16/05/1984 tarihli Kanun.
 2002/697 sayÕlÕ De÷iúiklik Kanunu.

TABLO V – MALÜLLÜK

 KÕsmi øúgöremezlik : Günde 3-6 saat
arasÕnda kalan iúgücü ile çalÕúabilir
durumda olmak.
 Tam øúgöremezlik : Kalan iúgücü ile
günde 3 saate kadar çalÕúabilir
durumda olmak.

Ücretli ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan gruplarÕ
için zorunlu sosyal sigorta sistemi
(ücrete ba÷lÕ para yardÕmlarÕnÕ içerir).
 øúçiler ve ücretliler.
 ÇalÕúamaz durumda bulunan bütün
sakatlar.
 AylÕk geliri 450 E nun altÕnda olan
düúük gelirli ücretliler için zorunlu
sigorta uygulamasÕ (Haftada 15
saatten az çalÕúan veya yÕlda 2 ay
veya 50 güne kadar çalÕúmasÕ
bulunanlar için).
 Tam øúgöremezlik : HastalÕk veya
sakatlÕk nedeniyle iú piyasasÕnÕn
mutat koúullarÕ dahilinde belirsiz bir
süre zarfÕnda günde en az 3 saat
çalÕúamaz durumda bulunan
sigortalÕya uygulanÕr.
 KÕsmi øúgöremezlik : HastalÕk veya
sakatlÕk nedeniyle iú piyasasÕnÕn
mutat koúullarÕ dahilinde belirsiz bir
çalÕúma süresi zarfÕnda günde en az 6
saat çalÕúamaz durumda bulunan
sigortalÕya uygulanÕr.
 2 ocak 1961 den önce do÷an
sigortalÕlar mesleki yönden iúgöremez
durumda iseler (kendi mesleklerinde
veya yeni baúka bir meslekte günde 6
saatten fazla çalÕúmÕyorlarsa) kÕsmi
iúgöremezlik aylÕ÷Õ talebinde
bulunabilirler.

ALMANYA
 Sosyal Kod – (Bölüm VI, 18/12)

 % 50

615

 SigortalÕ olduktan sonra meydana
gelen ve giderek a÷Õrlaúan bedensel
veya zihinsel bir hastalÕk veya sakatlÕk
nedeniyle en az bir yÕl zarfÕnda aynÕ
gruptan veya aynÕ formasyona sahip
bir sigortalÕnÕn kazancÕnÕn 1/5 ini
kazanabilen a÷Õr sakat durumdaki bir
sigortalÕ malül sayÕlÕr. Bununla birlikte,
normal ücretlerinin 1/3 ünden
fazlasÕnÕ kazanamayacak durumda
bulunan sigortalÕlar yardÕmÕn % 75 ini,
normal ücretin yarasÕndan fazlasÕnÕ
kazanamayanlar yardÕmÕn % 50 sini
alÕrlar.

 Ücretliler.

 Ücretliler.

YUNANùSTAN
 2556/97 sayÕlÕ Kanunla de÷iúik 1951
tarihli Kanun.
 Temmuz 2002 tarihli Kanun.
 ùubat 2004 tarihli Kanun.
 Ücretliler için prime tabi ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
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3. Referans Ücret veya
Matrah

 Malüllük ödene÷i kaybedilen günlük
ücret esas alÕnarak hesaplanÕr
(Tavan : 2117 E).

 Normal miktar:
- Aile geçindiriyorsa, kaybedilen ücret
tutarÕnÕn azami % 65 i,
- YalnÕz yaúayan kimse ise % 50 si,
- Ailesi ile birlikte oturuyor, fakat aile
geçindirmiyorsa % 40,
 Özel durumlar : YalnÕz yaúÕyor ve
geçindirmekle yükümlü olmadÕ÷Õ
ailesi ile birlikte oturuyorsa ve
yaúamÕnÕn gereklerini yerine
getirmek için üçüncü kiúinin bakÕmÕna
muhtaç durumda ise % 65’i.

 Kaybedilen ücret tutarÕ, aile durumu.

 6 ay (120 günü fiili çalÕúma süresi
olmalÕdÕr).

3.Hak KazandÕran
Asgari SigortalÕlÕk
Süresi

Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar
2.Hesaplama Formülü
veya Yöntemi veya
AylÕk MiktarÕ

 ølk øúgöremezlik süresinin (1 yÕl) sona
erdi÷i tarihi izleyen gün ile emeklilik
yaúÕna kadar geçen süre.

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 Ocak 2003 ten sonraki aylÕklar :
- Erken emekli aylÕ÷Õ : Gelir düzeyi
yalnÕz yaúayan kimse için 22.407 E
yu, yalnÕz yaúamayan kimse için
19,07 E yu aúmÕyorsa ba÷lanÕr.
- AralÕk 2002 ye kadar : øúgöremezlik
oranÕ en az % 50 ise ve /veya sosyal
nedenlerle erken emekli aylÕ÷Õ
ba÷lanÕr / øúgöremezlik oranÕ % 67 ile
% 99 arasÕnda ise erken emekli aylÕ÷Õ
: Baz miktar artÕ malüllük aylÕ÷Õ miktarÕ
artÕ ek aylÕk miktarÕ.
 Baz miktar : Geliri belirli bir düzeyi
aúmayanlar için yÕlda 7.475 E /
Malüllük aylÕ÷Õ miktarÕ : YÕlda 3.146 E /
øúgöremezlikle ilgili miktar : øki eúin
geliri belirli bir düzeyi aúmÕyorsa bazÕ
úartlarla yÕlda 1.906 E ek miktar.
 Komün vergisinin belirli bir miktarÕn
üstünde artÕrÕldÕ÷Õ Komünlerde
oturanlar için düúük düzeyde ek miktar
ödenir.
 Uygulanmaz. YardÕmlar önceki ücrete
ba÷lÕ de÷ildir.

 øúgöremezlik oranÕ ve sosyal nedenler.

 Azami Yaú : 64 (01/07/1999 tarihinde
60 yaúÕna ulaúmÕú kiúiler için 66 yaú.
 Malüllük kararÕnÕ izleyen ayÕn ilk
gününden itibaren en geç dosyanÕn
Komünce kabulünden sonraki 3. ayÕn
sona ermesini izleyen ayÕn ilk günü.
Bu tarih Komünün tahsis edilen aylÕ÷Õ
belirleyen dosyayÕ incelemeye
baúladÕ÷Õ tarihtir.
 15-65 yaú arasÕnda en az 3 yÕl oturma
koúulu.
 YabancÕlar için : 5 yÕlÕnÕn aylÕk
talebinden hemen önce geçmesi
koúulu ile 10 yÕl oturma süresi.
 AylÕk 65/67 yaúÕnda yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna
çevrilir.

 Bütün sigortalÕlÕk süresi boyunca (prim
tavanÕna kadar) prime tabi ücretler
esas alÕnÕr.

 Bütün sigortalÕlÕk süresi boyunca prime
tabi ücretler tutarÕ.
 KÕsmi øúgöremezlik : PEPXO 5 XAR.
 Tam øúgöremezlik : PEPXO 1XAR.
- PEP : Kiúisel ücret puanlarÕ : Bu
puanlarÕn sayÕsÕ sigorta primine tabi
ücretler tutarÕ ve primsiz sürelere
iliúkin de÷er esas alÕnarak
hesaplanÕr. Ortalama bir gelir her
sigortalÕlÕk yÕlÕ ile ilgili bir puanÕn elde
edilmesini sa÷lar.
- AR: AylÕklarÕn güncelleútirilmiú
göstergesidir. Bu gösterge ortalama
gelir sahibi bir ücretlinin aldÕ÷Õ aylÕ÷a
tekabül eder; net ücretlerdeki
geliúmeye göre her yÕl yeniden
de÷erlendirilir, halen eski eyaletlerde
26,13 E, yeni eyaletlerde 22,97 E
dur.

 60 ay (riskin meydana geldi÷i tarihten
önceki son 5 yÕl zarfÕnda 36 ay
zorunlu sigorta primi ödenmiú olmasÕ
gerekir).
 øú kazasÕ veya bazÕ durumlar sonunda
çalÕúma gücünde azalma olan
sigortalÕ yukarÕdaki koúulu yerine
getirmiú sayÕlÕr.
 ÇalÕúamaz durumda olan sakatlar :
240 ay sigortalÕlÕk süresi.

 KoúullarÕn yerine getirildi÷i ayÕn
sonundan itibaren yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
tahsisine kadar (yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ yaúÕnda
bu aylÕ÷a çevrilir).

 31/12/2002 den önceki ve sonraki
sigortalÕlara göre de÷iúir. Halen, son 5
yÕlda alÕnan ücretler nazara

 Ücret, sigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ ve
øúgöremezlik oranÕ.
 Hesaplama formülü 31/12/2002 den
önceki ve sonraki sigortalÕlara göre
de÷iúir. AylÕk düzeyi iúgöremezlik
oranÕna da ba÷lÕdÕr.
 A÷Õr malüllükte tam aylÕk, % 50
iúgöremezlikte % 50 indirimli aylÕk, %
67 oranÕnda % 25 indirimli aylÕk
ba÷lanÕr.
 Tam øúgöremezlikte, 3. kiúinin
bakÕmÕna muhtaç olanlar için aylÕk %
50 artÕrÕlÕr.

 Genel kural olarak yaúa göre de÷iúen
prim ödeme gün sayÕlarÕ söz
konusudur.
 Bu úartlar yerine getirilmiyorsa 1500
gün (son 5 yÕlda 600 gün) prim ödeme
süresi.
 øú kazalarÕ ve meslek hastalÕ÷Õ sonucu
malüllerde daha esnek staj süresi
uygulanÕr.

 Malüllük halinin tespit edildi÷i tarihten
itibaren.
 Duruma göre, periyodik olarak, 1 veya
2 yÕl sonra sigortalÕ Sa÷lÕk Kurulu
tarafÕndan kontrole tabi tutulur.
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8.Di÷er Ödenekler

7. Azami AylÕk

6. Asgari AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi
ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

4. Nazara AlÕnan
Primsiz Eúde÷er
Süreler

 Geçindirilen 1 kiúi için aile giderlerine
katÕlÕm % 65 tir. (bk. YukarÕda aylÕ÷Õn
hesaplanma formülü / yöntemi,
çocuklar için (bk. Tablo XI- Aile
YardÕmlarÕ)
 Düzenli çalÕúan kimse için :
Geçindirmekle yükümlü oldu÷u
kimsesi varsa : Günde 37,97 E;
geçindirmekle yükümlü oldu÷u
kimsesi yoksa : günde 26,65 E.
 YalnÕz yaúayan kimse için : Günde
30,62 E, müúterek yaúayan kimse
için : Günde 27,18 E,
 Düzenli çalÕúmayan kimse için :
Geçindirmekle yükümlü oldu÷u
kimsesi varsa günde : 30,74 E, yoksa
23,05 E.
 Ödene÷in hesaplandÕ÷Õ günlük azami
ücret tavanÕ.
 Geçindirmekle yükümlü oldu÷u
kimsesi bulunan ve 3. kiúinin
bakÕmÕna muhtaç oldu÷unu
kanÕtlayan malüllere sabit bir ödenek
tahsis edilir. Günlük miktar : 5,16 E.

 Yoktur.

 % 100 kör veya felçli olup 4.050 gün
prim ödemiú olan sigortalÕlar yaúlarÕ
ne olursa olsun 10500 iú gününe
tekabül eden bir yardÕmdan
yararlanÕrlar.
 Felçli sigortalÕlar ve bunlarÕn aile

 Baúka ödenek yoktur.

617

 Bütün sigortalÕlar : 1.885 E.

 Ocak 1993 ten sonra yalnÕz
- 1. çocuk için aylÕ÷Õn % 8 i,
- 2. çocuk için aylÕ÷Õn % 10 u,
- 3. çocuk için aylÕ÷Õn % 12 si,
olarak verilir.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar için :
420,30 E.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Çeúitli malüllük aylÕ÷Õ úekilleri için
belirtilen miktarÕn 3/40 Õ.

 Sabit tam aylÕk (bk. YukarÕda belirtilen
miktarlar (40/40).
 AylÕk ocak 2003 ten sonra tahsis
edilmiúse : AralÕk 2002 ye kadarki
aylÕklar.
 Malüllük ödene÷i : KazançlarÕ bir aylÕ÷a
hak kazandÕrmayan kimselerle ilgili
olarak yÕlda 3.699 E.

 Uygulanmaz.

 Geçerli oturma süreleri (hastalÕkta,
iúsizlikte ve rehabilitasyonda geçen
süreler), 17 yaúÕndan sonraki yüksek
formasyon süreleri, 10 yaúÕna kadar
bir çocu÷un e÷itim süreleri, 60
yaúÕndan önce sigortalÕnÕn iú
görmezli÷ine yer veren süreler.
 BatÕda 1921 den, do÷uda 1927 den
sonra do÷an ana ve babalar için,
do÷umdan sonraki ilk 12 ay zarfÕnda
(1927 den sonraki do÷umlar için 36
ay zarfÕnda) bir çocu÷un e÷itim süresi
sigortalÕlÕk süresi olarak kabul edilir.

 Zam uygulanmaz. Bununla birlikte bk.
Aile YardÕmlarÕ, (Özel durumlar).
 AylÕk sahipleri için özel ödenekler söz
konusudur.

 Yoktur.

alÕnmaktadÕr. AylÕk tutarÕ kiúi baúÕna
düúen gayri safi milli gelirin ortalama
aylÕk miktarÕnÕn 4 katÕndan fazla
olamaz. Devlet memurlarÕ için,
aylÕklarÕndaki artÕúa göre 1991 yÕlÕ
gayri safi milli gelir ortalamasÕ yeniden
de÷erlendirilerek hesaplama yapÕlÕr.
 Son 10 yÕlda her ödenek için 200 güne
kadar geçen iúsizlik ve hastalÕk
ödene÷i süreleri, ikinci dünya savaúÕ
zarfÕnda Mukavemet Hareketine
katÕlma süreleri, askerlikte geçen
süreler, çocuklarÕn e÷itimi ile ilgili
ebeveyn izin süreleri.
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2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle
Birleûme
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme
Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon

Yeniden
Deøerlendirme

 Uygulanmaz.

 øhtisaslaúmÕú tesislerde yönetici
hekimler toplulu÷unun kararÕndan
sonra görevsel veya mesleki
rehabilitasyon (iúe uyum/alÕútÕrma
tedavisi) yapÕlÕr.

 Mümkündür.

 Tüketim fiyatlarÕ endeksinin 1,02 ile
çarpÕlan önceki anahtar endekse
eúitlendi÷i hallerde yeniden
de÷erlendirme otomatik olarak
yapÕlÕr.
 Ödenek tutarlarÕ yÕllÕk bir yeniden
de÷erlendirme kat sayÕsÕ tespit
edilerek genel refahtaki geliúmeye
uygulanÕr veya uyarlama maktu bir
ödenek ödemek suretiyle yapÕlÕr.
 Mümkündür.

 Malüllük derecesinin azaltÕlmasÕ için
aúa÷Õdaki önlemler alÕnÕr :
- Özel tÕbbi tedavi yardÕmlarÕ sa÷lanÕr,
- Sosyal hizmetler mevzuatÕ uyarÕnca
yerel mercilerce tÕbbi cihaz ve yardÕm
sa÷lanÕr,
- Mesleki rehabilitasyon sÕrasÕnda
bakÕm ödene÷i ödenir.
 Özel sektörde iú bulamayan sakatlara
çalÕúmaya elveriúli iseler kamu
mercileri öncelikli olarak iú verirler.
 Komün, sakat iúçi çalÕútÕran iúverenlere
yardÕmda bulunur.
 Toplu sözleúmelerle, iú piyasasÕnda iú
bulamayanlara yardÕm sa÷lanÕr.

 Mümkündür.

 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ gelirleri ile
birleúme mümkündür.

 Sosyal aylÕklar ve di÷er aylÕklar
(transfer gelirleri) için yeniden
de÷erlendirme oranÕ yÕlda bir
ücretlerdeki artÕúa göre tespit edilir.

 Sa÷lÕk ödene÷i : Çeúitli sa÷lÕk giderleri
ile ilgili olarak aylÕk sahibinin
katÕlÕmÕnÕn % 85 i.
 IsÕtma ödene÷i : Tam aylÕk almayan ve
yaúam koúullarÕ elveriúli olmayanlar
için kiúisel ödenek.

 En az 20 kÕúÕ çalÕútÕran bütün
iúletmeler fiilen çalÕúan sayÕsÕnÕn % 5 i
oranÕnda sakat iúçi çalÕútÕrÕrlar.
 Yerine getirilmeyen her istihdam için
aylÕk telafi edici aidatlar verilir:
- % 5 üzerinden % 3,
- ÇalÕúmayan kesim için, 105 E.
- % 3 üzerinden % 2,
- ÇalÕúmayan kesim için, 180 E.
- % 2 nin altÕndaki istihdamlar için 260
E.
 59 kiúiden az iúçi çalÕútÕran iúverenler
için özel hükümler uygulanÕr.

 Rehabilitasyon :
- TÕbbi yardÕmlar,
- Mesleki formasyon uygulamasÕ,
- Özellikle geçici süreler için
ödenekler.

 Ücretle birleúmede aylÕkta indirim
yapÕlÕr.

 øú kazasÕ geliri ile birleúme
mümkündür.

 AylÕk göstergedeki yÕllÕk uyarlama
önceki takvim yÕlÕna kÕyasla son
takvim yÕlÕndaki net artÕúa göre yapÕlÕr.

 BazÕ kesimlere (körler) tercihli iú verilir.

 Uygulanmaz.

 SÕnÕrsÕz birleúme mümkündür.

 Mümkün de÷ildir.

bireylerine bazÕ koúullarla ödenek
verilir.
 SakatlÕktan önceki 4 yÕl zarfÕnda prim
ödemiú olanlara, toplam 1000 gün
prim ödemiú olanlara vasÕfsÕz bir
iúçiye ödenen asgari ücretin 20 katÕ
ödenek ödenir.
 Her yÕl hükümetçe tespit edilen gelir
politikasÕna göre yeni de÷erlendirme
yapÕlÕr (genel kural olarak tüketim
fiyatlarÕndaki geliúme esas alÕnÕr).
AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

506

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi

 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúan
gruplarÕ için, gelir durumuna ba÷lÕ
yardÕmlarÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta rejimi.

SLOVAKYA
 461/2003 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar
Kanunu.
 195/1998 sayÕlÕ Sosyal YardÕm
Kanunu.
 5/2004 sayÕlÕ østihdam Hizmetleri
Kanunu.

 YardÕmlara vergi indirimi uygulanÕr.
øndirim belirli yÕllÕk bir plan dahilinde
uygulanan endekse göre yapÕlÕr.
MiktarÕ yasal iúsizlik ödene÷inin
azami miktarÕnÕn 9/10 unu aúmayan
yasal sigorta ödeneklerinden
yararlanan primli yardÕmlardan vergi
alÕnmaz.
 1.295,28 E tutarÕndaki aylÕktan veya
geçindirmekle kimsesi
bulunmayanlarÕn 1.092,93 E
tutarÕndaki aylÕklarÕndan % 3,55
oranÕnda prim kesilir. BazÕ koúullarla
dayanÕúma primi alÕnÕr.

 Vergi alÕnÕr.

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)

 AylÕk sahiplerinin hastalÕk sigortasÕ
prim oranÕ sandÕ÷Õn genel sa÷lÕk
sigortasÕ oranÕna ba÷lÕdÕr (ortalama
olarak % 7,1).
 Ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ primi : AylÕk
sahipleri için % 1,7).

 KÕsmi vergilendirme : YalnÕz gelirden
elde edilen kâr vergilendirilir. Baúka
bir gelir yoksa genellikle vergi
alÕnmaz.

 Vergi alÕnÕr.

ÜLKELER
FùNLANDùYA
ùSVEÇ
 347/1956 sayÕlÕ Ulusal AylÕklar Kanunu.  1962 tarihli Genel Sosyal Sigorta
 72/1956 sayÕlÕ Gemi AdamlarÕ AylÕklarÕ
Kanunu.
Kanunu.
 1988 tarihli Araba Ödene÷i Kanunu.
 395/1961 sayÕlÕ Ücretli AylÕklarÕ
 1993 tarihli Sosyal YardÕm Ödene÷i
Kanunu.
Kanunu.
 549/2003 sayÕlÕ Komün ødareleri
 AylÕk Sahipleri için Ek Lojman Ödene÷i
Müstahdemlerinin AylÕklarÕ HakkÕnda
Kanunu.
Kanun.
 1998 tarihli SakatlÕk Ödene÷i ve Sakat
 280/1966 sayÕlÕ Devlet MemurlarÕ
Çocuklar Tedavi Ödene÷i HakkÕnda
Kanunu.
Kanun.
 298/1966 sayÕlÕ Lüteryen Kilisesi
AylÕklarÕ Kanunu.
 468/1969 sayÕlÕ Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlarÕn
AylÕklarÕ HakkÕnda Kanun.
 TarÕm øúverenleri Kanunu.
 1056/1999 sayÕlÕ Sanatkârlar ve Di÷er
BazÕ Ücretliler HakkÕnda Kanun.
 Bütün sigortalÕlar için zorunlu kamu
 økili Sistem :
rejimi.
1) Bütün ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve tarÕm iúverenleri için gelire ba÷lÕ
aylÕk sigorta rejimi;

 Yoktur.

 Ocak 2003 ten sonraki yardÕmlar
vergiye tabidir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
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 Bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için, sürekli maktu iúgöremezlik
ödeneklerini içeren sosyal sigorta
rejimi.

BùRLEúùK KRALLIK
 1992 tarihli sosyal Güvenlik Primleri ve
YardÕmlarÕ Kanunu.
 1994 tarihli Sosyal Güvenlik
(øúgöremezlik) Kanunu.
 2002 tarihli østihdam Kanunu.

 Sosyal güvenlik kurumlarÕnÕn
DayanÕúma HesabÕna ödenen
aylÕklardan kesilen özel primler Ocak
2008 de kaldÕrÕlacaktÕr. Halen 397 E
ile 1.174 E arasÕndaki aylÕklardan % 1
prim kesilmektedir.

 Savaú malülleri, savaútan zarar gören
kiúiler ve aile bireyleri, körler ve
felçliler için ba÷ÕúÕklÕk söz konusudur.

 Vergi alÕnÕr.
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Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi

 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 Bir kimse sa÷lÕklÕ çalÕúma gücüne
kÕyasen % 40 oranÕnda (tam malüllük
için % 70 oranÕnda) iúgücü kaybÕna
u÷rarsa, bu kayÕp a÷Õr ve uzun süreli
sa÷lÕk sorunlarÕ sonucu meydana
gelmiúse, malüllük aylÕ÷Õna hak
kazanÕr.

 YÕllÕk geliri aylÕk asgari ücretin 12
katÕnÕn altÕnda olan (1.809 E)
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕr.

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

 Aúa÷Õdaki kimseler sigortasÕna
zorunlu prim öderler:
- Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
askeri veya sivil hizmet görenler, 6
yaúÕndan (sakatsa 7 yaúÕndan)
küçük bir çocu÷a bakan kimseler.

Uygulama AlanÖ

 16 yaúÕndan yukarÕ herkes iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕ olabilir.
 Polis, ordu ve gümrük görevlileri için
özel rejim.

 Ulusal aylÕk : Özel bir oran yoktur.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : Azami 2/5 oranÕnda
øúgöremezlik / KÕsmi Malüllük aylÕ÷Õ :
Azami % 35 / Bireysel erken emekli
aylÕ÷Õ : Özel bir oran yoktur.

 Ulusal aylÕk ve gelire ba÷lÕ yasal aylÕk :
- Malüllük aylÕ÷Õ : HastalÕk nedeniyle
çalÕúma gücü kaybÕna u÷rayan ve en
az 1 yÕl çalÕúamayacak durumda olan
her sigortalÕ kimse;
- Uyum ödene÷i : Kaybetti÷i çalÕúma
gücünü yeniden kazanmak için
rehabilitasyona tabi tutulan kimse;
malül sayÕlÕr.
 Bireysel erken emekli aylÕ÷Õ : 1943
yÕlÕnda veya daha önce do÷an, uzun
süre bir mesleki faaliyet icra eden ve
stres, yorgunluk veya iúe ba÷lÕ di÷er
nedenlerle mevcut faaliyetini sürdürme
gücüne sahip olmayan sigortalÕ malül
sayÕlÕr.

2) Asgari aylÕ÷Õ garanti eden, ulusal
aylÕ÷Õ içeren üniversel sistem.
 AylÕk rejimleri ulusal aylÕ÷Õn belirli bir
tavana aúmasÕ halinde ödenmemesini
öngörecek úekilde bütünleútirilir.
 Ulusal aylÕk :
- 16-65 yaú arasÕnda bütün oturanlar,
14-65 yaú arasÕnda bütün ücretliler ve
18-65 yaú arasÕnda bütün sigortalÕ
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
 Ücretlilerin aylÕklarÕ ile ilgili olup farklÕ
durumlara genel ilkelerin
uygulanmasÕnÕ öngören Ücretliler AylÕk
SigortasÕ Kanunu uyarÕnca çeúitli
sosyal gruplara özel hükümler
uygulanÕr.
 Ücretliler için ba÷ÕúÕklÕk yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlardan tarÕm
iúverenleri için prime tabi yÕllÕk gelirleri
5.504,14 E (ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar) ve
2.752,07 E (tarÕm iúverenleri) olanlar
4 ay ba÷ÕmsÕz faaliyet icra ettikten
sonra zorunlu sigortalÕ olurlar.

 % 25

 Sürekli veya uzun süreli øúgöremezlik
malüllük halidir.

 Ba÷ÕúÕklÕk yoktur.

 øsveç’te oturan 19-64 yaú arasÕndaki
sigortalÕlar ve 19 yaúÕn altÕndaki sakat
çocuklar.

 Genel øúgöremezlik : % 100

 HastalÕk, bedensel veya ruhsal sakatlÕk
sonucu 52 hafta süre ile geçici
øúgöremezlik ödene÷ine hak kazanan
veya kazanaca÷Õ varsayÕlan kiúinin
durumudur.

 Geliri ücretlerin alt sÕnÕrÕnÕn (157 E)
altÕnda olanlara ve yÕllÕk gelirleri en az
6.244 E olan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlara
yardÕm sa÷lanmaz ve bunlar prim
ödemezler.

 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve
iúsizler (nisan 1977 den önce sigortalÕ
olmayÕ tercih eden evli kadÕnlar hariç).
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3. Referans Ücret veya
Matrah

2.Hesaplama Formülü
veya Yöntemi veya
AylÕk MiktarÕ

 1994 ten itibaren bütün sigortalÕlÕk
süresi zarfÕnda prime tabi ücretler.

 øúgöremezlik oranÕ, bütün sigortalÕlÕk
süresi boyunca prime tabi ücretler
miktarÕ.
 Miktar, e÷er malüllük alkol veya
uyuúturucu alma sonucu meydana
gelmiúse ikiye bölünür.
 øúgöremezlik % 70 ten fazla ise veya
% 40 ile % 70 arasÕnda ise çeúitli
unsurlara göre formül uygulanÕr.
 AyrÕca yükseltme yöntemleri vardÕr.

 Prim ödeme süresi yaúa ba÷lÕdÕr (2228 yaú arasÕnda 1 ila 5 yÕl).
 28 yaúÕndan yukarÕ kimseler malüllük
derecesinin artmasÕndan önceki 10
yÕlda gerekli süre zarfÕnda prim
ödemiú olmak zorundadÕrlar.

3.Hak KazandÕran
Asgari SigortalÕlÕk
Süresi

Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ tahsisine ba÷lÕdÕr.

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 Ulusal aylÕk : Uygulanmaz.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : AylÕ÷a hak
kazandÕran ücret son 10 yÕlÕn
ücretlerine dayanÕr ve her iú iliúkisi için
ayrÕ hesaplanÕr. 1996 dan itibaren
nazara alÕnan yÕllar sayÕsÕ 4-10 yÕl
arasÕnda de÷iúir. 10 yÕllÕk süre tam
olarak 2005 te alÕnmÕútÕr. Özellikle
düúük olan yÕllÕk gelir yÕllarÕ nazara
alÕnmaz. Nazara alÕnan ücret kredi
olarak kaydedilen süre için son
istihdamda aylÕ÷a konu olan ücrettir.
 Referans ücretler için tavan söz konusu
de÷ildir.

 Ulusal aylÕk : Oturma durumu, gelire
ba÷lÕ aylÕk miktarÕ, evlilik durumu ve
belediyeye ba÷lÕ miktarlar.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : AlÕnacak aylÕk
miktarÕ artÕ aylÕk yaúÕna kadar kredi
olarak kaydedilen yÕllar.
 Ulusal aylÕk aile ve belediye durumuna
göre, tam oranlÕ aylÕk oturma süresine
göre, gelire ba÷lÕ aylÕk hastalÕk
yÕllarÕna ve kredi olarak kaydedilen ek
süreye göre hesaplama yöntemleri
vardÕr. KÕsmi malüllük aylÕ÷Õ tam
aylÕ÷Õn % 50 si kadardÕr.

 Ulusal aylÕk : 16 yaúÕndan sonra
Finlandiya’da 3 yÕl oturma koúulu.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : Ücretliler : Staj
koúulu aranmaz / Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar :
4 ay.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ tahsisine kadar.
 Uyum Ödene÷i : HastalÕk ödene÷inin
azami ödeme süresinin (300 gün)
sona ermesinden itibaren malüllük
aylÕ÷Õ tahsisine kadar.
 Bireysel erken emekli aylÕ÷Õ : 65 yaúÕna
kadar.

 Mesleki faaliyet, hastalÕk telafi yardÕmÕ
ve malüllük derecesine göre de÷iúen
formüller uygulanÕr. Azami miktar 2130 yaú arasÕndaki kimseler için 795 E
ile 829 E arasÕnda de÷iúir.
 HastalÕk telafi yardÕmÕ asgari 844 E,
azami 1.689 E.
 Çocuk bakÕmÕ ödene÷i : 880 E /
SakatlÕk ödene÷i : 543 E.
 Maktu miktarlar malüllük derecesine
ba÷lÕdÕr.

 Ödenekler malüllük derecesine
ba÷lÕdÕr.

 19-64 yaú arasÕnda mesleki faaliyetin /
hastalÕ÷Õn telafisi 30-64 yaú arasÕnda.
 Sakat çocuk bakÕm ödene÷i : Sakat
çocu÷a bakan ebeveyne ödenir.
 Sakat ödene÷i : 16-65 yaú arasÕnda
özel bir bakÕma muhtaç olacak
derecede sakat olan ve sakatlÕ÷Õ
nedeniyle özel giderleri olan herkese
ödenir.
 Mesleki faaliyetin garanti edilmesi :
HastalÕk telafi yardÕmÕ : En az 1 yÕl
zarfÕnda yaúla ilgili bir kadrolu süre
boyunca bir gelire hak kazanmak
úarttÕr. Yararlanma süresi yaúa göre
de÷iúir.
 Çocuk bakÕm ödene÷i : Oturma koúulu.
 Sakat ödene÷i : Oturma koúulu.

 Uygulanmaz.
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 Sürekli øúgöremezlik Ödene÷i: 110 E.
 Yaúla ilgili ek ödenek, malüllük 35
yaúÕndan önce meydana gelmiúse 23
E, 35/44 yaú arasÕnda meydana
gelmiúse 12 E.

 Kiúisel çalÕúma gücündeki geliúme,
gerekli iúgöremezlik eúi÷ine
ulaúÕldÕ÷ÕnÕn tespiti için tÕbbi
ölçümleme.

 øúgöremezlik süresi döneminde 52
hafta zarfÕnda geçici iúgöremezlik
ödeneklerine hak kazanmak gerekir.

 Sürekli øúgöremezlik Ödene÷i: 1 yÕl
iúgöremezlikten sonra emeklilik
yaúÕna kadar (erkek 65, kadÕn 60).
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 Yoktur.

 Yoktur.

 Temel aile hizmetlerini yerine
getirecek derecede çalÕúma gücüne
sahip olmayanlar için Telafi YardÕmÕ :
Sosyal Hizmetler : økametgâhta ve
kurumsal hizmetler / Para yardÕmlarÕ
: bk. Tablo XI – Gelir Garantisi.

 AylÕklar her yÕl 1 ocakta ücretlerdeki
ortalama artÕúa göre, son yÕlÕn 3. üç
ayÕndaki ve önceki yÕla ait gelirlerin
karúÕlaútÕrÕlmasÕ suretiyle yeniden
derlendirilir.

 AynÕ nitelikteki yardÕmlarÕn (örne÷i
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ veya hizmet yÕllarÕ)
birleúmesi halinde en yüksek aylÕk
ba÷lanÕr.
 FarklÕ nitelikteki yardÕmlarÕn birleúmesi
halinde (örne÷in ölüm aylÕ÷Õ) yüksek
aylÕ÷Õn tamamÕ, di÷erinin yarÕsÕ
ba÷lanÕr.
 De÷iúik tipten aylÕklarÕn (örne÷in
askeri aylÕk) birleúmesi mümkündür.

6. Asgari AylÕk

7. Azami AylÕk

8.Di÷er Ödenekler

Yeniden
Deøerlendirme

Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle
Birleûme
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 Yoktur.

 Malüllü÷ün menúeini ve emeklilik
yaúÕnÕ ayÕran süre eúde÷er süredir.

5. Geçindirilen Kiúi
ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

4. Nazara AlÕnan
Primsiz Eúde÷er
Süreler

 Ulusal aylÕk yÕlda bir defa hayat
pahalÕlÕ÷Õna göre, gelire ba÷lÕ aylÕk
fiyatlardaki ve ücretlerdeki geliúmenin
a÷ÕrlÕklÕ ortalamasÕna göre
de÷erlendirilir (65 yaúÕndan küçük
veya büyük kiúi gruplarÕna göre
aylÕklar için iki farklÕ a÷ÕrlÕklÕ durum
kullanÕlÕr).
 YalnÕz ulusal aylÕk rejiminden ba÷lanan
aylÕk ödenir.
 Gelirle aylÕ÷Õn birleúmesi halinde ulusal
aylÕkta indirim yapÕlÕr. Gelire ba÷lÕ
aylÕ÷Õn iú kazasÕ geliri ile birleúmesi
halinde gelire ba÷lÕ aylÕk ikinci
derecede kalÕr.
 Malüllük aylÕ÷Õ hastalÕk ödene÷i uzun
süre ödenmedi÷i sürece ba÷lanmaz.
Bu kural bireysel emekli aylÕ÷Õna
uygulanmaz.

 AylÕk sahipleri için DÕú yardÕm Ödene÷i,
aylÕk sahiplerine Lojman Ödene÷i,
aylÕk almayanlara Malüllük Ödene÷i,
Uyum Ödene÷i veya Uyum TahsisatÕ
(rehabilitasyon gereken hallerde
ödenir).

 Yoktur.

 Yoktur.

 Eú : Ulusal aylÕk : Zam yoktur / Gelire
ba÷lÕ aylÕk : Zam yoktur.
 Çocuklar : Ulusal aylÕk : 16 yaúÕndan
küçük her çocuk için ayda 18,41 E
zam yapÕlÕr.

 ølke olarak eúde÷er süre yoktur. Ancak,
analÕk nedeniyle kesintili ödenek
süreleri 1 yÕldan az ise bu yÕl eúde÷er
süre olarak kabul edilir.
 Bu kural bazÕ ücretli gruplarÕ ve
sanatkar gruplarÕ için uygulanmaz.

 SakatlÕk ödene÷i ile sakat çocuk bakÕm
ödene÷i birleútirilir.

 Fiyatlardaki geliúmeye göre (baz
miktar) her yÕl yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Zevce : Zam intikal (geçiú) kurallarÕna
göre 65 yaúÕn altÕndaki bazÕ kadÕnlara
ödenir.
 Çocuklar : AynÕ kurallara göre çocuk
ek yardÕmÕ : 16 yaúÕndan küçük her
çocuk için 1989 yÕlÕ itibariyle
yararlanÕcÕ durumunda bulunan
kimselere ödenir.
 Malüllük derecesine ba÷lÕ maktu
ödenek verilir.
 AylÕklar baz miktarÕn 7,5 katÕnÕ aúan
gelirler üzerinden hesaplanmaz.
 Maktu ödenekler malüllük derecesine
ba÷lÕdÕr.
 DÕú yardÕm Ödene÷i, (3. kiúinin
bakÕmÕna muhtaç olan a÷Õr sakat
kiúiler için), VasÕta (araba) Ödene÷i,
aylÕk sahipleri için Lojman Ödene÷i.

 Sakat kimsenin yararlandÕ÷Õ malüllük
aylÕ÷Õ, kazanÕlan gelirlerle ilgili primler
ve 65 yaúÕna kadar aylÕklarÕn tahmin
edilen miktarÕ esas alÕnarak
hesaplanÕr.

 øúgöremezlik ödene÷i, dÕú yardÕm
ödene÷i, sakat kimse bakÕm ödene÷i,
savaú veya iúle ilgili malüllük aylÕ÷Õ ile
birleútirilir.

 Primsiz yardÕmlar/ Ba÷ÕmlÕlÕk
yardÕmlarÕ, haftada 117 E dan fazla
kazanamayan kimselere bakan ve
bakÕm ödene÷i alan baúka bir
kimseye en az 35 saat yardÕmcÕ olan
kimselere ödenen ödenek (bk. Tablo
XII – Ba÷ÕmlÕlÕk).
 Fiyatlardaki genel geliúme düzeyine
göre en az yÕlda bir defa nisan ayÕnda
yasal olarak yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Maktu ödenekler.

 Maktu ödenekler.

 Eú : Sürekli øúgöremezlik yardÕmÕ artÕ
60 yaúÕndan yukarÕ eúler için veya
geçindirilen bir çocu÷a sahip kimseler
için 51 E, uzun süre için 60 E.
- Geçindirilen çocuk zammÕ : 1 çocuk
için 14 E, di÷er her çocuk için 17 E.

 60-65 yaú arasÕnda erkeklere bakÕm
hizmeti gören kimseler için hastalÕk,
iúgöremezlik ve iúsizlik süreleri
eúde÷er süre kabul edilir.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Mesleki Bir Gelirle
Birleûme
Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon

 Yoktur.

 Yoktur.

 YÕllÕk gelirin vergiye tabi olmayan dilimi
Komün vergilerinde : YalnÕz yaúayan
kimse için 6.690 E, evli kimse için
5.710 E dur.

 Düúük aylÕk sahipleri hariç aylÕklar ve
gelirler vergiye tabidir. YalnÕz ulusal
aylÕk ödeniyorsa bu aylÕktan gelir
vergisi alÕnmaz.
 Malüllük aylÕ÷Õ, aylÕk sahibi dÕú yardÕm
ödene÷i ve aylÕk sahipleri ile ilgili
lojman ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

 Her istihdamda sakatlara öncelik
tanÕnÕr.

 Malüllü÷ü önlemek için sigorta FonlarÕ
rehabilitasyon hizmeti sunar.
 Ulusal aylÕk : AylÕk sahiplerinin
rehabilitasyonu için ulusal aylÕ÷a % 10
ilave ödenek eklenir.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : Malüllük aylÕ÷Õ kadar
rehabilitasyon aylÕ÷Õ verilir.
 AyrÕca aktif yaúama uyum için % 33 ek
ödenek verilir.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕnÕn düzenlenmesi
çerçevesinde uygulanÕr.
 Çeúitli kür türleri uygulanÕr.
 Korunan iúyeri atelyeleri tesisi için
ödenek verilir.
 Ba÷ÕmsÕz sakat kimseler için
hareketlilik ödene÷i (asgari de÷erin
24 katÕna kadar) ödenir.
 Sakat kimseye bakan yardÕmcÕya
ödenek verilir.
 Çeúitli ödenekler için (istihdama
hazÕrlÕk, iúsizlerin nakilleri vb.
ödenek) tahsis edilir.
 østihdam de÷iúikli÷i ve aktif yaúam
önlemleri için yardÕmlar sa÷lanÕr (bk.
Tablo XI – Gelir Garantisi)

 20 veya daha fazla iúçi çalÕútÕran her
iúveren mevcut çalÕúan sayÕsÕnÕn en
az % 3,2 si kadar sakat iúçi
çalÕútÕrmak zorundadÕr. Aksi halde
para cezasÕna çarptÕrÕlÕr.
 % 25 ten fazla sakat iúçi çalÕútÕran
iúverenler Sa÷lÕk Fonuna her ücretli
için % 10 yerine % 2,6 oranÕnda
daha az prim öderler. % 25 ten fazla
olmasa dahi a÷Õr sakat çalÕútÕran
iúverenler aynÕ kuraldan yararlanÕrlar.

 BazÕ koúullar ve kurallarla birleúme
olabilir.

 Mümkündür.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.
 Lojman ödene÷i, sakatlÕk ödene÷i,
sakat çocuk bakÕm ödene÷i
(ola÷anüstü giderleri kapsÕyorsa)
vergi haricidir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

623

 Sürekli øúgöremezlik ödenekleri
vergiye tabidir.
 Sakat kimselerin dÕú yardÕm ödene÷i
ve a÷Õr sakat ödene÷i vergiye tabi
de÷ildir.
 BakÕmÕ sa÷layan kiúilere ait ödenek
(çocuklarla ilgili ek ödenek hariç)
vergiye tabidir.
 KÕsa süreli ve yüksek oranlÕ sakatlÕk
ödeneklerinden vergi alÕnabilir.

 20 kiúi çalÕútÕran iúyerleri fiili
mevcutlarÕnÕn % 3 ü oranÕnda kayÕtlÕ
sakat çalÕútÕrmak zorundadÕrlar.
 Boú kadrolar park kontrolü veya
asansör hizmeti yapan sakatlara
tahsis edilir.

 Ulusal Sa÷lÕk Servisi önleyici sa÷lÕk
yardÕmlarÕ ve tedavi hizmeti
yardÕmÕnda bulunur.
 østihdam Kanunu uyarÕnca mesleki
yönlendirme önlemleri alÕnÕr.
 Benzeri düzenlemeler ørlanda’da da
uygulanÕr.

 Cihazlar ve bakÕmÕ yapan kiúiler için
yardÕm olarak mesleki formasyonla
kÕsmi malüllük aylÕ÷ÕnÕn birleútirilmesi
mümkündür.

 SakatlarÕn istihdamÕ için özel kotalar
yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 Bir mesleki faaliyet icra eden
herkes (iste÷e ba÷lÕ sigorta
mümkündür).

Uygulama AlanÖ
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 Aktif nüfus için, sigortalÕlÕk
süresine ve primlere ba÷lÕ
ödenekleri içeren (maktu
miktar) zorunlu sosyal
sigortasÕ sistemi.

LÜKSEMBURG
 Sosyal Sigortalar Kodu
(Kitap III)

 Yoktur.

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan
Sosyal Prim Kesilmesi
 Yoktur.

 Aile yardÕmÕ alan veya bakÕmÕ

 Aktif kiúiler ve benzerleri.
 Bir gelir yardÕmÕ, iúsizlik
ödene÷i veya emeklilik
öncesi iúsizlik ödene÷i
alanlar.

 øúveren ve ücretli primleri ile
finanse edilen, ücrete ba÷lÕ
yardÕmlarÕ içeren sosyal
sigorta sistemi.

MACARùSTAN
 Sosyal Sigorta AylÕklarÕ
HakkÕnda 1997 tarihli
Kanun.

 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
(bk. Tablo I- Finansman)

 Bütün aktif kimselere maktu
bir yardÕm sa÷layan sosyal
sigorta sistemi.

ÜLKELER
MALTA
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu (Bölüm 18).

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)

 Devlet vergisi herkes için 1.530 E dur.
 AylÕk vergiye tabi olmayan tam dilimi
aúarsa aúan miktarÕn % 70 i oranÕnda
indirim yapÕlÕr. Vergiye tabi olmayan
dilim : Tam indirim - % 70 (tam vergiye
tabi olmayan dilim).
 AylÕk Komün vergilerinde yalnÕz
yaúayan kimse için 16.243 E nun, evli
kimse için 13.876 E nun üstünde ise,
indirim yapÕlmaz.
 Devlet vergisi 3.715 E dur.
 AylÕk sahipleri için hastalÕk sigortasÕ
primi vergiye tabi gelirin % 1,5 idir.
Baúka prim kesilmez.

 WAO : 65 yaúÕn altÕndaki
ücretliler.
 WAZ : Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve
serbest meslek sahipleri,
bunlarÕn kendileri ile birlikte
çalÕúan eúleri, 17-65 yaú
arasÕnda Hollanda’da
oturanlardan iúgöremez

HOLLANDA
 Malüllük SigortasÕ Kanunu
(WAO).
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar Malüllük
SigortasÕ Kanunu (WAZ).
 WAO : 104 hafta
øúgöremezlik süresinden
sonra en az % 15 oranÕnda
iúgöremez durumda olan 65
yaúÕn altÕndaki arÕzalÕ
çalÕúanlar için ödenek.
 WAZ : Bir iúveren emrinde
çalÕúmayan, fakat iúinden
belirli bir gelir elde eden
arÕzalÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için ödene÷i öngören
sigorta.
 Genç Sakatlar øúgöremezlik
Kanunu asgari bir geliri
öngörür.

 Yoktur.

 Mesleki faaliyeti ne olursa
olsun Norveç’te oturan 16
yaúÕndan yukarÕ kimseler
(zorunlu sigorta).
 Ek AylÕk : Bütün aktif
kimseler.

 Ulusal sigorta üniversel bir
sistemdir. SigortalÕnÕn
çalÕúma gücünde muhtemel
bir iyileúme beklenmiyorsa
malüllük aylÕ÷Õ yerine geçici
malüllük ödene÷i verilir.
 AylÕklar rejimi üç unsurdun
oluúur:
1) Oturma süresine ba÷lÕ
baz aylÕk,
2) Gelir düzeyini yansÕtan
yÕllÕk aylÕk puanlarÕna ba÷lÕ
ek aylÕk,
3) Ek aylÕ÷a hak
kazanamayan veya belirli bir
miktarÕn altÕnda hak
kazanan kimselere aradaki
fark tutarÕnda fark yardÕm
tahsisi.

NORVEÇ
 1997 tarihli Ulusal Sigorta
Kanunu.
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1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi

Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

Zorunlu Sigortadan
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 Yoktur.

 Uzayan bir hastalÕk veya
bedensel / zihinsel bir özür
nedeniyle iúgöremez
duruma düúen, en son icra
etti÷i mesle÷ini devam
ettiremeyecek durumda
bulunan veya kendi gücüne
ve davranÕúlarÕna cevap
veren baúka bir iúi
yapamayan kimse malül
sayÕlÕr.

 Bir takvim yÕlÕnda 3 ayÕ
geçmeyen geçici iúlerde
önceden belirlenen süre
zarfÕnda tesadüfen
çalÕúanlar zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕr.
 Sosyal asgari ücretin 1/3 ünü
aúmayan mesleki gelire
sahip ücretsiz faaliyetler
sigorta kapsamÕ dÕúÕndadÕr.

 % 67.

 Üç grup malüllük vardÕr:
- ÇalÕúma gücünde en az % 67
azalma,
- ÇalÕúma gücünde % 100
azalma,
- ÇalÕúma gücünde % 100
azalma ve 3. kiúinin bakÕmÕna
muhtaçlÕk hali,

 Aile yardÕmÕ alan veya bakÕmÕ
üstlenen kiúilerden ödenek
alan kimseler.
 Zorunlu sivil veya askeri
hizmet yapanlar.
 Yoktur.

 Ücretli veya ba÷ÕmsÕz
malüllü÷ü en az 3 yÕl devam
ettiremeyenlerin durumu.

 øúgöremezlik sürekli olmalÕ ve
sigortalÕ tam veya kÕsmi
süreli bir iúi düzenli olarak
yapamamalÕdÕr.
øúgöremezlik a÷Õr bir
hastalÕktan, bedensel bir
arÕzadan veya zihinsel bir
özürden ileri gelebilir.
 øki grup mevcuttur :
1) Bedensel veya zihinsel bir
arÕza nedeniyle bir iúi tam
veya kÕsmi olarak
yapamayanlar,
2) Sürekli øúgöremez
durumda bulunanlar,
Uzmanlar Kurulunca
haklarÕnda bir iúi sürekli veya
en az 3 yÕl süre ile
yapamayacaklarÕ yolunda karar
verilenler kapsamdadÕr. 3 yÕlÕn
altÕndaki iúgöremezliklerde
talep reddedilir.

 16 yaúÕndan küçük, 65
yaúÕndan büyük kimseler.

 WAO : % 15.
 WAZ : % 25.

 Tam veya kÕsmi iúgöremez
durumda bulunan kimsenin
hastalÕk veya sakatlÕk
nedeniyle sa÷lÕklÕ bir
kimsenin yaptÕ÷Õ iúi
yapamamasÕ gerekir. øú
kazasÕ sonucu malüllüklerde
de durum aynÕdÕr.

oturanlardan iúgöremez
duruma düúenler, 17
yaúÕndan beri sakat olup
hemen önceki 6 ay zarfÕnda
ö÷renim yapanlar.
 Yoktur.
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 % 50.
 Yeniden aktif duruma
gelenler için % 20. Asgari
orandan sonraki baremler
her aúama için % 5. Geçici
malüllük ödene÷ine hak
kazandÕran asgari % 30

 Geçici malüllük ödene÷i veya
malüllük aylÕ÷Õ :
- Bir hastalÕk, sakatlÕk veya
kaza nedeniyle sürekli
iúgöremezliklerde aylÕk
ba÷lanÕr.
- Sa÷lÕk durumu esas itibariyle
iúgöremezlik veya çalÕúma
gücünde azalma ile izah
edilir.

 Yoktur. Ancak gelirleri baz
miktarÕn (7.159 E) altÕnda
olanlar aylÕk puandan
yararlanamazlar.
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Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ ve
benzeri süre sayÕsÕ (maktu
miktarlar) ve nazara alÕnan
ücretler toplamÕ (oranlar ve
zamlar).
 Erken malüllük halinde özel
zamlar.

 Sürekli øúgöremezlik halinde :
Hemen.
 Geçici øúgöremezlik halinde :
HastalÕk günlük ödene÷i
sona erdi÷inde veya böyle
bir hal yoksa 6 ay kesintili
malüllük süresi sona
erdi÷inde 65 yaúÕnda yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ ba÷lanÕr.
 Malüllük tarihinden önceki 3
yÕlda 12 ay sigortalÕlÕk
süresi. Bu 3 yÕllÕk süre
benzeri sürelerle çakÕútÕ÷Õ
ölçüde geniúletilir.
 Kaza ve hastalÕk sonucu
malüllüklerde staj koúulu
uygulanmaz.

 Malüllü÷ün meydana geldi÷i
tarihteki yaú / Primli mesleki
faaliyet / Talep sahibinin bir
mesleki aylÕk alÕp almadÕ÷Õ.

 Malüllü÷ün Sa÷lÕk Kurulu
Raporu ile kanÕtlanmasÕ
gerekir. Raporda bir tarih
belirtilmemiúse talep tarihi
malüllü÷ün baúladÕ÷Õ tarih
olarak kabul edilir. YaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ sahibi malüllük aylÕ÷Õ
talep edemez. AylÕk yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna kadar devam eder.
 Malüllü÷ün meydana geldi÷i
tarihteki yaúa göre de÷iúir.
22-55 + yaúlar arasÕnda 1520 yÕl gerekir.

 18 yaúÕndan beri veya en
uzak tarih olarak 1965 ten
beri ödenen prim sayÕsÕ /
Talep sahibinin bir mesleki
aylÕk alÕp almadÕ÷Õ.

 Asgari 5 yÕl prim ödeme
süresi gerekir.

 Emeklilik yaúÕna kadar
ödenir.

 WAO : Birinci YardÕm :
Malüllük derecesi / Son
ücret / Ödene÷in Geçerli
oldu÷u tarihteki yaú.
 Sürekli YardÕm : Yaúa göre
maktu bir ek miktar ile maktu
baz miktar.
 WAZ : Ödenek miktarlarÕ
malüllük derecesine ve baz
orana göre (kaybedilen gelir
miktarÕ) de÷iúir.

 Staj koúulu aranmaz.

 WAO : 32-59 + yaúa göre 6
ay ila 6 yÕl (veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ tahsisine kadar).
 WAZ : 65 yaúÕna kadar.

 Geçici Malüllük Ödene÷i :
øúgöremezlik derecesi / aile
durumu / Malüllükten önceki
yÕlda iúten elde edilen gelir
düzeyi veya daha elveriúli
ise önceki 3 yÕlÕn ortalamasÕ.
 Malüllük AylÕ÷Õ : øúgöremezlik
derecesi / SigortalÕlÕk
sürelerinin uzunlu÷u / kredi
sürelerinin uzunlu÷u / AylÕk
puan yÕl sayÕsÕ / øúten elde

 Geçici malüllük ödene÷i ve
malüllük aylÕ÷Õ : Malüllük
tarihinden önce 3 yÕl
sigortalÕlÕk süresi.
 16 yaúÕndan sonra 5 yÕl
sistem dÕúÕ kalmamak
koúulu ile sigortalÕlÕ÷Õn
baúlamasÕndan 1 yÕl sonra
yukarÕdaki koúul yerine
getirilmiú olmaz.
 26 yaúÕn altÕnda olup
malüllük tarihinde ulusal
sigortaya tabi olan kimseler
3 yÕl koúulundan
ba÷ÕúÕktÕrlar. Bu koúul baz
aylÕk ve ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷inde uygulanmaz.
 Ek aylÕk için baúka koúul : En
az 3 yÕl zarfÕnda kendi puanÕ
bulunmak.

veya % 40 øúgöremezlik
düzeylerini test etmek için
2004 yÕlÕnda baúlatÕlan 3
pilot yÕl öngörülmüútür.
 Geçici malüllük ödene÷i ve
aylÕ÷Õ : 18-67 yaú.
 Yaú sÕnÕrsÕz bazÕ ek giderler
de ödenir.
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Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ ve
benzeri süre sayÕsÕ (maktu
miktarlar) ve nazara alÕnan
ücretler toplamÕ (oranlar ve
zamlar).
 Erken malüllük halinde özel
zamlar.

 Sürekli øúgöremezlik halinde :
Hemen.
 Geçici øúgöremezlik halinde :
HastalÕk günlük ödene÷i
sona erdi÷inde veya böyle
bir hal yoksa 6 ay kesintili
malüllük süresi sona
erdi÷inde 65 yaúÕnda yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ ba÷lanÕr.
 Malüllük tarihinden önceki 3
yÕlda 12 ay sigortalÕlÕk
süresi. Bu 3 yÕllÕk süre
benzeri sürelerle çakÕútÕ÷Õ
ölçüde geniúletilir.
 Kaza ve hastalÕk sonucu
malüllüklerde staj koúulu
uygulanmaz.

 Malüllü÷ün meydana geldi÷i
tarihteki yaú / Primli mesleki
faaliyet / Talep sahibinin bir
mesleki aylÕk alÕp almadÕ÷Õ.

 Malüllü÷ün Sa÷lÕk Kurulu
Raporu ile kanÕtlanmasÕ
gerekir. Raporda bir tarih
belirtilmemiúse talep tarihi
malüllü÷ün baúladÕ÷Õ tarih
olarak kabul edilir. YaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ sahibi malüllük aylÕ÷Õ
talep edemez. AylÕk yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna kadar devam eder.
 Malüllü÷ün meydana geldi÷i
tarihteki yaúa göre de÷iúir.
22-55 + yaúlar arasÕnda 1520 yÕl gerekir.

 18 yaúÕndan beri veya en
uzak tarih olarak 1965 ten
beri ödenen prim sayÕsÕ /
Talep sahibinin bir mesleki
aylÕk alÕp almadÕ÷Õ.

 Asgari 5 yÕl prim ödeme
süresi gerekir.

 Emeklilik yaúÕna kadar
ödenir.

 WAO : Birinci YardÕm :
Malüllük derecesi / Son
ücret / Ödene÷in Geçerli
oldu÷u tarihteki yaú.
 Sürekli YardÕm : Yaúa göre
maktu bir ek miktar ile maktu
baz miktar.
 WAZ : Ödenek miktarlarÕ
malüllük derecesine ve baz
orana göre (kaybedilen gelir
miktarÕ) de÷iúir.

 Staj koúulu aranmaz.

 WAO : 32-59 + yaúa göre 6
ay ila 6 yÕl (veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ tahsisine kadar).
 WAZ : 65 yaúÕna kadar.

 Geçici Malüllük Ödene÷i :
øúgöremezlik derecesi / aile
durumu / Malüllükten önceki
yÕlda iúten elde edilen gelir
düzeyi veya daha elveriúli
ise önceki 3 yÕlÕn ortalamasÕ.
 Malüllük AylÕ÷Õ : øúgöremezlik
derecesi / SigortalÕlÕk
sürelerinin uzunlu÷u / kredi
sürelerinin uzunlu÷u / AylÕk
puan yÕl sayÕsÕ / øúten elde

 Geçici malüllük ödene÷i ve
malüllük aylÕ÷Õ : Malüllük
tarihinden önce 3 yÕl
sigortalÕlÕk süresi.
 16 yaúÕndan sonra 5 yÕl
sistem dÕúÕ kalmamak
koúulu ile sigortalÕlÕ÷Õn
baúlamasÕndan 1 yÕl sonra
yukarÕdaki koúul yerine
getirilmiú olmaz.
 26 yaúÕn altÕnda olup
malüllük tarihinde ulusal
sigortaya tabi olan kimseler
3 yÕl koúulundan
ba÷ÕúÕktÕrlar. Bu koúul baz
aylÕk ve ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷inde uygulanmaz.
 Ek aylÕk için baúka koúul : En
az 3 yÕl zarfÕnda kendi puanÕ
bulunmak.

veya % 40 øúgöremezlik
düzeylerini test etmek için
2004 yÕlÕnda baúlatÕlan 3
pilot yÕl öngörülmüútür.
 Geçici malüllük ödene÷i ve
aylÕ÷Õ : 18-67 yaú.
 Yaú sÕnÕrsÕz bazÕ ek giderler
de ödenir.
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6. Asgari AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

4. Nazara AlÕnan Primsiz
Eúde÷er Süreler

 Grup I : Ayda 100 E.
 Grup II : Ayda 96 E.
 Grup III : Ayda 96 E.

 Yoktur.

 Yoktur.

 En az 40 yÕl sigortalÕlÕk süresi
bulunan sigortalÕ için hiç bir
aylÕk referans miktarÕn % 90
Õndan aúa÷Õ olamaz. Bu
nedenle, asgari aylÕk ayda
1.262,88 E’dur. E÷er
sigortalÕ anÕlan staj süresini
yerine getirmemiúse asgari
aylÕkta % 40 indirim yapÕlÕr.

 Ulusal askeri hizmet süreleri,
ilgili kadÕn veya erke÷in 3
yaúÕndan küçük sakat çocuk
için 10 yaúÕna kadar geçerli
olmak üzere aldÕ÷Õ bakiyesiz
izin süreleri.
 AnalÕk ödene÷i, bir çocuk için
ikametgâhta bakÕm
ödene÷i, hastalÕk ödene÷i,
kaza için hastalÕk ödene÷i
veya iúsizlik ödene÷inden
yararlanma hakkÕ do÷uran
süreler, yüksek formasyon
süreleri.

 ÇocuklarÕn e÷itim süreleri,
18-27 yaú arasÕndaki
formasyon süreleri, ba÷ÕmlÕ
bir kimseye yardÕmcÕ olunan
süreler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için primden ba÷ÕúÕk süreler.

 Evli Kimseler: Haftada 69 E.
 YalnÕz yaúayanlar : Haftada
68 E.

 Evli kimseye uygulanan oran
eúi ücretli olsa bile
uygulanÕr. Çocuklar için zam
yoktur.

 Primler aúa÷Õdaki hallerde
kredi olarak kaydedilir :
- HastalÕk, iúsizlik, kaza.
 Krediler aynÕ zamanda eski
polis ve ordu mensuplarÕna,
sosyal iúçilere ve hayÕr
yapanlara da tanÕnÕr.

 WAO : Asgari aylÕk yoktur.
 WAZ : Yoktur.
 Malüllük ödene÷i ile iúsizlik
ödene÷inin toplamÕ sosyal
asgari yardÕmÕn altÕnda ise
Ek Ödenekler Kanunu
uyarÕnca gelir koúullu ek
ödenek talep edilebilir. Bu
ek ödene÷in azami
miktarlarÕ evli çift için asgari
ücretin % 30 una, yalnÕz
yaúayan ebeveynler için %
27 sine yalnÕz yaúayan
kimse için % 21 ine eúittir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Geçici Malüllük Ödene÷i : 18
yaúÕn altÕnda geçindirilen
çocuklar için haftada 10 E
ek yardÕm sa÷lanÕr. Bu
yardÕm eú için uygulanmaz.
 Malüllük AylÕ÷Õ : Gelir koúullu
olarak baz miktarÕn % 50
sine ulaúan bir ek yardÕm
(3.579 E) ödenir. Bu ek
yardÕm, gelirin evli bir çiftin
aylÕ÷ÕnÕn “tam oranlÕ asgari
aylÕk artÕ baz miktar”Õ aúan
kÕsmÕna % 50 si tutarÕnda
indirime tabidir. AylÕk sahibi
ile yaúayan ve ondan bir
çocu÷u olan veya onunla
evli olan kimse eú kabul
edilir. 18 yaúÕn altÕnda
geçindirilen her çocuk için
baz miktarÕn % 40 Õ
oranÕnda çocuk ek yardÕmÕ
verilir. Eú ek yardÕmÕ gibi bir
yardÕm da gelir durumuna
ba÷lÕ olarak sa÷lanÕr.
 Geçici Malüllük Ödene÷i :
YÕllÕk miktar baz miktarÕn %
1,8 ine (12.886 E) eúittir.
 Malüllük AylÕ÷Õ : Garanti
edilen asgari aylÕk yoktur.
En az 40 yÕl sigortalÕ olan ve
yalnÕz yaúayan bir kimse için
aylÕk miktar 12.838 E dur.

 7 yaúÕndan küçük çocuklarÕn
e÷itimine veya sakat, hasta
veya yaúlÕ bir kimseye
hasredilen süreler. Her yÕl
için asgari 3,00 puan garanti
edilir.
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 BazÕ koúullarla mümkündür.

Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle Birleûme

 Önceki vade kotasÕna göre
gösterge sayÕsÕnÕn de÷iúti÷i
% 2,5 oranÕnda her
seferinde fiyatlardaki
geliúmeye göre aylÕklarÕn
göstergeleri otomatik olarak
yeniden de÷erlendirilir. Özel
kanunla aylÕklar ücret
düzeyine göre ayarlanÕr.
 Gelirle birleúme bazÕ
koúullarla mümkündür.

 Yoktur.

8.Di÷er Ödenekler

Yeniden Deøerlendirme

 Hiç bir aylÕk referans miktarÕn
5 katÕnÕn 5-6 sÕndan (ayda
5.846,66 E) fazla olamaz.

7. Azami AylÕk

 Ölen eú kendisine ait
malüllük ödene÷ine hak
kazanamÕyorsa dul aylÕ÷ÕnÕn
% 20 sini alÕr.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ azami 197 E ya
kadar dul aylÕ÷Õ ile
birleútirilir.
 Mümkün de÷ildir.

 I ve II. Gruplar için kamu
hekimi muayenesi,
malüllükle ilgili ilaçlar
(parasÕzdÕr) / Sakat
ebeveynlere sürekli bakan
kimselere ödenek / Geçici
malüllük aylÕ÷Õ (yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna hak kazanÕp primli
bir mesleki faaliyet icra
eden, çalÕúmasÕ sona eren,
malüllük aylÕ÷Õna hak
kazanamayan, 5 yÕl zarfÕnda
emeklilik yaúÕna (62)
ulaúacak olan çalÕúma
gücünün en az % 50 sini
kaybeden, bir rehabilitasyon
yeri bulamayan kimseler
için).
 BazÕ malül kimselere ayda 61
E tutarÕnda bir ödeme
yapÕlÕr.
 Her yÕl ocak ayÕnda tüketim
fiyatlarÕ endeksindeki
yükselme ve ortalama net
aylÕklar için öngörülen artÕú
nazara alÕnarak yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Prim tavanÕna eúittir.

 Malüllük aylÕ÷Õ : Mümkün
de÷ildir.

 Daha yüksek aylÕk alana
malüllük aylÕ÷Õ ödenmez.

 Hayat pahalÕlÕ÷Õna göre, her
yÕl bütçenin takdimi
sÕrasÕnda beyan edilen
miktarÕn 2/3 ü oranÕnda artÕú
yapÕlÕr.

 Bir tahsis sahibi gelir koúullu
olarak ve BakanlÕkça tayin
edilen bir Sa÷lÕk
Kuruluúunun kararÕ üzerine
tÕbbi sosyal yardÕm alabilir.
Miktar haftada 17 E (ailenin
di÷er üyeleri haftada 12 E).

 Evli Kimseler: Haftada 106 E.
 YalnÕz yaúayanlar : Haftada
92 E.

 AylÕkta de÷iúiklik yapÕlÕr. Bu
nedenle ödenek yeniden
hesaplanÕr.

 WAO, WAZ, WAJONG :
Baúka bir ülkeden aynÕ risk
için aylÕk ba÷lanÕyorsa
malüllük aylÕ÷Õnda indirim
yapÕlÕr.

 1 Ocak ve 1 temmuz
tarihlerinde ortalama
geliúmeye göre yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 WAO : Birinci YardÕm : Tam
øúgöremezlik için günde 100
/ 108 in % 70 i. / Sürekli
YardÕm: Tam øúgöremezlik
için yasal asgari ücretin
100/108 katÕnÕn % 70 i.
 WAZ : Tam øúgöremezlik için
yasal asgari ücretin % 70 i.
 WAJONG : Gençler için
asgari ücretin % 70 i.
 Ölüm Ödene÷i : WAO / WAZ
/ WAJONG : Ölenin
kazandÕ÷Õ brüt aylÕk ödenek
tutarÕnda.
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 Geçici malüllük ödene÷inin
veya tam malüllük aylÕ÷ÕnÕn
birinci ödenme yÕlÕ hariç kiúi
azami 7.150 E ya kadar bir

 BazÕ koúullarla birleúme
mümkündür.

 Baz miktar 1 mayÕsta
Parlamentonun onayÕ ile
yeniden de÷erlendirilir.

 Gerekli bakÕm giderleri için
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i / 18
yaúÕndan küçük sakat
çocuklar için 3 farklÕ miktar
uygulanÕr. En yüksek miktar
8.568 E dur.
 Günlük yaúam için gerekli
fonksiyonlardaki bozukluklar
için teknik içerikli sosyal
yardÕmlar ve baúka
yardÕmlar sa÷lanÕr.

 HastalÕk, kaza veya úekil
bozuklu÷undan ileri gelen ek
giderleri karúÕlamak üzere
altÕ farklÕ miktar mevcuttur
(yÕlda 797 E ile 3989 E
arasÕnda).

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

517

630

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon

ùTALYA
 12.06.1984 tarih, 222 sayÕlÕ
Kanun.
 08.08.1995 tarih, 335 sayÕlÕ
Kanun.

 Sosyal güvenlik ikame
yardÕmlarÕ vergiye tabidir.
 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ ve
ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ için prim
kesilir.

 øúyerinin kapsamÕna göre
sakatlar için görev kotalarÕ
tahsis edilir.

 SigortalÕ 50 yaúÕna kadar
sandÕ÷Õn sakatlÕkla ilgili
önlemlerine uymak
zorundadÕr. Aksi halde aylÕ÷Õ
askÕya alÕnÕr.

KIBRIS
 1980-2002 tarihli Sosyal
Sigorta KanunlarÕ.

ÜLKELER
LETONYA
 1997 tarihli Devlet Sosyal
Sigorta Kanunu.
 1995 tarihli Devlet AylÕklarÕ
Kanunu .
 2002 tarihli Sosyal Hizmet ve
Sosyal YardÕm Kanunu.

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 20 fazla iúçi çalÕútÕran
iúverenler østihdam ve
Formasyon AjansÕna kayÕtlÕ
en az % 2 oranÕnda sakat
iúçi almak zorundadÕrlar.

 TÕbbi rehabilitasyon
uygulanÕr.

 Yoktur.

 Zorunlu kota : 20 veya daha
fazla iúçi çalÕútÕran her
iúveren tüm çalÕúanlar
sayÕsÕnÕn % 5 i kadar sakat
iúçi alÕr.

 Çeúitli bütünleúme úekilleri
uygulanÕr.

LùECHTENSTEùN
 1. ayak : 1960 tarihli Malüllük
SigortasÕ Kanunu.
 2. Ayak : 1988 tarihli Mesleki
Koruma Kanunu.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.
 HastalÕk sigortasÕ
uygulanmasÕnda, yaúlÕlÕk
aylÕklarÕnda, istisnai tÕbbi
giderlerde prim kesilir.

 Vergi alÕnÕr.

 Rehabilitasyon Kanununa
göre çeúitli telafi yardÕmlarÕ
ile kiúisel destekleri sa÷lanÕr.
 ÇalÕúma güçlü÷ünü azaltacak
kolaylaútÕrÕcÕ önlemler alÕnÕr.
 Sakatlara yaúam kolaylÕklarÕ
sa÷lanÕr.
 Yeni yasal düzenlemeler
uygulanacaktÕr.

LùTVANYA
 1994 tarihli Ulusal Sosyal
Sigorta AylÕklarÕ Kanunu
 1991 tarihli Sakat Kimselerin
Sosyal Bütünleúmesi
HakkÕnda Kanun.
 2000 tarihli TaúÕma
AyrÕcalÕklarÕ Kanunu.
 1990 tarihli øúsizlere Sosyal
YardÕm Kanunu
 1996 tarihli Sosyal AylÕk
Kanunu.

 Özel vergi düzenlemeleri
vardÕr.
 Prim tam ödenen aylÕk
puanlarla de÷erlendirme
yapÕlÕr. Sa÷lÕk yardÕmlarÕ için
% 3 prim kesilir.

 Vergi alÕnÕr.

 Özel kota tahsisi
uygulanmaz. YararlÕ
görülürse sakat kiúiler eski
iúyerlerinde veya korunma
atelyelerinde yeni ücretli bir
iúe alÕnabilirler.

 Genel rehabilitasyon
önlemlerine uymak
zorunludur. Önlemler
çeúitlidir.
 Sosyal danÕúman önlemlere
uymada yardÕmcÕ olur.

iúte ödenek veya aylÕk
kesilmeksizin çalÕúabilir.
Daha düúük oranlÕ malüller
daha yüksek ücretli iúlerde
çalÕúabilirler.
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 Yoktur.

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Malüllük ödene÷inden
yararlanma hakkÕ
kazandÕran malüllük hali,
bedensel veya ruhsal bir
arÕza nedeniyle çalÕúma
gücünü sürekli olarak en az
1/3 oranÕnda kaybetmiú olan
sigortalÕnÕn halidir.
 øúgöremezlik aylÕ÷Õ için,
sigortalÕnÕn herhangi bir
mesleki faaliyeti bedensel
veya ruhsal bir arÕza
nedeniyle icra edemez
duruma gelmesi gerekir.

 Özel sektör ücretlileri.

Uygulama AlanÖ

Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

 Prime tabi ödenekleri içeren
zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

Temel ùlkeler

 Tam malüllük % 100 iúgücü
kaybÕdÕr.
 KÕsmi malüllük üç gruptur:
1) 60-63 yaú arasÕnda % 50 % 66,65 iúgücü kaybÕdÕr.
Malüllük aylÕ÷ÕnÕn % 60 Õ
ödenir.
2) % 66,66 - % 75 iúgücü
kaybÕdÕr. Malüllük aylÕ÷ÕnÕn
% 75 i ödenir.
3) % 76 - % 99 iúgücü
kaybÕdÕr. Malüllük aylÕ÷ÕnÕn
% 85 i ödenir.

 Yoktur.

 SigortalÕ, iúveren ve devlet
tarafÕndan ödenen, ücrete
dayalÕ primlerle finanse
edilen sosyal sigorta rejimi.
Bu rejim bütün ücretlileri,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕ ve
iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlarÕ
kapsar. Bütün sigortalÕlar
ödedikleri primlere göre
hesaplanan malüllük aylÕ÷Õ
talebinde bulunabilirler.
 Bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.
 YurtdÕúÕnda KÕbrÕs’lÕ bir
vatandaú emrinde çalÕúan
kimseler için iste÷e ba÷lÕ
sigorta.

 Sakat kimseler 3 gruba
ayrÕlÕr. TÕbbi eksperler
Komisyonu 16 veya daha
yukarÕ yaúta olan kimselerin
malüllük grubunu tespit
eder, malüllü÷ün nedenlerini
ve süresini belirtir :
 I. Grup : Yüksek øúgöremezlik
derecesi ve 1/3 oranÕnda
yardÕma ihtiyaç duyma;
 II. Grup : Yüksek
øúgöremezlik derecesi;
 III. Grup : Vasat øúgöremezlik
derecesi.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn eúleri :
- Zorunlu sigortaya tabi
de÷illerse,
- 15 veya daha yukarÕ yaúlarda
ülkede sürekli oturuyorlarsa,
- Emeklilik yaúÕna
ulaúmamÕúlarsa,
sosyal sigortaya, malüllük,
hastalÕk ve analÕk sigortasÕna
iste÷e ba÷lÕ olarak tabi
olabilirler

 Emeklilik yaúÕna ulaúmamÕú
ve sosyal sigorta primlerini
ödemiú olan veya kendisi
için bu primlerin
hesaplandÕ÷Õ tüm kiúiler.

 Primlere ve sigortalÕlÕk
sürelerine ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren sigorta rejimi.

 øú gücünün sa÷lÕk nedenleri
ile sÕnÕrlandÕrÕldÕ÷Õ malüllük
hali söz konusudur.
 Mesleki malüllük yoktur,
genel malüllük vardÕr.
 Malüllük hali normal iúgücüne
sahipken elde edilen gelirde
belli oranda azalma olmasÕ
sonucunu do÷urur.

 1. Ayak : Ülkede oturan veya
çalÕúan herkes için yaúamÕn
korunmasÕnÕ amaçlayan
prime ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren
zorunlu sosyal sigorta
sistemi.
 2. Ayak : Yeni uygun bir
yaúam düzeyinin korunmasÕ
için prime ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.
 1. Ayak : Bütün aktif kimseler
ve aktif olmayan
(Liechtenstein’de oturan)
kimseler.
 2. Ayak : Ücretliler : 17 yaúÕnÕ
doldurmuú aktif ve iúsiz
kiúilerin 1. Ayak zorunlu
sigortaya tabi olmalarÕ veya
yÕlda 15.924 E’nun üstünde
gelir sahibi olduklarÕnÕ
kanÕtlamalarÕ gerekir.
 Prime tabi olmayan ücretliler
ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
iste÷e ba÷lÕ sigorta.
 1. Ayak : Diplomatik
ayrÕcalÕklar, yurtdÕúÕnda
sigortalÕlÕk, kÕsa süreli
sigortalÕlÕk.
 2. Ayak : Evvelce zorunlu
sigortaya tabi olmuú
ücretliler, esas itibariyle
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar, 2/3
oranÕnda malüller veya
benzeri oranda sigorta
uygulamasÕna tabi olanlar.
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 Do÷uútan veya sonradan
bedensel veya ruhsal bir
arÕza nedeniyle çalÕúma
gücü kaybÕna u÷rayan
herkes malüllük aylÕ÷Õ ve
sosyal yardÕm alÕr.
 Nisan 2004 ten beri sosyal
güvenlik kapsamÕnda
sigortalÕ olanlar hariç, 18
yaúÕndan küçük çocuklar için
3 malüllük düzeyi vardÕr:
A÷Õr sakat, orta derecede
sakat, hafif sakat. Sosyal
güvenlik kapsamÕnda 18
yaúÕndan küçük çocuklar

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm
sigortasÕna tabi olabilirler.
Sosyal aylÕk alan 1. ve 2.
grup malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ sahipleri.

 YÕllÕk gelirleri asgari 12 aylÕk
ücret tutarÕnÕ aúan ve
zorunlu sigortaya tabi olan
aktifler.

 Esas itibariyle, primlerle
finanse edilen, sabit bir oran
ve gelire ba÷lÕ unsurlardan
oluúan bir aylÕ÷Õ garanti
eden sosyal sigorta rejimi.
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 Genel malüllük : 5 yÕl prim
ödeme süresi (3 yÕlÕnÕn son
5 yÕlda geçmesi gerekir).
 Mesleki malüllük : øú kazasÕ
dÕúÕnda bir nedenle
meydana gelen mesleki
malüllük : Koúul yoktur.

3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi
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 ølgilinin talebini izleyen aydan
veya malül veya øúgöremez
olarak tanÕmlandÕ÷Õ aydan
itibaren.

 Malüllük ödene÷i : % 66.
 øúgöremezlik aylÕ÷Õ : % 100.

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi

 De÷erlendirme sigortalÕlÕk
süresine ve ödenen prim
miktarÕna göre yapÕlÕr. Genel
kural, malüllük halinin
tespitinden önce en az 156
hafta prim ödenmesidir.
SigortalÕlÕk süresi ve prim
miktarlarÕ ile ilgili çeúitli
durumlar çerçevesinde
de÷iúik kurallar uygulanÕr.

 Malüllük ödene÷i, tam veya
kÕsmÕ aylÕk için 63 yaúÕna
kadar talep edilebilir (asgari
yaú yoktur)

 ÇalÕúma gücünün % 100
kaybÕ.

 3 yÕl sigortalÕlÕk süresi.

 16 yaúÕndan itibaren emeklilik
yaúÕna kadar.

 ÇalÕúma gücünün % 25
kaybÕ.

 1. Ayak : 1/4 oranÕnda aylÕk
için % 40.
 YarÕm aylÕk için : % 50.
 2. Ayak : Asgari iúgücü kaybÕ
söz konusu de÷ildir.
 1. Ayak : AylÕ÷a hak
kazandÕran iúgöremezli÷in
baúlamasÕndan sonra
malüllü÷ün sona ermesine
veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
ba÷lanmasÕna kadar.
 2. Ayak : AylÕ÷a hak
kazandÕran øúgöremezli÷in
baúladÕ÷Õ tarihten itibaren
ücret veya hastalÕk ödene÷i
ödendi÷i sürece yardÕm
mecburiyeti yoktur. AylÕk
malüllü÷ün sona ermesine
veya emekli aylÕ÷Õ tahsisine
kadar devam eder.
 1. Ayak : AylÕ÷a hak
kazanmak için : 1 yÕl.
 2. Ayak : Staj koúulu
aranmaz.

 KÕsmî aylÕk : Malüllü÷ün
tespit edildi÷i tarihteki yaúa
gör de÷iúir.
 Tam aylÕk : Yaúa ba÷lÕ
sürenin yerine getirilmiú
olmasÕ gerekir.

 øúgöremezlik süresi boyunca.

 ÇalÕúma gücünün 1/3 kaybÕ.

içinde 3 grup malüllük söz
konusudur: Sürekli olarak
1/3 oranÕnda yardÕma
ihtiyacÕ olanlar, sürekli
olarak yardÕma muhtaç
kÕsmi malüller, en az 1/3
oranÕnda iúgücü kaybÕna
u÷rayan kÕsmî malüller.
 Malüllük grubunun
belirlenmesinde ilgili
hastalÕklar listesinden
yararlanÕlÕr. Tam malüllük
her yönden øúgöremez
durumda olanlarÕn
malüllü÷üdür. TÕbbi ve
Sosyal Ulusal Muayene
Komisyonu malüllük
grubunu belirler.
AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI
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 01/01/1996 dan itibaren yeni
iúe alÕnanlar için çalÕúma
yÕllarÕnda ödenen primler
esas alÕnÕr.
 AralÕk 1992 den önce ve
sonra iúe alÕnanlar için 5-10
yÕl, 15 yÕl ve 15 artÕ yÕl süresi
bulunanlar için matrahlar
de÷iúir.
 Malüllük aylÕ÷Õ : AylÕ÷Õn
ba÷landÕ÷Õ tarih ile emeklilik
yaúÕ arasÕndaki yÕllar fiili
yÕllardan fazla olarak
sigortalÕlÕk yÕllarÕ düzeyinde
kabul edilir.

3. Referans Ücret veya
Matrah

4. Nazara AlÕnan Primsiz
Eúde÷er Süreler

 Malüllük ödene÷i : AylÕk
miktarÕ : Belirli bir tavana
kadar Tahsis OranÕ x
SigortalÕlÕk YÕl SayÕsÕ x
Referans Ücret.
 øúgöremezlik aylÕ÷Õ : AynÕ
formül.
 Yeni sistem : Her yÕl ödenen
prim miktarÕ ve gelirin belli
bir oranÕ nazara alÕnarak
gayri safi milli gelirdeki
artÕúa göre de÷erlendirme
yapÕlÕr. Prim miktarÕ yaúa
göre (asgari 57, azami 65)
de÷iúen aktüeryal bir katsayÕ
ile çarpÕlÕr. 57 yaúla ilgili
katsayÕ ilgili kimse bu yaúa
gelmeden hesaplanÕr.
Reform tam øúgöremezlik
aylÕklarÕnda artÕúlar
getirmiútir.

 Referans ücret ve sigortalÕlÕk
yÕl sayÕsÕ.

2.Hesaplama Formülü
veya Yöntemi veya AylÕk
MiktarÕ

Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Aúa÷Õdaki süreler :
- øúsizlik, øúgöremezlik, analÕk,
malüllük, askeri hizmet,
ö÷renim, ve:
- AralÕk 1992 den sonra aylÕk
talebinde bulunabilen, 12
yaúÕna kadar çocuk
yetiútirmeleri nedeniyle

 øzleyen süreler, bazÕ nüfus
gruplarÕ için ocak 1991 den
sonra prim ödenen süreler
primler bu tarihten önce
ödenmiú gibi kabul edilir.

 AylÕ÷Õn hesaplanmasÕnda
önceki 5 yÕlda en elveriúli 36
ay zarfÕnda kiúinin aldÕ÷Õ
ortalama brüt ücret esas
alÕnÕr. Bu süreden az
çalÕúanlar için çalÕúan reel yÕl
sayÕsÕndaki ücretler hesaba
katÕlÕr.

 I. Grup : AylÕk, referans ücret,
sigortalÕlÕk süresi çarpÕmÕ.
 II.Grup : Benzeri uygulama.
 III. Grup : Sakatlarla ilgili
olup aylÕk ulusal sosyal
güvenlik yardÕmÕ olarak
tespit edilir.

 Tam malüllük : Üç unsur
dikkate alÕnÕr: Baz aylÕk / Ek
aylÕk / Sigortaya tabi kredili
gelirler.
 KÕsmi malüllük : ÇalÕúma
gücü kaybÕ, oran (% 66 , 65,
% 75, % 85) nazara alÕnarak
hesaplama yapÕlÕr.

 Ayda 3.258 E yu aúmayan
sigortaya tabi gelirler nazara
alÕnÕr. Bu gelirler prime esas
gelirlerdir.

 Prime esas ortalama brüt
ücret / Bireysel sigortalÕlÕk
süresi.

 Gelir miktarÕ / SigortalÕlÕk yÕl
sayÕsÕ / Malüllük derecesi.

Kaza sonucu malüllükte
hastalÕk ödeneklerine
benzer yardÕmlar söz
konusudur.

 1. Ayak : Ülkede oturan,
çalÕúmayan ve sosyal
primden ba÷ÕúÕk olan eúlerin
1954-1996 yÕllarÕ arasÕndaki
yÕllarÕ sigortalÕlÕk süreleri
olarak kabul edilir.
 2. Ayak : Yoktur.

 1. Ayak : Reel itibari gelirler
çocuklarÕn e÷itimine
hasredilen sürelerdeki iúler
dikkate alÕnÕr.
 2. Ayak : Hesaba dahil edilen
ücret belirleyici bir ücrete
tekabül eder.

 1. Ayak : SigortalÕlÕk süresi
aylÕklarÕn baremini belirler.
 2. Ayak : Ücretin asgari
yüzdesine göre belirlenir.
 Tam malüllük aylÕ÷Õ referans
ücretin % 30 udur.
 AylÕk yerine toptan ödeme
yapÕlabilir.
 AylÕklarda NOEL zammÕ ve
çeúitli zamlar dikkate alÕnÕr.

 1. Ayak :
- SigortalÕlÕk süresi,
- YÕllÕk ortalama ücret,
 2. Ayak :
- Nazara alÕnan ücret miktarÕ.
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 HastalÕk, analÕk ve iúsizlik
ödeneklerinin ödendi÷i
süreler. AyrÕca, bazÕ nüfus
gruplarÕnÕn devletçe
sigortalandÕ÷Õ süreler, aylÕk
tahsisi sÕrasÕnda nazara
alÕnÕr. Sözü edilen süreler
úunlardÕr:

 Bk. Tablo VI. YaúlÕlÕk.

 Malüllük aylÕ÷Õ : Baz unsur ve
ek unsur olmak üzere iki
unsurdan oluúur.

 Sosyal sigortalÕlÕk süresi /
Malüllük tarihi itibariyle
geçen süre ve emeklilik
yaúÕ/ Prime esas baz ücret.
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 Uygulanmaz.

7. Azami AylÕk
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 Malüllük ödene÷i : Ödenek,
ilgilinin vergiye tabi yÕllÕk
geliri her yÕlÕn 1 oca÷Õnda
sosyal aylÕ÷ÕnÕn iki katÕnÕn
(9.567,22 E) altÕnda ise veya
ilgili kimse evli ise sosyal
aylÕ÷ÕnÕn asgari miktarÕna
(5.358,34 E) kadar
tamamlanÕr.
 Yeni sistem : Asgari aylÕk
uygulamasÕ kaldÕrÕlmÕútÕr.

 Bk. Tablo IX – Aile
YardÕmlarÕ.

6. Asgari AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

 Yeni sistem : ølgili kimse
henüz 57 yaúÕna
gelmemiúse 57 yaú için
katsayÕ uygulanÕr.

 Baz aylÕk: Geçindirilen 3
kiúiden biri için ek yardÕmlar
dahil sigortaya tabi gelirlerin
düúük kÕsmÕnÕn % 100 ü.
 Ek aylÕk : Sabit azami ek
aylÕk yoktur. Hesaplanan
formülde gelirler üzerinden
tavan uygulanÕr.

 AylÕ÷Õn düúük kÕsmÕ
geçindirilen kiúi sayÕsÕnÕ
yansÕtmak üzere artÕrÕlÕr.
 Erkek yararlanÕcÕ : Eú, kocasÕ
tarafÕndan geçindiriliyor ve
aylÕk almÕyorsa, 15 yaúÕndan
(askerlik hizmeti veya tam
gün ö÷renim yapan çocuklar
için 25 yaúÕndan) küçük
çocuklar, bekâr ve
iúgöremez durumdaki
çocuklar.
 Her iki eú aylÕk alÕyorsa zam
bunlardan en yüksek aylÕk
alana verilir.
 Sigortaya tabi baz gelirlere
göre tam oranlÕ baz aylÕ÷Õn
% 80 i.

primleri yetersiz olan
kadÕnlara tahsis edilen 56
hafta kredi süreleri
- Ek aylÕk miktarÕnÕ artÕrmak
üzere 63 yaúÕna kadar
malüllük ve ölüm tarihini
tamamlamaya yönelik
muhtemel kredi süreleri.

 1. Ayak : 1.359 E. Baz aylÕk
ayda kesintili prim ödeme
süreleri varsa (13 x yÕl).
 2. Ayak : Yoktur.

 Asgari aylÕk yoktur. Gelir
koúuluna, servete ve
ikametgâha ba÷lÕ ek
yardÕmlar vardÕr.
 1. Ayak : Baz aylÕk : Ayda
680 E. Kesintili prim ödeme
süreleri varsa 13 x YÕl.
 2. Ayak : Malüllük aylÕ÷Õ her
yÕl için referans ücretin % 30
u, çocuk aylÕ÷Õ aynÕ ücretin
her yÕl için % 6 sÕdÕr. Bu
formüller tam malüllük
halinde uygulanÕr.

 Sosyal güvenlik ulusal
yardÕm miktarÕna göre tespit
edilir (Ayda 54 E).
 Grup I : 1,6 x Ulusal sosyal
güvenlik yardÕmlarÕ miktarÕ.
 Grup II : I,4 x Ulusal sosyal
güvenlik yardÕmlarÕ miktarÕ.
 Grup III’le ilgili malüllük aylÕ÷Õ
ulusal sosyal güvenlik aylÕk
miktarÕnda tespit edilir.

 Azami aylÕk
tanÕmlanmamÕútÕr, fakat bu
aylÕk nazara alÕnan azami
ortalama ücrete ba÷lÕdÕr (bk.
yukarÕda Referans Ücret)

 1. Ayak : Zam yoktur.
Çocuklar : Baz aylÕ÷Õn % 50
si oranÕnda zam.
 2. Ayak : Eú : Yoktur /
Çocuklar: SigortalÕnÕn
hesaba dahil edilen ücretinin
her yÕl için % 6 sÕ kadar
zam. Bu kural tam malüller
için uygulanÕr. KÕsmi
malüllük halinde malüllük
derecesine tekabül eden
düúük bir orana göre
belirleme yapÕlÕr.

 Yoktur.

 ølgilinin sosyal sigorta
aylÕ÷ÕnÕn sigortaya tabi
gelirleri ve sigortalÕlÕk süresi
nazara alÕnarak hesaplanan
gelirlere ba÷lÕ kÕsmÕ.

 Yoktur.

 Yoktur.

- 3 yaúÕndan küçük bir çocu÷un
bakÕmÕ süreleri, tam malül
kimsenin bakÕm süreleri,
kontenjandan yararlanÕlan
süreler, yabancÕ ülkede oturan
diplomat eúlerinin süreleri,
devletçe tanÕnan dinsel
ibadetle ilgili süre, kiúilerin
manastÕrdaki hizmet süreleri.
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 Malüllük aylÕ÷Õ aynÕ malüllük
için tahsis edilen iú kazasÕ
geliri ile birleúmez.
 AylÕk anÕlan gelirden fazla ise
geliri aúan kÕsmÕnÕn
birleúmesi mümkündür.
 1995 ten sonra ilgilinin geliri
asgari aylÕ÷Õn 4 ila 5
katÕndan fazla ise aylÕkta %
25 - % 50 oranÕnda indirim
yapÕlÕr.

 Geçim fiyatlarÕndaki
geliúmelere göre her yÕl
yapÕlÕr. Asgari aylÕ÷Õn belirli
katlarÕ üzerinden % 75 ile
% 100 arasÕnda kÕsmi artÕú
uygulanÕr.

Yeniden Deøerlendirme

Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle Birleûme

 øúgöremezlik nedeniyle 3.
kiúinin yardÕmÕna ihtiyacÕ
olan kimseler kaza
sigortasÕnda öngörülen
sosyal ödene÷e eúit bir
ödenek alÕrlar.

8.Di÷er Ödenekler

 ølgili kimse, úartlarÕ taúÕyorsa
aúa÷Õdaki aylÕklardan da
yararlanabilir :
- øúgöremezlik aylÕ÷Õ / Dul
aylÕ÷Õ / HastalÕk, iúsizlik
ödenekleri
- YararlanÕcÕ miktarÕ daha
yüksek bir aylÕktan
yararlandÕrÕlabilir.

 Sigortaya tabi baz gelir her
yÕl iki misli arttÕrÕlÕr.
 Baz ve ek aylÕklar her yÕlÕn
temmuz ayÕnda hayat
pahalÕlÕ÷Õ göstergesindeki
artÕúa göre ayrÕca
de÷erlendirilir.

 Kamu hastanelerinde ve
sa÷lÕk tesislerinde parasÕz
tÕbbi tedavi yapÕlÕr.
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 Birden fazla kamu aylÕ÷Õ
(malüllük, yaúlÕlÕk, ölüm
aylÕklarÕ) talep edebilecek
durumda olan kimseye
bunlardan yüksek olanÕ
verilir.
 Aile ödene÷i ile birleúme
mümkündür.
 III. Gruba dahil kimselerle
ilgili olarak iúsizlik ödene÷i
ile de birleúme mümkündür.

 Fiyatlara ve prime esas
gelirlere göre yapÕlÕr. AylÕk
miktarÕna ba÷lÕ artÕúlar
uygulanÕr.
 Yeniden de÷erlendirme
ulusal aylÕ÷Õn 5 katÕnÕn
üstündeki aylÕklarÕ
ilgilendirmez.

 Seyahat veya hareketlilik
yardÕmÕ (6 ayda bir 43 E).
 Çernobil nükleer merkezinin
yol açtÕ÷Õ kazaya u÷rayan
kimseler ve bu felaket
nedeniyle ölenlerin aile
bireyleri için ayda 19 E
maddi yardÕm.
 Talep sahibi staj úartÕnÕ
yerine getiremiyorsa
kendisine ayda 54 E ulusal
sosyal yardÕm sa÷lanÕr.
 AylÕk sahibinin ölümünde
cenazeyi kaldÕran kiúi ölüm
aylÕ÷ÕnÕn 2 katÕ tutarÕnda
cenaze ödene÷i alÕr.

 1. Ayak : Malüllük aylÕ÷Õ ile
erken yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
birleúebilir (yarÕm malüllük
aylÕ÷Õ artÕ yarÕm yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ olarak).
 Ölüm aylÕ÷Õ ile birleúmesi
halinde ilgili kimse malüllük
derecesine bakÕlmaksÕzÕn
malüllük aylÕ÷ÕnÕ tam olarak
alÕr; ancak, yalnÕz iki aylÕ÷Õn
üstündeki miktar ödenir.
Di÷er sosyal güvenlik
yardÕmlarÕ ek olarak malüllük
sigortasÕ aylÕklarÕna ilave
edilir.
 2. Ayak : HastalÕk
sigortasÕndan günlük
ödenek ödendi÷i sürece
yardÕm mecburiyeti yoktur.
YardÕm di÷er yardÕmlara
ilave edildi÷inde kaybedildi÷i
varsayÕlan gelirin % 90
Õndan fazla ise indirime tabi
tutulur.

 1. Ayak : Her yÕl fiyatlardaki
ortalama geliúmeye göre
yapÕlÕr.
 2. Ayak : Çeúitli koruma
kuruluúlarÕnÕn mevzuatlarÕna
göre tespit edilir.

 YardÕmcÕ vasÕta olarak
sakatlara döner koltuk.
 Güçsüzlük ödene÷i.
 Oturma koúuluna ba÷lÕ ek
yardÕm.
 Körlük ödene÷i.
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 Ölüm aylÕ÷Õ, yetim aylÕ÷Õ,
sosyal yardÕmlar ve aile
yardÕmlarÕ ile birleúme
mümkündür. Birleúme
halinde yardÕmlarda indirim
yapÕlmaz.

 Baz aylÕk : Hükümet kararÕ ile
artÕrÕlÕr.
 Ek aylÕk : Cari yÕlÕn sigortaya
tabi ortalama gelirine göre
de÷erlendirilir. (bk. Tablo VI
– YaúlÕlÕk).

 A÷Õr sakatlar ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷i.
 Nakil giderlerinin
karúÕlanmasÕ.
 Özel vasÕtalarla taúÕnan malül
sigortalÕlara asgari geçim
gelirini 32 katÕ tutarÕnda
yardÕm.
 Sakatlar ayrÕca gemi, tren ve
otobüslerle seyahat
etmelerine ve devletçe veya
yerel mercilerce
karúÕlanmasÕna göre % 50
veya % 80 oranÕnda bir
yardÕmdan yararlanÕrlar.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon

Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Sosyal Koruma Ulusal
Kurumu iúgücünün ihyasÕ
için gerekli yardÕmlarÕ yapar.
Yatarak tedavilerden para
alÕnmaz. Giderler bölgenin
yükümündedir.
 øúi nedeniyle malül olan
kimselerin en az 50 iúçi
çalÕútÕran iúletmelerde 50
çalÕúana karúÕ malül
istihdamlarÕ garanti edilir.
En az % 40 iúgöremez
durumda olmak gerekir.

 øúgöremezlik aylÕ÷Õ ile yeni
ücret birleúmesi olmaz.
Malüllük ödene÷i ile kÕsmi
birleúme mümkündür.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Özel hükümler yoktur.

 Malüllük aylÕ÷Õ alan kimse iúe
yeniden uyum kurallarÕna
uymak zorundadÕr.

 KÕsmÕ malüllük halinde
istihdam süresi ve gelir ona
göre düúülür.

 1996 dan sonra ba÷lanan
veya yeniden hesaplanan
aylÕklar için yÕllÕk ba÷ÕúÕklÕk
tavanlarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Sakatlar için özel kota
kullanÕlmaz.

 Devlet iúgücünün ihyasÕ için
bütçeden katkÕda bulunur.
Bu katkÕ çeúitli giderleri
karúÕlar.

 Bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk.

 1. Ayak : % 70 ba÷ÕúÕklÕk
uygulanÕr.
 2. Ayak : YardÕmlar ve toptan
ödemeler için finansman
derecesine göre ba÷ÕúÕklÕk
(% 20, 25, 30, 35 oranÕnda)
uygulanÕr.

 1. Ayak : AylÕklar ve günlük
ödenekler vergiye tabidir.
YardÕm bedellerine veya
tedavi giderlerine katÕlÕm
uygulanÕr. Ek yardÕmlar ve
güçsüzlük ödeneklerinden
vergi kesilmez.
 2. Ayak : AylÕklar ve toptan
ödemeler vergiye tabidir.

 SakatlarÕn istihdamÕ iúverene
ödenen bireysel ek ücretlere
eklenen ek katkÕlarla
desteklenir.

 Mesleki önlemler ilkesi
uygulanÕr. Çeúitli mesleki
önlemler alÕnÕr.

 1. Ayak : Birleúme malüllük
derecesindeki düúmeye
göre mümkündür.
 2. Ayak : KÕsmi malül bir
ücretli øúgöremezlik
derecesine göre kÕsmi
çalÕúan olarak kabul edilir.

 Sakatlar için özel vergi
indirimleri uygulanÕr.
 Vergiye tabi olmayan asgari
gelir 1. grup sakatlar için
125 E, 2. grup sakatlar için
110 E vergiye tabi de÷ildir.

 YardÕmlar vergiye tabi
de÷ildir.

 50 veya daha fazla iúçi
çalÕútÕran iúyerleri % 2 ile %
5 arasÕnda 1. ve 2. grup
sakat çalÕútÕrmaya
mecburdurlar. Yerel merciler
iú borsasÕna göre
çalÕútÕrÕlacak sakat sayÕsÕ
üzerinde karar verirler. Bu
kurala uymayan iúyerleri
østihdam Fonuna asgari
ücretin 15 katÕ tutarÕnda
aidat öderler (bugün için
ayda 130 E). øúe alÕnan
sakatlar için østihdam Fonu
ilk 12 ay için resmi asgari
ücretin % 100 ünü, izleyen 6
ay zarfÕnda % 50 sini öder.

 TÕbbi, mesleki ve sosyal
bütünleúme sa÷lanÕr.
Mesleki formasyon sakatlar
için ilgilinin baúka bir iúte
çalÕúmasÕnÕ amaçlar.

 Birleúme sÕnÕrsÕz olarak
mümkündür.
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 Ücretliler için, prim ve
miktarlara ba÷lÕ ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

 Bütün ücretliler, çÕraklar.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar emrinde
çalÕúan aile bireyleri.

Uygulama AlanÖ

AVUSTURYA
 1955 tarihli Sosyal Sigortalar
Genel Kanunu.

 Ayda 0,01 E (yÕlda 13 kez)

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Yoktur.

 Ücretliler ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
tarÕm iúletmecileri, iúsizlik
ödene÷i alanlar, ebeveyn
izninde bulunanlar.

 Gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren
sosyal sigortalar rejimi.

 Bütün sigortalÕ ücretliler.

 Aktif nüfus (ücretliler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar) için,
tescilli ücrete ve prim ödeme
süresine ba÷lÕ zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

ÜLKELER
PORTEKùZ
 1993, 1999, 2000, 2002
tarihli KHK ler.
 1999 tarihli BakanlÕk KararÕ.

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)
POLONYA
 1998 tarihli Sosyal Sigorta
Rejimi Kanunu.
 1998 tarihli Sosyal Sigortalar
AylÕklarÕ Kanunu.

 Yoktur.

ùSVùÇRE
 1. Ayak :
- Malüllük SigortasÕ HakkÕnda
1959 tarihli Federal Kanun
(LAI).
- Sosyal Sigortalar Hukukunun
Genel Bölümü hakkÕnda
2002 tarihli Federal Kanun
(LPGA).
 2. Ayak : YaúlÕlÕk Mesleki
Koruma hakkÕnda 1982
tarihli Federal Kanun (LPP).
 1. Ayak : Uygun yaúam
ihtiyacÕnÕ karúÕlayan
üniversel sigorta.
 2. Ayak : LPP asgari
ihtiyaçlarÕ tespit eder.
Koruma kanunlarÕ, kendi iç
mevzuatlarÕnda, koruma
sa÷layabilirler. Bu ba÷lamda
asgari koruma esas alÕnÕr.
Belirli bir ücretten itibaren
zorunlu sigorta söz
konusudur. 1. Ayakla ilgili
olarak sigorta önceki yaúam
düzeyini uygun bir tarzda
devam ettirir.
 1. Ayak : øsviçre’de oturan ve
çalÕúan herkes.
 2. Ayak : 1. Aya÷a tabi 18
yaúÕndan yukarÕ yaúta olup
aynÕ iúverenden yÕlda

 1. ve 2. ayak aylÕklarÕ için
kesinti yoktur.
 ÇalÕúmayan malüllük aylÕ÷Õ
sahipleri yaúlÕlÕk ve ölüm
sigortasÕna (1. ayak),
malüllük sigortasÕna (2.
ayak) ve Telafi SandÕ÷Õna
yÕlda 219 E prim öderler.
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 Aktif nüfus / TarÕm çalÕúanlarÕ
(çeúitli kurallara tabidirler).

 Periodik uzun süreli sosyal
sigorta aylÕ÷Õ sistemi. AylÕ÷Õn
miktarÕ talep sahibinin yaúÕ,
malüllük grubu ve prim
ödeme süresine ba÷lÕdÕr.

SLOVENYA
 1999 tarihli AylÕk Malüllük
SigortasÕ hakkÕnda Kanun.
 Sakat Kimselerin Mesleki
Formasyonu ve østihdamÕ
hakkÕnda 1976 tarihli Kanun.
 øú øliúkileri hakkÕnda 2002
tarihli Kanun.

 Yoktur.
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Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Mutat mesleki øúgöremezlik :
VasÕflÕ iúçinin veya bir
ücretlinin çalÕúma gücü
bedensel veya ruhsal
durumu nedeniyle aynÕ
gruba ve formasyona tabi bir
iúçinin çalÕúma gücünün %
50 sinin altÕnda ise mesleki
iúgöremez sayÕlÕr.

 Ayda 316,19 E nun altÕnda
çalÕúanlar için zorunlu
sigorta uygulanmaz (birden
fazla mesleki faaliyetten
elde edilen ücretler toplanÕr).

 øú sözleúmesi olmayan, fakat
ücretlilerle aynÕ koúullar
dahilinde çalÕúan kimseler
(özel mesleki yapÕsÕ
olmayan, kiúisel iú edimine
tabi kimseler).
 øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.

 Uzun süre veya sürekli olarak
øúgöremez durumda
bulunan, çalÕúma güçlerini
yeniden elde edemeyen,
rehabilitasyondan sonra yine
de aynÕ kalan kimseler:
- øúlerini tam olarak
yapamÕyorlarsa tam
iúgöremez,

 Yoktur.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ yaúÕndan önce
iú kazalarÕ ve meslek
hastalÕklarÕ özel mevzuatÕ
kapsamÕna giremeyen
kimse, hastalÕk veya kaza
nedeniyle normal ücretin 1/3
ünü indirimli olarak alan
kimse malül sayÕlÕr.

 Yoktur.

 1. ve 2. Ayak : Malüllük
sürekli veya uzun süreli
oldu÷u varsayÕlan tam veya
kÕsmi kazanma gücü
kaybÕdÕr.
 Malüllük do÷uútan bir
hastalÕk veya kaza sonucu
bir sakatlÕktan ileri gelebilir.

16.310 E dan fazla ücret
alan kimseler / øúsizlik
sigortasÕndan ödenek
alanlar.
 Zorunlu sigortaya tabi
olmayan ücretliler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
ihtiyari sigorta / øúsizlik
ödene÷i alanlardan
istihdamsÕz olup kamu
yararÕna çalÕúanlar / Evvelce
sigortalÕ olmayan ebeveyn /
Bedensel Ruhsal sakatlÕ÷Õ
bulunan veya 3 yaúÕndan
küçük çocuk bakan aile
yardÕmcÕlarÕ, askerlik hizmeti
için istekte bulunanlar.
 1. Ayak : Çift yükümlülük
(aynÕ anda biri yabancÕ ülke
ile ilgili olmak üzere iki
sigortalÕlÕk halinde).
 2. Ayak : Zorunlu asgari
sigortalÕlÕk : øúvereni 1. Ayak
prim ödemek zorunda
olmayan ücretliler / 3 aydan
az süre ile çalÕúanlar / En az
2/3 oranÕnda malül olanlar /
Kendi iúyerinde tarÕm iúi
yapan bazÕ aile bireyleri /
AynÕ zamanda yabancÕ
sigortalÕ olanlar (çift
yükümlülük)).
 Malüllük yasada öngörülen
nedenlerle çalÕúma gücünde
azalmadÕr. Üç malüllük
grubu vardÕr:
 Grup I : Mesleki malüllük
sonucu øúgöremez duruma
düúme,
 Grup II : ÇalÕúma gücünde %
50 veya daha fazla azalma
hali,

 Çok düúük ücretle tarÕmsal
faaliyet icra eden kimseler
ve uluslar arasÕ bir
sözleúmeye göre yurt
dÕúÕnda sigortalÕ olanlar.
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3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi

2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi

 Malüllü÷ün tespitini veya
talebi izleyen ayÕn ilk
gününden itibaren.
 AylÕk her seferinde 24 ay için
tahsis edilir. Sürenin
uzatÕlmasÕ için yeni bir talep
gerekir.
 Emeklilik yaúÕna ulaúÕldÕ÷Õnda
aylÕk aynÕ miktarda
ödenmeye devam eder.
Talep üzerine aylÕk yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna çevrilir.
 Malüllük aylÕ÷Õ : SÕnÕrsÕz
süreli haklar (bk.Tablo VI –
YaúlÕlÕk) veya 120 ayda 60
ay sigortalÕlÕk.

 % 50.

 Tam øúgöremezlik : bir iúçi
bedensel veya ruhsal
durumu nedeniyle herhangi
bir mesleki faaliyeti icra
eden sa÷lÕklÕ bir iúçinin en
az % 50 sini kazanma
gücüne sahip de÷ilse tam
iúgöremez sayÕlÕr.
 Malüllük : 57 yaúÕn altÕnda bir
iúçi veya ücretli referans
tarihinden önceki son 180 ay
boyunca en az 120 gün
zarfÕnda icra etti÷i mesleki
faaliyeti icra edemez
durumda ise malül sayÕlÕr.
 Menúe Malüllük : Aktif
yaúama giriúleri sÕrasÕnda
sa÷lÕk durumlarÕnÕn
gerektirdi÷i kÕsÕtlamalar
nedeniyle iúgöremez
durumda olan iúçiler yine de
10 yÕl prim ödemiúlerse
Menúe Malül sayÕlÕrlar.
 Normal mesleki faaliyetin
icrasÕna tekabül eden
ücretin 1/3 ünden fazla
olmayan kazanma gücü.
 Yetkili Komisyonca belirlenen
tarihten itibaren emeklilik
yaúÕna kadar devam eder.
Emeklilik yaúÕnda aylÕk
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna çevrilir.

 5 yÕl prim ödeme süresi veya
eúde÷er süreler.

 Yüzde veya puan olarak
tanÕmÕ yoktur. Mevcut
çalÕúma gücüne göre tam
veya kÕsmÕ vasÕflÕ
øúgöremezlik söz konusudur.
 Yaú sÕnÕrÕ olmaksÕzÕn tam
malüllük süresi boyunca
ödeme yapÕlÕr. Emeklilik
yaúÕna ulaúÕldÕ÷Õnda aylÕk
aynÕ kapsamda kalÕr.

 Primli veya primiz asgari
sigortalÕlÕk süresi
øúgöremezli÷in baúladÕ÷Õ
yaúa ba÷lÕdÕr (eksi 20 yaú ila
30 artÕ yaú arasÕnda 1 ila 5
yÕl staj süresi aranÕr.

 Kendi iúlerinden baúka bir iúi
yapmaya elveriúli iseler
kÕsmi iúgöremez sayÕlÕrlar.

 1. Ayak : 1 yÕl prim ödeme
süresi.
 2. Ayak : asgari süre koúulu
yoktur.

 1. Ayak : ¼ gelir için % 40,
yarÕm gelir için % 50, üç
çeyrek gelir için % 60, tam
gelir için % 70.
 2. Ayak : YarÕm gelir için %
50, tam gelir için % 66,66.
 1. Ayak : Risk devam etti÷i
sürece, gelir kadÕnlar için 63,
erkekler için 65 yaúÕnda
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna çevrilir.
 2. Ayak : Süre koúulu yoktur.
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 Risk tarihinde talep sahibi en
az 30 yaúÕnda ise 20 yaú ile

 Asgari süre ilgilinin riskin
meydana geldi÷i tarihteki
yaúÕna ba÷lÕdÕr.

 Malüllük ve bedensel sakatlÕk
nedeniyle kazanÕlan haklar
gerekli koúullar devam etti÷i
sürece korunur.
 TÕbbi kontrolleri yaptÕrmak
gerekir.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak
kazanan kiúi iki aylÕk
arasÕnda tercih yapabilir.

 Sabit bir oran yoktur (bk.
YukarÕda TanÕmlar Grup III)

 Grup III : Mesleki
rehabilitasyon olmaksÕzÕn en
az yarÕm gün çalÕúabilme
veya vasÕflÕ çalÕúmaya en az
% 50 elveriúli olma veya tam
gün çalÕúmakla birlikte iúini
düzenli yapabilme gücünü
kaybetme, durumlarÕdÕr.
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2.Hesaplama Formülü
veya Yöntemi veya AylÕk
MiktarÕ

Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 12 aylÕk her sigortalÕlÕk süresi
için hesaplamaya esas baz
miktarÕn % 1,96 sÕ uygulanÕr.
 2009 dan sonra bu oran her
yÕl her sigortalÕlÕk yÕlÕ için %
1,78 oranÕnÕ elde etmek
üzere her yÕl için 0,4 indirime
tabu tutulur.
 Malüllük 56,5 yaúÕndan önce
meydana gelmiúse bu
yaútan önceki aylar 2004 ten
2009 a kadar (60 yaúÕnda
tedricen yükseltilmek üzere)
sigortalÕlÕk aylarÕ olarak
kabul edilir. Bu takdirde
artÕrma en yüksek matrahÕn
% 60 Õ ile sÕnÕrlÕdÕr. 2009 dan
itibaren çocuklarÕn e÷itimi
için yÕlda % 1,96 artÕú
uygulanacaktÕr. Bu oran
2028 e kadar tedricen
referans de÷erin % 150 sine
kadar yükseltilecektir.
 AylÕk yÕlda 14 kez ödenir.

 Gelir miktarÕ, sigortalÕlÕk
süresi.

 SigortalÕ 50 yaúÕnÕ
doldurdu÷unda 50 yaúÕ
izleyen her ay için staj süresi
1 ay, ayrÕca gözlem süresi 2
ay uzatÕlÕr. Azami süre son
360 ayda 180 ay sigortalÕlÕk
süresidir. Malüllük iú kazasÕ
veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu veya 27 yaúÕndan
önce meydana gelirse ilgili
kimsenin sadece 6 ay
sigortalÕlÕk süresi varsa staj
süresi koúulu aranmaz.

 Tam malüllük aylÕ÷Õ : Baz
miktar, referans ücret
katsayÕsÕ, primli ve primsiz
süreler, nazari süreler
nazara alÕnarak özel bir
formül uygulanÕr.
 KÕsmÕ malüllük : Tam
øúgöremezlik aylÕ÷Õ
miktarÕnÕn % 75 idir.

 Referans ücret, prim ödenen
yÕl sayÕsÕ, iúgöremezlik
derecesi ve baz miktar.

 30 yaúÕndan yukarÕ kimseler
için 5 yÕl primli veya primsiz
süre sigorta kapsamÕna gren
riskin meydana geldi÷i
tarihten hemen önceki 10
yÕla dahil edilir.

 Malüllük aylÕ÷Õ : Miktar
referans ücretle primli
mesleki faaliyete göre
hesaplanan aylÕk oranÕnÕn
çarpÕlmasÕ suretiyle
belirlenir. 20 yÕla kadar ve
20 yÕldan fazla mesleki
faaliyet için iki ayrÕ özel
formül uygulanÕr.
 2002-2016 yÕllarÕ arasÕnda
baúlayan sigortalÕlÕk için özel
kurallar söz konusudur.

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ, bütün
mesleki yaúam boyunca
alÕnan aylÕk ortalama ücret.

 1. Ayak : AylÕk gelir asgari
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ gelir miktarÕnÕn
bir kesrinden (sabit miktar)
ve belirleyici yÕllÕk ortalama
gelirin bir kesrinden
(de÷iúen miktar) oluúur.
 2. Ayak : YÕllÕk gelir “(artÕ b Xt
formülü ile hesaplanÕr ‘a’
sigortalÕnÕn gelirini, ‘b’
primler artÕ faizleri, ‘t’ yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna çevirme oranÕnÕ
ifade eder.

 1. Ayak : Gelir miktarÕ, gelir
düzeyini belirleyen prim
ödeme yÕl sayÕsÕ, yÕllÕk
ortalama gelir.
 2. Ayak : Primler artÕ faizlerin
yüzdesi olarak hesaplanÕr
(bk. Hesaplama Formülü).

 Tahsis oranÕ, gerçek
sigortalÕlÕk süresi ve
emeklilik yaúÕna ulaúmamÕú
olanlar için itibari süre esas
alÕnarak belirlenir.
 Malüllük aylÕ÷Õ ve Ek Ödenek
için özel kurallar uygulanÕr.

 Malüllük nedeni, önceki
ücretler, talep sahibinin
cinsiyeti, yaú.

risk tarihi arasÕndaki sürenin
en az 1/3 ü zarfÕnda
çalÕúmÕú olmasÕ gerekir
(yalnÕz fiili hizmet yÕllarÕ
nazara alÕnÕr). Talep sahibi
risk tarihinde 21 ila 29
yaúÕnda ise 21 yaú ile risk
tarihi arasÕndaki sürenin en
az 1/4 ü zarfÕnda çalÕúmÕú
olmalÕdÕr. 21 yaúÕndan önce
1. Grup malül olan sigortalÕ
risk tarihinde zorunlu
sigortaya tabi ise veya en az
3 ay sigortalÕlÕ÷Õ varsa
malüllük aylÕ÷Õndan
yararlanÕr.
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6. Asgari AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

4. Nazara AlÕnan Primsiz
Eúde÷er Süreler

3. Referans Ücret veya
Matrah
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 AylÕk tutar (eúin gelirleri dahil)
aúa÷Õdaki miktar kadar
de÷ilse aradaki fark kadar
telafi ödene÷i verilir:
- YalnÕz yaúayan kimse için :
653,19 E;
- Aile için : 1.015 E.
- 18 yaúÕnÕ, ö÷renimde veya
mesleki formasyonda ise 27
yaúÕnÕ dolduruncaya kadar
her çocuk için : 69,52 E.
- Sakat çocuklar için yaú sÕnÕrÕ
yoktur.

 Eú : Zam yoktur / Çocuklar :
18 yaúÕnÕ dolduruncaya
kadar her çocuk için, 27
yaúÕnÕ dolduran çocuklarÕn
ö÷renim yapan veya mesleki
formasyonda bulunan her
biri için zam uygulanÕr.
Çocuklar için yaú sÕnÕrÕ
yoktur.
 Ailede eúlere ve çocuklara
sa÷lanan telafi edici ek
yardÕm için baz miktardaki
zamla ilgili olarak (bk. Asgari
AylÕk).

 En elveriúli 16 sigortalÕlÕk
yÕlÕnda alÕnan (yeniden
de÷erlendirilmiú) ücretlerin
ortalamasÕdÕr. Bu süre 2028
yÕlÕnda 40 yÕla ulaúmak
üzere her takvim yÕlÕ için 12
ay uzatÕlÕr. Gelirler geçerli
matrah tavanÕnÕ aúmamak
üzere nazara alÕnÕr (3.450E).
 Askerlikte ve savaúta geçen
süreler, sivil hizmet süreleri.
 AnalÕk izninde ödenek
ödenen süreler.
 øúsizlik veya hastalÕk ödene÷i
alÕnan süreler
 ÇocuklarÕn e÷itim süreleri
(çocuk baúÕna azami 4 yÕl).

 Tam iúgöremezlik : Ayda 117
E.
 KÕsmi iúgöremezlik : Ayda 90
E.

 1. Ayak : Eú : Zam yoktur.
Çocuklar : Malüllük geliri
alan kimse aylÕ÷Õn % 40 Õ
oranÕnda çocuk gelirine hak
kazanÕr. Çocu÷un
sigortalÕnÕn ölümünde yetim
sÕfatÕnÕ taúÕmasÕ koúuldur.
 2. Ayak : Eú : zam yoktur.
Çocuklar : YukarÕdaki
koúullarÕ taúÕyan kimse her
çocuk için tam malüllük
gelirinin % 20 sine hak
kazanÕr.
 1. Ayak : Ayda 680 E. Çocuk
geliri : Ayda 272 E.
 2. Ayak : Ayda asgari gelir.

 Eú : Ayda 31.45 E.
 Çocuklar : Zam yoktur.

 AylÕk ortalama ücretin % 30 u
(bk. Referans Ücret). AylÕ÷Õn
miktarÕ yasada öngörülen
asgari de÷erin altÕnda
olamaz.

641

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alan kimse aynÕ
zamanda en az baz miktarÕn
% 35 i oranÕnda bir
miktardan da yararlanÕr.

 Zam yoktur.

 HaklarÕn iktisabÕnda ve
hesaplanmasÕnda reel
sigortalÕlÕk süresinin 1/4
ünden az % 70 oranÕnda
sakat olan sigortalÕnÕn
mesleki faaliyetine tekabül
eden zorunlu sigortalÕlÕk
süresine eklenir. Sakatlar
yasada belirlenen 1-4 grup
sakatlar olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.

 1. Ayak : 16 yaúÕndan küçük
çocuklara e÷itim hizmeti
veren ebeveyn izin süreleri,
ebeveynlerin ana ve
babalarÕnÕn, güçsüz
kardeúlerin aile
oluúturduklarÕ süreler.
 2. Ayak : Yoktur.

 HastalÕk, analÕk, iúsizlik,
askerlik süreleri, mesleki
riskle ilgili ödenek süreleri,
çocuk bakÕm izni süreleri,
mukavemet hareketinde
geçen süreler.

 HastalÕk ödene÷i ödenen
süreler.
 Ebeveyn izni süreleri.
 Üniversite ö÷renim süreleri.
 Ba÷ÕmlÕ bir kimsenin
bakÕmÕnda geçen süreler.
 Askerlik hizmet süreleri.

 Zam yoktur.

 Ocak 1978 den sonra
aralÕksÕz 18 yÕllÕk her sürede
ortalama aylÕk ücrettir.
 Vergi ve prim dÕúÕ ücret
nazara alÕnÕr.

 1. Ayak : Kazanç getirici
faaliyetten elde edilen
gelirlerdir.
 2. Ayak : Sigortaya tabi ücret
(16.310 E ile 48.931 E
arasÕndaki ücret).

 40 yÕlla sÕnÕrlÕ prim bütün
mesleki yaúam boyunca
alÕnan aylÕk ortalama
ücrettir.

 Ya son 20 yÕlda seçilmiú
aralÕksÕz 10 yÕl zarfÕnda veya
en elveriúli prim yÕllarÕnda
alÕnan ücret ortalamasÕna
eúde÷erdir.
 Tavan ulusal ortalama ücretin
% 25 dir.
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 Malüllük aylÕ sahibi mesleki
bir faaliyet icra ederse aldÕ÷Õ
ücret yasal eúiklerden

 Mümkündür. Tedavi ve
bakÕm yardÕmlarÕ ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷inden düúülür.

 øúgöremezlik nedeniyle
malüllük ödene÷ine hak
kazanan ve sosyal sigortaya

Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle Birleûme

Mesleki Bir Gelirle
Birleûme
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 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, gelirler, ölüm
aylÕ÷Õ ve iúsizlik ödene÷i,
malüllük aylÕ÷Õ ile
birleúemez.

 Her yÕl 1 Ocakta ilk kez
(aylÕ÷Õn tahsis edildi÷i yÕlÕ
izleyen ikinci yÕlÕn ilk
gününde) yapÕlÕr. Belirli
miktarlarÕn altÕnda veya
üstünde aylÕk alanlara özel
kurallar uygulanÕr.

Yeniden Deøerlendirme
 Her yÕl Mart’ta yapÕlÕr.
 ølgili yÕlÕn Haziran ayÕnda
enflasyon oranÕ önceki yÕlÕn
enflasyon oranÕnÕn % 5 ine
eúit veya onun üstünde ise
aylÕk 1 Eylülde yeniden
de÷erlendirilir.

 Sosyal aylÕklar Kanunu
uyarÕnca Sosyal AylÕk.
 Ek TÕbbi YardÕm.

 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i (bk. Tablo
XII – Ba÷ÕmlÕlÕk).
 ArtÕrÕlmÕú Aile Ödene÷i (bk.
Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ)

8.Di÷er Ödenekler

 Referans ücretin % 100 ü.

 Ayda 2.410 E.

7. Azami AylÕk

 Referans ücretle sÕnÕrlÕ
birleúme mümkündür.

 Zorunlu veya ihtiyari sigorta
yardÕmlarÕ ile birleúme bazÕ
úartlarla mümkündür.

 Ba÷ÕmlÕlÕk Ek YardÕmÕ. AylÕk
miktar primsiz rejim sosyal
aylÕ÷ÕnÕn de÷erine
endeksindeki veya ikinci
ba÷ÕmlÕlÕk derecesinin söz
konusu olmasÕna göre bu
de÷erin % 50 si veya % 90
ÕdÕr. YÕlda 14 ödeme yapÕlÕr.
Noel primi ve ilgili aya ait
yardÕm miktarÕna eúit tatil
ödene÷i verilir.
 Normal olarak her yÕl
fiyatlardaki geliúme nazara
alÕnarak Hükümet kararÕ ile
aylÕklarda artÕú yapÕlÕr.

 % 80 ile % 92 arasÕnda bir
miktar.

 1. Ayak : ølk olarak 2 yÕlda bir
ücretlerdeki ve fiyatlardaki
geliúmeye göre yapÕlÕr.
Tüketim fiyatlarÕndaki yÕllÕk
artÕú % 4 ün üstünde ise
uyarlama erken yapÕlÕr.
 2. Ayak : 3 yÕldan fazla bir
süreden beri cari malüllük
gelirleri birinci kez izleyen
takvim yÕlÕnÕn baúÕnda
de÷erlendirilir. Sonraki
uyarlamalar 1. ayak
gelirlerle aynÕ zamanda
yapÕlÕr.
 1. Ayak : Malüllük geliri ile
birleúme mümkündür.
Mükerrer sigorta halinde
gelirde indirim yapÕlÕr.
 2. Ayak : Di÷er gelirler ilave
edildi÷inde sigortalÕnÕn
yoksun kaldÕ÷Õ kazancÕn %
90 Õna ulaútÕ÷Õ ölçüde
yardÕmlarda indirim
uygulanÕr.
 1. ve 2. Ayak : Birleúme
mümkündür.

 1. Ayak : Ayda 1.359 E (Evli
çifte ödene iki malüllük
gelirinin toplamÕ veya
malüllük / yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn
toplamÕ azami yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
miktarÕnÕn % 150 sini (2.039
E) aúamaz.
 2. Ayak : Azami gelir yoktur.
 1. Ayak : Güçsüzlük ödene÷i,
ola÷anüstü gelir, 1. Ayakla
ilgili ek yardÕmlar, primsiz
özel asgari yardÕm.
 2. Ayak : Toptan ödeme (gelir
yaúlÕlÕk ve ölüm gelirinin %
10 unun altÕnda ise).

 KÕsmi çalÕúma veya kÕsmi
malüllük aylÕ÷Õ alÕnmasÕ
halinde, III. Grup malül olan

 Malüllük aylÕ÷Õ : SakatlÕk
ödene÷i, ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i
ve ek ödeneklerle
birleúebilir.

 Malüllük ödene÷i : 50
yaúÕndan itibaren veya II.
veya III. Grup Malül
SigortalÕlara çalÕúma güçleri
% 50 nin altÕnda ise bazÕ
koúullarla de÷iúik oranlarda
verilir.
 Malüllük TahsisatÕ : Temel
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamayan
bedensel sakatlara belirli
oranlarda ödenir.
 Ulusal ortalama ücretlerdeki
artÕúa göre yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr. ArtÕú
endeksi ulusal ortalama
ücretteki artÕú endeksinden
fazla olamaz.
 Yeniden de÷erlendirme yÕlda
iki kez ùubat ve Eylül
aylarÕnda yapÕlÕr.

 Yasal azami bir miktar söz
konusu de÷ildir.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon

 Malüllük aylÕ÷Õ ve sosyal aylÕk
vergiye tabidir. Ek tÕbbi
yardÕm ve cenaze ödene÷i
vergiye tabi de÷ildir.
 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Yeniden mesle÷e uyum
genel olarak hastalÕk
ödeneklerinin
ödenmesinden sonra baúlar,
fakat malüllü÷ün meydana
geldi÷i tarihi izleyen 6 ay
içinde de sa÷lanabilir.
 øúe uyumla ilgili özel ödenek
aylÕk ücretin % 75 idir ve
yeniden iúe uyum sÕrasÕnda
azami 6 ay için ödenir. ølgili
kimseler iú kazasÕ hallerinde
bu tip uyum önlemlerinden
ve yardÕmlardan
yararlanÕrlar.
 En az 25 ücretliyi tam gün
çalÕútÕran iúverenler % 6
oranÕnda sakat iúçi, hatta iki
veya üç misli a÷Õr sakat iúçi
çalÕútÕrmaya mecburdurlar.
Bu kurala uymama her sakat
iúçi için ortalama ücretin %
41 ini ödeme cezasÕnÕ
gerektirir.

yüksekse aylÕk askÕya alÕnÕr
veya indirime tabi tutulur.
 Ulusal asgari ücretin altÕndaki
ücretler aylÕ÷Õ etkilemez.
AnÕlan ücretin % 70 i ile %
130 u arasÕndaki ücretler
için aylÕkta % 24 (kÕsmi
malüllük aylÕ÷Õ söz konusu
ise % 18) indirim uygulanÕr.
Ulusal ortalama ücretin %
130 unun üstündeki
ücretliler için aylÕk askÕya
alÕnÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 øúyeri her 25 ücretli için 1
sakatÕ çalÕútÕrmak
zorundadÕr.

 Çeúitli tÕbbi, mesleki ve
sosyal rehabilitasyon
önlemleri alÕnÕr, bunlar
arasÕnda geçici ödenekler
de vardÕr.
 Malüllük aylÕ÷Õ tahsisinden
önce rehabilitasyon
önlemleri ile çalÕúma
gücünün ihyasÕ gerekir,
aylÕ÷Õn yeniden
düzenlenmesine öncelik
verilir.

tabi olmayan eúi÷in üstünde
bir faaliyet geliri (316,19 E)
alan kimseler için
düzeltmeler vardÕr. Buna
göre, aylÕ÷Õn
hesaplanmasÕnda, tam
oranlÕ bir aylÕktan tam geliri
oluúturan unsurlara göre
belirlenen (gelir artÕ aylÕk)
indirim uygulanÕr. Malüllük
aylÕ÷Õ 921,11 E’ya kadar tam
olarak ödenir. AyrÕca
oluúturucu unsurlara göre
indirim kurallarÕ uygulanÕr.

 YÕllÕk 10.557,30 E yu aúan
miktarlar vergiye tabidir.

 Ücretliler için özel vergi rejimi
uygulanÕr.

 YalnÕz iú kazasÕ sakatlarÕ için
söz konusudur. (bk. Tablo
VIII).

 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ
sonucu malüllük hariç, uyum
önlemleri söz konusu
de÷ildir.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Her iki Ayak vergiye tabidir.

 1. ve 2. Ayak : Yoktur.

 1. Ayak : Yeniden iúe uyum
önlemlerine öncelik verilir.
Gerekli bütün uyum türleri
uygulanÕr.
 2. Ayak : Uyum önlemleri
yoktur. 1. Ayak önlemleri
uygulanÕr.
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 Malüllük aylÕ÷Õ ve mesleki
uyum ödene÷i vergiye
tabidir. Malüllük ödene÷i,
sakat kimseler ödene÷i,
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i ve ek
ödenek vergiye tabi de÷ildir.
 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 øúverenler bazÕ durumlar
hariç, II ve III. Grup malül
iúçileri iúten çÕkaramazlar.
Buna göre, bütün sakat
kimseler úartlarÕ taúÕyorsa,
tescilli istihdamdan
yararlanÕrlar.

 Sa÷lÕkla ilgili uyum için (bk.
Tablo II. Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
 Mesleki uyum : Malüllü÷ün
meydana geldi÷i sÕrada
sigortalÕyÕ çalÕútÕran iúveren
yetkili kurumla anlaúarak
ilgilinin mesleki uyumunu
garanti eder. Mesleki uyuma
tabi kimseler baúka elveriúli
bir iúe aktarÕlÕncaya kadar
yardÕm görürler.

ve tam gün çalÕúmaya
elveriúli olmayan veya
formasyon görmemiú olan
sigortalÕ kÕsmi malüllük aylÕ÷Õ
alabilir.
 KÕsmi malüllük aylÕ÷Õ,
sigortalÕnÕn malüllük riski
meydana geldi÷inde
ba÷lanan aylÕ÷Õna göre tam
çalÕúma süresinde yapÕlan
indirim oranÕna tekabül
eder.
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 Aúa÷Õdaki kimseler için
zorunlu katÕlÕm:
- Aktifler, benzeri gruplar,
ö÷renciler, iúgöremez
durumdaki kimseler,
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
çalÕúmayan kimseler,
18 yaúÕndan yukarÕ
olup en az 1 yÕl
zorunlu prim ödemiú
olan kimseler, iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕlar.

 Yoktur.

Uygulama AlanÖ

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk
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 Ücretliler ve iúveren
primleri ile finanse
edilen, sigortalÕlÕk
süresine göre ücrete
ba÷lÕ ödenekleri
garanti eden zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

ÇEK CUMHURùYETù
 AylÕk SigortasÕ
HakkÕnda 1/1907
SayÕlÕ Kanun.
 Baz AylÕk SigortasÕ
hakkÕnda 155/1995
sayÕlÕ Kanun.

 Estonya’da sürekli
oturanlar,
 Geçici oturma izni alan
yabancÕlar, yasal
sÕ÷ÕnmacÕlar.

 Malüllük AylÕ÷Õ : 1998
tarihine kadar mesleki
faaliyet süresine ve
1999 dan itibaren
primlere ba÷lÕ aylÕklarÕ
garanti eden üniversel
sosyal sigorta rejimi.
 Ulusal AylÕk :
øúgöremezlik aylÕ÷Õ için
kiúilere bir asgari aylÕ÷Õ
garanti eden üniversel
rejim (bk. Tablo XI –
Gelir Garantisi).

 Yoktur.

 Yoktur.

 Marjinal iúlerde
çalÕúanlar.

 Ücretliler.

 Ücretliler ve benzeri
kimseler için, sürekli
øúgöremezlik halinde
primlere ba÷lÕ zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

 Yoktur.

 Ücretliler.

 Ücretliler için ücrete
ba÷lÕ aylÕklarÕ içeren
zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

 Haftada 38 E nun
altÕnda ücret alan
kimseler ve 1995 ten
sonra atanan
memurlar.

 BazÕ istisnalarla, 16
veya daha yukarÕ
yaúta olup bir iú veya
çÕraklÕk sözleúmesi ile
istihdam edilenler
(1995 ten sonra
atanan memurlar).

 Ulusal AylÕk : Ba÷ÕúÕklÕk
yoktur
Ek AylÕk : Ba÷ÕúÕklÕk
yoktur

 Ulusal AylÕk : 16-65 yaú
arasÕnda bütün
oturanlar.
 Ek AylÕk : 16-70 yaú
arasÕnda bütün aktif
nüfus.

 økili sistem :
1) Bir asgari aylÕ÷Õ
garanti eden üniversel
kapsamlÕ sistem,
2) Bütün aktif kimseler
için Ek AylÕk rejimini
içeren sigorta sistemi.

ùZLANDA
 1992, 1993, 1997
Tarihli Kanunlar
(Malüllük, Sosyal
YardÕm, AylÕklar).

 Sa÷lÕk hizmetleri için,
malüllük aylÕ÷Õ ve mesleki
uyum ödeneklerinden %
5,76 prim kesilir; hastalÕk
halinde nakil giderleri iade
edilir ve ölüm ödene÷i verilir
(tavan yoktur).

 Ücretliler için ücrete
ba÷lÕ aylÕklarÕ içeren
zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

ùRLANDA
 1993 Tarihli Sosyal
Koruma Kanunu.

 Her iki Ayak için prim
kesilmez.

ÜLKELER
ùSPANYA
FRANSA
 1994, 1997, 2001 tarihli  Sosyal Güvenlik Kodu
KHK ler.
(L-341/1).

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ sigortasÕ
için prim kesilir (bk. Tablo
Finansman)

ESTONYA
 Ulusal AylÕk SigortasÕ
HakkÕnda 2001 Tarihli
Kanun.

 HastalÕk sigortasÕ için % 4,35
prim kesilir.

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
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3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi

Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi
2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

 Günlük ödenekler 3 yÕl
süre ile ödendi÷i veya
fizik gücün tahrip
edildi÷i süre boyunca
devam eder.

 Riskin meydana geldi÷i
tarihten önceki dönem
için sigortalÕlÕk süresi
aranÕr. Genel olarak
riskin meydana geldi÷i
tarihten önceki 12
ayda asgari ücretin en
az 2..030 katÕ prim
ödenmiú olmasÕ
gerekir (200 saati risk
tarihinden önceki ilk 3
ayda geçmelidir).

 Emeklilik yaúÕna kadar
yardÕm sa÷lanÕr.

 Sürekli øúgöremezlik
halinde 26 yaúÕn
altÕnda sigortalÕlÕk
süresi, kaza veya
hastalÕk sonucu
malüllük gibi
durumlara göre yasal
sigortalÕlÕk süreleri
aranÕr (kaza sonucu
malüllükte staj koúulu
uygulanmaz).

 16 yaú ile emeklilik yaúÕ
arasÕnda aylÕk
iúgöremezlik süresi
için tahsis edilir.
Duruma göre 6 ay, 1
yÕl, 2 yÕl, 5 yÕl veya
emeklilik yaúÕna kadar
ba÷lanÕr. Emeklilik
yaúÕnda aylÕk yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna çevrilir.
 Staj süresi
øúgöremezli÷in
meydana geldi÷i yaúa
ba÷lÕ olup 21-63 yaú
arasÕnda 1 yÕl ile 15 yÕl
arasÕnda de÷iúir.

 Malüllük halinin
tespitinden itibaren
iyileúinceye veya
emekli aylÕ÷Õ tahsisine
kadar.
 Malül kiúi emekli yaúÕna
ulaútÕ÷Õnda iki aylÕk
arasÕnda tercih yapar.

 Tam ve KÕsmi Malüllük:
Malüllük halinin tespit
edildi÷i yaúa göre
(20,20-22,22-24,2426,26-28,28 artÕ
yaútakiler için ilgisine
göre 1 yÕl kadar 1 ila 5
yÕla kadar) ödenir.
 18 yaúÕndan önce malül
olanlar tam malüllük
aylÕ÷Õ talep edebilirler,
bu kimselere
“çocukluktan beri
malül kimseler” denir.

 % 66,66.

 HastalÕk veya sakatlÕk
nedeniyle aynÕ
bölgede aynÕ iú
grubundan aynÕ
formasyona sahip bir
çalÕúanÕn bir meslekte
normal kazancÕnÕn 1/3
ünden fazlasÕnÕ artÕk
kazanamayan kimse
malül sayÕlÕr. Malül
kimse yine de bir
mesleki faaliyeti icra
etmeye elveriúli ise 1.
Grup, de÷ilse 2. Grup
ve baúka birinin
yardÕmÕna muhtaç
durumda ise 3. Grup
malül kabul edilir.

 % 33.

 Sürekli iúgöremezlik :
Tavsiye edilen
tedavilerden sonra
anatomik veya
fonksiyonel iúgücünü
tamamen veya kÕsmen
kaybeden kimsenin
durumu.

 % 40.

 øúgöremezli÷in bir
Sa÷lÕk Kurulunca
tasdiki ve % 10
farklÕlÕkla ifade
edilmesi (FarklÕlÕklar :
% 10, % 20, % 30-%
100).
 Kesin iúgöremezlik iki
dereceye göre
belirlenir : 1) Tam
iúgöremezlik derecesi :
% 100, 2) KÕsmi
iúgöremezlik derecesi :
Haftada 40 saat
çalÕúmama ve % 10 % 100 iúgücü kaybÕ.

 KÕsmi Malüllük : % 33.

 Tam malüllük : Bir
mesleki faaliyeti icra
için en az % 66 iúgücü
kaybÕna u÷rama veya
sakatlÕk nedeniyle
tamamen istisnai
úartlarla çalÕúma
olana÷Õ.
 KÕsmi Malüllük : En az
% 33 ücret kaybÕna
u÷rama veya genel
yaúam düzeyinde
önemli ölçüde azalma
olma.

 Sigortaya tabi en az
260 hafta prim ödeme
süresi aranÕr. Talep
önceki prim yÕlÕnda en
az 48 hafta prim
ödenmeli veya
borçlanÕlmalÕdÕr.

 Malüllük halinin tespit
edildi÷i tarihten en az
12 ay süre ile ödenir.
HastalÕk ödene÷i
alÕnmasÕndan sonra
ödenmeye baúlanÕr.
Süre sÕnÕrÕ ve azami
yaú sÕnÕrÕ yoktur.

 % 100

 En az 12 aydan beri
hastalÕk ödene÷i alan
ve øúgöremezlikleri
sürekli olan kimseler
malül sayÕlÕr.
 Kesinlikle øúgöremez
durumda bulunan
kimseler için 12 ay
úartÕ aranmaz.
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 Ulusal AylÕk : AylÕk
talep tarihinden önce 3
yÕl oturma süresi.
 Ek AylÕk : AylÕklar
Fonuna en az 2 yÕl
prim ödenmiú
olmalÕdÕr.

 Ulusal AylÕk / Ek AylÕk :
% 50.
 Ulusal AylÕk : 67 yaúÕna
kadar ödenir.
 Ek AylÕk : Malüllük
halinin tespitinden en
erken 1 ay sonra
baúlar, 67 yaúÕnda
sona erer.

 Ulusal AylÕk : En az %
75 oranÕnda sakat olan
kimseye ba÷lanÕr.
øúgörme gücünün en
az % 50 sini kaybeden
ve malüllük derecesi
hariç bütün úartlarÕ
taúÕyan kimseler
malüllük ödene÷i
alÕrlar.
 Ek AylÕk : Malüllük
derecesi en az % 50
olup malüllük
nedeniyle ücretinde
azalma olan kimselere
verilir.
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3. Referans Ücret veya
Matrah

2.Hesaplama Formülü
veya Yöntemi veya AylÕk
MiktarÕ

Yardımlar
1. AylÕk MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Her aylÕk iki unsurdan
oluúur : 1) Baz miktar,
2) Sabit oran (ayda
40E).
 ORAN : Kiúisel
hesaplamaya esas
matrah ve sigortalÕlÕk
yÕl sayÕsÕna göre
hesaplanan ücrete
ba÷lÕ unsurdur.
 Formül aylÕ÷Õn tipine
göre de÷iúir : Tam
Malüllük AylÕ÷Õ : Her
sigortalÕlÕk yÕlÕ için
matrahÕn % 1,5 i;
KÕsmi Malüllük AylÕ÷Õ :
Her sigortalÕlÕk yÕlÕ için
: % 0,75.
 Çocuklu÷undan beri
malül olanlarÕn
aylÕklarÕ için özel
kurallar uygulanÕr.
 Hesaplamaya esas
matrah : Emeklilikten
önceki 10 yÕl zarfÕnda
alÕnan brüt ücret
ortalamasÕdÕr. Bu süre
toplam 30 takvim
yÕlÕna kadar her yÕl için
1 yÕl artÕrÕlarak
yaygÕnlaútÕrÕlÕr. AynÕ
süre, 1985 ten beri
geçerli olacak úekilde
bütün gelirleri kapsar.
Bütün gelirler ortalama
ücrete endekslenir.
Brüt aylÕk gelirler
aúa÷Õda belirtildi÷i
úekilde nazara alÕnÕr:
- 230 E ya kadar % 100,

 Kaybedilen ücret
miktarÕ, aile durumu.

 AralÕk 1988 den önce
çalÕúÕlan yÕllar sayÕsÕ.
 Ocak 1999 dan sonra
tescil edilen sosyal
vergi ödemeleri.

 Hesaplamada matrah:
Aúa÷Õdaki iki miktarÕn
en yükse÷i ile temsil
edilir :
1) SigortalÕlÕk yÕllarÕna
ve sosyal sigorta kat
sayÕsÕna göre yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ,
2) 30 yÕl sigortalÕlÕk
süresi bulunan
kimsenin yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ.
 Malüllük aylÕ÷Õ iúgücü
kaybÕna tekabül eden
baz miktar olup ulusal
aylÕk miktarÕndan
aúa÷Õ olamaz.

 Ocak 1999 dan sonra
tescilli sosyal vergi
ödemesi yapÕlmÕú
olmalÕdÕr.
 Kaybedilen iúgücü
oranÕ nazara alÕnÕr.

 Matrah kazanÕn
meydana geldi÷i
aydan önceki 96 ay
zarfÕnda birleútirilen
prime tabi ücretlerle
112 rakamÕ arasÕndaki
bölüm iúleminden elde
edilen miktardÕr. 24
aya iliúkin ücretler
de÷erlerine göre
hesaplanÕr, kalan
miktar tüketim fiyatlarÕ
endeksine göre
güncelleútirilir. Mesleki
olmayan bir kaza
halinde baz miktar
riskin meydana geldi÷i
tarihten önceki 7 yÕl

 Mutat mesleki faaliyeti
icra etmede sürekli
kÕsmi øúgöremezlikte,
matrahÕn 24 aylÕk
tutarÕna eúit miktar (bk.
Tablo IV -), sürekli tam
øúgöremezlikte
matrahÕn % 55 i, 55
yaúÕndan yukarÕ
kimseler için % 75 i.

 øúgöremezlik oranÕ
matrah, orana göre
yüzde oranÕ.

 Ortalama yÕllÕk ücret
sosyal güvenlik tavanÕ
ile sÕnÕrlÕ olup her yÕl
BakanlÕk kararÕ ile
de÷erlendirilen ücret
(en elveriúli 10 yÕl
nazara alÕnÕr).

 1. Grup malüller için :
En elveriúli 10 yÕlÕn
ortalamasÕnÕn % 30 u;
 2. Grup malüller için :
AnÕlan matrahÕn % 50
si;
 3. Grup malüller için : 2.
grupla ilgili miktarÕn %
40 artÕrÕlmÕú tutarÕ
(yÕlda asgari 11.350,44
E).

 Ocak 1948 ile iúe ara
verilen sürede en
elveriúli 10 yÕlda alÕnan
ücret ortalamasÕ.

 YardÕmlarÕn miktarÕ
maktu olup önceki yÕl
elde edilen gelire ba÷lÕ
de÷ildir.

 Malüllük aylÕ÷Õ : 65
yaúÕn altÕndakiler için
haftada 140,30 E, 6580 yaúÕndakiler için
hatada 167,30 E, 80
yaúÕndan yukarÕ
olanlar için haftada
173,70 E.

 Yaúa göre maktu miktar
uygulanÕr.

 Ulusal AylÕk :
Uygulanmaz.
 Malüllük oranÕna, yaúa
ve oturma süresine ve
gelirlere ba÷lÕ maktu
miktar ödenir.

 Ulusal AylÕk :
øúgöremezlik derecesi,
oturma süresi, gelir.
 Ek AylÕk : øúgöremezlik
derecesi ve emeklilik
yaúÕna kadar
borçlanÕlan yÕllar.
 Ulusal AylÕk : % 75 ve
daha fazla
iúgöremezlikle ilgili
aylÕk, yaúa göre
artÕrÕlmÕú aylÕk, ek aylÕk
zamlarÕ (yÕlda azami
2.205 E).
 Ek AylÕk : Çeúitli
fonlarla ilgili
mevzuatlara göre
hesaplanÕr.
øúgöremezlik derecesi
ve kazanÕlan aylÕk
puan sayÕsÕna göre
hesaplanÕr.
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6. Asgari AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi ZamlarÕ
 Eú, Çocuk

4. Nazara AlÕnan Primsiz
Eúde÷er Süreler

 Ayda sabit miktar (40
E) / Yüzde oranÕ
karúÕlÕ÷Õ : (24 E).

 Yoktur.

 økame süreleri olarak
aúa÷Õdaki süreler
nazara alÕnÕr :
- Orta ve yüksek
ö÷renimde geçen
süreler, bir ajansa en
çok 3,5 yÕl için yapÕlan
istihdam baúvuru
süreleri, formasyon
düúüklü÷ü süreleri,
sivil ve askeri hizmet
süreleri, 4 yaúÕna
kadar özel bakÕma tabi
a÷Õr sakat çocuklarÕn
bakÕm süreleri,
øúgöremez durumda
bulunan aile
bireylerine bakÕm
süreleri, emeklilik
yaúÕna ulaúanlarÕn tam
malüllük süreleri.

230 E-590 E arasÕnda
% 30, 590 E dan sonra
% 10.

 Ulusal aylÕk miktarÕnÕn
% 100 ü (63E).

 Yoktur.

 1999 dan itibaren
devletin çalÕúmayan
bazÕ kimseler için vergi
ödedi÷i süreler.

 AylÕk Miktar : Tam
iúgöremezlikte : 65
yaúÕndan yukarÕ kimse
için 411,76 E / Eúini
geçindirmekle yükümlü
ise 484,89 E.
 Mutlak sürekli
øúgöremezlikte :
YukarÕdaki miktarlarla
aynÕ asgari miktarlar.
 A÷Õr malüllükte : 617,64
E veya eúini
geçindiriyorsa 727,24
E.

 Asgari aylÕk hariç,
yoktur.

 3 yaúÕndan küçük
çocuk yetiútirmede
geçen ebeveyn izninin
ilk yÕlÕ fiili prim ödeme
süresi olarak kabul
edilir.

arasÕnda seçilen
aralÕksÕz 24 ayÕn prime
tabi ücretlerinin 28 e
bölünmesi sonucu
elde edilen miktardÕr.
AylÕ÷Õn yÕllÕk tavanÕ :
29.205,40 E.

 YÕlda 2.898,28 E.
 Gelir koúuluna ba÷lÕ
asgari aylÕk: YÕlda
454,67 E.

 Yoktur.

 Gelir alma süreleri,
rehabilitasyonda
geçen süreler,
tutuklulukta geçen
süreler.
 Süreler ancak bir
takvim yÕlÕnda alÕnan
ücretin en az 3 aylÕk
bir sigortalÕlÕk süresi
için yeterli olmasÕ
halinde nazara alÕnÕr;
e÷er durum böyle
de÷ilse benzer süreler
tanÕnmaz.

 Eú : 66 yaúÕndan küçük
olanlar : Haftada
100,10 E/ 66 yaúÕndan
yukarÕ olanlar :
Haftada 129,20 E/
Çocuklar : Her çocuk
için haftada 19,30 E.
 Eú : Maktu miktar.

 øúsizlik, hastalÕk veya
analÕk süreleri için
sa÷lanan primler talep
tarihinden önceki
prime tabi yÕlda úartlar
yerine getirilmiúse
nazara alÕnÕr.
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 Ulusal AylÕk : 18
yaúÕndan küçük
çocuklar için zam:
Çocuk aylÕ÷Õ: Çocuk
baúÕna her ay 182 E.
 Ek AylÕk : Çocuk baúÕna
her ay en az 83 E.
 Ulusal AylÕk :
YukarÕdaki miktarÕn
1/40 Õ.
 Ek AylÕk : 10 yÕl prim
ödeme süresi için aylÕk
ücretin % 56 sÕ.

 Ulusal AylÕk :
Malüllü÷ün tespit
edildi÷i tarih ile 67 yaú
arasÕnda geçen yÕllar
kredi olarak kaydedilir.
 Ek AylÕk : AylÕk
puanlara dayanÕr.
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 AylÕklar önceki yÕlÕn
Temmuz ayÕndan
önceki 12 ayda
fiyatlarda asgari % 100
artÕú olmasÕ halinde
veya önceki yÕlÕn ocak
ayÕndan önceki 12
ayda reel ücretlerde
en az 1/3 oranÕnda
artÕú olmasÕ halinde
her yÕl ocak ayÕnda
düzenli olarak yeniden
de÷erlendirilir.
 Hükümet kararÕ ile aylÕk
ücret etkileúimi
nedeniyle yeniden
de÷erlendirmeler
yapÕlabilir.
 Yeni ve eski aylÕklar

 Yoktur.

8.Di÷er Ödenekler

Yeniden Deøerlendirme

 Yoktur.

7. Azami AylÕk

 Ek aylÕk : Estonya
ba÷ÕmsÕzlÕk savaúÕna
katÕlan kimseler ve
onlarÕn eúleri : Ulusal
aylÕ÷Õn % 100 ü / Bir
nükleer felaket, deney
veya bir nükleer
merkezinde geçirilen
kaza sonucu
iúgöremezlik halinde
ulusal aylÕ÷Õn % 10 u /
økinci dünya savaúÕna
katÕlanlar ve
mukavemet hareketi
mensuplarÕ : Ulusal
aylÕ÷Õn % 10 u / øúe
alÕútÕrma e÷itimine tabi
olanlar, tecrit kamplarÕ
tutuklularÕ veya
2.dünya savaúÕnda
tecritli olanlar : Ulusal
aylÕ÷Õn % 20 si /
Sakatlara yasal olarak
çeúitli yardÕmlar
sa÷lanÕr.
 AylÕklar her yÕlÕn 1
NisanÕnda endekslenir.
Endeksleme tüketim
fiyatlarÕndaki ve sosyal
vergi gelirlerindeki
artÕúa ba÷lÕ olarak
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 AylÕklar her yÕl tüketim
fiyatlarÕndaki artÕúa
göre otomatik olarak
yeniden de÷erlendirilir.

 ølaçlar parasÕzdÕr.

 Ayda 2.086,10 E.

 Yeniden de÷erlendirme
her yÕl ArtÕrma
KatsayÕsÕnÕ tespit eden
BakanlÕk kararÕ ile
yapÕlÕr.

 Sosyal güvenlik
tavanÕnÕn % 3 ü : YÕlda
8.093,60 E.
 Sosyal güvenlik
tavanÕnÕn % 50’si:
14.856 E.
 Yoktur.

 Malüllük aylÕklarÕ her yÕl
bir kez normal olarak
arttÕrÕlÕr.

 YalnÕz yaúayan kimse
ödene÷i : Haftada 7,70
E / Nakliye gideri
(parasÕzdÕr/ølgililer aynÕ
zamanda ÕsÕtma
ödene÷i, televizyon
ödentisi ve telefon
abonman yardÕmÕ da
alÕrlar.

 Maktu Miktar .

 Ulusal AylÕk : her yÕl
devlet bütçesini
izleyen sürede
yeniden de÷erlendirilir.
Ücretlerdeki geliúme
nazara alÕnÕr, fakat
tüketim fiyatlarÕ altÕnda
olamaz.
 Ek AylÕk : yardÕmlar
aktüeryal durum
nazara alÕnarak AylÕk
Fonu kararÕ ile her yÕl
yeniden de÷erlendirilir.

 Ulusal AylÕk : Tam
oranlÕ miktar :
YukarÕda belirtilen
miktarÕn 40/40 Õ.
 Ek AylÕk : Yasal azami
miktar yoktur.
 Ulusal AylÕk : Geçim
sÕkÕntÕsÕ içinde olanlara
ek yardÕmlar sa÷lanÕr.
 Ek AylÕk : Baúka
ödenek yoktur.
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 Sa÷lÕk
mevzuatÕ
uyarÕnca
sa÷lanÕr.
Önleyici tÕbbi tetkikler,
termal
tesislerinde
özel tedaviler yapÕlÕr.
Zorunlu özel tedavi
yardÕmlarÕ yapÕlÕr.
 Bu tedaviler için uzman
tavsiyesi gerekir.

arasÕnda dengeyi
korumak üzere
ayarlamalar
yapÕlabilir.
 Birden fazla aylÕk
talebinde bulunabilen
kimseler : YaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ ile tam veya
kÕsmi
malüllük
aylÕ÷Õndan
hangisi
yüksekse o ba÷lanÕr.
 YaúlÕlÕk, malüllük ve
ölüm
aylÕ÷Õndan
yüksek olanÕn tamamÕ,
di÷erlerinin
yarÕsÕ
ba÷lanÕr.
 Aile yardÕmlarÕ iúsizlik
ödenekleri
malüllük
aylÕ÷Õ ile birleúebilir.
 Tam
malüllük
:
SÕnÕrlandÕrma yoktur /
KÕsmi Malüllük : BazÕ
tavanlarÕ aúan gelirler
aylÕkta
kesinti
yapÕlmasÕnÕ gerektirir.
AylÕk
ortalama
gelirlerin hesaplama
bazÕnÕn % 66 sÕnÕn
altÕnda, % 66 ile % 80 i
arasÕnda ve % 80
inden fazla ise ilgisine
göre aylÕk ödenmez
veya indirim uygulanÕr.
 Hesaplama bazÕ aylÕ÷Õn
tahsis süresi ile aylÕk
gelirlerin araútÕrÕldÕ÷Õ
süre
arasÕndaki
ücretlerde
artÕú
katsayÕsÕ ile çarpÕlmak
suretiyle bulunur.
olarak

 Sa÷lÕk
yardÕmlarÕ
çerçevesinde
öngörülen tÕbbi iúe
uyum yardÕmlarÕ söz
konusudur.
 Yerel merciler sosyal
yeniden iúe uyum
giderlerini üstlenirler
(örne÷in sakatlar için
nakil
kolaylÕklarÕ,
lojman
yardÕmlarÕ,
kiúisel
sosyal
yardÕmlarÕ gibi).

 SÕnÕrsÕz
mümkündür.

 Mümkün
de÷ildir.
Birden fazla yardÕma
hak
kazananlar
seçtikleri
yardÕmÕ
alÕrlar.

 Fonksiyonel
iúe
yeniden
uyum
yardÕmlarÕ,
mesleki
yönledirme
mesleki
formasyon sa÷lanÕr.

 øúgöremezlik aylÕklarÕ
(mesleki faaliyet aylÕk
sahibinin fizik koúullarÕ
ile
karúÕlaútÕrÕlabiliyorsa
ve çalÕúma gücünde
bir
de÷iúiklik
yapmÕyorsa) ücretle
birleúebilir.

 øúgöremezlik aylÕklarÕ
dulluk ödene÷i hariç
di÷er
yardÕmlarla
maktu
ödemelerle
birleúemez.

 Psikoteknik tetkiklerden
sonra
iúe
uyum
kurallarÕ ile uyum
merkezlerinde mesleki
uyum
yardÕmlarÕ
sa÷lanÕr.
Sosyal
Güvenlik
SandÕ÷Õ
giderlere
katÕlÕr.
AylÕklar korunur.

 Mesleki
faaliyetten
aralÕksÕz 6 ay zarfÕnda
elde edilen ücret
malüllükle sonuçlanan
iúi bÕrakmadan önceki
son yÕlÕn 3 aylÕk
ortalama ücretinden
fazla ise aylÕk askÕya
alÕnÕr.

 Malüllük aylÕ÷Õ, askeri
malüllük aylÕ÷Õ, iú
kazasÕ ödene÷i veya
bir
özel
rejimde
ba÷lanan
malüllük
aylÕ÷Õ ile birleúebilir.
TarÕm
rejiminde
ba÷lanan bir malüllük
aylÕ÷ÕnÕn aynÕ meslek
grubundan
bir
çalÕúanÕn aldÕ÷Õ ücretin
% 50 si ile sÕnÕrlÕ
olarak
birleúmesi
mümkündür.

 AylÕk sahipleri (izin
üzerine)
terapotik
amaçla veya iúe uyum
formasyonunu izlemek
üzere çalÕúabilirler.

 Gelirlerle
birleúme
mümkün
de÷ildir.
Malüllük aylÕ÷Õ sürekli
øúgöremezlik nedeniyle
ba÷lanÕr.

 Malüllük yardÕmÕ hariç
sosyal
aylÕklarda
birleúme olmaz (bk.
Tablo VIII – øú KazalarÕ
ve Meslek HastalÕklarÕ)
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 Ulusal aylÕk tahsisinden
önce iúe uyum önlemi
alÕnmasÕ
talep
edilebilir.
AylÕk
tahsisine kadar belirli
bir ödenek alÕnabilir.
Sosyal
Güvenlik
Ulusal Kurumu da
yardÕm alan kimselerin
istihdamÕnÕ ilgilendiren
kuruluúlarla anlaúma
yapabilirler.
Ulusal
kurum ücretin % 25 i

 Ulusal AylÕk : (bk.
YardÕmlar : 2. fÕkra).
 Ek AylÕk : (bk.
Kapsama Giren Risk).

 Ulusal AylÕk : Genel
olarak aynÕ anda bir
tek yardÕm alÕnÕr.
Ancak, gelirle ölüm
kapitalinin ve aylÕ÷Õn
birleúmesi
mümkündür. AyrÕca
çeúitli durumlarla ilgili
birleúme
kurallarÕ
uygulanÕr.
 Ek AylÕk : Mümkündür.
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 Yoktur.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

650

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi øndirimi

vergiye

 YardÕmlar
tabidir.

 Kamu mercileri sakat
kimse
ihtiyacÕna
uyarlanan iú olanaklarÕ
bulmaya
mecburdurlar.
 øúverenler
yasalarda
öngörülen kurallarla
sakat iúçi çalÕútÕrmak,
sakat kimselerce imal
edilen ürünleri almak
zorundadÕrlar.
Bu
vecibelerini
yerine
getirmeleri
halinde
belirli sÕnÕrlarda vergi
indirimleri uygulanÕr.

Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

 Yoktur.

 Yoktur.

 Asgari miktarÕn 3
katÕnÕn altÕnda olan
aylÕklardan
vergi
alÕnmaz.

 Sakat
kimseler
aúa÷Õdaki yardÕmlarla
iúe alÕnmaya teúvik
edilirler :
- Devlet sakat iúçiler için
iúverenin
ödedi÷i
sosyal vergiye karúÕlÕk
bir aidat öder.
- øúveren
istihdam
sübvansiyonu alÕr.
- Kota
sistemi
uygulanmaz.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Tam
veya
kÕsmi
øúgöremezlik : Vergi
alÕnÕr / Mutlak sürekli
iúgöremezlik ve a÷Õr
sakatlÕkta : Vergi
alÕnmaz.

 Sakat iúçilere uygun iú
postalarÕ kontenjanÕ
tahsis edilebilir.
 50 den fazla iúçi
çalÕútÕran iúyerlerinde
en az % 2 oranÕnda
sakat iúçi çalÕútÕrma
mecburiyeti
vardÕr.
Sakat iúçi çalÕútÕran
iúverenlerin ödedikleri
sosyal
güvenlik
primlerinde
indirim
uygulanÕr. Sakatlar için
korunan istihdam ve
iúyeri
projeleri
sübvansiyonu ve vergi
indirimleri
ile
bu
kapsama
giren
iúverenler teúvik edilir.

 Malüllük AylÕ÷Õ : Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.
 Genelleútirilmiú sosyal
aidat ( % 6,2 / % 3,8
indirimli oran) ve
sosyal borç ödemesi
için % 0,5 prim.

 Malüllük aylÕ÷Õ vergiye
tabidir.
 3.
Grup
malüllük
aylÕ÷Õndan
vergi
kesilmez.

 En az 20 iúçi çalÕútÕran
iúyerlerinde toplam fiili
çalÕúan sayÕsÕnÕn % 6
sÕna
kadar
iúçi
çalÕútÕrÕlmasÕ koúuldur.
Bununla ilgili önlemler
uzun zamandan beri
alÕnmaktadÕr.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Ulusal AylÕk / Ek AylÕk :
Çocuk aylÕ÷Õ hariç
vergiye tabidir.

 Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Reúitler ve geçindirilen
çocuklarla ilgili ek
yardÕm dahil yardÕmlar
tümüyle
vergiye
tabidir.

 Kamu mercileri % 3 e
kadar
sakat
çalÕútÕrÕlmasÕnÕ
sa÷larlar.

ile % 75 i arasÕnda
gider iadesi yapabilir.
østihdam
süresinde
aylÕklarda
indirim
uygulanÕr (TÕbbi cihaz
ve yardÕmlar için, bk.
Tablo
IISa÷lÕk
YardÕmlarÕ).
 Ek AylÕk : AylÕk Fonu
malüllük aylÕ÷Õ talep
eden kimseden iúe
yeniden
uyum
önlemlerine katÕlÕmda
bulunmasÕnÕ isteyebilir.
 Yerel merciler becerikli
sakatlar için tercihli
istihdam sa÷larlar.
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3.Hak KazandÕran Asgari
SigortalÕlÕk Süresi

Koûullar
1.Asgari øúgörmezlik
Derecesi
2.YardÕmlarÕ Üstlenme
Süresi

Uygulama AlanÖ
Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk
Kapsama Giren Risk
 TanÕmlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular
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 Azami yaú : Emeklilik yaúÕ. HastalÕk nedeniyle malül olan kimseler 6 ayda veya 12
ayda bir kez veya emeklilik yaúÕna kadar tÕbbi kontrole tabi tutulurlar.
 Sosyal sigortalÕnÕn uzman hekimi malüllük derecesinin aynen devam edip
etmedi÷ini bildirir.

 øúgöremezli÷in devam etti÷i süre (normal yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak kazanma yaúÕndan
sonra malül olan kimseye ba÷lanan malüllük aylÕ÷Õ ömür boyu ödenir. Birden
fazla malüllük aylÕ÷Õna hak kazanma halinde en yükse÷i ödenir. Birden fazla
malüllük aylÕ÷Õna hak kazanan kimse, tercihine göre, di÷er aylÕklar toplamÕnÕn
belirli bir oranÕndaki tutarÕnÕ ayrÕca alÕr. Malül askerler bireysel malüllük ve
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕ tam olarak alÕrlar).
 HastalÕk Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ : 20 yaúÕndan küçük kimseler ve körler için
süre úartÕ yoktur.
 25 veya daha aúa÷Õ yaútakiler için 1 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
 26-30 yaúÕndakiler için 3 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
 30 yaútan yukarÕ kimseler için 5 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
 øú kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ sonucu malüllüklerde süre úartÕ aranmaz.

 Riskin meydana geldi÷i tarihteki yaúa ba÷lÕdÕr.
25 yaútakiler için
5 yÕl
25-31 yaútakiler için
8 yÕl
31-37 yaútakiler için
13 yÕl
37-43 yaútakiler için
14 yÕl
43-49 yaútakiler için
18 yÕl
49-55 yaútakiler için
22 yÕl
55 + yaútakiler için
25 yÕl

 % 50.

 En az 180 günden beri hastalÕk ödene÷i alan ve iúgöremezliklerinin sürekli olmasÕ
ihtimal dahilinde bulunan sigortalÕlar.
 Malül sigortalÕnÕn dahil oldu÷u iú postalarÕna ve çalÕúma gücündeki azalmaya
göre malüllük gruplarÕ úunlardÕr:
- 1. derece malüllük : % 100 malüllük veya 3. kiúinin bakÕmÕna muhtaçlÕ÷Õ
gerektiren malüllük;
- KÕsmi Malüllük : ølgili kimsenin haftada normal olarak 40 saatten az bir süre içinde
çalÕúmasÕ sonucunu do÷uran malüllük ( %10-%90 iúgücü kaybÕ).

 % 50.

 øúgöremezli÷in nedenine ba÷lÕ olarak birden fazla malüllük aylÕ÷Õ tanÕmÕ vardÕr :
- HastalÕk nedeniyle malüllük aylÕ÷Õ,
- Bir sivil hizmetin ifasÕ veya ilgili mercilerin silahlÕ müdahaleleri sÕrasÕnda kazaen
meydana gelen arÕzalara ba÷lÕ malüllük aylÕ÷Õ,
- Sivil malüllük aylÕ÷Õ (16 yaúÕndan önce % 71 iúgöremez durumda bulunan
kimselere tahsis edilen malüllük aylÕ÷Õ),
- Askeri malüllük aylÕ÷Õ.

ÜLKELER
BULGARùSTAN
ROMANYA
 Zorunlu Kamu SigortasÕ hakkÕnda 1999 tarihli Kanun,
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 Sakat Kimselerin øúe AlÕútÕrÕlmasÕ ve Sosyal Bütünleúme hakkÕnda 1996 tarihli
Kanun,
 øúsizli÷e KarúÕ Koruma ve østihdamÕn Geliútirilmesi hakkÕnda 1997 tarihli Kanun,
 1996 tarihli øú Kanunu.
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 Sürekli veya uzun süreli iúgöremezlik durumunda bulunan kimseler için tazmine
 Malüllük aylÕ÷ÕnÕn miktarÕ staj süresi haklarÕnÕn do÷masÕndan önceki sigortalÕlÕk
iliúkin birden fazla (farklÕ) aylÕk sistemini içeren sosyal sigorta sistemi uygulanÕr.
süresine ve malüllük oranÕna göre tespit edilir.
 Rejimler iúgöremezli÷e ve/veya istihdama ve malüllük aylÕ÷Õ alacak kimsenin
yaúÕna göre de÷iúir.
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 bk. HastalÕk / AnalÕk.
 Yoktur.

TABLO V – MALÜLLÜK (Devam)
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3. Referans Ücret veya
Matrah

2.Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi veya AylÕk
MiktarÕ

Yardımlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 øúsizlik süresi,
 SigortalÕlÕk süresi,
 Yaú,
 Bireysel katsayÕlar ve di÷er de÷iúebilen katsayÕlar,
 Ortalama sosyal güvenlik geliri,
 Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ.
 HastalÕk Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ :
Referans gelirle sigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕna eúit bir katsayÕnÕn çarpÕmÕndan oluúur.
SigortalÕ resmi emeklilik yaúÕna ulaúmÕúsa, bu yaú farkÕ sigortalÕlÕk süresine eúit
tutulur.
Bu kesintili süre aúa÷Õdaki katsayÕlarla çarpÕlÕr.
KatsayÕ
 ÇalÕúma Gücü AylÕ÷Õ
% 90
0,9
% 71-90
0,7
% 50-70
0,5
 øú KazasÕ / Meslek HastalÕ÷Õ Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ : Önceki yÕl prime tabi aylÕk
ulusal gelir bireysel yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ kat sayÕsÕ (kazadan önce hesaplanÕr, bk. Tablo
VI-YaúlÕlÕk) ve øúgöremezlik derecesini belirleyen kat sayÕ ile çarpÕlÕr.
 ÇalÕúma Gücü AylÕ÷Õ
KatsayÕ
% 90
0,4
% 71-90
0,35
% 50-70
0,3
 Sivil Görev SÕrasÕnda Meydana Gelen Malüllük AylÕ÷Õ (bk. Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
yüzdesi Tablo XI – Primsiz Asgari Özel YardÕmlar) :
 ÇalÕúma Gücünde Azalma
KatsayÕ
% 90
0,150
% 71-90
0,140
% 50-70
0,115
 AylÕk iú kazasÕna u÷rayan veya meslek hastalÕ÷Õna tutulan kimse için daha yararlÕ
ise ona göre hesaplanÕr.
 Devlet Malüllük AylÕ÷Õ : Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ yüzdesi için (bk. Tablo XI – 2. Primsiz
Asgari Özel YardÕmlar)
 ÇalÕúma Gücünde Azalma
KatsayÕ
% 90 +
0,120
% 71-90
0,110
 Asker Malüllük AylÕ÷Õ : Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile oranlÕ olarak hesaplanÕr (bk. Tablo
XI-2), oran ilgilinin sÕradan asker veya subay olmasÕna göre de÷iúir:
- SÕradan Asker ve Subaylar :
 ÇalÕúma Gücünde Azalma Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ Yüzdesi
% 90
0,150
% 71-90
0,140
% 50-70
0,115
- Subaylar :
 ÇalÕúma Gücünde Azalma : Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ Yüzdesi :
% 90
0,160
% 71-90
0,150
% 50-70
0,120
Kontenjandan yararlananlar ve önce iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õna karúÕ sigortalÕ
olanlar iki rejim arasÕnda tercih yapabilirler.
 HastalÕk Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ : Önceki yÕl prime tabi ortalama ulusal aylÕk
gelirle talep sahibinin bireysel katsayÕsÕnÕn çarpÕmÕndan oluúur (bk. Tablo XI.2)
 Bütün sigortalÕlÕk süresi zarfÕnda sigortaya tabi gelirler (bk. Tablo I – Finansman)

Vpensie = Pmai X Vp:
 Pimai : YÕllÕk malüllük puanlarÕ ortalamasÕ
Pmai = (Ntp Pp) / Stge
 Ntp : Elde edilen toplam puan sayÕsÕ
 PP = Önceki potansiyel çalÕúma süresindeki prim ödeme süresine tekabül eden
puan sayÕsÕ
Pp = ppginv X Sp
 PPginv : Malüllük derecesine göre yÕlda (1. derece için % 0,75, 2. derece için %
0,60, 3. derece için % 0,40) puan sayÕsÕ.
 Sp : Önceki potansiyel prim ödeme süresi
Sp = Stge – Srinv veya Sp = VsVinv
(En yüksek de÷er nazara alÕnÕr)
 Stge : Tam prim ödeme süresi
 Vp : Malüllük aylÕ÷Õ puan de÷eri

 øúgöremezlik derecesi ve prim ödeme süresi.
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Diøer Sosyal Güvenlik
YardÖmlarÖ ùle Birleûme

Yeniden Deøerlendirme

8.Di÷er Ödenekler

7. Azami AylÕk

5. Geçindirilen Kiúi ZamlarÕ
 Eú
 Çocuk
6. Asgari AylÕk

4. Nazara AlÕnan Primsiz
Eúde÷er Süreler

3. Referans Ücret veya
Matrah

 önceki yÕlÕn 31 AralÕ÷Õndan önce ilk kez ödenen aylÕklar Sosyal Güvenlik Ulusal
Kurumunun kontrol organÕnÕn kararÕ ile zorunlu sigorta sandÕklarÕnÕn gelirindeki
artÕúa ve önceki yÕlda tespit edilen tüketici fiyatlarÕ endeksine göre, 1 haziran
tarihinde yeniden de÷erlendirilir.
 Birden Fazla Malüllük AylÕ÷Õndan Yararlanma HakkÕ : En yüksek olanÕ ba÷lanÕr.
 Bütün malüllük aylÕklarÕnÕn bir araya gelmesi halinde yararlanÕcÕ di÷er aylÕklar
toplamÕnÕn yarÕsÕnÕ alÕr veya tercih etti÷i aylÕ÷Õ alÕr.
 Malül askerler bireysel yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn ve malüllük aylÕ÷ÕnÕn tamamÕnÕ alÕrlar.
 % 90 dan fazla iúgöremez durumda olan ve 3. kiúinin bakÕmÕn muhtaç durumda
bulunan emekliler devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 75 ine eúit bir ek yardÕm alÕrlar. (bk.
Tablo XI.2)

 Yoktur.
 Yoktur.
 HastalÕk Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ : Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷ÕnÕn asgari miktarÕ
mesleki faaliyetle ilgisi olmayan hastalÕk halinde ödenen malüllük aylÕ÷Õ
miktarÕnÕn altÕnda olamaz.
 Askeri Malüllük AylÕ÷Õ, Sivil Hizmet AylÕ÷Õ, Sivil Malüllük AylÕ÷Õ : Uygulanan
yönteme göre tespit edilen maktu miktarlardÕr.
 31.12.2003 tarihine kadar geçici olarak devlet aylÕ÷ÕnÕn 4 katÕ ile
sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr. Bu tarihten sonraki uygulama yürürlükteki mevzuata göre
yürütülür.
 Yoktur.

Kontenjandan yararlananlar ve önce iú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õna karúÕ sigortalÕ
olanlar iki rejim arasÕnda tercih yapabilirler.
 HastalÕk Nedeniyle Malüllük AylÕ÷Õ : Önceki yÕl prime tabi ortalama ulusal aylÕk
gelirle talep sahibinin bireysel katsayÕsÕnÕn çarpÕmÕndan oluúur (bk. Tablo XI.2)
 Askeri Malüllük AylÕ÷Õ : (bk. Tablo XI.2)
 Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : (bk. Tablo XI.2)
 Sivil Hizmet AylÕ÷Õ : Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : (bk. Tablo XI.2 Primsiz Asgari
YardÕmlar).
 Sivil Malüllük AylÕ÷Õ : Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : (bk. Tablo XI.2 Primsiz Asgari
YardÕmlar)
 Malüllük aylÕ÷Õ talebinde bulunan kimse resmi emeklilik yaúÕna ulaúmamÕúsa,
emeklilik yaúÕ ile malüllük riskine maruz kaldÕ÷Õ tarihteki yaú arasÕnda söz konusu
olan fark sigortalÕlÕk süresi olarak kabul edilir.
Bu süre øúgöremezlik oranÕna tekabül eden katsayÕ ile çarpÕlÕr.
 ÇalÕúma Gücünde Azalma
KatsayÕ
% 90
0,9
% 71-90
0,7
% 50-70
0,5
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 Malüllük aylÕ÷Õ politik nedenlerle rahatsÕz edilen kimselere tahsis edilen
yardÕmlarla birleúebilir. 1989 ihtilali sÕrasÕnda yaralÕ kimselere tahsis edilen
yardÕmlar ve eski harp malüllerine, savaútan zarar gören dul kadÕnlara sa÷lanan
yardÕmlarla da birleúme mümkündür.

 1. derece malüllere ödenen ödene÷e ek olarak sabit ödenek (ayda 1.700.000
ROL),
 øndirimli tren seyahati (Azami 6 seyahat),
 øúe alÕútÕrma programÕna tabi tutulma,
 KaplÕca tedavileri,
 Protez bedelleri.
 Bütün sosyal sigorta aylÕklarÕ enflasyon oranÕnÕn % 100 üne kadar üç ayda bir
yeniden de÷erlendirilir.

 Kanun, malül kimsenin emeklilik yaúÕna ulaúmasÕna kadar 3 aylÕk puan tavanÕ
tutarÕnda tahsisi öngörür.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Aúa÷Õdaki süreler :
- HastalÕk
- AnalÕk
- Askerlik hizmeti.

 Bütün sigortalÕlÕk süresi zarfÕnda sigortaya tabi gelirler (bk. Tablo I – Finansman)
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Vergi Yükümlülüøü ve
sosyal Primler
1.YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ Veya Vergi øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2.SakatlarÕn Öncelikli
østihdamÕ

Mesleki Bir Gelirle
Birleûme
Aktif Yaûamla
Bütünleûme
1. Rehabilitasyon
 Bir ödenek alan malüller, yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak kazananlardan malüllük hali devam
edecek olanlar, malüllük halini tespit eden uzman hekimce belirlenen iúe
alÕútÕrmaya tabi olmak zorundadÕrlar. Amaç, ilgilinin aynÕ veya baúka bir iúe
uyumunu sa÷lamaktÕr.
 Sakat kimseler gerçek veya tüzel kiúilerce ruhsal, bedensel ve bireysel olarak
çalÕúmaya elveriúli olmalarÕna göre kanunda belirtilen esaslar dahilinde
iúverenlerce iúe alÕnabilirler. Bu çalÕúmalar iú postalarÕnda veya økametgâhta
olabilir. A÷Õr sakatlar ücretlerine uygulanan vergi indiriminden, hafifletilmiú bir
çalÕúma programÕndan, yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almaya elveriúli özel koúullardan
yararlanÕrlar. Asgari 100 iúçi çalÕútÕran iúyerleri sakatlarÕn en az % 4 ünü iúe
almak zorundadÕrlar.
 Vergi alÕnÕr.
 Ayda 500.000 ROL den fazla bütün gelirler vergiye tabidir.
 HastalÕk sigortasÕ için prim kesilir.

 Hedeflenmiú programlar yoluyla, Meslek HastalÕ÷Õ Fonu, øúsizlik sigortasÕ ve Genç
Sakatlarla ølgili Özel Hükümler finanse edilen önlemlerle iúverenlere katkÕda
bulunur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Bilgi yok.

 Üçüncü derece malüllük aylÕ÷Õ sahipleri aylÕklarÕ kesilmeksizin ücretli bir faaliyet
icra edebilirler.

 Malüllük aylÕ÷ÕnÕn çalÕúmadan elde edilen gelirle birleúmesi mümkündür. Ücret
alma malüllük aylÕ÷ÕnÕ etkilemez, fakat sosyal yardÕm kaldÕrÕlÕr.
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3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

SigortalÕlÕk

 KadÕnlar : 63 (1997-2009 arasÕnda 65)
 Erkekler : 65

 Erkekler için 45 yÕl, kadÕnlar için 43 yÕl
mesleki faaliyet / KadÕnlar için anÕlan
süre 2006-2009 yÕllarÕ arasÕnda 44
yÕla, 2009 yÕlÕnda 45 yÕla
yükseltilecektir.

 Yoktur.

 Yoktur.

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Koûullar
1.Asgari
Süresi

 Bütün ücretliler.

BELÇùKA
 Ekim 1967 ve AralÕk 1967 tarihli
Kraliyet Kararnameleri (AralÕk 1996
tarihli Kararname ile önemli
de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr).
 Ücretliler için, prime ba÷lÕ ödenekleri
(süre ve miktar) ve aile durumuna
ba÷lÕ oranÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Erkekler : 61 yaú artÕ 4 ay,
 KadÕnlar : Yetiúkinler çocuk sayÕsÕna
göre de÷iúir. (Çocuksuzlar : 59 yaú artÕ
4 ay).

 En az 25 yÕl prim ödeme süresi.

 Talep sahibi 65 yaúÕnda ise 15 yÕl prim
ödeme süresi gerekir.

 Ulusal AylÕk : 65 yaú,
 Ek AylÕk : 65-67 yaú.

 Ulusal AylÕk : 15-65 yaú arasÕnda
Danimarka’da en az 3 yÕl oturma
süresi. / YabancÕlar : 10 yÕl oturma
süresi (5 yÕlÕnÕn talep tarihinden önce
geçmesi gerekir) / Ek AylÕk : Asgari
süre koúulu yoktur.
 Ulusal AylÕk : 15-65 yaú arasÕnda,
15.07.1999 da 60 yaúÕna ulaúan
kimseler için 15-67 yaú arasÕnda,
Danimarka’da 40 yÕl oturma süresi.
 Ek AylÕk : Tam prim ödeme úartÕ
yoktur.

ÜLKELER
ÇEK CUMHURùYETù
DANùMARKA
 AylÕk SigortasÕ HakkÕnda 1/1907 sayÕlÕ  Ulusal AylÕk : 696/2002 sayÕlÕ
Konsolide Kanun.
Kanun.
 Temel aylÕk SigortasÕ HakkÕnda  Ek AylÕk (ATP) : Mart 1964 sayÕlÕ KÕsmi
AylÕk Kanunu.
155/1995 sayÕlÕ Kanun.
 øúveren ve ücretli primleri ile finanse  Ulusal AylÕk : Bütün nüfus için, oturma
süresine ba÷lÕ maktu ödenekleri
edilen, sigortalÕlÕk süresine göre ücrete
içeren üniversel koruma sistemi.
ba÷lÕ ödenekleri içeren zorunlu sosyal
 Ek AylÕk : Ücretliler için sigortalÕlÕk
sigorta rejimi.
süresine ve ödenen primlere ba÷lÕ
ödenekleri içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi.
 Aktifler, benzer gruplar, ö÷renciler,  Ulusal AylÕk : Danimarka vatandaúÕ
olan bütün oturanlar.
iúsizler,
iúgöremez
durumdaki
çocuklarla meúgul kimseler, askeri  Ek AylÕk : Haftada en az 9 saat çalÕúan
16-66 yaútaki ücretliler, sandÕk
hizmette
çalÕúanlar,
ba÷ÕmsÕz
ödene÷i alanlar, gelir garantisinden
çalÕúanlar, çalÕúmayan kimseler,
yararlananlar.
evvelce sigortalÕ olmayan ö÷renciler
iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ olabilirler.
 Yoktur.
 Ek AylÕk : Haftada 9 saatten az çalÕúan
ücretliler
zorunlu
sigortadan
ba÷ÕúÕktÕrlar.

TABLO VI – YAúLILIK

 Genel olarak 65 yaú.

669

 Belirli bir yaúa ulaúmak ve asgari
sigortalÕlÕk süresine sahip olmak.

 6o ay sigortalÕlÕk süresi.

 Düúük gelirli bir iúte haftada 15 saatin
altÕnda ve 400 E dan az ücretle
çalÕúanlar ve yÕlda 2 ay veya 50 güne
kadar belirli süreli çalÕúmasÕ olan
ücretliler
zorunlu
sigortadan
ba÷ÕúÕktÕrlar.

 øúçiler, müstahdemler ve iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕlar.

 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúan
gruplarÕ için, ücrete ba÷lÕ para
yardÕmlarÕnÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

ALMANYA
 Sosyal Kod (KÕsÕm VI-AralÕk 1999
tarihli Emekli AylÕklarÕ Reform Kanunu
ile getirilmiútir.)
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 BazÕ yasal koúullar yerine getirilmek
kaydÕyla aúa÷Õdaki çalÕúÕlmayan
süreler nazara alÕnÕr :
- østek dÕúÕ iúsizlik süreleri, bazÕ
mesleki kesinti süreleri, orta e
yüksek
ö÷renim
süreleri,
sözleúmeye dayalÕ erken emeklilik
süreleri, iúgöremezlik süreleri,
do÷um izni süreleri, yÕllÕk tatiller,
askeri hizmet süreleri, yasal görev
süreleri, yasal ö÷renim süreleri vb.

4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler
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 01 Ocak 1955 ten önceki yÕllar için
1.447,71 E tutarÕnda maktu miktar
sonraki yÕllar için farklÕ miktarlar.

3. Referans Ücret

 Ücret, aile durumu, cinsiyet (2009
yÕlÕna kadar).

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Nazara alÕnan her yÕl için, yalnÕz
yaúayan veya geçindirdi÷i eúi olan /
olmayan evli kadÕn ve erkekler için
farklÕ formüller uygulanÕr.

 Yoktur.

 Ertelenmiú Emeklilik

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

 2005 e kadar 35 yÕl sigortalÕ olmak
kaydÕyla 60 yaúÕnda emekli olmak
mümkündür.

 Erken Emeklilik

 Son 10 yÕl ortalama brüt gelirlere,
ortalama ücrete göre beliren miktarlar.
7.500 E – 19.200 E arasÕndaki gelirler
için bütünleúme oranÕ % 100, % 30 ve
% 10 olarak de÷iúir.
 Aúa÷Õdaki kimseler için kredi olarak
kaydedilen süreler :
- Orta ve yüksek ö÷renimde tam gün
ö÷renim yapan ö÷renciler (18
yaúÕndan sonra azami 6 yÕl), bir
istihdam kurumu úubesine iúe
yerleútirilmek
üzere
baúvuruda
bulunanlar,
formasyon
eksikli÷i
olanlar, sivil ve askeri hizmete
alÕnanlar, 4 yaúÕna kadar bir çocuk
yetiútirenler (özel tedaviye muhtaç
a÷Õr sakat çocuklar için 18 yaúÕna

 Her aylÕk bir baz miktar (ayda 40 E) ve
bir yüzdeden oluúur.

 Ücret, sigortalÕlÕk süresi.

 Normal emeklilik yaúÕna ulaútÕktan
asgari 90 gün sonra (azami sÕnÕr
yoktur).

 øndirimli Geçici Erken AylÕk : Aúa÷Õdaki
úartlarla normal emeklilik yaúÕndan
önce emekli olunabilir :
- 25 yÕl prim ödemek, en az 5 yÕldan
beri tam veya kÕsmi malüllük aylÕ÷Õ
almak, malüllük aylÕ÷Õ uygulamasÕ
normal emekli yaúÕna ulaúmadan 5 yÕl
önce sona ermiú olmak.
- øndirimli erken aylÕk normal emeklilik
yaúÕndan 3 yÕl öncesine kadar sürekli
ödenebilir, emekli olma tarihi tercihe
bÕrakÕlabilir (talep sahibinin 25 yÕl prim
ödemiú olmasÕ koúulu ile)

 Bütün sigortalÕlÕk süresi boyunca prime
tabi ücretler.

 Geçerli oturma süreleri ve benzeri
süreler (hastalÕk, rehabilitasyon,
iúsizlik, 17 yaúÕndan sonra okulda
geçen formasyon süreleri), 10 yaúÕna
kadar çocuk e÷itim süreleri, 1921
veya 1927 yÕlÕnda do÷an analar ve
babalar için bir çocu÷un do÷um
ayÕndan sonraki ilk 12 ay (1982 den
itibaren meydana gelen do÷umlar için
36 ay) e÷itim süresi sigortalÕlÕk süresi
olarak kabul edilir.

 Uygulanmaz.

 AylÕk miktarlarÕ aúa÷Õdaki formülle elde
edilir : PEP (Kiúisel ücret puan sayÕsÕ)
x 1,0 x AR (güncel aylÕk göstergesi).

 Bütün sigortalÕlÕk süreleri boyunca
prime tabi ücretlerin miktarÕ.

 Erkekler ve kadÕnlar için erken aylÕk :
35 yÕl sigortalÕlÕk süresinden sonra 63
yaúÕnda (mesleki veya genel
iúgöremezlik halinde 60 yaúÕnda veya
180 ay sigortalÕlÕktan sonra 60
yaúÕnda (emeklili÷in baúlangÕcÕnda
sigortalÕ 52 haftadan beri iúsiz
durumda ise 58, 5 yaúÕnÕ doldurdu÷u
takdirde veya yaúlÕ kimseler için 24 ay
süre ile bir kÕsmi iúte çalÕúmÕú olmalarÕ
kaydÕyla) ba÷lanÕr. AyrÕca son yÕlda
sigortalÕ olmak gerekir. KadÕnlar 40
yaúÕndan itibaren 10 yÕldan fazla prim
ödemiú olmalarÕ kaydÕyla 180 ay
sigortalÕlÕktan sonra 60 yaúÕnda
emekli olabilirler. BazÕ kurallarla erken
emeklilik yaúÕ yükseltilir.
 Uzatma mümkündür.

 Uygulanmaz. YardÕmlar önceki ücrete
ba÷lÕ de÷ildir.

 Ulusal AylÕk : Oturma süresi.
 Ek AylÕk : Rejime tabi olma süresi,
ödenen primler, çalÕúma süresi.
 FarklÕ miktarlarda Ulusal ve Ek AylÕk
Formülleri uygulanÕr.

 Ek aylÕk rejiminde 70 yaúÕna kadar
uzatma mümkündür.

 Sosyal
nedenlerle
ve
sa÷lÕk
nedenleriyle 50 yaúÕndan yukarÕ
kimseler için erken emekli aylÕ÷Õ
ba÷lanabilir (bk. T.V: Malüllük)
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8. Azami AylÕk

7. Asgari AylÕk

6. Özel Zamlar

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú, Çocuklar

Kiúi

 E÷er bir kimse ücretliler rejiminde en
az 15 yÕl çalÕúmÕúsa ve aylÕ÷ÕnÕn
miktarÕ yÕlda tam mesleki faaliyet için
11.724,61 E yu ve aile için 14.655,77
E yu aúmÕyorsa tam mesleki faaliyet
14.234,69 E olarak tespit edilen
garantili bir asgari ücret üzerinden
hesaplanan bir mesleki faaliyetle ilgili
bir asgari yardÕma hak kazanÕr.
Garantili asgari aylÕk tam bir mesleki
faaliyet için ve bu faaliyetin 2/3 üne
eúit aylÕk olup miktarÕ aúa÷ÕdadÕr:
- Aile øçin : 12.485,61 E;
- YalnÕz yaúayan kimse için : 9.991,63
E.
 Hesaplamaya giren yÕllÕk ücret tavanÕ
nazara alÕnarak yalnÕz müstahdemler
için uygulanÕr :
- YalnÕz yaúayan erkek : 17.300,21 E;
- YalnÕz yaúayan kadÕn : 17.685,71 E.

 Eú, Çocuklar :
 Eú : Geçindirilen bir eú varsa aile
oranÕ uygulanÕr : % 75.
 Çocuklar : Zam yoktur (yine de bk. T
IX – Aile YardÕmÕ).
 Özel Durumlar : AylÕk sahipleri için
özel yetenek.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Baz miktar : Sabit Miktar : Ayda 40 E,
 Yüzde OranÕ : Ayda 24 E ya tekabül
eden oran.

 Yoktur.

 Yoktur.

kadar), iúgöremezlik durumundaki bir
aile bireyine bakan kimseler, emeklilik
yaúÕndan önce tam malüllük aylÕ÷Õ
alanlar.

 Ulusal AylÕk :
- 40/40 :Baz Miktar :7.495 E (AylÕk
sahibinin mesleki faaliyetlerinden
elde etti÷i gelir 31.894 E yu aúarsa
indirim uygulanabilir).
- AylÕ÷a ek yardÕm : 3.522 E (aylÕk
sahibinin ve eúinin gelirleri yalnÕz
yaúayan bir aylÕk sahibi için bilirli bir
düzeyi aúarsa yardÕmda indirim
uygulanÕr. Eú aylÕk sahibi de÷ilse
onun 21.985 E ya kadar olan gelirleri
nazara alÕnmaz).

 Ulusal AylÕk : AylÕ÷a ek yardÕm : AylÕk
sahibinin ve eúinin gelirleri yÕlda belirli
bir düzeyi (3.522 E) aúmÕyorsa yalnÕz
yaúayan kimseler için : 7.545 E /
Belirli düzeyde sa÷lÕk ödene÷i / IsÕtma
yardÕmÕ (bazÕ koúullarla).
 Ulusal AylÕk : 3/40 (826 E).
 Ek AylÕk : 167 E.

 Eú : Yoktur.
 Çocuklar : bk. T IX – Aile YardÕmÕ
 Ek AylÕk : Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

 SÕnÕr yoktur. Her nevi mesleki gelir
aylÕ÷Õ etkilemez. Erken emekli aylÕ÷Õ
mesleki gelirle birleúemez.

vergi
øndirim

indiriminden
ilginin yalnÕz

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 2002 yÕlÕndan geçerli aylÕklar için yeni
mesleki faaliyetten elde edelin gelirin
belirli düzeyi aúmamasÕ halinde
ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
birleúme mümkündür.
 Mesleki gelir sözü edilen düzeyi
aúarsa aylÕktan aúan miktar kadar
indirim yapÕlÕr. Aúan miktar % 15 ten
fazla ise aylÕk ödenmez.

Mesleki Bir
Birleûme

 YardÕmlar
yararlanÕr.

 Yasal
AylÕk
Rejimlerinin
Ça÷daúlaútÕrÕlmasÕ
hakkÕnda
26.07.1996 tarihli Kanun çalÕúmalarla
ilgili aylÕ÷Õ ilgilendirir. Uygulamaya
iliúkin BakanlÕk KararlarÕ vardÕr.

KÖsmi Emeklilik

 AylÕklar her yÕl 1 ocakta önceki yÕlÕn
temmuz ayÕndan önceki 12 ay zarfÕnda
fiyatlarda meydana gelen artÕúÕn asgari
% 100 ü oranÕnda ve önceki yÕlÕn ocak
ayÕndan önceki 12 ayda reel ücretlerde
meydana gelen artÕúÕn en az 1/3 ü
oranÕnda yeniden de÷erlendirilir.
 Hükümet kararÕ ile güncelleútirme daha
erkene alÕnabilir.
 Yeni ve eski aylÕklar arasÕnda denge
sa÷lanÕr.
 Yoktur.

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Tüketim fiyatlarÕnda önceki anahtar
endekse göre % 2 artÕú olursa
aylÕklar otomatik olarak yeniden
de÷erlendirilir.
 AylÕklar yÕllÕk artÕú katsayÕsÕna göre
genel refahtaki geliúme nazara
alÕnarak veya maktu bir miktarla
güncelleútirilerek artÕrÕlÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

 Geçici øndirimli Emekli AylÕ÷Õ : AylÕk
normal emeklilik yaúÕndan önceki her
90 günlük süre için baz miktarÕn % 1,3
ü oranÕnda indirime tabi tutulur;
emeklilik yaúÕna gelindi÷inde aylÕk
yeniden hesaplanÕr.
 Sürekli øndirimli Erken Emeklilik
:YukarÕdaki kural % 0,9 olarak
uygulanÕr.
 Emeklili÷in uzatÕldÕ÷Õ her 90 gün için
baz miktarÕn % 1,5 i oranÕnda artÕú
uygulanÕr.

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Mümkün de÷ildir.

10. Ertelenmiú Emeklilik

Gelirle

 Asgari 34 yÕl sigortalÕlÕk süresine
sahip olmak koúulu ile 60 yaúÕndan
itibaren emekli aylÕ÷Õna hak kazanÕlÕr
(normal emekli aylÕ÷ÕnÕ hesaplama
kuralÕ için “bk. YukarÕda AylÕ÷Õn
Hesaplama Formülü”)

9.Erken Emeklilik

 Ulusal AylÕk ve Ek AylÕk: Vergiye
tabidir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarla ilgili
olarak yaú ve staj durumuna ba÷lÕ
çeúitli unsurlara göre kÕsmi aylÕk
ba÷lanÕr. Finansman vergi ile
sa÷lanÕr. Devlet Komünlere % 100
gider iadesi yapar.
 Ulusal AylÕk : AylÕ÷Õn baz miktarÕ yeni
mesleki gelire ba÷lÕdÕr. 31.849 E nun
üstündeki gelirin % 30 u oranÕnda
indirim uygulanÕr.
 Ek YardÕm : AylÕk sahibinin ve eúinin
gelir durumuna ba÷lÕ olarak yÕlda kiúi
baúÕna kazançlarÕn % 30 u oranÕnda
indirim yapÕlÕr.

 Ulusal AylÕk : Uygulanmaz.
 Ek AylÕk : 67 yaúÕndan itibaren 70
yaúÕna kadar her yÕl için oranlÕ artÕú
uygulanÕr.
 Ulusal AylÕk : Sosyal aylÕklar ve di÷er
transfer gelirleri için ücretlerdeki
geliúmeye göre her yÕl ayarlama
yapÕlÕr.
 Ek AylÕk : Uyarlama yalnÕz yeterli
rezerv varsa yapÕlÕr.

 Baz Miktar / Ek YardÕm / Erken Emekli
AylÕ÷Õ : AylÕk 60 yaúÕndan önce
ba÷lanÕrsa “Hesaplama Formülü”
baúlÕ÷Õnda belirtilen kural uygulanÕr.
 Ek AylÕk : 1999 da veya daha sonra 60
yaúÕna ulaúan kimseler isterlerse 67
yaúÕndan önce emekli olabilirler.

 KÕsmi vergilendirme : YalnÕz gelirin
getirisi vergiye tabidir. Baúka gelir

 ølke olarak yardÕmlar vergiye tabidir.

 Mümkündür aylÕk ücret 400 E ile
sÕnÕrlÕdÕr.
 KÕsmi AylÕkta tavan söz konusudur.

 YaúlÕlÕk aylÕklarÕ tam olarak veya
aylÕ÷Õn 1/3 ü, ½ si ve 2/3 üne ba÷lÕ
olan kÕsÕm kÕsmi aylÕk olarak tahsis
edilir.

 AylÕklar her yÕl 1 temmuzda
ücretlerdeki geliúmeye göre yeniden
de÷erendirilir.

 65 yaúÕndan sonra her takvim ayÕ için
% 0,5 artÕú uygulanÕr.

 Erken emeklilik için bk. Hesaplama
Formülü.
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Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Estonya’da sürekli oturanlar, geçici
oturma belgesi alan yabancÕlar, yasal
olarak kayÕtlÕ sÕ÷ÕnmacÕlar.

ESTONYA
 2001 tarihli Ulusal AylÕk SigortasÕ
Kanunu.
 1992 tarihli Elveriúli ùartlarla YaúlÕlÕk
AylÕ÷Õ Kanunu.
 1992 tarihli Yaú SÕnÕrÕ Emeklilik
MevzuatÕ.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : ÇalÕúma süresine
(1998) ve primlere (1999) ba÷lÕ
aylÕklarÕ garanti eden üniversel
sosyal sigorta sistemi.
 Ulusal AylÕk : YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ için
seçilmemiú kimselere bir asgari aylÕ÷Õ
garanti eden üniversel rejim (bk.
Tablo XI – Gelir Garantisi)

yaúayan veya eúi bulunan kimse
olmasÕna
göre
prim
ödeme
durumuna ba÷lÕ olarak yÕllÕk endekse
dayanan bir miktardan hareketle
yapÕlÕr. MünhasÕran ikame aylÕ÷Õ veya
geliri alan kimseler vergi ödemezler.
 AylÕktan % 3,55 oranÕnda sosyal prim
kesilir; ancak bu kesintinin aylÕ÷Õn
aylÕk miktarÕnÕn 1.295,29 E nun
altÕnda bir indirim yapÕlmasÕ
sonucunu do÷urmasÕ gerekir.
 DanÕúma Primi, aile yükümlülü÷üne
ve aylÕkla di÷er gelirler toplamÕnÕn
aylÕk brüt tutarlarÕna göre % 0 ile % 2
arasÕnda de÷iúir.
TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 Yoktur.

 Özel sektörde bütün çalÕúanlar için
zorunlu sigorta, çiftçiler, ortakçÕlar ve
yarÕcÕlar için Ulusal Sosyal Koruma
Kurumu tarafÕndan yönetilen bir özel
rejim mevcuttur.

 Ücretliler için, süre ve miktara ba÷lÕ
ödenekleri içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

 Aktif nüfus, bir süre zorunlu sigortaya
tabi olduktan sonra yurtdÕúÕnda
KÕbrÕs’lÕ bir iúveren emrinde çalÕúanlar
iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ olabilirler.

 SigortalÕ, iúveren ve devlet primleri ile
finanse edilen sosyal sigorta rejimi.
Sürekli bir mesleki faaliyet icra eden
herkesi kapsar. Bütün sigortalÕlar
evvelce ödenen primler üzerinden
hesaplanan yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ talep
edebilirler.

ÜLKELER
ùTALYA
KIBRIS
 1981-1983, 1985, 1989, 1992, 1995,  1950-2002 tarihli Sosyal Sigortalar
1997, 1998-2002 tarihli Kanunlar
Kanunu.

 Yoktur.
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 AylÕk rejiminde 1. ve 2. AyaklarÕ içeren
yaúlÕlÕk riskine iliúkin zorunlu sosyal
sigorta korumasÕ.
 1. Ayak : Hesaplanan ve/veya ödenen
prime esas kazançlara ve sigortalÕlÕk
sürelerine göre yardÕmlarÕn devletin
yönetti÷i “da÷ÕtÕm” sistemiyle finanse
edildi÷i sistem.
 2. Ayak : Oluúturulan emeklilik
kapitaline göre finanse edilen (devlet
yönetimindeki) yardÕm sistemi.
 1. Ayak : Prim ödemeye veya kendileri
için prim ödenen kimseler.
 Aktif nüfus, devletin kendileri için prim
ödedi÷i kimseler.
 2. Ayak : Temmuz 2000 tarihinde 30
yaúÕnda olan herkes için zorunludur.
30-49 yaúÕndaki kimseler 2. Ayak
iste÷e ba÷lÕ sigorta rejimine tabi
olabilirler.

LETONYA
 1997 tarihli Devlet Sosyal Sigorta
Kanunu.
 2002 tarihli Devletçe Finanse Edilen
AylÕklar Kanunu.

 AylÕk sahiplerinin hastalÕk sigortasÕ için
ödedikleri prim oranÕ ilgili hastalÕk
sandÕ÷ÕnÕn uyguladÕ÷Õ genel orana
ba÷lÕdÕr. Ortalama olarak % 7,1 e
eúittir.
 Ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ primi aylÕk sahipleri
için % 1,7 dir.

yoksa aylÕklardan ekseriya vergi
alÕnmaz.
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2. Tam AylÕk øçin ùartlar

Koûullar
1.Asgari
Süresi

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Tam aylÕk uygulamasÕ yoktur.

 15 yÕl prim ödeme süresi

 Yoktur.

 40 yÕl sigortalÕlÕk ve prim ödeme süresi.

 20 yÕl prim ödeme süresi.
 1996 dan beri uygulanan yeni sisteme
göre 5 yÕl prim ödeme süresi.

 Evvelce emekli olmuú zanaatkârlar ve
tacirler için talepleri halinde % 50
ba÷ÕúÕklÕk uygulanÕr.

 Baz ve Ek Miktar : SigortalÕlÕk ve prim
ödeme süreleri :
 SigortalÕ en az 156 hafta prim
ödemelidir.
Emeklilik
yaúÕnda
sigortaya tabi gelirlerin tabanÕ
sigortaya tabi baz gelirlerin haftalÕk
miktarÕnÕn en az 156 katÕna eúit
olmalÕdÕr.
 SigortalÕ 65 yaúÕna ulaútÕ÷Õnda prim
ödemez. Ancak emeklilik yaúÕna
ulaúanlar gerekli úartlarÕ taúÕyÕncaya
kadar prim ödemeye devam ederler.
 68 yaúÕndan sonra kesinlikle prim
ödenmez. 68 yaúÕnda prim ödeme
koúulunu yerine getirmeyen kimselere
maktu bir mebla÷ ödenir. Birinci úartÕ
yerine getirenlerden ikinci úartÕ yerine
getirmeyenler ödenen ve kredi olarak
kaydedilen gelirler toplamÕnÕn % 15 i
tutarÕnda maktu bir miktar alÕrlar.
 TanÕmlar : Sigortaya Tabi Gelir :
Haftada 125 E. / Sigortaya Tabi
Gelirlerin Alt KÕsmÕ (Taban) :
Sigortaya tabi baz gelir düzeyinde
gelir / Üst KÕsmÕ : Baz gelirin
üstündeki gelir.
 Baz AylÕk : 1964 yÕlÕndan emeklilik
yaúÕna kadar ödenen veya kredi
olarak kaydedilen sigortaya tabi
gelirlerin ortalamasÕ sigortaya tabi
gelirlerin 52 katÕna eúittir.

 Yoktur.

 Bütün sigortalÕlÕk ve prim ödeme yÕllarÕ
nazara alÕnÕr.

 10 yÕl sigortalÕlÕk süresi

 15 yaúÕndan yukarÕ olup ülkede sürekli
oturanlardan zorunlu sigortaya tabi
olmayanlar devletin iste÷e ba÷lÕ
sigortasÕna tabi olabilirler. Devlet
AylÕklarÕ Kanunu uyarÕnca henüz
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almamÕú olan kimseler
aynÕ suretle iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ
olabilirler. Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn eúleri
aylÕk sigortasÕna, malüllük, analÕk ve
hastalÕk sigortalarÕna bazÕ úartlarla
iste÷e ba÷lÕ sigortalÕ olarak tabi
olabilirler.
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2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

 Ertelenmiú Emeklilik
Yardımlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

 AralÕk 1998 den önce : ÇalÕúma yÕllarÕ
sayÕsÕ, ocak 1999 dan sonra kayÕtlÕ
sosyal vergi ödemeleri.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ “baz miktar, prim ödeme
süresi ve sigortalÕlÕk süresinden”
oluúur.

 Erken Emekli AylÕ÷Õ : Yasal emeklilik
yaúÕndan 3 yÕl öncesi için
mümkündür.
 BazÕ úartlarla yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ en az 15
yÕl prim ödedikten sonra ba÷lanabilir.
 Yasal yaútan en az 5 yÕl önce 8 yÕl
süre ile 5 veya daha fazla çocu÷a
bakan ebeveyn veya vasiler, en az 5
yÕl haksÕz yere hapis yatan veya
sürgüne gönderilen kimseler için
(anÕlan durumda iken 5 yÕlÕn altÕnda
geçen her yÕl için) emeklilik yaúÕndan
1 yÕl indirim yapÕlÕr.
 BazÕ cüceler emekli olabilirler /
Tehlikeli veya a÷Õr iúlerde çalÕúanlar
çalÕúmalarÕnÕn en az yarÕsÕ bu iúlerde
geçmiúse 5 veya 10 yÕl önce emekli
olabilirler.
 Yaú sÕnÕrlÕ emeklilik : BazÕ
mesleklerde
çalÕúan
kimseler
(pilotlar, gemi adamlarÕ, maden
iúçileri, bazÕ zanaatkâr gruplarÕ)
meslekteki yÕpranmalarÕ nedeniyle,
en az 15-20 yÕl, prim ödemiú olmalarÕ
koúulu ile erken emekliliklerini talep
edebilirler.
 SÕnÕrlÕ erteleme mümkündür.

 Erkekler : 63, KadÕnlar : 59
 Tedrici olarak artÕrÕlÕr. 2016 yÕlÕnda
erkek kadÕn eúit olarak 63 olacaktÕr.

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ ve referans ücrete
göre de÷iúik kurallar.
 Yeni Sistem : Her prim ödeme yÕlÕ
ücretler toplamÕnÕn % 33 üne ulaúan
sözleúmeli prime eúde÷erdir. Prim
miktarÕ son 5 yÕlÕn brüt gayrÕ safi milli
gelirdeki ortalama artÕúa göre her yÕl
yeniden de÷erlendirilir. AylÕk miktarÕ,

 Referans ücret, sigortalÕlÕk süresi.

 Mümkündür.

 Erkek : 65
 KadÕnlar : 60
 En az % 80 malül kemseler için:
 Erkek : 60
 KadÕn : 55
 AylÕk miktarÕ yasaya göre de÷iúir.
 35 yÕl prim ödeyenler için 57 yaú, 37
yÕldan fazla prim ödeyenler için yaú
úartÕ yoktur.
 Ekonomik kriz içinde yaúayan ülkelerde
çalÕúan iúçilere tahsis edilen aylÕk
normal emeklilik yaúÕndan 5 yÕl önce
ba÷lanabilir.
 14-19 yaú arasÕnda en az 52 hafta prim
ödemiú olan, yÕpratÕcÕ iúlerde çalÕúan
kimseler ve benzeri iúçiler için erken
emeklilikle ilgili özel kurallar vardÕr.

 Baz Miktar : Sigortaya tabi ortalama
düúük gelir payÕnÕn % 60 Õ (belirli
kurallarla artÕrÕlÕr).
 Ek AylÕk : Sigortaya tabi gelirin üst
payÕna göre ödenen veya kredi olarak
kaydedilen toplam gelir miktarÕnÕn %
1,5 i (52 ye bölümünde haftalÕk miktar
elde edilir).

 Gelir miktarÕ, sigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ.

 68 yaúÕna kadar uzatma mümkündür.

 Erkek ve kadÕnlar aúa÷Õdaki koúullarla
erken emekli olabilirler :
- Uygun prim ödeme koúullarÕnÕ yerine
getirirlerse ve haftada sigortaya tabi
ulusal gelirin haftalÕk tutarÕnÕn asgari
% 70 ine eúit prim öderlerse,
- 63 yaúÕndan hemen önce malüllük
aylÕ÷Õ talep etmiúlerse,
- 63-65 yaú arasÕnda olup 63 yaúÕndan
önce malüllük aylÕ÷Õ talep etmiúlerse,
- En az 5 yÕl süre ile bir maden
iúyerinde çalÕúmÕú olup her 5 aylÕk
süre için 1 ay erken emekli olma
hakkÕna sahip iseler (58 yaúÕndan
önce aylÕk almamÕú olmalarÕ ve
emeklilik talebinde bulunmalarÕ
gerekir).

 Erkek / KadÕn: 65,
 Maden iúçileri : 63.
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 1996 yÕlÕna kadar sigortalÕlÕk süresi. Bu
yÕldan sonra ödenen prim miktarÕ,
sigortalÕlÕk yaúÕ.
 1. Ayak : YÕllÕk tutar (P) sigortalÕnÕn
emeklilik kapitalinin (K) yÕl olarak
sigortalÕlÕk süresine (G) bölünmesi
suretiyle tespit edilir. Geçici süre için
özel hesaplama formülü uygulanÕr.
 2. Ayak : Birleútirilmiú kapital için özel
formül uygulanÕr.

 SÕnÕrsÕz erteleme mümkündür.

 Normal emeklilik yaúÕndan 2 yÕl önce
emekli olunabilir.

 Erkek : 62,
 KadÕn : 59,5 (emeklilik yaúÕ 62 ye
kadar tedrici olarak artÕrÕlÕr).
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 AralÕk 1988 e kadar geçen süreler :
- Estonya ordusunda geçen süreler,
tam gün ö÷renim süreleri, iúsizlik
ödene÷i ödenen süreler, formasyon
süreleri, en az 8 yÕl bir çocu÷u
yetiútirme
süreleri,
geçici
iúgöremezlik
süreleri,
devletin
kendileri için sosyal vergi ödedi÷i
süreler.

4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler
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 Yoktur.

 Çocuklar
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 Yoktur.

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

Kiúi

 01.01.1999 dan sonra, bütün mesleki
yaúam boyunca gelirler üzerinden
ödenen sosyal vergi toplamÕ.

3. Referans Ücret

 Bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ

 Bk. Tablo IX – Aile yardÕmlarÕ

prim miktarÕnÕn yaúa göre (asgari 57,
azami 65 yaú) de÷iúen bir aktüeryal
katsayÕsÕ ile çarpÕlmasÕ suretiyle
yeniden de÷erlendirilir.
 S : Referans Ücret : 31 aralÕk 1992
itibariyle en az 15 yÕl çalÕúmÕú olan
kimseler için : Son 5 yÕlda alÕnan
ücretlerin tavanlÕ ortalamasÕ / AnÕlan
tarih itibariyle 15 yÕldan az çalÕúmÕú
olanlar için son 5 ila 10 yÕl arasÕnda
de÷iúen bir dönemde alÕnan ücretlerin
tavanlÕ ortalamasÕ / 01/01/1996 dan
sonra iúe girenler için hesaplama
bütün çalÕúma dönemi üzerinden
yapÕlÕr. / TavanlÕ Ücret : 37.884,08 E.
 Yeni Sistem : YÕllÕk Tavan : 82.402 E.
Miktar tüketim fiyatlarÕ endeksine göre
yeniden de÷erlendirilir.
 HastalÕk, analÕk, askeri hizmet, iúsizlik
ve iúe alma süreleri.

 Asgari aylÕk geçindirilen eú varsa
artÕrÕlÕr.
 YararlanÕcÕ erkek ise, onunla birlikte
oturan ve bir aylÕk almayan karÕsÕ
geçindirilen kiúi kabul edilir. /
YararlanÕcÕ kadÕn ise, onun aylÕk
almayan
kocasÕ
geçindirmekle
yükümlü oldu÷u kimse sayÕlÕr.
 Bk. YukarÕda “ AylÕ÷Õ Hesaplama
Formülü”
 Geçindirilen çocuklar 15 yaúÕn (tam
gün ö÷renim yapan bekâr çocuklar 25
yaúÕn, bekâr kÕz çocuklar 23 yaúÕn)
altÕnda olmalÕ veya yaúlarÕ ne olursa
olsun
bekâr
olmakla
birlikte

 øúsizlik, iúgöremezlik, analÕk, malüllük,
askeri hizmet, ö÷renim ve (aralÕk
1992 den sonra emekli aylÕ÷Õ
talebinde bulunabilen ve 12 yaúÕna
kadar çocuklarÕnÕ yetiútirdi÷i için prim
ödeme süreleri yetersiz olan
kadÕnlara) 156 haftaya kadar çocuk
baúÕna kredi olarak kaydedilen
süreler.

 Sigortaya tabi gelirler ayda 3.258 E yu
geçemez. YararlanÕcÕnÕn sigortaya
tabi gelirleri nazara alÕnÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Aúa÷Õdaki süreler ocak 1991 den önce
tanÕnÕr, bu tarihten sonra primler bazÕ
nüfus gruplarÕ için söz konusudur (bk.
Finansman) :
- Zorunlu askerlik süresi, yüksek
ö÷renimde
geçen
ö÷renim
süreleri,Annenin 8 yaúÕna kadar çocuk
yetiútirdi÷i süreler.

 Geçiú süresi zarfÕnda (1996 dan sonra
emekli olan sigortalÕlar en az 1 yÕl
sigortalÕ
olmak
zorundadÕrlar)
ortalama sosyal sigorta primleri kiúinin
Ocak-AralÕk 1999 arasÕnda aralÕksÕz
48 ay üzerinden ödedi÷i brüt ortalama
ücrete dayalÕ primlere eúde÷erdir.
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 Yoktur.

 Erken YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Baz miktar
üzerinden
hesaplanan
aylÕk
miktarÕnda her erken emeklilik ayÕ

8. Azami AylÕk

9.Erken Emeklilik

7. Asgari AylÕk

 AylÕ÷a ek yardÕm : Estonya
ba÷ÕmsÕzlÕk savaúÕna katÕlan kimseler
ve dul eúleri için ulusal aylÕk
miktarÕnÕn % 100 ü.
 Bir do÷al afet, nükleer deney veya
nükleer merkezde meydana gelen
kaza nedeniyle, en az % 40
iúgöremez duruma düúen kimselere
aylÕ÷Õn % 10 u tutarÕnda nakdi
yardÕm.
 økinci dünya savaúÕna katÕlanlar ve
mukavemet kuvvetleri mensuplarÕna
ayda 63 E.
 Ulusal aylÕ÷Õn % 100 ü (ayda 63 E).

6. Özel Zamlar
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 Ekonomik kriz halinde olan iúletme
çalÕúanlarÕ için normal emeklilik yaúÕna
kadar eksik prim edeme yÕllarÕ primler

 Asgari aylÕ÷Õn yÕllÕk miktarÕ : 5.358,34 E.
YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, ilgilinin vergiye tabi
kazancÕ asÕl asgari aylÕ÷Õn 2 katÕnÕn
altÕnda ise, asgari aylÕk miktarÕna
kadar tamamlanÕr.
 E÷er kiúi evli ise, aylÕk (yÕllÕk aile
gelirinin asgari aylÕ÷Õn 4 katÕnÕ
“21.433,36 E” aúmamasÕ halinde)
asgari miktara kadar tamamlanÕr.
Tamamlama oranÕ % 70, aile geliri
26.791,70 E ile 32.150,4 E arasÕnda
ise) % 40 tÕr.
 Ocak 1996 dan itibaren sigortalÕ olanlar
için asgari yÕllÕk uygulamasÕ yoktur.
 Yoktur.

 AylÕk alan kimse : En az 70 yaúÕnda
olan kimse için prim ödeme yÕllarÕna
göre 65 yaúÕna (malüllük halinde 60
yaúÕna) kadar indirim uygulanÕr.
 YÕllÕk kiúisel gelirler 6.967,35 E nun
(aile geliri söz konusu ise 11.750,96 E
nun ) altÕnda olmalÕdÕr; zam miktarÕ
yÕlda 1.609,01 E dur.

 Baz aylÕk : Sigortaya tabi gelirlerin
düúük kÕsmÕnÕn % 100 ü (geçindirilen
azami 3 kiúi dahil)
 Ek AylÕk : Sabit azami bir aylÕk söz
konusu
de÷ildir,
hesaplama
formülünde nazara alÕnan gelir tavanÕ
uygulanÕr.
 Normal
aylÕk
formülüne
göre
hesaplanan standart aylÕklar.

 Sigortaya tabi baz gelirlere göre
hesaplanan tam oranlÕ baz aylÕ÷Õn %
85 i.

yaúamlarÕnÕ
yalnÕz
baúlarÕna
sürdüremeyecek
durumda
bulunmalÕdÕrlar.
 Her iki taraf bir aylÕk alÕyorsa,
geçindirilen çocuk unsuruna ba÷lÕ
artÕú iki eúten en yüksek aylÕ÷Õ talep
edebilecek durumda olan eú içn
yapÕlÕr.
 Yoktur.
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 Normal emeklilik yaúÕndan sonra
iyileútirilen toplam normal aylÕ÷Õn %
80 idir.

 Azami aylÕk tanÕmlanmamÕútÕr, fakat
aylÕk prim ödeme süresine ba÷lÕdÕr.

 SigortalÕlÕk süresi 20 yÕldan az ise
asgari aylÕk úu formülle belirlenir : 1,1
x Sosyal güvenlik ulusal yardÕmÕ
(ayda toplam 59 E).
 SigortalÕlÕk süresi 20 yÕl ise asgari aylÕk
formülü : 1,3 x sosyal güvenlik ulusal
yardÕmÕ (ayda toplam 70).
 SigortalÕlÕk süresi 3 yÕl ise asgari aylÕk :
1,5 x Sosyal güvenlik ulusal yardÕmÕ
(ayda toplam 80).

 Yoktur.
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3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

KÖsmî Emeklilik
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

Yeniden
Deøerlendirme

10. Ertelenmiú Emeklilik

nisan tarihine
ayrÕca tüketim
sosyal vergi
(eúit olarak)

 Yoktur.

 AylÕk asgari miktarÕn 3 katÕnÕn altÕnda
ise vergi alÕnmaz.
 Uygulanmaz.

 Yoktur.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Birleúme mümkündür.
 Erken Emeklilik AylÕ÷Õ : Mümkün
de÷ildir.
 Elveriúli YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Baúka bir iúte
çalÕúanlara birleúme mümkündür.
 Yaú SÕnÕrlÕ Emekli AylÕ÷Õ : Elveriúli
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ gibidir.

 AylÕklar her yÕlÕn 1
endekslidir. Endeks
fiyatlarÕndaki ve
gelirlerindeki artÕúa
tabidir.

için % 0,4 indirim yapÕlÕr.
 Elveriúli koúullarla yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ,
ulusal aylÕk, yaú sÕnÕrlÕ aylÕk için özel
kurallar uygulanÕr.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ tahsisi normal emeklilik
yaúÕndan sonra belirli bir süre
uzatÕlabilir. UzatÕlan her yÕl için baz
miktarda % 0,9 artÕú yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn miktarÕnda uzatma
ayÕ ile aylÕ÷Õn ilk ödeme ayÕ arasÕndaki
süre dahil her ay için % 0,5 artÕú
yapÕlÕr. YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alan ve erken
emeklilik tarihi ile 65 yaú arasÕnda
sigortaya tabi kazançlarÕ üzerinden
prim ödeyen her yararlanÕcÕ % 1,52 ila
% 4,5 arasÕnda artÕú yapÕlmasÕnÕ talep
edebilir.
 Sigortaya tabi baz gelir her yÕl
ücretlerdeki artÕúa göre 2 kez yeniden
de÷erlendirilir.
 Baz aylÕklar her yÕlÕn baúÕnda baz
gelirin yeniden de÷erlendirildi÷i oran
dahilinde yeniden de÷erlendirmeye
tabi tutulur. Ek aylÕklar hayat
pahalÕlÕ÷Õndaki artÕúa uygun olarak
cari yÕlÕn ikinci 6 ayÕ ile
karúÕlaútÕrÕlmak
suretiyle
de÷erlendirilir. Baz ve ek aylÕklar her
yÕl temmuz ayÕnda hayat pahalÕlÕ÷Õ ile
uyumlu olarak ayrÕca de÷erlendirilir.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Vergi kesilir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Geçim koúullarÕndaki geliúmeye dayalÕ
yÕllÕk de÷erlendirme yapÕlÕr. 1. Dilim
AylÕk : Asgari aylÕ÷Õn 2 katÕna kadar %
100 uyarlanÕr / 2. Dilim aylÕk asgari
aylÕ÷Õn 2 ile 3 katÕ arasÕnda % 90
uygulanÕr. / Asgari aylÕ÷Õn 3 katÕnÕ
aúan kÕsÕm için uyarlama oranÕ % 75
tir.

kapsamÕna giren süreler olarak
hesaplanÕr. Ocak 1996 dan sonra
sigortalÕ olan riskli meslek mensuplarÕ,
aile analarÕ söz konusudur.
 Normal emeklilik yaúÕna ulaúan, fakat
henüz tam olarak aylÕ÷Õ hak
kazanamayan ücretliler için, yaúa göre
aylÕkta % 3 veya % 3,5 artÕú yapÕlÕr.
Tam olarak aylÕ÷a hak kazanan (40 yÕl
prim ödeme süresi için) kimselere
çalÕúma süreleri üzerinden ek aylÕk
tahsisi mümkündür.

 Ocak 1996 dan sonra ba÷lanan
aylÕklar vergiye tabidir.
 Ocak 1996 dan sonra ba÷lanan veya
yeniden hesaplanan aylÕklar için yÕllÕk
ba÷ÕúÕklÕk tavanÕ : 1.840 E.
 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Fiyatlardaki geliúmeye ve sosyal
sigorta primlerine esas kazançlara
göre her yÕl de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Emeklilik yaúÕndan sonraki her ücretli
faaliyet
hesaplama
formülüne
yansÕtÕlÕr.
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Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 1. Ayak : Aktif nüfus.
 2. Ayak : 23 yaúÕnÕ doldurmuú olup 1.
Ayak rejiminde sigortalÕ olanlardan
yÕlda 16.310 E nun üstünde geliri
oldu÷unu
kanÕtlayanlar
(iú
sözleúmelerinin 9 aydan fazla süreli
olmasÕ gerekir). Primi tam olmayan
ücretliler ve ücretli istihdam eden
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilirler.
 1. Ayak : Diplomatik ayrÕcalÕklar,
yurtdÕúÕnda paralel sigortalÕlÕk, kÕsa
süreli sigortalÕlÕk.
 2. Ayak : Evvelce zorunlu olarak
sigortalÕ olan veya esas iú olarak
ba÷ÕmsÕz faaliyet icra eden ücretliler
en az 2/3 oranÕnda malüllük veya
yurtdÕúÕndaki paralel uygulama ile
çifte yükümlülük taúÕyanlar zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕk tutulabilirler.

LùCHTENSTEùN
 1. Ayak : YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortalarÕ
Kanunu (LGBI 1952, No.29)
 2. Ayak :Mesleki Koruma Kanunu
LGBI-1988, No.12
 1. Ayak : Ülkede oturan veya çalÕúan
herkes için, prime ba÷lÕ (kÕsmen
itibari primlere dayalÕ) yardÕmlarÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
 2. Ayak : Ücretliler için prime ba÷lÕ
yardÕmlarÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi (uygun bir yaúam
düzeyi için).

 Asgari ücretin 12 aylÕk tutarÕndan aúa÷Õ
yÕllÕk geliri olan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm sigortalarÕna
zorunlu olmayan sosyal sigorta
uygulanÕr. Bu kimseler yine de anÕlan
sigorta kollarÕndan ba÷lanan aylÕklara
katÕlabilirler.
 Çiftçiler, bunlarÕn aile bireyleri ve
iúletme lisansÕ ile çalÕúanlar da
ba÷ÕúÕklÕktan
belirli
koúullarla
yararlanÕrlar.

 Yoktur.

ÜLKELER
LùTVANYA
YUNANùSTAN
 1994 tarihli Ulusal Sosyal Sigorta  1951, 1990, 1992, 1999, 2002, 2004
AylÕklarÕ Kanunu
tarihli Kanunlar.
 2003 tarihli Erken YaúlÕlÕk AylÕklarÕ
Kanunu
 Sabit bir unsur ve gelire dayalÕ baúka  Ücretliler için, primlere ba÷lÕ (süre ve
bir unsuru içeren bir aylÕ÷Õ garanti
miktar) ödenekleri içeren zorunlu
eden (cari gelirlerle finanse edilen)
sosyal sigorta sistemi.
sigorta rejimi.
 AylÕkla ilgili 2. Ayak 2004 te
oluúturulmuútur. Tam oranlÕ ödenekler
için (baz aylÕk ve ek aylÕk) sigortalÕ
olan herkes iste÷ine göre yalnÕz sosyal
sigorta rejiminde kalmayÕ veya 2.
Aya÷a geçmeyi ve özel yönetimli AylÕk
Fonu çerçevesinde primlerini (2007
den itibaren % 5,5) oranlÕ Ek Emeklilik
AylÕ÷Õna yatÕrmayÕ tercih edebilir. 2.
Aya÷a geçtikten sonra tek sosyal
sigorta rejimine geri dönmek mümkün
de÷ildir.
 Aktif nüfus yÕllÕk gelirleri ayda 12 asgari  Bütün ücretliler ve benzerleri (zorunlu
ücreti aúanlar zorunlu sigortalÕ olmaya
sistem).
mecburdurlar.

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)
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 Uygulanan çalÕúma saati ve ödenen
ücret nedeniyle yaúam için temel
kazanç vasÕtasÕ sayÕlmayan her nevi
marjinal iú zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕktÕr.

 Bütün ücretliler ve benzerleri (zorunlu
sigorta)

ùSPANYA
 1967 tarihli O.M. / 1994 tarihli Sosyal
Güvenlik Kanunu / 1997 Tarihli
Kraliyet Kararnamesi / 2002 tarihli
Kanun.
 Ücretliler ve benzerleri için zorunlu
sosyal sigorta sistemi.
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YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Ertelenmiú Emeklilik

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

Koûullar
1.Asgari
Süresi

 1. Ayak : AylÕk miktarÕ iki unsurla
hesaplanÕr : 1) AylÕk baremini
belirleyen sigortalÕlÕk süresi, 2)
Uygulanan barem dahilinde aylÕk

 1. Ayak : 70 yaúÕna kadar erteleme
mümkündür
(Aktüeryal
artÕú
uygulanÕr).
 2. Ayak : En az eúde÷er bir sigortalÕlÕk
söz
konusu
ise
erteleme
mümkündür. Koruma kurumlarÕnÕn bu
alandaki hükümleri uygulanÕr.

 1. ve 2. Ayak Erkek/KadÕn : 64 (2009
yÕlÕnda bir geçiú döneminden sonra
2. Ayakta baúka bir emeklilik yaúÕ
eúde÷er bir sigortalÕlÕk için tercih
edilebilir).
 1 Ayak : 60 yaúÕndan itibaren izleyen
aydan geçerli olarak indirimli emekli
aylÕ÷Õ tahsisi mümkündür.
 2.Ayak : 1. Ayakla ilgili aylÕ÷a hak
kazanan kimseler 1 veya 4 yÕl erken
emekli olabilirler. Sosyal güvenlik
kuruluúlarÕnÕn
düzenlemelerinde
daha elveriúli hükümler vardÕr.

 1. Ayak : Tam sigortalÕlÕk süresi (20
yaúla riskin meydana geldi÷i tarih
arasÕndaki boúluklar nazara alÕnmaz.

 1. Ayak : 1 yÕl.
 2. Ayak : Asgari staj süresi aranmaz.

 Sigortaya tabi gelir, sigortalÕlÕk yÕl
sayÕsÕ.

 Zorunlu sigortaya tabi sigortalÕlÕ÷Õ
bulunan kimseler emeklilik taleplerini
erteleyebilirler. Bu durumda her yÕl için
% 8 artÕrma yapÕlÕr.

 Erkek : 62,5
 KadÕn : 59
 KadÕnÕn emeklilik yaúÕ 60 yaúÕna
gelinceye kadar her yÕl için 6 ay
artÕrÕlabilir.
 01/06/2004 ten itibaren aúa÷Õdaki
úartlarla erken emekli olunabilir :
- 30 yÕl sigortalÕ iseler,
- En az 12 aydan beri bir østihdam
Kurumuna iú arayan kimse olarak
kayÕtlÕ iseler.
- Emeklilik yaúÕnÕn 5 yÕl altÕnda iseler.
- AylÕklarda her erken emeklilik ayÕ için
0,4 oranÕnda indirim uygulanÕr.

 30 yÕl sigortalÕlÕk süresi.

 15 yÕl sigortalÕlÕk süresi.

 Ücret miktarÕ, sigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ.

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar
(tam aylÕk için) : Çeúitli koúullarla 5062 yaú arasÕnda emekli olabilirler.
 Ocak 1992 den sonraki sigortalÕlar
(tam aylÕk için) : 55 veya 60 yaúÕndan
itibaren çeúitli koúullarla emekli
olabilirler.
 øndirimli AylÕk : Erkek ve kadÕn için 55
yaú ve 35 yÕl veya 10500 gün
sigortalÕlÕk süresi gerekir. 60 yaúÕnda
emekli olunabilir (15 yÕl sigortalÕlÕk
veya 4500 gün çalÕúma süresi (son
beú yÕlda 750 gün çalÕúmÕú olmak
kaydÕyla).
 Yoktur.

 AralÕk 1992 den önce : KadÕn 60,
Erkek 65 yaú.
 Ocak 1993 den sonra : KadÕn 65,
Erkek 65 yaú.

 AralÕk 1992 den önce ve Ocak 1993
den sonra sigortalÕlar için primlere yer
veren 4500 gün çalÕúma süresi.
 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar: 35
yÕl sigortalÕlÕk süresi veya aylÕ÷a hak
kazandÕran gelirlerin % 8 ine tekabül
eden bir aylÕk için 10500 gün çalÕúma
süresi / Ocak 1993 den sonraki
sigortalÕlar : AylÕ÷a hak kazandÕran
gelirlerin % 70 ine tekabül eden bir
aylÕk için 35 yÕl sigortalÕlÕk süresi.

 Ücrete göre de de÷iúen prime esas
kazanç, prim ödeme yÕl sayÕsÕ.

 SigortalÕ yasal emeklilik yaúÕndan
sonra çalÕúmaya devam edebilir.
Genel olarak yaú sÕnÕrÕ yoktur.

 Geçici olarak veya kazanÕlan haklarÕ
garanti etmek üzere, 1967 de
kaldÕrÕlan sisteme uygun olarak 60
yaúÕnda emeklilik mümkündür. 65 yaú
a÷Õr ve tehlikeli iúlerde çalÕúanlar için
kaldÕrÕlabilir.
 Ocak 2002 tarihinden beri bazÕ
hallerde 61 yaúÕndan yukarÕ iúçiler
emekli olma hakkÕna sahiptirler.

 65 yaú.

 15 yÕl zarfÕnda prim ödenmeli ve bunun
en az 2 yÕlÕ hak do÷uran olaydan
hemen önceki 15 yÕla dahil olmalÕdÕr.
 Tam aylÕ÷a hak kazanmak için 35 yÕl
prim ödenmesi gerekir.
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4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

 1. Ayak : Bütün mesleki faaliyet
boyunca elde edilen kazançlar,
çocuklarÕn e÷itimine hasredilen itibari
süreler, çalÕúÕlmayan yÕllarda ödenen
primler.
Ortalama yÕllÕk referans kazancÕ
oluúturan bu unsurlar evlilik süresi
zarfÕnda evli çift için yarÕya bölünür
(eúler aylÕ÷a hak kazanÕyorlarsa veya
boúanma halinde veya eúlerden biri
malüllük ve yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alÕyorsa).
 2. Ayak : SigortalÕlÕk için nazara
alÕnacak ücret halen 155 E
düzeyinde olan miktarlardan düúülen
referans ücrete tekabül eder.
 YÕllÕk referans ücret en az 16.310 E ile
azami 48.931 E arasÕndadÕr.
 1. Ayak : ÇalÕúmayÕp ülkede oturan
eúlerin 1954 ila 1966 tarihlerinde
sosyal prim ödemekten ba÷ÕúÕk
oldu÷u yÕllar sigortalÕlÕk yÕllarÕ olarak
kabul edilir.
 2. Ayak : Uygulanmaz.

miktarÕnÕ belirlemek üzere yÕllÕk
ortalama referans gelir.
 2. Ayak : Nazara alÕnan prime esas
ücret miktarÕ, prim ödeme süresi,
 1. Ayak : SigortalÕlÕk süresi aylÕk
baremini belirler. Miktar baremin
asgari ve azami iki de÷erine göre
de÷iúir, yÕllÕk referans ücrete ba÷lÕdÕr.
 KÕsmi aylÕ÷a hak kazanmada özel
kurallar uygulanÕr.

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar
:Emekli olmadan önceki son 5 yÕlÕn
ortalama brüt ücretine tekabül eden
28 sigortalÕlÕk sÕnÕfÕndan birinin itibari
ücreti (sigortalÕlÕk sÕnÕflarÕ aylÕ÷Õn
hesabÕnda nazara alÕnmayan son 5 yÕl
ortalama brüt ücretin üstündeki tavanÕ
tanÕmlar).
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
Son beú yÕlÕn ücretleri nazara alÕnÕr.

 Ocak 2003 ten sonraki sigortalÕlar :
AnÕlan tarihten sonra do÷an her çocuk
için kadÕnlara itibari hizmet süresi
olana÷Õ tanÕnÕr (1. çocuk için 1 yÕl, 2.
çocuk için 1,5 yÕl, 3. çocuk için 3 yÕl).
 Malüllük aylÕ÷Õ ödenen süre yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna hak kazandÕrÕr.
 HastalÕk ve iúsizlik ödene÷i ödenen
süre (son 10 yÕlda her ödenek için
200 gün).
 2. Dünya savaúÕnda Mukavemet
Hareketine katÕlma süresi.

 HastalÕk, analÕk ve iúsizlik ödene÷i
ödenen süreler.
 AyrÕca, bazÕ kiúi gruplarÕ devletçe
sigortalanÕrlar (bk. Tablo V – Malüllük)

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar :
Baz miktar, itibari referans ücretle ilgili
oran (% 70 ile % 30 arasÕnda) de÷iúir.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
AylÕ÷Õn düzeyi; sigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕna
ba÷lÕdÕr, her yÕl aylÕ÷a hak kazandÕran
gelirlerin % 2 sine eúde÷erdir, 65
yaúÕnÕ dolduranlar için 67 yaúÕna
kadar 35 yÕldan fazla her sigortalÕlÕk
yÕlÕ için aylÕ÷a hak kazandÕran
gelirlerin % 3 üne eúde÷erdir.

 Bk. YukarÕda “AylÕ÷Õn Hesaplanma
Formülü”.

 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ Formülü : P=
B+0,005+SKD+0,005SKD “B: En az
asgari geçim vasÕtasÕ tutarÕnda baz
miktar, S: 1994 ten sonra birleútirilmiú
sigortalÕlÕk süresi, K: Ulusal Fonun
rakamÕ, D : Cari yÕldaki aylÕk gelir,
0,005 : KatsayÕ.
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 Askeri hizmet süresi (3 yÕl için toptan
ödeme yapÕlabilir).
 E÷itim hizmeti süresi (2 yÕl için toptan
ödeme yapÕlabilir).
 Ebeveyn çocuk e÷itim izni süresi (her
çocukla ilgili olarak 3 ay için toptan
ödeme yapÕlabilir).
 3 yaúÕndan küçük bir çocu÷u
yetiútirmek üzere verilen ebeveyn
izninin birinci yÕlÕ.

 Emekli aylÕ÷Õ miktarÕnÕ hesaplamaya
esas miktar (15 yÕl prim ödeme süresi
için % 50 den baúlayan ve 16. yÕl ile
25. yÕl arasÕnda her ilave prim ödeme
yÕlÕ için % 2 oranÕnda, 35 prim ödeme
yÕlÕna kadar % 100 e ulaúmak üzere
26. yÕldan itibaren % 100 oranÕnda
artÕrÕlan bir bareme göre) ilgilinin
kanÕtladÕ÷Õ prim ödeme yÕl sayÕsÕna
tekabül eden bir oran uygulanarak
elde edilebilir / 65 yaúÕndan yukarÕ
olan 35 yÕldan fazla prim ödeyen ve
çalÕúmalarÕna son vermeyen kimseler
için % 100 oranÕ her ilave prim ödeme
yÕlÕ için % 2 artÕrÕlÕr.
 Yasal hesaplama matrahÕ olay
tarihinden önceki 180 ay zarfÕnda
ilgilinin prime esas ücretlerinin 210 a
bölünmesi ile elde edilir. Emeklilikten
hemen önceki 124 ay fiili de÷erleri ile
nazara alÕnÕr, di÷er sürelerin de÷erleri
tüketim fiyatlarÕndaki de÷iúmeye göre
yeniden belirlenir.
 YÕllÕk AylÕk TavanÕ : 29.205,40 E dur.
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 1. Ayak : Özel koúullar yoktur. Yaúam
boyu indirim kuralÕ uygulanÕr. 1 ay
erken süre için % 0,25, 4 yÕl erken
süre için % 16,65 indirim)

9.Erken Emeklilik

682

 1. Ayak : Baz aylÕk : kesintisiz bir
sigortalÕlÕk süresi için ayda 359 E (13
x yÕl)
 2. Ayak : Azami aylÕk yoktur.

8. Azami AylÕk

 1. Ayak : 1944 yÕlÕnda veya daha
önce do÷an erkek eúler hariç eú
yardÕmÕ yoktur.
 2. Ayak : Eú yardÕmÕ yoktur.
 1. Ayak : Baz aylÕ÷Õn % 40 ÕnÕ,
malüllük aylÕ÷Õ yerine ba÷lanan
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ söz konusu ise bunun
% 520 sini alÕrlar.
 2. Ayak : Çocuk zammÕ yoktur. Yetkili
Sosyal Kurum çocuklar için zam
uygulayabilir.
 Yoktur.

 Asgari aylÕk yoktur, vergi ile finanse
edilen oturma koúuluna ba÷lÕ gelir
veya servet durumunun nazara
alÕndÕ÷Õ ek yardÕmlar mevcuttur.

Kiúi

7. Asgari AylÕk

6. Özel Zamlar

 Çocuklar

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

 Sosyal sigorta aylÕ÷ÕnÕn sigortaya tabi
gelirler ve sigortalÕlÕk süresi nazara
alÕnarak hesaplanan gelirlere ba÷lÕ
kÕsmÕ. Sigortaya tabi bireysel gelirler
en çok sigortaya tabi gelirlerin ulusal
ortalamasÕnÕn 5 katÕna eúittir (bk.
Tablo VI – YaúlÕlÕk)
 01/06/2004 tarihinden itibaren, 30 yÕl
sosyal sigortasÕ olan, 12 aydan beri iú
arayan kimse olarak kayÕtlÕ bulunan,
normal emeklilik yaúÕna azami 5 yÕl

 Asgari aylÕk yoktur.

 ølgilinin gelir durumuna göre su ve
ÕsÕtma giderleri karúÕlanÕr (bk. Tablo XI
– Gelir Garantisi)

 Yoktur.

 Yoktur.

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar :
Tam aylÕk : Emeklilik (bk. YukarÕda “3Yasal Emeklilik YaúÕ”
 øndirimli AylÕk Emeklilik yaúlarÕ çeúitli

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar :
300 günden fazla sigortalÕlÕk halinde,
300 günlük her dilim için % 1 zam
uygulanÕr. AylÕk sahibi total kör ise
aylÕk zamlÕ ödenir.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
AylÕk sahibi total kör ise, baz aylÕk
miktarÕ kiúi baúÕna ulusal brüt gelirin
memur aylÕklarÕndaki artÕúa paralel
olarak aylÕk ortalamasÕnÕn % 25 i
oranÕnda artÕrÕlÕr. 2004 yÕlÕ için kiúi
baúÕna gayri safi milli gelir aylÕk
ortalamasÕ 586,69 E dur.
 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar :
411,77 E.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
Tam gün çalÕúan evli bir sigortalÕnÕn
aylÕ÷Õ Toplu Sözleúmelerle belirlenir.
ArtÕú oranÕ hükümetin sosyal politikasÕ
çerçevesinde nazara alÕnÕr. Asgari
miktar 420,30 E.
 1.952 E.

 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar :
Ayda 36,75 E.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar:
Zam uygulanmaz.
 AralÕk 1992 den önceki sigortalÕlar : 1.
çocuk için % 20, 2. çocuk için % 15,3,
3. çocuk için % 10.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
AnÕlan çocuklar için % 8, % 10, % 12.

 Her erkek emeklilik yÕlÕ için % 8 indirim
(kaldÕrÕlan sisteme göre uygulanÕr).
 61 ve daha yukarÕ yaúta olan, ocak
1967 den önce prim ödemeyen ve 30

 2.086,10 E.

 AylÕk miktarlar (yÕlda 14 ödeme) :
Asgari aylÕk : 65 ten yukarÕ yaútakiler :
411,67 E, geçindirdi÷i eúi varsa
484,89 E ;
- 65 yaúÕn altÕndakiler : 363,666 E,
geçindirdi÷i eúi varsa 453,16 E.

 AylÕ÷Õn bir aylÕk tutarÕna eúit iki ek
miktar her yÕl ödenir.

 Çocuklar için emekli aylÕ÷Õna zam
yapÕlmaz.

 Emekli aylÕ÷Õna geçindirilen bir eú
varsa zam yapÕlÕr. YalnÕz yasal aylÕ÷Õn
miktarÕnda artÕú yapÕlÕr.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

556

Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

Mesleki Bir
Birleûme

Gelirle

 1. Ayak : Vergiye tabidir. Ek aylÕktan
vergi alÕnmaz.
 2. Ayak : YaúlÕlÕk yardÕmlarÕ (aylÕklar
ve toptan ödeme vergiye tabidir).

 1. Ayak : Genel olarak 2 yÕlda bir
fiyatlardaki ve ücretlerdeki artÕúlara
göre yeniden de÷erlendirme yapÕlÕr.
 2. Ayak : Yetkili kurumun mevzuatÕ
uygulanÕr.
 1. Ayak : Tam aylÕk yerine avans
olarak yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn bir kÕsmÕnÕ
almak mümkündür. økinci kÕsÕm daha
sonra gerekebilir (erken aylÕk 64 yaú
aylÕ÷Õ veya ertelenmiú aylÕk gibi)
 2. Ayak : 1. Ayak yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak
kazanan kimseler izleyen aydan
itibaren 1-4 yÕllÕk avans ile 2. Ayak
aylÕ÷ÕnÕn yarÕsÕnÕ veya tam oranlÕ
miktarÕnÕ alabilirler.
 1. Ayak : Erken emekli aylÕ÷Õ dahil
bütün gelirlerle birleúme mümkündür.
 2. Ayak : Ücret ve günlük ödenek
ödendi÷i sürece yetkili kurumun
yardÕm sa÷lama mecburiyeti vardÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

KÖsmi Emeklilik

 1. Ayak : AylÕkta 1 yÕllÕk uzatma için %
5,22 ile 6 yÕllÕk uzatma için % 40,75
arasÕnda artÕú yapÕlÕr.
 2. Ayak : Yetkili kurumlarÕn mevzuatÕ
uygulanÕr.

10. Ertelenmiú Emeklilik

 2. Ayak : Yetkili kurumun mevzuatÕ
uygulanÕr. Özel bir kural yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

 SÕnÕrsÕz olarak mümkündür.

 Yoktur.

 Emeklilik ödeneklerine ulaútÕktan sonra
her tam çalÕúma yÕlÕnÕn uygulandÕ÷Õ
tarihte hesaplanan miktarÕn % 8 i
oranÕnda artÕú yapÕlÕr. Bu oran Ulusal
Sosyal Sigorta Fonu’nun kararÕ ile
de÷iútirilebilir.
 Baz aylÕk hükümet kararÕna göre
artÕrÕlÕr. Ek aylÕk cari yÕlÕn gelir
ortalamasÕna göre de÷erlendirilir.

kalan kimseler erken emeklilik
talebinde bulunabilirler. AylÕklarda her
erken emeklilik ayÕ için % 0,4 oranÕnda
indirim uygulanÕr.

 ølke olarak yardÕmlar vergiye tabidir.

 Yeni çalÕúmanÕn yetkili merciye
bildirilmesi kaydÕyla aylÕ÷Õn bu
çalÕúmadan elde edilen kazançlarla
birleúmesi mümkündür.
 Ocak 1993 ten sonraki emekliler: Yeni
çalÕúmalarÕna 55 yaúÕn altÕnda
baúlarlarsa
aylÕk
55
yaúÕnÕ
dolduruncaya kadar askÕya alÕnÕr.
Yeni çalÕúmalarÕna 55 yaúÕndan sonra
baúlarlarsa aylÕ÷Õn 734 E yu aúan
kÕsmÕna % 70 indirim uygulanÕr.

 Yoktur.

 Tüketim fiyatlarÕndaki geliúmeye göre
hükümetçe her yÕl tespit edilen gelir
politikasÕna ba÷lÕ olarak yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

gruplar için 65-50 yaú arsÕnda de÷iúir.
 Ocak 1993 ten sonraki sigortalÕlar :
Tam aylÕk : (bk. YukarÕda belirtilen
baúlÕk)
 Erken emeklilik “erkek ve kadÕnlar,
sigortalÕlÕk süresi ve reúit olmayan
çocuklu analar için 60-55 yaú
arasÕnda” de÷iúir.
 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.
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 Tam Emeklilik : ølgilinin yeni ücretli bir
faaliyete baúlamasÕ halinde aylÕ÷Õ
askÕya alÕnÕr.
 KÕsmi Emeklilik : Yeni iúini kÕsmi süreli
yapÕyorsa aylÕkla ücret birleútirilir.

 Yoktur.

 ølgili yÕl için öngörülen tüketim fiyatlarÕ
endeksine göre her yÕlÕn baúÕnda
otomatik
olarak
yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 AylÕk sahibi çalÕúmaya devam edebilir;
ancak, aylÕ÷Õ askÕya alÕnÕr. Bu taktirde,
matraha uygulanan oran çalÕúÕlan her
fazla yÕl için (% 100 e ulaúÕncaya
kadar) % 2 artÕrÕlÕr.

yÕl sigortalÕ olan iúçiler aylÕ÷a hak
kazanabilirler. øndirim oranÕ 40 yÕl
sigortalÕ olanlar için % 6 oranÕnda 30
yÕl prim ödeyenler için % 8 oranÕnda
de÷iúir.
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Koûullar
1.Asgari
Süresi

SigortalÕlÕk

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

 RGAVTS : En az 1 trimestr (3 ay)
prim ödenmelidir (1 trimestr

 Yoktur.

FRANSA
 Ücretli ÇalÕúanlar YaúlÕlÕk SigortasÕ
Genel Rejimi (RGAVTS).
 Sosyal Güvenlik Kodu (L.351 ve
izleyen maddeler)
 Ücretlilerin
Ek
Emekli
AylÕ÷Õ
(ARRCO).
 Kadrolu Emeklilik MevzuatÕ (AGIRC).
 1961 tarihli Meslekler ArasÕ Anlaúma.
 RGAVTS : Ücretliler için, ücrete ve
sigortalÕlÕk süresine ba÷lÕ aylÕklarÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta sistemi.
 ARRCO/AGIRC : Ücretliler için, aynÕ
unsurlarÕ içeren sözleúmesiz zorunlu
ek sigorta sistemi.
 Bütün ücretliler ve benzerleri (zorunlu
sigorta).

 % 70 vergi indirimli miktar 1. Ayak
aylÕklarÕ için uygulanÕr.
 2. Ayak yaúlÕlÕk yardÕmlarÕ için
finansman derecesine göre % 20, %
25, % 30 (istisnai olarak % 35 veya
% 40) ba÷ÕúÕklÕk söz konusudur.
 Yoktur.

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 Sosyal
Güvenlik
KurumlarÕ
DayanÕúma
HesabÕna
ödenen
aylÕklardan kesilen özel primler
01.01.2008 de kaldÕrÕlacaktÕr. 397 E
ya kadar prim alÕnmaz. 397 E ile
1.174 E arasÕndaki kÕsÕmlar için % 2
ile % 5 arÕsÕnda kesinti uygulanÕr.

 Savaú sakatlarÕ, savaútan zarar
görenler ve bunlarÕn aileleri, körler ve
felçliler için bazÕ ba÷ÕúÕklÕklar vardÕr.

 Emekli AylÕ÷Õ : 55 yaúÕndan önce en az
260 hafta prim ödemek veya 1953 ten

 Birkaç istisna hariç, bir iú veya çÕraklÕk
sözleúmesi çerçevesinde istihdam
edilen 16-66 yaú arasÕnda bütün
kimseler.
 HaftalÕk ücreti 38 E nun altÕnda olan
kimseler ve yÕllÕk geliri 3.174 E nun
altÕnda olan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
maktu ödenekleri içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

 Ulusal AylÕk : 16-67 yaú arasÕnda
øzlanda’da en az 3 yÕl oturma koúulu.

 Ulusal AylÕk : Bütün Ücretliler.
 Ek AylÕk : 16-70 yaú arasÕnda sigortalÕ
olan bütün ücretliler, iúverenler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Ulusal ve Ek AylÕk : Ba÷ÕúÕklÕk yoktur.

 økili Sistem :
1) Asgari aylÕ÷Õ garanti eden, üniversel
kapsamlÕ ulusal aylÕk sistemi,
2) Bütün aktifleri kapsayan ek aylÕklar
sigorta rejimi.

ÜLKELER
ùRLANDA
ùZLANDA
 1993 tarihli Birleútirilmiú Sosyal Koruma  1993 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu.
Kanunu.
 1993 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu.
 AylÕklar Zorunlu SigortasÕ ve AylÕk
FonlarÕ Faaliyetleri hakkÕnda 1997
tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 120 ay fiili sigortalÕlÕk süresi gerekir.
SigortalÕ 65 yaúÕnda yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ

 Mesleki faaliyetlerini mutlak olarak
de÷il, rastlantÕsal olarak (yÕlda 3 ayÕ
geçmemek ve süresi önceden
belirlenmek üzere) icra eden kimseler
sigortalanmak zorunda de÷ildirler.

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
zorunlu sigorta. øste÷e ba÷lÕ sigorta
uygulanÕr.

 Aktif nüfus için sigortalÕlÕk süresine ve
ücrete
dayalÕ
primlere
ba÷lÕ
ödenekleri içeren zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

LÜKSEMBURG
 29/07/1987 tarihli Kanunla de÷iúik
Sosyal Sigortalar Kodu (Kitap II)

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
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 Ertelenmiú Emeklilik

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

 Emekli AylÕ÷Õ : 65 yaú.
 Primli YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : 66 yaú.
 Yoktur.

 Yoktur.

 RGAVTS : 60 yaúÕndan sonra tam
aylÕ÷a hak kazanmÕú olan sigortalÕnÕn
aylÕ÷Õna zam uygulanÕr. SigortalÕ
do÷um yÕlÕna göre gerekli sigortalÕlÕk
süresini doldurmamÕúsa 65 yaúÕndan
itibaren sigortalÕlÕk süresine göre zam
yapÕlÕr.
 ARRCO - AGIRC : Özel bir uygulama
yoktur. Çünkü puan katsayÕsÕ prim
ödeme süresine ba÷lÕdÕr.

itibaren veya en geç sosyal sigortalara
ilk kez tabi olunan tarihten itibaren 65
yaúÕndan önceki vergi yÕlÕnÕn sonuna
kadar yÕlda ortalama 24 hafta prim
ödemek veya kredili süreye sahip
olmak gerekir.
 Primli YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : ølgili kimse 56
yaúÕndan önce sigortalÕ olmalÕ veya
ortalama 260 hafta prim ödemeli veya
yukarda belirtildi÷i úekilde kredili
süreye sahip olmalÕdÕr.
 Emekli AylÕ÷Õ : Asgari aylÕkta oldu÷u
gibi yÕlda ortalama 48 prim ödemek
veya kredili süreye sahip olmak
gerekir.
 Primli YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Emeklilik aylÕ÷Õ
gibi.

 RGAVTS : 60 yaú. / ARRCO - AGIRC
: 65 yaú.
 RGAVTS : 14 yaúÕnda çalÕúmaya
baúlamÕú olan ve sigortalÕlÕk süresi ile
prim ödeme úartlarÕnÕ yerine getiren
sigortalÕ için 55 yaúÕndan itibaren
emekli olmak mümkündür. A÷Õr sakat
kimseler de 55 yaúÕnda emekliliklerini
talep edebilirler.
 ARRCO - AGIRC : 55 yaúÕnda erken
emeklilik kat sayÕsÕ ile emeklilik
mümkündür. SigortalÕ tam aylÕ÷ÕnÕ
baz aylÕk olarak alÕyorsa 56 yaúÕndan
itibaren katsayÕsÕz emekli olabilir.

 RGAVTS : 160 trimestr sigortalÕlÕk
süresi veya 65 yaú veya özel bir
gruba tabi olma (örne÷in, iúgöremez
durumda olma vb.) koúullarÕ
uygulanÕr.
 ARRCO/AGIRC : Baz aylÕk tam olarak
ba÷lanÕrsa bunlar da tam olarak
ba÷lanÕr.

sigortalÕlÕk sigortalÕnÕn asgari ücretin
200 saatinde eúit bir ücret aldÕ÷Õnda
iktisap edilir). Bu miktar yÕlÕn 1
oca÷Õnda 1.438 E ya tekabül eder.
ARRCO/AGIRC için asgari süre
gerekmez.

 Erken YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : 60 yaúÕndan
itibaren 480 fiili sigortalÕlÕk süresi, 57
yaúÕndan itibaren aynÕ süre.

 Ulusal AylÕk : 25 yÕl süre ile bir øzlanda
gemisine kayÕtlÕ olan kimseler gemi
adamÕ olarak yÕlda ortalama en az
180 gün prim ödemek kaydÕyla 60
yaúÕnda emekli olabilirler.
 Kapsam dÕúÕ bir gemide veya 12
tondan az bir gemide esas
faaliyetlerini 25 yÕl veya daha fazla
süre ile icra etmiú olan gemi adamlarÕ
için de durum aynÕdÕr.
 Sa÷lÕk nedenleri ile erken emeklilik için
bk. Tablo V – Malüllük.
 Ek AylÕk : Erken emeklilik genel olarak
65 yaúÕnda mümkündür. AylÕkta
aktüeryal indirim uygulanÕr.
 Ulusal aylÕk : Yaú sÕnÕrÕ olmaksÕzÕn
mümkündür. Genel olarak 70 yaúÕna
kadar zamlÕ aylÕk uygulamasÕ ile
uzatmalÕ emeklilik mümkündür.

685

 Yoktur. E÷er 65 yaúÕn üstünde
çalÕúÕyorsa sigortalÕya ait primler yÕl
sonunda iade edilir.

 65 yaú.

 40 yÕl sigortalÕlÕk.

almak için bu koúulu taúÕmÕyorsa
kamu mercilerinin ödedikleri hariç,
kendi adÕna ödenen primler kendisine
iade edilir.

 67 yaú.

 Ulusal AylÕk : 16-67 yaú arasÕnda 40 yÕl
oturma koúulu.
 Ek AylÕk : 40 yÕl prim ödemek gerekir.

 Ek AylÕk : Asgari süre koúulu aranmaz.
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5.Geçindirilen
ZammÕ

Kiúi

4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 RGAVTS : YÕlda 29.712 E (sosyal
Güvenlik Fonu ile sÕnÕrlÕ olup,
BakanlÕk KararÕ ile her yÕl yeniden
de÷erlendirilir).
 ARRCO - AGIRC : YÕllÕk puan de÷eri :
ARRCO : 1.886 E / AGIRC : 0, 3862.
 RGAVTS : HastalÕk, analÕk, iú kazasÕ,
malüllük yardÕmÕ alÕnan süreler ve
mesleki rehabilitasyon süreleri.
 Askerlik ve tutukluluk süreleri.
 Aile anasÕ için çocuk baúÕna 2 yÕlla
sÕnÕrlÕ ek sigortalÕlÕk süresi.
 3 yÕlla sÕnÕrlÕ ebeveyn izni süresi.
 Eski Afrika muhariplerine iúsizlikte
emeklili÷e
hazÕrlama
ödene÷i
süreleri, savaúta geçen bazÕ süreler.

 RGAVTS : Tam aylÕk için gerekli
sigortalÕlÕk süresi, yÕllÕk ortalama
ücret, azami sigortalÕlÕk süresine
ba÷lÕ rejimde geçen sigortalÕlÕk süresi
/ ARRCO - AGIRC : Puan sayÕsÕ ve
puan de÷eri.
 RGAVTS : Referans ücret x T x N /
152.
 T : Tahsis oranÕ,
 N : SigortalÕlÕk süresi.
 Azami süre 1943 te veya daha önce
do÷anlar için 150 x 3 aydÕr. 19441948 do÷umlular için 152 x 3 – 160 x
3 aydÕr.
 ARRCO - AGIRC : Puan toplamÕ X
puan de÷eri.

 BazÕ hallerde kredi olarak kaydedilen
prim süreleri.

 Sosyal sigortaya tabi olunan tarihten
beri ödenen asgari prim sayÕsÕna ve
yÕllÕk prim ortalamasÕna esas alÕnacak
hesaplama yapÕlÕr.
 Gelirler nazara alÕnmaz.

 Emekli AylÕ÷Õ : Haftada azami 167,30 E.
YÕl içinde prim ödenmiú hafta sayÕsÕ 24
ila 48 ise aylÕkta indirim yapÕlÕr.
 Primli YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : AynÕ miktar. YÕl
içinde prim ödenmiú hafta sayÕsÕ 10 ila
48 ise aylÕkta indirim yapÕlÕr.

 Asgari prim ödeme sayÕsÕ, YÕllÕk
ortalama kayÕtlÕ prim sayÕsÕ, sigortalÕlÕk
baúlangÕcÕ (emeklilik yaúÕndan en az
10 yÕl önce).

 Ulusal AylÕkta: Eúin øzlanda’da oturma
süreleri (daha avantajlÕ ise).

 Ulusal AylÕk : AylÕk hakkÕ 3-40 yÕl
oturma süresi ile oranlÕ olarak
hesaplanÕr. YalnÕz yaúayan kimse için
aylÕk yalnÕz 40 yÕl oturma süserinden
sonra ba÷lanÕr: Baz miktar : Tam
oranlÕ miktar yÕlda : 2.984 E. ølgilinin
gelirleri 29 E – 122 E dan fazla ise
aylÕk kaldÕrÕlÕr.
 Tam OranlÕ AylÕk ZammÕ : YÕlda 5.673
E. ølgilinin gelirleri 18.857 E dan fazla
ise aylÕk kaldÕrÕlÕr.
 Ek AylÕk ZammÕ : YÕlda 2.797 E. Baúka
gelirler varsa ve 6.216 E dan fazla ise
zam yapÕlmaz.
 Ek AylÕk : Çeúitli Fonlara göre
hesaplanÕr. Genel kurala göre
kazanÕlan aylÕk puanlarÕna göre
hesaplama yapÕlÕr. 40 yÕllÕk prim
ödeme süresi için asgari aylÕk prime
esas ortalama ücretin % 50 sidir.
 Ulusal AylÕk : Uygulanmaz. Maktu
miktarlar oturma süresine ve gelirlere
ba÷lÕdÕr.
 Ek AylÕk : Matrah söz konusu de÷ildir.

 Ulusal AylÕk : øzlanda’da oturma süresi,
gelirler.
 Ek AylÕk : SigortalÕlÕk süresi uzunlu÷u,
prim miktarÕ.

 ÇocuklarÕn e÷itim süreleri, 18-27 yaú
arasÕnda formasyon süreleri, malüllük
aylÕ÷Õ alÕnan süreler, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için prim ödemekten
ba÷ÕúÕk süreler.

 Mesleki ücret veya gelir nazara alÕnÕr.

 Süreye ba÷lÕ maktu zamlar (her
sigortalÕlÕk için “azami 40 yÕl” 1/40
oranÕnda zamlardan ve primli
çalÕúmaya ba÷lÕ oranlÕ zamlardan
oluúur.
 Maktu Zamlar : 40 yÕl sigortalÕlÕk süresi
için ayda 329,75 E.
 OranlÕ Zamlar : Hesaba dahil edilen
ücretler toplamÕnÕn % 1,85 i.
 Kademeli Zamlar : Zam oranÕ her yaú
yÕlÕ ve 55 yaúÕn üstündeki her çalÕúma
yÕlÕ için % 0,01 arttÕrÕlÕr.
 YÕl sonu ödene÷i : 539,52 E (40 yÕl
çalÕúmÕúsa / Aksi halde oranlÕ indirim
uygulanÕr).

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ, benzeri süreler
(maktu zamlar ve nazara alÕnan
ücretler toplamÕ “oranlÕ zamlar”).
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8. Azami AylÕk

7. Asgari AylÕk

6. Özel Zamlar

 Çocuklar

 Eú

 RGAVTS : Çocuk yardÕmÕ : 26
yaúÕndan önce en az 9 yÕl süre ile
yetiútirilen çocuklar dahil en az 3
çocuklu her aylÕk sahibine aylÕ÷Õn %
10’u ödenir (bunun aile yardÕmlarÕ ile
birleúmesi mümkündür). Bu yardÕm
baz miktar sahibine, ebeveynin her
birine sa÷lanÕr.
 3. kiúinin bakÕmÕna muhtaç durumdaki
aylÕk sahiplerine yÕlda 1.350,44 E
dan aúa÷Õ olmamak üzere aylÕk
miktarÕnÕn % 40 Õ oranÕnda zam
yapÕlÕr.
 ARRCO - AGIRC : Üç veya daha
fazla
çocuk
yetiútiren
aylÕk
sahiplerine % 8, dördüncü çocuktan
itibaren % 24 ile sÕnÕrlÕ olmak üzere
% 4 zam yapÕlÕr.
 RGAVTS : YÕlda 6.706,39 E (tam
aylÕk).
 SigortalÕlÕk süresi do÷um yÕlÕ itibariyle
gerekli sürenin altÕnda ise aylÕk ona
göre oranlandÕrÕlÕr. Miktar ilgililerin
gelir durumu ile ilgilidir.
 ARRCO - AGIRC : Asgari aylÕk söz
konusu de÷ildir.
 RGAVTS : TavanÕn % 50 si : YÕlda
14.856 E.
 ARRCO : Puanlar sosyal güvenlik
tavanÕnÕn 3 katÕ ile sÕnÕrlÕ ücrete
tekabül eder.
 AGIRC : Puanlar tavanla sÕnÕrlÕ olarak
tahsis edilir.

 RGAVTS : 65 yaúÕndan (iúgöremezlik
halinde 60 yaúÕndan) yukarÕ yaútaki
eú için gelir koúullu olarak yÕlda
azami 609,80 E.
 ARRCO - AGIRC : Zam yoktur.
 RGAVTS : Zam yoktur.
 ARRCO - AGIRC : 25 yaúÕndan küçük
geçindirilen her çocuk için aylÕ÷Õn %
45 i.

 Emekli AylÕ÷Õ : Haftada 167,30 E.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : AynÕ miktar.

 Emekli AylÕ÷Õ : Haftada asgari 164,20
E.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Haftada 83,70 E.

 YalnÕz yaúayan kimse ödene÷i: 66 veya
daha fazla yaúta olan ve yalnÕz
yaúayan aylÕk sahiplerine haftada 7,70
E zam yapÕlÕr.
 80 veya daha yukarÕ yaúta olan aylÕk
sahipleri haftada 6,40 E ek ödeme
alÕrlar.
 Nakil hizmetleri parasÕzdÕr.
 ølgililere aynÕ zamanda elektrik, telefon
v.b. yardÕmlar da sa÷lanÕr.

 Her çocuk için haftada 19,30 E.

 Emekli aylÕ÷Õ ve YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : 66
yaúÕn altÕndaki eú için : Haftada 111,50
E / 66 yaúÕndan itibaren haftada
129,20 E.

 Ulusal AylÕk : Tam oranlÕ baz aylÕ÷Õn
40/40 Õ (yÕlda 2.894 E).
 Tam OranlÕ ZamlÕ AylÕk : YÕlda 5.673
E.
 AylÕk ZammÕ : YÕlda 2.797 E.
 Ek AylÕk : KazanÕlan puanlara göre
belirlenir.

 Ulusal aylÕk : YÕllÕk azami miktarÕn 3/40
Õ.
 Ek AylÕk : KazanÕlan aylÕk puanlarÕna
göre belirlenir.

 Ulusal aylÕk : 18 yaúÕndan küçük
çocuklar için : Çocuk AylÕ÷Õ olarak
çocuk baúÕna ayda 182 E / Ek AylÕk :
AylÕklar Fonu geçindirilen her çocuk
için ayda 83 E öder.
 Ulusal aylÕk : Sosyal YardÕm Kanununa
göre bazÕ istisnai hallerde ve önemli
ihtiyaç hallerinde aylÕk sahipleri ek
yardÕmlardan yararlanÕrlar.
 YalnÕz yaúayan kimse için ayda 198 E
aile ödene÷i, istisnai hallerde ayda
289 E ile 338 E arasÕnda baúka ek
yardÕmlar sa÷lanÕr.
 Ek AylÕk : Zam yoktur.

 Zam yoktur.
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 Hiç bir aylÕk referans miktarÕn 5 katÕnÕn
5/6 sÕnÕn üstünde olamaz (ayda
5.846,66 E). Hesaplama kamu
hukukuna göre yapÕlÕr.

 SigortalÕnÕn en az 40 yÕl hizmeti varsa
aylÕk referans ücretin altÕnda olamaz.
En düúük aylÕk 1.262,88 E dur. AnÕlan
staj süresinin altÕndaki her eksik yÕl
için 1/40 oranÕnda indirim uygulanÕr.

 Kademelendirilmiú zamlar : Zam oranÕ
her yaú yÕlÕ ve 55 yaúÕndan sonraki
her çalÕúma yÕlÕ için % 0,01 artÕrÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.
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Mesleki Bir
Birleûme

KÖsmi Emeklilik

Yeniden
Deøerlendirme

Gelirle

10.Ertelenmiú Emeklilik

9.Erken Emeklilik

 60 yaúÕndan itibaren sigortalÕ tam
oranlÕ çalÕúmasÕna devam ederse
aylÕ÷ÕnÕn bir kÕsmÕnÕn tahsisini talep
edebilir ve elde etti÷i gelire göre
haklarÕnÕ almaya devam edebilir. Bu
ba÷lamda, tam çalÕúma süresinin %
80 i ile % 60 Õ arasÕnda kÕsmi süreli
çalÕúmasÕ için % 30, % 60 ile % 40
arasÕndaki çalÕúmasÕ için % 50, tam
zamanlÕ sürenin % 40 ÕnÕn altÕnda
kÕsmi süreli çalÕúmasÕ için % 70
oranÕnda aylÕ÷a hak kazanÕr.
 Yeniden iúe baúlama halinde, zorunlu
baz ve ek aylÕklara ilave edilen
gelirlerin ilgilinin aylÕk ba÷lanmadan
önce son iúinden aldÕ÷Õ gelirin altÕnda
olmasÕ halinde birleúme mümkündür.

 RGAVTS : Hesaplama Kamu
hukukuna göre yapÕlÕr.
 ARRCO / AGIRC : 55 yaúÕndan
itibaren ba÷lanan erken emekli
aylÕ÷Õnda tahsis tarihindeki yaúa göre
ve izleyen yÕllar için indirim uygulanÕr.
 RGAVTS : 60 yaúÕndan itibaren 40
yÕldan fazla çalÕúmÕú olan sigortalÕ
ocak 2004 tarihinden sonra prim
ödedi÷i her ilave 3 ay için % 0,75
oranÕnda bir zamdan yararlanÕr. 65
yaúÕndan itibaren, bütün rejimlerde
geçerli olmak üzere, do÷um yÕlÕna
göre gerekli sigortalÕlÕk süresini
doldurmuú olan sigortalÕ ocak 2004
tarihinden sonra ilave her 3 ay için %
2,5 oranÕnda zam alÕr.
 ARRCO / AGIRC : Özel uygulama
yoktur.
 1 ocak itibariyle geçerli tüketim
fiyatlarÕndaki geliúmeye göre yÕllÕk
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Ulusal AylÕk : Baz aylÕk miktarÕ yÕllÕk
kazanç 19.496 E yu aúarsa indirimli
ödenir, 29.122 E yu aúarsa kaldÕrÕlÕr.
 Ek AylÕk : Birleúme mümkündür.
 AylÕ÷a Ek YardÕm : ølgilinin aylÕktan
baúka gelirleri varsa yardÕm indirimli
ödenir. Gelirler 6.216 E yu aúarsa
kaldÕrÕlÕr. Birlikte oturan evli çiftler için
farklÕ miktarlar söz konusudur (bk.
YukarÕdaki baúlÕk 2).

 Emekli AylÕ÷Õ : ølgili kimse 65 yaúÕnda
ise birleúme mümkün de÷ildir, di÷er
hallerde mümkündür.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Birleúme mümkündür.

 Yoktur.

 Ulusal AylÕk : Her yÕl devlet bütçesi ile
yeniden ayarlama yapÕlÕr. Ayarlama
da ücretlerdeki geliúme nazara alÕnÕr,
fakat tüketim fiyatlarÕ endeksinin
altÕnda olamaz.
 Ek AylÕk : Aktüaryal durum nazara
alÕnarak AylÕklar Fonunun kararÕ ile
yeniden de÷erlendirilir.
 Yoktur.

 Ulusal AylÕk : Gemi adamlarÕ için özel
düzenlemeler vardÕr (bk. YukarÕda
“Koúullar”).
 Sa÷lÕk nedeniyle erken emeklilik için
(bk.Tablo V- Malüllük).
 Ek AylÕk: (bk.YukarÕdaki “Koúullar”).
 Ulusal AylÕk : (bk. YukarÕda “Koúullar”).
 Ek AylÕk : (bk.aynÕ baúlÕk).

 AylÕklar her yÕl normal olarak bir defa
artÕrÕlÕr.

 Uzatma yoktur.

 Yoktur.

 Normal YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : SÕnÕrsÕz
birleúme mümkündür.
 Erken yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ : Asgari sosyal
ücretin 1/3 ünü aúmayan rastlantÕsal
veya kararsÕz bir ücretli faaliyetten
elde
edilen
ücretle
birleúme
mümkündür.

 Asgari sosyal ücretin 1/3 ünü aúan
aylÕk ilgili kimse kazanca elveriúli bir
ücretli faaliyet icra edebiliyorsa resen
% 50 indirilir.

 Gösterge sayÕsÕ önceki vade kotasÕna
göre % 2,5 oranÕnda arttÕ÷Õ her
seferinde fiyatlardaki geliúmeye dayalÕ
olarak aylÕklar otomatik olarak
yeniden de÷erlendirilir.

 65 yaúÕndan sonra mesleki faaliyeti
söz konusu ise sigortalÕnÕn ödemekle
yükümlü oldu÷u primler yÕl sonunda
iade edilir.

 Kamu hukukuna göre yapÕlÕr.
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Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

MACARùSTAN
 Sosyal Güvenlik YardÕmlarÕna ve Özel
AylÕklara Hak Kazananlar hakkÕnda
Kanun (1997).
 Sosyal AylÕk hakkÕnda 1997 tarihli
Kanun.
 Özel AylÕklar ve Özel AylÕk FonlarÕ
hakkÕnda 1997 tarihli Kanun.
 AylÕklar rejimi 1997 de yeniden
düzenlenmiútir. BaúlÕca unsurlarÕ
úunlardÕr :
 1. Ayak : Zorunlu, kamu güçleri
tarafÕndan yönetilen ve da÷ÕtÕm
sistemine göre finanse edilen devlet
aylÕ÷Õ.
 2. Ayak: Tümüyle kapitalizasyon
sistemine dayalÕ ve özel yönetime
ba÷lÕ aylÕk Fonu. AylÕk Fonu devletin
yetki verdi÷i birden fazla Fondur.
 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve
benzeri kimseler.
 Gelir yardÕmÕ, iúsizlik ödene÷i veya

 RGAVTS /ARRCO / AGIRC : Gelir
durumuna ba÷lÕ olarak ba÷ÕúÕklÕklar
uygulanÕr.
 Genelleútirilmiú sosyal aidat ve sosyal
borçlar ilgili gider iadesi aidatÕ
(CROS) % 0,5 tir.
 ARRCO / AGIRC aylÕklarÕndan % 1
prim kesilir.

 Baz miktar ve zorunlu ek emekli
aylÕklarÕ vergiye tabidir. 3. kiúinin
yardÕmÕna muhtaç olan kimseye
sa÷lanan baz miktar zammÕ en az 3
çocuk yetiútiren kimse için % 10
vergiye tabidir. Ek ödenek vergiye
tabi de÷ildir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Ekonomik anlamda aktif olan kimseler.

 Ücrete ba÷lÕ ve sosyal sigorta ilkesine
dayalÕ aylÕk sistemi.

 Gelir durumlarÕ ve milliyetleri ne olursa
olsun 65 yaúÕn altÕnda olup
Hollanda’da
oturan
kimseler.

Gelire ba÷lÕ primlerle finanse edilen
üniversel kapsamlÕ ve aile durumuna
göre de÷iúen yardÕmlarÕ içeren sistem.

Genel

 Ulusal AylÕk : Çocuk aylÕ÷Õ hariç
yardÕmlar vergiye tabidir.
 Ek AylÕk : Vergiye tabidir.

ÜLKELER
MALTA
HOLLANDA
 1997 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu.
 YaúlÕlÕk AylÕklarÕ hakkÕnda
 AylÕklar Yönetmeli÷i.
Kanun (AOW).

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.
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 Norveç’te oturan 16 yaúÕndan yukarÕ
herkes için zorunlu uygulama. Ek
aylÕk sistemi aktif nüfusu kapsar.

 Zorunlu üniversel sistemi oluúturan
ulusal sigorta. AylÕklar rejimi üç
unsurdan oluúur : 1) Oturma süresine
dayalÕ baz aylÕk, 2) Gelir düzeyini
yansÕtan, yÕllÕk aylÕk puanlarÕna dayalÕ,
gelire ba÷lÕ Ek aylÕk, 3) Ek AylÕ÷a hak
kazanamayanlara ödenen veya Ek
AylÕ÷Õ ek yardÕmÕn altÕnda olanlara için
aradaki farkÕn ödendi÷i Ek YardÕm.
 Da÷ÕtÕm sistemi uygulanÕr.

NORVEÇ
 1997 tarihli Ulusal Sigorta Kanunu.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Sosyal güvenlik ikame yardÕmlarÕ
vergiye tabidir.
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 Ertelenmiú Emeklilik

 Erken Emeklilik

 1. Ayak : Erken YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Yaúa
göre ba÷ÕúÕklÕk olana÷Õ sa÷layan bir
faaliyet icra eden kimselere ba÷lanÕr.
Bu kimseler 2 yÕl önce emekli
olabilirler. Emeklilik yaúÕ kadÕn için 4
yÕl, erkek için 5 yÕl ertelenebilir.
 Erken AylÕk : øúsizli÷i azaltmak için
politik önlemlerle aylÕ÷a hak
kazanmak mümkündür.
 2. Ayak :1. Ayaktan aylÕk ba÷lama
olana÷Õ yoksa uygulanÕr. Erken
emekli aylÕ÷Õ bazÕ koúullarla
kadÕnlara azami 5 yÕl önce
ba÷lanabilir. Bu hak erkeklere ancak
60 yaúÕnda tanÕnÕr.
 1. Ayak : YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ her 30 günlük
mesleki faaliyet süresi için % 0,5

 1. ve 2. Ayak : 65.

 1. Ayak : Genel kural olarak 62 yaúÕna
ulaúmak ve en az 20 yÕl primli bir
mesleki faaliyet icra etmek gerekir.
Daha yaúlÕ kimseler için bazÕ geçiú
hükümleri uygulanÕr.
 2. Ayak : 62 yaú.

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

 1. Ayak : KÕsmi AylÕk : 15-19 yÕl,
- Tam aylÕk : 20 yÕl.
 2. Ayak : Asgari staj koúulu yoktur,
ancak, her yararlanÕcÕ ödenek almak
için emeklilik yaúÕna ulaúmak
zorundadÕr.

SigortalÕlÕk

Koûullar
1.Asgari
Süresi

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

emeklilik öncesi iúsizlik ödene÷i
alanlar.
 Aile yardÕmÕ veya bakÕm sa÷layan
kimse ödene÷i alanlar.
 Sivil hizmet veya askerlik hizmeti
yapanlar.
 Yoktur.

 Primli aylÕk tahsis sahibi çalÕúmalarÕnÕ
sürdürmeyi
tercih
ederse
ve

 Erkek : 61,
 KadÕn : 60.
 Yoktur.

 Talep sahibi:
- 1956 veya 1965 yÕlÕndan itibaren yÕlda
ortalama en az 15 prim ödemek veya
kredili avantajlardan yararlanmÕú
olmak,
- Emeklilikten önce en az 10 yÕl ücretli
veya ba÷ÕmsÕz faaliyet icra etmek,
zorundadÕr.
 Talep sahibi:
- 1956 veya 1965 ten veya 19 yaúÕndan
itibaren yÕlda ortalama en az 50 prim
ödemek veya kredili avantajdan
yararlanmak,
- En az 10 ücretli veya ba÷ÕmsÕz bir
faaliyet icra etmek, zorundadÕr.

 Aktif olmayan evli kimseler ba÷ÕúÕktÕrlar.

 Yoktur.

 Yoktur.

 65.

 15-65 yaú arasÕnda sigortalÕ olan
kimseler tam aylÕk alabilirler. SigortalÕ
olunmayan her yÕl için aylÕ÷Õn
tamamÕndan % 2 indirim yapÕlÕr.

 Staj koúulu yoktur.

 Yoktur.

Hollanda’da çalÕúan ve vergi ödeyen
herkes.

 AylÕk en çok 3 ay ertelenebilir.

 65 yaúÕndan önce aylÕk alÕnmaz.

 67.

 Baz AylÕk : (bk. YukarÕda baz aylÕk
kuralÕ).
 Tam OranlÕ Ek AylÕk : 40 takvim yÕlÕ
için aylÕk puanlarÕnÕ gerektirir. AylÕk
puanlarÕ 17-69 yaú arasÕnda kredili
uygulamaya göre oluúturulabilir.

 Baz aylÕk : 16 yaú ile sigortalÕnÕn 66
yaúÕna ulaútÕ÷Õ takvim yÕlÕnÕn sonu
arasÕnda Norveç’te 3 yÕl oturmak
gerekir.
 Ek aylÕk : 3 takvim yÕl aylÕk puanlarÕ
aranÕr.

 Yoktur, ancak, baz gelirleri baz
miktarÕn altÕnda olan kimseler için
ba÷ÕúÕklÕk vardÕr.
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4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk MiktarÕnÕ
Hesaplama Formülü
veya Yöntemi

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 1. Ayak : Ulusal askeri hizmet,
bakiyesiz izin süreleri, çocuk bakÕm
süreleri, analÕk ödene÷i, bir çocuk
için bakÕm ödene÷i, hastalÕk/iú kazasÕ
ödene÷i, iúsizlik ödene÷i alÕnan
süreler, yüksek formasyon süreleri.
 2. Ayak : Uygulanmaz.

 1. Ayak : Ortalama aylÕk kazanç,
primli mesleki faaliyet.
 2. Ayak : Kapitalizasyonla arttÕrÕlan
birleútirilmiú kazançlar ve sigortalÕnÕn
seçti÷i Fonun iúlemesi ve yatÕrÕm
bedelleri ile azaltÕlan birleútirilmiú
kazançlar.
 1. Ayak : AylÕk miktarÕ primli mesleki
faaliyete ba÷lÕdÕr, 1988 dan beri
ortalama net gelirin belirli bir yüzdesi
ile ifade edilir. Yüzdeler ilk 10 ay, 1125, 26-36, 36 yÕl için ilgisine göre %
33, artÕ % 2, % 1, % 1,5, % 2 dir.
 2. Ayak : Emekli kiúi kiúisel gelir elde
etmek için kendi adÕna kaydedilen ve
periodik olarak ödenen fonlarÕ
kullanÕr. BazÕ durumlarda kiúi maktu
bir miktar veya periodik yardÕm
yerine çeúitli yardÕmlar alÕr.
 Kimi durumlarda da maktu bir mebla÷
ödenir.
 1. Ayak : 1998 den beri kazanÕlan
ortalama net aylÕk gelirlerdir.
 2. Ayak : AylÕk miktarÕnÕn gelir
miktarÕna de÷il bireysel primlere ba÷lÕ
oldu÷u sermayeleútirilmiú rejim.
 Kimi durumlarda da maktu bir mebla÷
ödenir.

oranÕnda artÕrÕlÕr. Nihai aylÕk sigortalÕ
yeterli bir faaliyet icra etmiúse ve
yasal emeklilik yaúÕna ulaúmÕúsa
yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn
hesaplandÕ÷Õ
ortalama aylÕk kazançlarÕ aúabilir.
 2. Ayak : Özel bir kural yoktur.

 Ücretliler:
Hayat
pahalÕlÕ÷Õndaki
geliúmeye
göre
yeniden
de÷erlendirmeye tabi aralÕksÕz en
elveriúli 3 yÕlda elde edilen net
gelirlerdir.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve rantiyeler:
- Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : Son 10 yÕldaki
net gelirlerin ortalamasÕ,
- Rantiyeler : Net gelirlerin ortalamasÕ.
 Dulluk, malüllük, kaza vb. durumlarla
ilgili süreler.
 Polis, ordu, sosyal iúçilere tanÕnan
kredili süreler.

 Örne÷in son 10 yÕlda ödenen prim
sayÕsÕ 300, önceki 10 yÕlda ödenen
prim sayÕsÕ 800 ise formül úöyledir :
- Birinci ortalama 300/10=30, økinci
ortalama 800/20=40. Toplam 70/2=35.
AylÕ÷a hak kazandÕran gelirin 35/50 si
veya 2/3 ü. 2/3 oranÕnda bir aylÕ÷Õn
haftalÕk en yüksek miktarÕ 203 E dur.
2/3 oranlÕ aylÕk standart aylÕktÕr. Devlet
memurlarÕ için farklÕ artÕúlar uygulanÕr.

 ÇalÕúmadan elde edilen gelir ve ödenen
prim sayÕsÕ.

çalÕúmadan elde etti÷i kazanç ulusal
asgari ücretten fazla ise ertelenebilir.
65 yaúÕnda ilgilinin kazançlarÕ ne
olursa olsun bir aylÕk ba÷lanÕr.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 AylÕk :
- Bekâr : Ayda 921,28 E.
- Evli olan veya olmayan çift : Her ikisi
65 veya daha fazla yaúta ise, ev iúleri
ile u÷raúÕyorlarsa ayda kiúi baúÕna
631,76 E.
- 65 yaúÕn altÕndakiler için de÷iúik
kurallar uygulanÕr.

 SigortalÕlÕk süresi ve aile durumu.
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 AylÕk
puanlarÕ
malüllük
aylÕ÷Õ
sahiplerine kredi olarak kaydedilir. 7
yaúÕndan küçük çocuklarÕn e÷itimine,
hasta, sakat veya yaúlÕ kimselerin
bakÕmÕna hasredilen süreler, belirli
düzeydeki aylÕk puanlarÕ her yÕl için
korunur.

 En yüksek aylÕk puanlarÕnÕ içeren 20
yÕlda veya çalÕúma süresi daha kÕsa
ise bütün yÕllarda elde edilen
kazançlar.

 YalnÕz yaúayan bir aylÕk sahibinin baz
aylÕ÷Õ baz miktara tekabül eder.
 De÷iúik konumdaki evli kimseler için
özel kurallar uygulanÕr.

 Oturma süresinin uzunlu÷u (toplam 40
yÕla kadar) aylÕk puanlarÕnÕ içeren yÕl
sayÕsÕ en elveriúli 20 yÕlda aylÕk puan
miktarÕ, aile durumu / baz miktar oranÕ
(de÷erlendirme
Parlamentoda
onaylanÕr).
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 1. Ayak : Erken yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, erken
aylÕk ve erken emeklilik : Normal
aylÕk gibi hesaplanÕr (bk. Hesaplama
Formülü).
 1. Ayak : 30 günlük her mesleki
faaliyet için yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ % 0,5
oranÕnda artÕrÕlÕr. Nihai aylÕk sigortalÕ
yeterli staj süresine sahipse ve 65
yaúÕna ulaúmÕúsa yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn
hesaplandÕ÷Õ kazançlarÕ aúabilir.
 2. Ayak : Özel bir kural yoktur.
 1.Ayak: Tüketim fiyatlarÕnda % 50 ve
net ortalama aylÕk gelirlerde % 50
artÕú oldu÷unda her yÕl ocak ayÕnda
yeniden de÷erlendirme yapÕlÕr. AynÕ

9.Erken Emeklilik

692

Yeniden
Deøerlendirme

10. Ertelenmiú Emeklilik

 Primlerin tavanÕ dolayÕ olarak
düzenlenir. Nihai aylÕk yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn hesaplandÕ÷Õ ortalama aylÕk
gelirleri aúamaz.

8. Azami AylÕk

 Yoktur.

6. Özel Zamlar

 1. Ayak : Ayda 92 E. KÕsmi aylÕk için
asgari aylÕk kuralÕ uygulanmaz.
 2. Ayak : Yoktur.

 Yoktur.

 Çocuklar

7. Asgari AylÕk

 Yoktur.

Kiúi

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

 Emeklinin son güncel durumu dikkate
alÕnarak hayat pahalÕlÕ÷Õ ücretlerdeki
geliúmeye göre her yÕl yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Emeklili÷ini erteleyen kimseye hiç bir
avantaj sa÷lanmaz. Bununla birlikte,
emeklilik sÕrasÕndaki ücreti daha
yüksekse aylÕ÷Õn hesaplanmasÕnda
nazara alÕnÕr.

 Yoktur.

 Evli ve yalnÕz yaúayan kimseler için
haftada 203 E.

 Bütün aylÕk sahipleri haziran ve aralÕk
aylarÕnda devletten 136 E alÕrlar ve
ayrÕca kendilerine her hafta3,14 E ek
yardÕm ödenir.
 Evli Kimseler haftada 108 E.
 YalnÕz yaúayanlar haftada 92 E.

 Yoktur.

 Evli bir eú için uygulanan oran (2/3 aylÕk
oranÕ hariç).

 Sözleúmeli ücretlerdeki geliúmeye
göre her yÕl ocak ve temmuz
aylarÕnda yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Uygulanmaz. AylÕklar maktu miktarlar
olarak ödenir.

 Uygulanmaz. Miktar maktudur.

 Belirli kiúi gruplarÕna belirli koúullarla
ek ödenekler verilir.

 Yoktur.

 65 yaúÕn altÕndaki eúin gelirine göre
aylÕ÷a zam yapÕlÕr.

 Parlamento kararÕna göre normal
olarak her yÕl 1 mayÕsta yürürlü÷e
girmek üzere yÕllÕk de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 AylÕkta özel bir artÕú yapÕlmaz. AynÕ
uygulanÕr.
hesaplama
kurallarÕ
Uzatma süresi zarfÕnda hak kazanÕlan
aylÕk puanlarÕ nedeniyle yeni bir
hesaplama ancak aylÕk sahibi 70
yaúÕna ulaútÕ÷Õnda yapÕlÕr.

 Yoktur. AylÕ÷Õn yÕllÕk tutarÕ oturma
koúuluna dayalÕ olarak 40 yÕl
sigortalÕlÕk süreleri olan ve yalnÕz
yaúayan kimseler için 12,938 E dur.
 1992 den beri yürürlükte olan sisteme
göre tam gelir için 40 yÕl sigortalÕlÕ÷Õ
olan (yalnÕz yaúayan) aylÕk sahibi için
en yüksek aylÕk baz miktar üzerinden
28.206 E dur.
 Yoktur.

 Kazanç baz miktarÕn % 50 sini
aúÕyorsa, kazancÕn evli çiftin tam
oranlÕ aylÕ÷Õn asgari miktarÕnÕ (artÕ baz
miktarÕn % 10 u) aúan kÕsmÕndan %
50 indirim yapÕlÕr. AylÕk sahibi ile
birlikte yaúayan ve ondan bir çocu÷u
olan veya onunla evlenmiú olan kimse
eú gibi iúlem görür.
 Baz miktarÕn % 40 Õndan ibaret olan
çocuk zammÕ (ek yardÕm) 18
yaúÕndan küçük geçindirilen çocuk
için uygulanÕr. Gelir koúulu zevcelerle
ilgili yardÕm için de geçerlidir. Ancak,
azami gelir, nazara alÕnmadan önce,
her çocuk için baz miktarÕn % 40 Õ
oranÕnda artÕrÕlÕr.
 YukarÕda belirtilen aylÕ÷a dahil özel
yardÕm hariç, zam uygulanmaz.
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Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

KÖsmi Emeklilik
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

 Ücretliler için prime (süre ve miktar)
ba÷lÕ ödenekleri içeren zorunlu
sigorta sistemi.

AVUSTURYA
 09/09/1995 tarihli Sosyal Sigortalar
Genel Kanunu (ASVG).

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 Ölüm SigortasÕ Genel Kanunu, østisnai
TÕbbi Giderler Genel Kanunu (AWBZ)
ve kimi durumlarda hastalÕk SigortasÕ
Kanunu (ZFW) uyarÕnca aylÕklardan
prim kesilir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Yoktur.
 Mümkündür. Zam miktarÕ 65 yaúÕn
altÕndaki iúten elde edilen kazanca
ba÷lÕdÕr.

 Kazanca ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren sosyal
sigorta rejimi.

Aktif nüfus için, kayÕtlÕ ücrete ve prim
ödeme süresine ba÷lÕ ödenekleri içeren
zorunlu sosyal sigorta sistemi.

ÜLKELER
POLONYA
PORTEKùZ
 Sosyal Sigorta Rejimi
HakkÕnda  1993, 1999 (iki adet), 2000 (øki adet),
13/10/191 tarihli Kanun.
2002 tarihli KHK’ler.
 Sosyal Sigortalar SandÕ÷Õ hakkÕnda  359/99 sayÕlÕ BakanlÕk KararÕ
17/12/1998 tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.
 Bir kÕsmi çalÕúmadan elde edilen
kazançlar ulusal asgari ücretten (126
E) fazla ise emekli aylÕ÷Õ askÕya alÕnÕr
ve yalnÕzca iú iliúkisi sonunda veya 65
yaúÕnda (hangisi daha önce vaki
olmuúsa) tahsis edilir.

 Vergi alÕnmaz.

unsurlardaki geliúmelere göre kasÕm
ayÕnda düzeltme yapÕlÕr.
 2. Ayak : AylÕklar AylÕk Fonunun kararÕ
üzerine aktüeryal durum nazara
alÕnarak yeniden de÷erlendirilir.
 Yoktur.
 Emekli kiúi çalÕúÕrsa aylÕ÷Õ ödenir.
Mesleki faaliyetler sÕnÕrlandÕrÕlmaz.
AylÕ÷a uygulanan vergi oranÕ % 0 dÕr.
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ùúVùÇRE
 1. Ayak : YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortasÕ
hakkÕnda 1946 tarihli Federal Kanun
(LAVS).
 Sosyal Sigortalar Hukuku Genel
Bölümü hakkÕnda Federal Kanun
(LPGA).
 2. Ayak (Zorunlu Asgari rejim) :
YaúlÕlÕk, Malüllük, Ölüm Mesleki
Koruma Kanunu.
 1. Ayak : Uygun hayati ihtiyaçlarÕ
karúÕlayan üniversel sigorta.
 2. Ayak : Zorunlu asgari ihtiyaçlarÕ
karúÕlar. Koruma kurumlarÕ kendi iç
düzenlemelerine göre daha geniú bir
koruma tesis edebilirler. Asgari yasal

 AylÕk sahipleri özel vergi kurallarÕna
tabidirler. Tam oranlÕ asgari aylÕk alan
kimseler vergiden ve sosyal primden
ba÷ÕúÕktÕrlar.
 AylÕk sahipleri sa÷lÕk yardÕmlarÕ için %
3 ün altÕnda prim öderler. Bu oran 70
yaúÕndan yukarÕ aylÕk sahipleri için
çalÕúmalarÕndan
elde
ettikleri
kazançlara da uygulanÕr.

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Yoktur.
 67-70 yaú arasÕnda tam oranlÕ bir aylÕk
baz miktarÕn iki katÕnÕ aúmÕyorsa
ödenir. Fazla olan miktardan % 40
indirim yapÕlÕr.
 70 yaúÕndan itibaren, tam oranlÕ aylÕk,
ilgilinin ücretli faaliyetlerinden elde
etti÷i kazanç ne olursa olsun ödenir.
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Koûullar
1.Asgari
Süresi

SigortalÕlÕk

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Uygulama AlanÖ

 180 ay prim ödeme süresi veya 300
ay sigortalÕlÕk süresi (geçerli ikame
süreleri 1/1/1956 dan itibaren hüküm
ifade eder) veya 360 ay zarfÕnda 180
ay sigortalÕlÕk süresi.

 Bütün ücretliler ve çÕraklar, bir
ba÷ÕmsÕz çalÕúan emrinde çalÕúan
aile bireyleri, iú sözleúmesi olmayan
fakat esas itibariyle bir ücretli ile aynÕ
úartlar dahilinde çalÕúan kimseler
(örne÷in, bir mesleki konumu
olmayan, kiúisel hizmet ediminde
bulunan kimseler), iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕlar.
 Asgari istihdam eúi÷inin (316,19 E)
altÕnda ücret alanlar zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar. Birden fazla
iúten alÕnan ücretler birleútirilir;
zorunlu sigortasÕ olmayanlar iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕ olabilirler.

 Ocak 1949 dan önce do÷an kimseler :
KadÕnlar için 20 yÕl primli veya primsiz
süre, erkekler için 25 yÕl primli veya
primsiz süre.
 YukarÕdaki úartlarÕ taúÕyan kadÕn ve
erkekler için asgari aylÕk garantili
de÷ildir.
 AralÕk 1948 den sonra do÷an kimseler :
Asgari aylÕk süresi yoktur, izleyen
primli veya primsiz süreler asgari aylÕk
için gereklidir. (kadÕn 20 yÕl, erkek 25
yÕl).
 Primli süreler sosyal sigorta primlerini
ödeme sürelerine, primsiz süreler
hastalÕk,
tedavi,
rehabilitasyon
sürelerine ve benzeri sürelere tekabül
eder. Bu süreler prim ödeme
sürelerinin 1/3 ü ile sÕnÕrlÕdÕr.

 Yoktur.

 Müstahdemler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
tarÕm iúletmecileri, iúsizlik yardÕmÕ
alanlar, ebeveyn izninde bulunanlar.

 15 yÕl prim ödeme süresi veya benzer
süreler 1 yÕlÕn nazara alÕnmasÕ için
kayÕtlÕ 120 gün ücret almamak
gerekir.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler.

 1. Ayak : 1 yÕl prim ödeme süresi.
 2. Ayak : Asgari süre úartÕ yoktur.

 1. Ayak : Çifte yükümlülük halinde
(aynÕ anda yabancÕ sigortalÕsÕ olma)
ba÷ÕúÕklÕk mümkündür.
 KÕsa süreli sigortalÕ olma mecburiyeti
zorunlu sigortalÕlÕ÷Õ önler.
 2. Ayak : øúverenleri 1. ayak için
zorunlu sigorta primi ödemek zorunda
olmayanlar, 3 aydan az süreli iúlerde
çalÕúanlar, evvelce zorunlu sigortalÕ
olup ba÷ÕmsÕz bir faaliyet icra edenler,
en az 2/3 oranÕnda malül olanlar, bir
tarÕm iúletmecisinin iúyerinde çalÕúan
bazÕ aile bireyleri, zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕktÕrlar.

koruma söz konusudur. Ücretliler için
belirli bir ücret düzeyinden itibaren
zorunlu sigorta uygulanÕr. 1. Ayakla
birleúti÷inde iç yaúam düzeyinin
uygun bir biçimde korunmasÕ sa÷lanÕr.
 1. Ayak : øsviçre’de oturan veya
kazanç getiren bir iúte çalÕúan herkes.
 2. Ayak : 24 yaúÕndan yukarÕ, 1. Ayak
sigortalÕsÕ ve aynÕ iúveren emrinde
yÕlda 16.310 E dan fazla ücret alan
kimseler (zorunlu sigortalÕ olmayanlar
ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilir).
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 Kazanç miktarÕ, sigortalÕlÕk süresi,
aylÕ÷Õn baúladÕ÷Õ tarihteki yaú.

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 AylÕklarÕn hesaplanmasÕnda normal ve
erken yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ kurallarÕ
uygulanÕr. øki aylÕk tipine iliúkin
hesaplama úöyledir : 1) Yaú esasÕna
dayalÕ hesaplama, 2) Referans
ücrete dayalÕ çeúitli uygulama
usulleri.

 SÕnÕrsÕz.

 Ertelenmiú Emeklilik

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

 Erkek : 61,5, kadÕn 56,5 yaú. 1
temmuz 2004 -1 ekim 2009 arasÕnda
erken emekli aylÕ÷Õ kaldÕrÕlarak yaú
koúulu tedrici olarak 65 ve 60 yaú
olarak uygulanacaktÕr. 2019 ile 2029
yÕllarÕ arasÕnda kadÕn ve erkek yaúÕ
eúitlenecektir.

 Erkek : 65, kadÕn 60.
 2004-2033 yÕllarÕ arasÕnda kadÕnlarÕn
emeklik
yaúlarÕnda
(erkeklerin
emeklilik yaúlarÕna ulaúmak üzere)
tedrici olarak artÕrma yapÕlÕr.

 Normal yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ için : 40 yÕl
sigortalÕlÕk süresi.
 Her sigortalÕlÕk yÕlÕ için hesaba esas
yüzde oranÕ 2004 ten itibaren her yÕl
için 0,4 oranÕnda indirime tabi tutulur.
 2009 dan itibaren tam aylÕk için 45 yÕl
gerekir.

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

 Ocak 1949 dan önce do÷anlar:
- Referans ücret, prim ödeme yÕl sayÕsÕ,
baz miktar.
 AralÕk 1948 den sonra do÷anlar:
- Prime tabi ücret miktarÕ, aylÕk ba÷lama
tarihindeki yaú.
 Ocak 1949 dan önce do÷anlar: Baz
miktar, referans ücret katsayÕsÕ,
primsiz süreler esas alÕnarak
uygulanan formül.
 AralÕk 1948 den sonra do÷anlar:
Birleútirilen aylÕklar toplamÕnÕn aylÕk
talep tarihindeki bakiye yaúam
süresine
bölünmesi
suretiyle
uygulanan formül.

 Ertelenen süre aylÕ÷Õn hesaplanmasÕna
yansÕtÕlÕr. Azami bir erteleme süresi
söz konusu de÷ildir.

 Do÷um tarihine ba÷lÕ özel kurallar
uygulanÕr. Erken aylÕk genel kurallara
göre hesaplanÕr. 31/12/1949 dan sonra
do÷anlar için hüküm yoktur.

 Erkek : 65,
 KadÕn : 60.

 Bk. YukarÕda “Asgari SigortalÕlÕk
Süresi”. Geçerli sigortalÕlÕk yÕllarÕna
dayalÕ aylÕk tahsisi söz konusudur.

 Referans ücretin aylÕk oranÕ ile çarpÕmÕ
suretiyle uygulanan formül.
- SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ ile referans ücret
ve % 2 nin çarpÕlmasÕ suretiyle
uygulanan formül.

 SigortalÕlÕk yÕl sayÕsÕ, mesleki yaúam
boyunca alÕnan ücretlerin ortalamasÕ.

 En az 55 yaúÕnda olup en az 30 takvim
yÕlÕ prim ödeyen sigortalÕlarÕn
aylÕklarÕna indirim uygulanÕr. øúsizler
60 yaúÕndan itibaren emekli olabilirler.
 20 takvim yÕlÕ prim ödeyenler için de
aynÕ kural uygulanÕr. A÷Õr ve tehlikeli
iúlerde çalÕúan (belirli mesleklerde) 55
yaú kuralÕndan yararlanabilirler.
 Mümkündür. 65 yaúÕnda emekli olma
zorunlulu÷u yoktur.

 Erkek ve KadÕn : 65.

 40 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
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 1. Ayak : AylÕk gelir asgari yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ miktarÕnÕn bir kesrinden (sabit
miktar) ve belirleyici ortalama yÕllÕk
gelirin bir kesrinden (de÷iúebilir
miktar) oluúur.
 2.Ayak: YaúlÕlÕk müktesebatÕnÕn % 7,2
sine eúittir.

 1. Ayak : AylÕk miktarÕ, ortalama yÕllÕk
kazanca ve prim ödeme yÕllarÕna
ba÷lÕdÕr.
 2. Ayak : AylÕk yaúlÕlÕkla ilgili yüzdeye
(primler artÕ menfaatler) ba÷lÕdÕr.

 1. Ayak : En çok 5 yÕl kadar uzatÕlabilir.
Gelire aktüaryal artÕú uygulanÕr.
 2. Ayak : Öngörülmemiútir.

 1. Ayak : Erkek : 65, KadÕn : 63 (2005
ten itibaren 64).
 2. Ayak : Erkek 65, KadÕn 62.
 ùartlarÕ taúÕyan kadÕnlar 1. aya÷Õn
normal emeklilik yaúÕna ulaúÕncaya
kadar 2. Aya÷a sigortalÕ olmaya
devam ederler.
 1. Ayak : Bir veya iki yÕl önce emekli
olunabilir.
 2. Ayak : Öngörülmemiútir.

 1. Ayak : Tam prim ödeme süresine
sahip sigortalÕlar için ödenir. Prim
ödeme süresi ilgilinin kendi yaú
sÕnÕfÕnda sigortalÕ olanlarla aynÕ prim
ödeme sayÕsÕna sahip olmasÕ halinde
tam kabul edilir.
 2. Ayak : 25 yaúÕndan itibaren kadÕn
62,erkek 65 yaúÕna kadar prim
ödemek zorundadÕr.
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8. Azami AylÕk

7. Asgari AylÕk

6. Özel Zamlar

 Çocuklar

Kiúi

 Yoktur. (telafi edici yardÕm için bk.
Asgari aylÕk)
 18 yaúÕna (ö÷renimde veya mesleki
formasyonda ise 27 yaúÕna) kadar,
sakatsa sÕnÕrsÕz olarak her çocuk için
29,07 E. Telafi edici ek yardÕmla ilgili
baz miktar zammÕ için bk. Asgari
AylÕk.
 SigortalÕ bedensel veya ruhsal bir
arÕza nedeniyle tedaviyi ve 3. kiúinin
bakÕmÕnÕ gerektiriyorsa aylÕ÷Õna ek
olarak bir ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i alÕr. (bk.
Tablo XII – Ba÷ÕmlÕlÕk)
 BazÕ koúullar ve kurallar : YalnÕz
yaúayan kimse için 633,19 E,
müúterek yaúayan kimse için
1.015,00 E., 18 yaúÕnÕ dolduruncaya
kadar ö÷renim yapan veya mesleki
ö÷renim gören çocuklar için 27
yaúÕna kadar 69,52 E. Çocuk sakatsa
yaú sÕnÕrÕ uygulanmaz.
 Ayda 2.410,58 E.

 Askerlik ve savaú süreleri ve benzeri
süreler (sivil hizmet süreleri), analÕk
ödene÷i süreleri, iúsizlik ve hastalÕk
ödene÷i süreleri, çocuklarÕn e÷itimine
hasredilen süreler (çocuk baúÕna
azami 4 yÕl).

4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

 En elveriúli 16 yÕlÕn ücretlerinin
ortalamasÕdÕr. Bu süre 2028 yÕlÕnda
40 yÕl olmak üzere her takvim yÕlÕ için
12 ay uzatÕlÕr. Kazançlar prim
matrahÕ oranÕnÕ aúmÕyorsa nazara
alÕnÕr. En yüksek baz miktar 3.015,12
E dur.

3. Referans Ücret

 Referans ücretin % 100 ü.

 Ayda 117 E.

 Ek tÕbbi tedavi, cenaze giderleri
karúÕlÕ÷Õ (ulusal ortalama ücretin %
200 ü).

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ocak 1949 dan önce do÷anlar: Önceki
20 yÕldan seçilmiú veya bu süre
zarfÕnda prim ödeme yÕllarÕ arasÕnda
en elveriúli aralÕksÕz 10 yÕlla ilgili
ücretlerin ortalamasÕnÕ ifade eder.
 AralÕk 1948 den sonra do÷anlar :
Lojman
hariç tüketim fiyatlarÕ
endeksleri, % 75 a÷ÕrlÕklÕ artÕú endeksi,
aralÕk 2001 den sonra uygulanan
iyileútirme endeksi
 HastalÕk ödene÷i süreleri, ebeveyn izni
süreleri, üniversitede ö÷renim süreleri,
ba÷ÕmlÕ bir kimsenin bakÕm süreleri.

 Uygulanan orana göre % 80 ile % 90
arasÕnda (bk. Referans ücret)

 AylÕk ortalama ücretin % 30 u (bk.
Referans ücret). BazÕ kiúi gruplarÕ için
özel kurallar uygulanÕr.

 65 yaúÕndan yukarÕ olup çalÕúmaya
devam eden sigortalÕlar için 70 yaúÕna
kadar her çalÕúma yÕlÕ için yardÕm
sa÷lanÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 HastalÕk, analÕk, iúsizlik süreleri, her
mesleki risk için ödenek alÕnan
süreler, jüri üyeli÷i yapÕlan süreler,
çocuk bakÕm süreleri, mukavemet
hareketlerine katÕlÕm süreleri.

 40 yÕlla sÕnÕrlÕ bütün primli mesleki
faaliyette elde edilen aylÕk ortalama
ücrettir. 40 yÕldan fazla süre söz
konusu ise en yüksek 40 ücret nazara
alÕnÕr.

 1. Ayak : Ayda 1.359 E.
 2. Ayak : Yoktur.

 1. Ayak : Toplam gelirler : Ayda 680 E.
 Çocuk için gelir : Ayda 272 E.
 2.Ayak: Asgari aylÕk uygulamasÕ
yoktur.

 1. ve 2. Ayak : YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alan
kimse her çocuk için çocu÷u yetim
olsaydÕ ne miktar yetim geliri alacak
idiyse o miktarda çocuk zammÕ alÕr.
 1. Ayak : YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 40 Õ.
 2. Ayak : % 205 i.
 1. ve 2. Ayak : Yoktur.

 Yoktur.

 1. Ayak : E÷itim görevi yapÕlan süreler
(çocuk e÷itimi). Kazanç getiren bir
faaliyet icra eden, fakat çalÕúmayan
eúler ve bunlarÕn iúyerinde ücret
almadan çalÕúan kimseler, eúlerinin
asgari primlerinin 2 katÕnÕ ödemeleri
koúulu ile prim ödemiú sayÕlÕrlar.
 2. Ayak : Yoktur.

 1. Ayak : Ortalama yÕllÕk gelir
(kazançlar, e÷iticilik görevleri veya
yardÕm hizmetleri primsiz ücretleri,
eúlerin yÕl içindeki gelirleri).
 2. Ayak : Sigortaya tabi ücret: 16.310
E ile 48.931 E arasÕndaki ücret.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 HastalÕk sigortasÕ için
oranÕnda prim kesilir.

%

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

4,35

 Yoktur.
 YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : SÕnÕrsÕz olarak
mümkündür. 2004 ten itibaren
ödenen primler özel yüksek bir
sigortaya ödenmiú gibi kabul edilir.
 Erken YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Yeni gelir
316,19 E yu aúarsa aylÕk kaldÕrÕlÕr.

KÖsmî Emeklilik
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 AylÕ÷Õn tahsis tarihini izleyen yÕlda ilk
yeniden
de÷erlendirme
yapÕlÕr.
Sonra, her yÕlÕn ocak ayÕnda yÕllÕk
de÷erlendirme yapÕlÕr.
 2004 yÕlÕna kadar bütün aylÕklarda
667,80 E ya kadar artÕrma
yapÕlmÕútÕr.

 Genel koúul : 240 ay zorunlu sigorta
primi ödeyenler veya 360 ay zarfÕnda
240 ay prim ödeyenler için haklar
sonsuzdur.
 Özel koúullar : 450 sigortalÕlÕk ayÕ
veya 420 zorunlu prim ödeme ayÕ
yardÕmÕn hesabÕnda nazara alÕnÕr.
 Ücretli veya ba÷ÕmsÕz çalÕúmasÕ olan
ve geliri 316,19 E yu aúan kimseler
erken emekli olabilirler.
 Erken aylÕklar normal emekli aylÕklarÕ
gibi hesaplanÕr.
 Normal emeklilik yaúÕndan sonraki her
uzatma yÕlÕ için % 4,2 zam uygulanÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

10. Ertelenmiú Emeklilik

9.Erken Emeklilik

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕndan prim düúülür.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ vergiye tabidir.
 Ek tÕbbi yardÕm ve cenaze ödene÷i
vergiye tabi de÷ildir.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Yeniden de÷erlendirme her yÕl 1 martta
yapÕlÕr. De÷erlendirme oranÕ, önceki
takvim yÕlÕna ait enflasyon oranÕ artÕ
önceki takvim yÕlÕna ait ücretteki reel
artÕúÕn % 20 si kadardÕr.
 ølgili yÕlÕn haziran ayÕ enflasyon oranÕ
önceki yÕlÕn aralÕk ayÕna ait enflasyon
oranÕnÕn % 5 ine eúit veya ondan fazla
ise aylÕk 1 eylülde ilaveli olarak
yeniden de÷erlendirilir.
 Yoktur.
 Emeklilik yaúÕna ulaúÕldÕ÷Õnda yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ kaldÕrÕlmaz ve askÕya alÕnmaz.

 Ek hizmet süreleri aylÕ÷Õn hesabÕnda
nazara alÕnÕr.

 øndirim uygulanmaz.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ vergiye tabidir, fakat
vergilendirme
rejimi
uygulanan
rejimden farklÕdÕr.
 YÕllÕk 8.121 E dan itibaren vergi
uygulanÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.
 SÕnÕrsÕz olarak mümkündür. Ücret
prime tabidir.
 AylÕk her yÕl için alÕnan ücretler
toplamÕnÕn % 2 sinin 1/14 ü kadar
artÕrÕlÕr.

 Normal olarak hükümet kararÕ ile yÕlda
bir defa fiyatlara göre uyarlama
yapÕlÕr.

 AylÕk, genel hesaplama formülüne
göre belirlenen miktara “artÕú oranÕ”
uygulanarak zamlÕ ödenir.

 Hesaplama genel formüle göre yapÕlÕr.
Ancak, bu úekilde tespit edilen
miktarda belirli bir formüle göre
indirim uygulanÕr. Primli çalÕúma
süresi 30 yÕldan fazla ise erken
emeklilik yÕl sayÕsÕ 30 yÕldan sonraki
her 3 yÕllÕk grup için 1 yÕl indirime tabi
tutulur. Özel koúullarla 58 veya 60
yaúÕndan itibaren emekli olma
durumunda kalan iúsizler için indirim
uygulanmaz.
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 1. ve 2. Ayak : Genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.
 1. ve 2. Ayak : Yoktur.

 1. ve 2. Ayak : Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.
 1. ve 2. Ayak : Mümkündür.

 1. Ayak : E÷itim görevi yapÕlan süreler
(çocuk e÷itimi), kazanç getiren bir
faaliyet icra eden, fakat çalÕúmayan
eúler ve bunlarÕn iúyerinde ücret
almadan çalÕúan kimseler, eúlerinin
asgari primlerinin 2 katÕnÕ ödemeleri
koúulu ile prim ödemiú sayÕlÕrlar.
 2. Ayak : Yoktur.
 1. Ayak : ølke olarak, ücretler ve
fiyatlardaki geliúmeye göre iki yÕlda bir
uyarlama yapÕlÕr. Tüketim fiyatlarÕ
yÕlda % 4 ten fazla artarsa uyarlama
erken yapÕlÕr.
 2.Ayak : Koruma kurumunun mali
olanaklarÕna göre fiyatlardaki geliúme
esas alÕnarak uyarlama yapÕlÕr.

 1. Ayak : Her erken yÕl için % 6,8
oranÕnda indirim uygulanÕr. 2009
yÕlÕna kadar kadÕnlar için indirim oranÕ
% 3,4 olacaktÕr.
 2. Ayak : Öngörülmemiútir.
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Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Müstahdemler ve benzerleri, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar,
sigortaya
kaydolduklarÕnda 15 yaúÕnda olan
tarÕm iúi yapmaya elveriúli aile
bireylerinin her biri için tarÕmsal gelir
veya baúka bir gelir alan kimseler,
iúsizlik ödene÷i alanlar, kamu
yararÕna
çalÕúan
iúsizler,
ebeveynlerden evvelce sigortalÕ
olmayÕp ebeveyn ödene÷i alanlar, 3
yaúÕndan küçük veya bedensel
özürlü bir çocu÷a bakan ebeveyn,

 Prim úartÕna ba÷lÕ olup gerekli yaúa
ulaúÕlmasÕndan ve koúullarÕn yerine
getirilmesinden sonra sa÷lanan uzun
süreli periyodik yardÕmlar söz
konusudur.

SLOVENYA
 AylÕk SigortasÕ ve Malüllük hakkÕnda
106/995 sayÕlÕ Kanun.
Sigortalar

 Ulusal aylÕk : 16-65 yaúÕnda olan bütün
oturanlar için zorunlu sigorta.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : 25-65 yaúÕnda
bütün ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve tarÕm iúletmecileri.
 Genel hükümleri çeúitli sosyal gruplar
için uygulanan özel kanunlar vardÕr
(ücretli aylÕklarÕ için daha önemli
hükümler uygulanÕr).

 bk. T.V. Malüllük

FùNLANDùYE
 bk. Tablo V – Malüllük.

ÜLKELER

 Zorunlu sigorta için aúa÷Õdaki kimseler :
- Ücretliler ve benzeri kimseler
(örne÷in, mesleki hizmet sözleúmesi
ile çalÕúanlar),
- YÕllÕk gelirleri asgari ücretin 12
katÕndan (1.800 E) fazla olan
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Slovakya’da sürekli veya geçici olarak
oturan 16 yaúÕndan yukarÕ kimseler
için iste÷e ba÷lÕ sigorta vardÕr.

 bk. T.V. Malüllük

 461/2003
Kanunu

SLOVAKYA
sayÕlÕ Sosyal

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)
ùSVEÇ
 1962 tarihli Genel Sosyal Sigorta
Kanunu.
 1998 tarihli Gelire Ba÷lÕ YaúlÕlÕk
Kanunu.
 1998 tarihli Garantili AylÕk Kanunu.
 1969 tarihli Ek AylÕk Kanunu
 Yeni YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ Rejimi 01.01.1999
da yürürlü÷e girmiútir. Tek aylÕklar bu
rejime göre 2001 de ödenmiútir.
Rejim zaman içinde yeniden
yapÕlandÕrÕldÕ÷Õndan geçici kurallar
vardÕr. 2017 de bütün yeni aylÕklar bu
rejime göre hesaplanacaktÕr.
 Rejim: Zorunlu ve üniverseldir. AylÕ÷a
hak kazanmak için yaú tavanÕ yoktur.
Rejim üç aylÕktan oluúur :
1) Gelirin % 16 sÕna dayalÕ da÷ÕtÕm
sistemi ile uygulanan gelire ba÷lÕ
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ rejimi;
2) Da÷ÕtÕm sistemi ile finanse edilen
klasik sosyal sigorta ilkelerine dayalÕ
ek rejim (aylÕ÷a esas gelir miktarÕnÕn
% 2,5 ila % 7,5 i kiúisel hesaplar
üzerinden ödenecektir).
3) Garantili AylÕk : Ülkede oturan tüm
kiúiler çok küçük yaúlÕlÕk aylÕklarÕ
veya aylÕksÕz kimseler için uygulanÕr.
 øsveç’te oturan herkes zorunlu sigorta
kapsamÕndadÕr. AylÕktan yararlanma
yaúÕ 61 yaúÕndan sonra esnek olur.
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SigortalÕlÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

Koûullar
1.Asgari
Süresi

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Yasal anlamda tam aylÕk yoktur.
SigortalÕlÕk sürelerinin uzunlu÷u
ölçüsünde aylÕk yüzdesi artar.

 15 yÕl sigortalÕlÕk süresi.

kaydedilen ücreti karúÕlamak üzere
kÕsmi ödemeden yararlanan aile
yardÕmcÕsÕ, istekleri ile askere giden
kimseler.
 Çok az ücretli bir tarÕmsal faaliyet icra
eden veya yabancÕ ülkede sigortalÕ
olan kimseler (uluslar arasÕ bir
sözleúmeye göre).

 Belirli bir yaúa ulaúmak ve asgari
sigortalÕlÕk süresi úartÕnÕ yerine
getirmek gerekir.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ : 10 yÕl sigortalÕlÕk süresi
 Erken emekli aylÕ÷Õ : 10 yÕl sigortalÕlÕk
süresi.

 YÕllÕk gelirleri aylÕk asgari ücretin 12
katÕnÕn altÕnda olanlar zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar.

 Ulusal aylÕk :
- 16 yaúÕndan sonra Finlandiya’da 3
yÕl oturma.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : 1 ay istihdam süresi
ve belli bir miktarÕn üstünde (örne÷in
ayda 229.934 E) daha kÕsa süreli bir
istihdam süresi için ve/veya asgari
miktarÕn altÕnda bir gelir için, aylÕkta
(yÕllÕk toplam gelir 723,80 E yu
aúarsa) indirim yapÕlÕr.
ve
tarÕm
çalÕúanlar
 Ba÷ÕmsÕz
iúletmecileri ;
- SigortalÕlÕ÷Õn
baúlamasÕndan
itibaren.
 Ulusal aylÕk : Finlandiya’da 40 yÕl
oturmak,
 Gelire ba÷lÕ aylÕk : 40 yÕl ücretli ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúan olarak çalÕúmak
gerekir.

 Ücretliler KÕsa süreli ve düúük ücretli
çalÕúmaya dayalÕ gelire ba÷lÕ aylÕk
zamlarÕ için ba÷ÕúÕklÕk yoktur (bk.
YardÕmlar).
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar, tarÕm iúletmecileri
:
- Prime tabi yÕllÕk gelir ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için 5.504,14 E nun, tarÕm
iúletmecileri için 2.752,07 E nun
altÕnda ise zorunlu sigorta 4 ay
ba÷ÕmsÕz
çalÕúmadan
sonra
uygulanÕr.
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 Gelire ba÷lÕ aylÕk 61 yaúÕndan itibaren
ba÷lanÕr. AylÕk yüksek bir yaú sÕnÕrÕ
söz konusu olmaksÕzÕn elde edilen
bütün gelirlere ba÷lÕdÕr. Bu rejimde
tam aylÕk yoktur.
 Garantili aylÕk 61 yaúÕndan itibaren
ba÷lanÕr. Tam aylÕk için øsveç’te 40 yÕl
oturmak gerekir. Azami aylÕk miktarÕ
baz miktarÕn 2,13 katÕdÕr. Garantili
aylÕk ücretlinin hak kazandÕ÷Õ kamu
aylÕ÷Õna göre indirime tabidir. Hiç bir
garantili aylÕk, gelire ba÷lÕ aylÕ÷Õn baz
miktarÕnÕn 3,07 katÕndan fazla olmasÕ
halinde ba÷lanmaz.

 Gelire ba÷lÕ yaúlÕlÕk aylÕklarÕ için süre
úartÕnÕ taúÕmak, garantili aylÕk için
øsveç’te oturmak gerekir.

 Gelire ba÷lÕ yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ rejiminde,
yÕlda 1.816 E baz gelir miktarÕnÕn
0,423 katÕnÕn altÕndaki toplam gelir ve
baz gelir miktarÕnÕn 7,5 katÕnÕ aúan bir
aylÕ÷a hak kazandÕran gelirler aylÕktan
yararlanma olana÷Õ vermez.
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2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Ertelenmiú Emeklilik

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

 KadÕnlar ve erkekler için özel kurullar
uygulanÕr.

 Önceki ücretler, prim ödeme yÕl
sayÕsÕ.

 øú sözleúmesinin uzatÕlmasÕ veya bir
ba÷ÕmsÕz faaliyet icrasÕ halinde aylÕk
ödenmez.
 øú sözleúmesi için yüksek yaú sÕnÕr
uygulamasÕ yoktur. Erkek 40 yÕl,
kadÕn 39 yÕl prim ödemiúse veya
erkek 63, kadÕn 61 yaúÕndan sonra
çalÕúmasÕnÕ
sürdürürse
aylÕkta
emeklilik yaúÕnÕ izleyen ilk yÕlda % 3,
ikinci yÕlda % 2,6, üçüncü yÕlda %
2,2, dördüncü yÕlda % 1,8, beúinci
yÕlda % 1,5 artÕú yapÕlÕr. AyrÕca artÕúlÕ
uygulama için özel durumlar söz
konusudur.

 Emeklilik yaúÕ prim ödeme yÕl sayÕsÕna
ba÷lÕdÕr. 15 yÕl prim ödeyen erkek 65,
kadÕn 63 yaúÕnda emekli olur. Çeúitli
prim ödeme yÕllarÕ için erkek ve
kadÕnla ilgili farklÕ emeklilik yaúlarÕ
söz konusudur.
 Özel bir kural yoktur. østisnai kurallar
uygulanÕr. 58-63 yaú arasÕnda emekli
olanlar için % 0,30 -% 0 indirim
uygulanÕr.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, aylÕk yardÕm :
- APEP X PPI X CPV.
- ADEP : Kiúisel ortalama ücret puanÕ.

 Bütün sigortalÕlÕk süresi boyunca prime
tabi ücret miktarÕ.

 Asgari 10 yÕl sigortalÕ olmak ve asgari
miktarda asgari geçim miktarÕnÕn 1,2
katÕ yardÕm kaydÕyla erken emeklilik
mümkündür.
 Yaú sÕnÕrÕ yoktur.
 Yaú sÕnÕrÕ olmaksÕzÕn ertelenmiú
emeklilik mümkündür.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ : 62 yaú.
 Gelecek 10 yÕlda emeklilik yaúÕ bütün
nüfus gruplarÕ için aynÕ olacaktÕr.

 Ulusal aylÕk : Medeni hal durumuna ve
belediyeye göre ayda 419,16 E ile
496,38 E arasÕnda tam oranlÕ aylÕk

 Ulusal aylÕk :
- Finlandiya’da oturma süresi,
- Evlilik statüsü,
- Sürekli oturma yeri belediyesi,
- Di÷er aylÕklarÕn miktarÕ.
 Gelire ba÷lÕ aylÕk:
- SigortalÕlÕk süresi,
- ÇalÕúmadan elde edilen gelirlerin
düzeyi.,

 Mümkündür, yaú sÕnÕrÕ yoktur.

 60 yaúÕndan itibaren ba÷lanÕr.
Aktüaryal indirim uygulanÕr. Bu indirim
süreklidir.

 65 yaú.

 Gelire ba÷lÕ aylÕk :
- AylÕk kiúinin yaúamÕ boyunca sahip
oldu÷u gelirler esas alÕnarak
hesaplanÕr. Yaú sÕnÕrÕ yoktur.
- Emeklilik yaúÕ,
- Tahmini yaúam süresi,
- Ekonomik geliúme.
 Kapitalizasyon sistemi ile finanse
edilen Ek aylÕk :
- Normal sigortalÕlÕk ilkeleri.
 Garantili aylÕk : Tam aylÕktan
yararlanan kimse øsveç’te en az 40 yÕl
oturmalÕdÕr. Azami miktar baz miktarÕn
2,13 katÕdÕr. Garantili aylÕkta gelire
ba÷lÕ aylÕ÷a göre indirim yapÕlÕr.
 Kapitalizasyon
sistemine
dayalÕ
aylÕklar rejiminde birikmiú aylÕk haklarÕ
her yÕl ücretlerdeki artÕúa göre

 Yaú sÕnÕrÕ yoktur. Kiúi aylÕ÷a hak
kazandÕran kazanca sahip oldu÷u
sürece aylÕktan yararlanma haklarÕnÕ
birleútirebilir.

 Yoktur (bk. YukarÕdaki Bilgi)

 65 yaú (67 yaúÕna kadar mümkündür).
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4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk MiktarÕnÕ
Hesaplama Formülü
veya Yöntemi

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 1. Ayak : Ulusal askeri hizmet,
bakiyesiz izin süreleri, çocuk bakÕm
süreleri, analÕk ödene÷i, bir çocuk
için bakÕm ödene÷i, hastalÕk/iú kazasÕ
ödene÷i, iúsizlik ödene÷i alÕnan
süreler, yüksek formasyon süreleri.
 2. Ayak : Uygulanmaz.

 1. Ayak : Ortalama aylÕk kazanç,
primli mesleki faaliyet.
 2. Ayak : Kapitalizasyonla arttÕrÕlan
birleútirilmiú kazançlar ve sigortalÕnÕn
seçti÷i Fonun iúlemesi ve yatÕrÕm
bedelleri ile azaltÕlan birleútirilmiú
kazançlar.
 1. Ayak : AylÕk miktarÕ primli mesleki
faaliyete ba÷lÕdÕr, 1988 dan beri
ortalama net gelirin belirli bir yüzdesi
ile ifade edilir. Yüzdeler ilk 10 ay, 1125, 26-36, 36 yÕl için ilgisine göre %
33, artÕ % 2, % 1, % 1,5, % 2 dir.
 2. Ayak : Emekli kiúi kiúisel gelir elde
etmek için kendi adÕna kaydedilen ve
periodik olarak ödenen fonlarÕ
kullanÕr. BazÕ durumlarda kiúi maktu
bir miktar veya periodik yardÕm
yerine çeúitli yardÕmlar alÕr.
 Kimi durumlarda da maktu bir mebla÷
ödenir.
 1. Ayak : 1998 den beri kazanÕlan
ortalama net aylÕk gelirlerdir.
 2. Ayak : AylÕk miktarÕnÕn gelir
miktarÕna de÷il bireysel primlere ba÷lÕ
oldu÷u sermayeleútirilmiú rejim.
 Kimi durumlarda da maktu bir mebla÷
ödenir.

oranÕnda artÕrÕlÕr. Nihai aylÕk sigortalÕ
yeterli bir faaliyet icra etmiúse ve
yasal emeklilik yaúÕna ulaúmÕúsa
yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn
hesaplandÕ÷Õ
ortalama aylÕk kazançlarÕ aúabilir.
 2. Ayak : Özel bir kural yoktur.

 Ücretliler:
Hayat
pahalÕlÕ÷Õndaki
geliúmeye
göre
yeniden
de÷erlendirmeye tabi aralÕksÕz en
elveriúli 3 yÕlda elde edilen net
gelirlerdir.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve rantiyeler:
- Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : Son 10 yÕldaki
net gelirlerin ortalamasÕ,
- Rantiyeler : Net gelirlerin ortalamasÕ.
 Dulluk, malüllük, kaza vb. durumlarla
ilgili süreler.
 Polis, ordu, sosyal iúçilere tanÕnan
kredili süreler.

 Örne÷in son 10 yÕlda ödenen prim
sayÕsÕ 300, önceki 10 yÕlda ödenen
prim sayÕsÕ 800 ise formül úöyledir :
- Birinci ortalama 300/10=30, økinci
ortalama 800/20=40. Toplam 70/2=35.
AylÕ÷a hak kazandÕran gelirin 35/50 si
veya 2/3 ü. 2/3 oranÕnda bir aylÕ÷Õn
haftalÕk en yüksek miktarÕ 203 E dur.
2/3 oranlÕ aylÕk standart aylÕktÕr. Devlet
memurlarÕ için farklÕ artÕúlar uygulanÕr.

 ÇalÕúmadan elde edilen gelir ve ödenen
prim sayÕsÕ.

çalÕúmadan elde etti÷i kazanç ulusal
asgari ücretten fazla ise ertelenebilir.
65 yaúÕnda ilgilinin kazançlarÕ ne
olursa olsun bir aylÕk ba÷lanÕr.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 AylÕk :
- Bekâr : Ayda 921,28 E.
- Evli olan veya olmayan çift : Her ikisi
65 veya daha fazla yaúta ise, ev iúleri
ile u÷raúÕyorlarsa ayda kiúi baúÕna
631,76 E.
- 65 yaúÕn altÕndakiler için de÷iúik
kurallar uygulanÕr.

 SigortalÕlÕk süresi ve aile durumu.

691

 AylÕk
puanlarÕ
malüllük
aylÕ÷Õ
sahiplerine kredi olarak kaydedilir. 7
yaúÕndan küçük çocuklarÕn e÷itimine,
hasta, sakat veya yaúlÕ kimselerin
bakÕmÕna hasredilen süreler, belirli
düzeydeki aylÕk puanlarÕ her yÕl için
korunur.

 En yüksek aylÕk puanlarÕnÕ içeren 20
yÕlda veya çalÕúma süresi daha kÕsa
ise bütün yÕllarda elde edilen
kazançlar.

 YalnÕz yaúayan bir aylÕk sahibinin baz
aylÕ÷Õ baz miktara tekabül eder.
 De÷iúik konumdaki evli kimseler için
özel kurallar uygulanÕr.

 Oturma süresinin uzunlu÷u (toplam 40
yÕla kadar) aylÕk puanlarÕnÕ içeren yÕl
sayÕsÕ en elveriúli 20 yÕlda aylÕk puan
miktarÕ, aile durumu / baz miktar oranÕ
(de÷erlendirme
Parlamentoda
onaylanÕr).
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 Yoktur.

 Asgari miktarÕn altÕnda aylÕk alan ve
kendisinin ve yakÕnlarÕnÕn gelirleri
yeterli olmayan kimselere yaúamlarÕ
için (Slovenya’da oturmalarÕ koúulu
ile) Ek Ödenek verilir.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alan sigortalÕ ayda 414
E olan asgari aylÕ÷a esas miktarÕn %
35 ine eúit br ek ödenek de alÕr.
Asgari baz miktar yetkili kurum
tarafÕndan tespit edilir. Hak kazanma
úartÕ 15 yÕl prim ödeme süresidir.
 Statüye ba÷lÕ azami miktar yoktur.
AylÕ÷Õn hesabÕna esas azami miktar :
1.654 E.

 Uygulanmaz.

 Çocuklar

6. Özel Zamlar

7. Asgari AylÕk

9.Erken Emeklilik
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8. Azami AylÕk

 Yoktur.

Kiúi

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

 AylÕk miktarÕnÕn hesaplanmasÕ : EPB =
OB – (0,005 X OB X D).
OB = APEP X PPI X CPV
EPB =
Erken aylÕk yardÕmÕ.
 D = N : Emeklilik aylÕ÷Õna hak
kazanmak için eksik olan her 30
günlük dilim sayÕsÕ katÕ.
APEP, PPI, CPV (bk. BaúlÕk 2.
Hesaplama Yöntemi)

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

- 6 yaúÕndan küçük bir çocu÷un veya
a÷Õr veya uzun süreli sakat bir
çocu÷un bakÕmÕ için yükümlenilen,
süre,
- Aile bireyine (hasta bir ebeveyne)
bakÕm süresi,
- Mesleki formasyonda geçen süreler,

 Ulusal AylÕk : 16 yaúÕndan küçük her
çocuk için ayda 18,41 E zam.
 AldÕklarÕ di÷er aylÕk miktarÕ nedeniyle
ulusal aylÕk olmayan aylÕk sahiplerine
de yukarÕdaki miktarda çocuk zammÕ
ödenir.
 Ulusal AylÕk : Bir aylÕk alan kimseler
için dÕú yardÕm ödene÷i :
Finlandiya’da oturma süresine göre
üç gruba ayrÕlÕr : Ayda 51,97 E,
128,93 E, 257,84 E (tam aylÕk için),
ikametgâhta yapÕlan hastalÕk veya iú
kazasÕ tedavi giderlerini karúÕlamak
üzere verilir. AyrÕca, mayasÕz (gluten)
gÕda bedellerini karúÕlamak üzere
ayda 21 E ek yardÕm yapÕlÕr.
 Yoktur.
Ulusal
aylÕk
pratikte
Finlandiya’da 40 yÕl alÕnan ve baúka
aylÕk almayan kimselere küçük bir
aylÕk veya en düúük veya aylÕk olarak
ödenir.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Azami miktar
yoktur. Azami toplam aylÕk aylÕ÷a hak
kazandÕran en yüksek ücretin % 60
ÕdÕr.
 AylÕk her erken ay için % 0,4 indirime
tabidir.

 Ulusal AylÕk ve Gelire Ba÷lÕ AylÕk :
Yoktur.

 Da÷ÕtÕm yöntemi ile yürütülen eski
sisteme ek aylÕkta 65 yaúÕndan önce
her ay için % 0,5 indirim yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 AylÕk sahipleri için lojman ödene÷i :
Azami 492 E ya kadar lojman
gederlerinin % 0,1 i ek yardÕm olarak
karúÕlanÕr. Bu yardÕm ilgilinin gelir
durumuna ba÷lÕdÕr.

 Geçiú süresi kurallarÕna göre 65 yaúÕn
altÕndaki kadÕn eúler için bir yardÕm
sa÷lanÕr.
 Geçiú süresi kurallarÕna göre bir çocuk
ek yardÕmÕ ödenir (1989 aralÕ÷Õnda bu
yardÕmdan yararlanmayan aylÕk
sahipleri için 16 yaúÕndan küçük
çocuklar için)

 Sosyal güvenlik ödenekleri.
 ølgililer bir aidat öderler, devlet % 18,5
e kadar farklarÕ öder.
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Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ vergiye tabidir. Ek
ödenek, sakat ödene÷i ve ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

 Erkek 63, kadÕn 61 yaúÕndan önce
yeni çalÕúmadan elde ettikleri ücretler
yasa ile tespit edilen ve aylÕktan
düúülen belirli bir yüzdeye (% 5- %
31) tekabül öder.

Mesleki Bir
Birleûme

Gelirle

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ sahibi azami yarÕm gün
çalÕúma koúulu ile bir kÕsmi aylÕktan
yararlanabilir. Bunun miktarÕ emekli
oldu÷unda hak kazanmasÕ gereken
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn yarÕsÕ kadardÕr.

KÖsmÖ Emeklilik

Yeniden
Deøerlendirme

 Erkek 40 yÕl, kadÕn 38 yÕl prim
ödemiúse ve 63/61 yaúÕndan sonra
çalÕúmalarÕnÕ
sürdürürlerse
aylÕklarÕnda % 5 ile % 1,5 arasÕnda
giderek azalan zam uygulanÕr.
SigortalÕlÕk süresi tam de÷ilse, fakat
çalÕúma süresi devam ediyorsa
normal yaúÕ aúan her prim ayÕ için %
0,3, % 0,1 ile % 0,2 arasÕnda artÕú
yapÕlÕr.
 Mesleki bir faaliyet icra eden
kimselerin aylÕklarÕ yÕllÕk ücret
ortalamalarÕndaki artÕúa göre yeniden
de÷erlendirilir. Ancak, aylÕktaki yÕllÕk
artÕú göstergesi ulusal ortalama
göstergeden fazla ve tüketim fiyatlarÕ
göstergesinden aúa÷Õ olamaz.
 Yeniden de÷erlendirme yÕlda iki kez
úubat ve eylül aylarÕnda yapÕlÕr.

10. Ertelenmiú Emeklilik

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Mümkündür. Ancak, gelirler ayda 74 E
dan fazla ise ilgili kimse sa÷lÕk
yardÕmlarÕ için prim öder.

 AylÕklarÕn
uygulanmakta
olan
endekslerinin yeniden her yÕl (1
ocakta) yeniden de÷erlendirilmesi :
- Brüt ücret ortalamasÕnÕn altÕndaki
geliúmeye göre önceki ve son yÕlÕn üç
aylÕk gelirleri karúÕlaútÕrÕlarak yapÕlÕr.
 Her yÕl 1 temmuzda yapÕlan yÕllÕk
de÷erlendirme: Tüketim fiyatlarÕnda ve
ortalama ücretlerde meydana gelen
geliúmeye göre yapÕlÕr.
 Yoktur.

 UzatmalÕ yaúlÕlÕk miktarÕ : Formül için
bk. YukarÕda “Erken Emeklilik AylÕ÷Õ”

 AylÕklar tümüyle vergiye tabidir ve
di÷er gelirler (örne÷in ücretler) gibi
vergilendirilir.
 Ancak, düúük aylÕk alanlar vergiye tabi
olmayan
küçük
bir
dilimden
yararlanÕrlar. E÷er yalnÕz ulusal aylÕk
alÕnÕyorsa, bu aylÕk gelir vergiden
ba÷ÕúÕktÕr. (bk. Aúa÷Õdaki baúlÕk 2). Bir
aylÕk sahibinin aldÕ÷Õ bu sosyal
yardÕm ödene÷i ve aylÕk sahipleri için
lojman ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

 Ulusal AylÕk :
- KÕsmi ulusal aylÕk yoktur.
 Gelire Ba÷lÕ KÕsmi AylÕk :
- 58-64 yaúlarÕndaki kimselere ödenir.
ÇalÕúma saatleri önemli olarak
(haftada 16-28 saat) indirilir ve gelir
ancak önceki ücretin % 35 - % 70
ine tekabül etmelidir. Ele geçen aylÕk
gelir kaybÕnÕn % 50 sine eúittir.
 Mümkündür. Ücret yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
hakkÕnÕ ve miktarÕnÕ etkilemez.

 Ulusal AylÕk: Hayat pahalÕlÕ÷Õndaki
geliúmeye göre her yÕl yapÕlÕr.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Fiyatlardaki a÷ÕrlÕklÕ
geliúmeye ve ücretlerdeki artÕúa göre
her yÕl yapÕlÕr.
 øki
farklÕ
aylÕk
65
yaúÕn
altÕndaki/üstündeki kesimlere ödenen
aylÕklar için kullanÕlÕr.

 AylÕk miktar 65 yaúÕndan sonra her ay
için % 0,69 artÕrÕlÕr.

aylÕk

hakkÕnÕ
birleúme
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 AylÕklar aúa÷Õdaki yardÕmlar için
vergiye tabidir :
- AylÕk sahibi lojman ödene÷i,
- SakatlÕk ödene÷i,
- Ola÷anüstü giderleri kapsayan sakat
çocuk tedavi ödene÷i.

 Mesleki
gelirler
etkilemedi÷inden
mümkündür.

 Yoktur.

yeniden
 Garantili
aylÕ÷Õn
de÷erlendirilme oranÕ fiyatlardaki
göre
(baz
miktar
geliúmeye
üzerinden) her yÕl yapÕlÕr.
 Ek AylÕklar gelir ortalamalarÕndaki
geliúmeye göre (gelire ba÷lÕ endeks)
1,6 puan yüzdesi düúüldükten sonra
yeniden de÷erlendirilir.

 Da÷ÕtÕm yöntemi ile yürütülen eski
sistemde Ek AylÕk 65 yaúÕndan sonra
her ay % 0,7 artÕrÕlÕr.
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Koûullar
1.Asgari
Süresi

SigortalÕlÕk

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

 Yoktur.

 Yoktur.

ÜLKELER
BùRLEúùK KRALLIK

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 YÕllÕk bir aylÕk için vergiye tabi olmayan
dilim, Komün (belediye) vergileri
olarak :
- YalnÕz yaúayanlar için : 6.690 E,
- Evli kimseler için : 5.710 E,
 Devletçe alÕnan vergi : Herkes için
1.530 E.
 E÷er aylÕk vergiye tabi olmayan tam
dilimi aúarsa fazlalÕ÷Õ oluúturan
miktardan % 70 indirim yapÕlÕr.
Vergiye tabi olmayan dilim = Tam
indirim - % 70 (vergiya tabi olmayan
tam dilim). AylÕk belediye vergileri ve
yalnÕz yaúayan kimseler 16.247 E,
evli kimseler için 13.867 E dur. Devlet
vergisi : 3.715 E dur.
 AylÕk sahipleri hastalÕk sigortasÕ için
aylÕ÷Õn % 1,5 ini sosyal prim olarak
öderler.
 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Baz AylÕk : Genel olarak en az 10-11 yÕl prim ödemek gerekir.
 OranlÕ AylÕk : En az 1 birim oranlÕ aylÕk almak için Nisan 1961 ile 1 nisan 1979 arasÕnda yeteri kadar gelire dayalÕ prim ödemiú olmak gerekir. 1 birim, her prim dilim için
erkeklerin 11 E, kadÕnlarÕn 13 E ödemeleri ile elde edilir.
 Gelire Ba÷lÕ Ek AylÕk (SERPS) : Ek gelirlere (Nisan 1978 ile 5 nisan 2002 arasÕnda en az 1 yÕl zarfÕnda ücretlerin alt sÕnÕrÕn aúan gelirler) sahip olmak gerekir.

 1992 tarihli Sosyal Güvenlik Primleri ve YardÕmlarÕ Kanunu.
 1995 tarihli AylÕklar Kanunu.
 Devlet AylÕklarÕ Primli Rejimi (normal yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak kazanma yaúÕna gelmiú olan kimseler için, maktu baz aylÕk miktarÕndan, gelire ba÷lÕ ek aylÕktan (SERPS) ve gelire
oranlÕ bir aylÕktan) oluúur.
 Primsiz Devlet AylÕ÷Õ : 80 ve daha yukarÕ yaútaki kimseler için ödenir.
Ek ve øste÷e Ba÷lÕ Rejimler SERPS sistemine göre ba÷lanan yardÕmlar yerine uygulanabilir.
 Nisan 1997 den önce sigortalÕ olmamayÕ tercih eden bazÕ evli kadÕnlar hariç, Baz AylÕk bütün aktif nüfus için belirli yÕl sayÕsÕnÕ gerektirir.
 Ek AylÕk (SERPS) : Nisan 1978 ile nisan 2002 arasÕnda ücretlerin tam oranlÕ prim ödedikleri gelirlerine dayanÕr.
 økinci Ulusal AylÕk : BazÕ küçük ve orta ölçekli ücretlilerin ve sürekli sakat kimselerin elveriúli bir ulusal aylÕktan yararlandÕrÕlmalarÕ amacÕyla gelire ba÷lÕ ek aylÕk (SERPS)
reformu sonunda (nisan 2002 tarihinde) getirilmiútir.
 Gelirler ücretin haftalÕk alt sÕnÕrÕnÕn (117 E) altÕnda ise veya yÕllÕk gelirleri 6.244 E nun altÕnda olan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için prim ve yardÕm yoktur.
 Kiúisel vergi indirimi düzeyinde tespit edilen ve müstahdemlerin primini ödedikleri bir düúük gelir eúi÷i vardÕr. Bu durum müstahdemlerin prim ödememeleri sonucunu
do÷urur. Ancak, kadÕnlar prim ödemiú gibi iúlem görürler ve bu durum kendilerine emekli aylÕ÷Õ gibi primli yardÕmlardan yararlanma hakkÕ verir.

 Sa÷lÕk hizmetleri hasta nakli, cenaze
giderleri ve ölüm ödene÷i için
aylÕktan % 1,76 prim kesilir. Tavan
yoktur.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Konular

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
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4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

 Erken Emeklilik
 Ertelenmiú Emeklilik
YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar
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 Baz AylÕk :
- SigortalÕlÕk süresi.
 Gelire Ba÷lÕ Ek AylÕk: 1978- 2002 arasÕnda elde edilen gelir miktarÕ.
 Nisbi AylÕk : 1961-1975 arasÕnda ödenen prim miktarÕ.
 Ulusal økinci AylÕk:
- Gelir miktarÕ veya kiúinin sosyal yardÕm sa÷lama veya hasta/sakat kiúiyi sürekli olarak koruma koúullarÕnÕ yerine getirmesi.
 Baz AylÕk :
- Haftada 118 E maktu miktar. YÕl sayÕsÕ gerekli oranÕn altÕnda ise, fakat en az 1/4 ü ise, oranlÕ olarak indirim yapÕlÕr.
 Nisbi AylÕk :
- Erkekler için 11 E, kadÕnlar için 13 E tutarÕnda her prim dilimi için haftada 0,14 E.
- Özel primleri olan bir kimse için haftada asgari 014 E, azami erkekler için 12 E, kadÕnlar için 10 E.
 Ek aylÕk (SERPS : 1978 den 5 nisan 2002 ye kadar yeniden de÷erlendirilen ek ücretlere (alt ve üst sÕnÕr arasÕndaki ücrete) dayanan oran : % 1,25.
 06.04.2000 den itibaren aylÕk alma yaúÕna ulaúan kimselerle ilgili olarak 6 yÕllÕk bir geçiú süresi için % 1,00 indirim uygulanÕr.
 Ulusal økinci AylÕk : Nisan 2002 – mart 2010 arasÕnda her sigortalÕlÕk yÕlÕ için oranlar úöyledir :
i) En düúük ücret sÕnÕrÕ ile düúük gelir eúi÷i arasÕndaki gelirler için ek aylÕk oranÕnÕn iki katÕ,
ii) Gelir eúi÷i ile (3 X LET) – (2 X LEL)’e tekabül eden miktar arasÕndaki gelirler için SERPS oranÕnÕn yarÕsÕ,
iii) (3 X LET) – (2 X LEL) ile üst sÕnÕr arasÕndaki gelirler için SERPS oranÕ.
 2010 dan itibaren artÕú oranlarÕ her yÕl için úöyle olacaktÕr.
i)
% 2,0
ii)
% 0,5
iii)
% 1,0
 Ek aylÕk (SERPS) : 1978 ile 5.4.2002 tarihine kadar ücretlerin alt ve üst sÕnÕrlarÕ arasÕnda endeksli ücretler,
 Ulusal økinci AylÕk (SZP) : 2020 yÕlÕndan sonra ücretlerin alt ve üst sÕnÕrÕ arasÕnda endeksli ücretler.
 Ücretlerin alt sÕnÕrÕ ile düúük gelir eúi÷i arasÕndaki gelir sahibi olanlar ile bazÕ gruplar düúük eúikli gelirler gibi iúlem görürler.
 Baz AylÕk :
- Çocuk yetiútirmek için veya sakat ya da hasta bir kimseye bakmak için (ikametgâhtaki sorumluluklarla ilgili koruma (HRP) çerçevesinde) geçen süreler tam aylÕk için
gerekli yÕl sayÕsÕndan düúülür. Ancak, aylÕk için gerekli yÕl sayÕsÕ HRP nedeniyle 20 den aúa÷Õ olamaz. HRP dÕúÕnda primler (hastalÕk, iú kazasÕ, iúsizlik süreleri için ve 6065 yaú arasÕndaki erkekler için) kredi olarak kaydedilir.

 AylÕk yaúÕ :
- Erkekler : 65 yaú,
- KadÕnlar :2010 – 2020 yÕllarÕ arasÕnda tedrici olarak 65 yaúa yükseltilecektir.
 Yoktur.
 70 yaúÕna kadar azami 5 yÕl uzatÕlabilir. 2010 dan itibaren yaú sÕnÕrÕ kaldÕrÕlacaktÕr.

 Ulusal økinci AylÕk (SZP) : Nisan 2002 den beri en az 1 yÕl zarfÕnda :
i) Ücretlerin alt sÕnÕrÕn üstünde gelir sahibi olmak,
ii) Bir tam vergi yÕlÕ zarfÕnda çalÕúmamak veya ücret alt sÕnÕrÕnÕn altÕnda kazanmak ve kendileri için aile ödene÷i alÕnan 6 yaúÕndan küçük bir çocu÷a veya hasta veya sakat
bir kimseye bakmak ve bakÕmÕ sa÷layan kiúilere ödenen ödene÷e hak kazanmak veya ikametgâhta sorumluluk alan kimse söz konusu ise bununla ilgili sosyal korumadan
(HRP) yararlanmaya elveriúli olmak,
iii) Bir tam vergi yÕlÕ için sürekli iúgöremezlik gelirine hak kazanmak (ulusal aylÕ÷a hak kazanma yaúÕnda çalÕúmÕú ve 1. sÕnÕfa tabi primleri ödemiú olmak veya bu primleri
1978 den beri yaúamÕnÕn en az 1/10 u zarfÕnda ödemiú gibi iúleme tabi olmak gerekir.
 Emekliler için 16-65, kadÕnlar için 16-60 yaú arasÕnda Baz AylÕk : Aktif yaúamÕnÕn % 90 Õ için prim ödenmesi veya primin kredi olarak kaydedilmesi gerekir.
 Genel olarak erkekler için 44 yÕlÕn, kadÕnlar için 39 yÕlÕn % 90 Õ zarfÕnda prim ödenmiú veya primleri kredi olarak kaydedilmiú olmasÕnÕ ifade eder.
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Uygulama AlanÖ

Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler

Konular

9.Erken Emeklilik
10. Ertelenmiú Emeklilik
Yeniden
Deøerlendirme
KÖsmÖ Emeklilik
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme
Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

7. Asgari AylÕk
8. Azami AylÕk

6. Özel Zamlar

 Çocuklar

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú

BULGARùSTAN

ROMANYA

 Ücretliler / Brüt yÕllÕk gelirleri en az ulusal brüt ortalama ücretin 3 katÕna eúit olan
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar / øste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.

 Bk. Malüllük.
 Bk. Malüllük.

ÜLKELER

TABLO VI – YAúLILIK (Devam)

 Bk. Malüllük.
 Temel (Baz) Rejim : Primlerle finanse edilen, ücrete ba÷lÕ yardÕmlarÕ sa÷lamak
üzere üç taraflÕlÕk esasÕna göre yönetilen, eúitlik ve dayanÕúma ilkesine dayalÕ
sosyal sigorta rejimi. Devletçe düzenlenen ve anlaúmalÕ özel tahsisçiler tarafÕndan
yönetilen iki türlü zorunlu ek rejim vardÕr :
- Üniversel (YaygÕn) Rejim ;: 31.12.1959 dan sonra do÷an kimseler için :
- Mesleki Rejim : Tehlikeli mesleki faaliyet icra eden kimseler için normal emeklilik
yaúÕndan önceki süreye iliúkin yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ tahsis rejimi.
 Bk. Malüllük.
 Zorunlu Üniversel Ek Rejim : 1. ve 2. istihdam grubuna giren (tehlikeli veya
tehlikesiz) iúlerde çalÕúan ücretlileri kapsar.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Baz AylÕk, Ek AylÕk, Ulusal økinci AylÕk ve Nisbi AylÕk gelirler gibi vergiye tabidir, ancak geçindrilen çocuk zammÕndan vergi alÕnmaz.

 Yoktur.
 AylÕk hakkÕ yasal yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alan ücretlilerin veya ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn yeni bir iúte çalÕúmalarÕ veya bir mesleki faaliyet icra etmelerii halinde bu çalÕúmalardan
etkilenmez.

 Baz AylÕk : Haftada 71 E.
 Nisbi AylÕk (GRS) : Gelire ba÷lÕ ek aylÕk (SERPS) ve ulusal ikinci AylÕk (SZP) : Zam yoktur.
 Baz AylÕk : Aile ödene÷inden yararlanan her çocuk için haftada 17 E, aile ödeneklerinden yüksek oranda yararlanan çocuklar için haftada 14 E ödenir.
 Nisbi AylÕk (GRS), Gelire Ba÷lÕ Ek AylÕk (SERPS) ve Ulusal økinci AylÕk (SZP) : Zam yoktur.
 Noel Primi : YÕlda bir defa maktu olarak ödenir (15 E).
 Yaú Ek YardÕmÕ : Baz aylÕk 80 yaúÕndan itibaren primsiz aylÕk dahil haftada 0,37 E artÕúlÕ ödenir.
 KÕú IsÕtma YardÕmÕ : YÕlda bir defa 60 yaúÕndan yukarÕ kimseler için yalnÕz yaúÕyorsa maktu olarak 296 E ve bazÕ di÷er aylÕk sahipleri ile yaúÕyorsa 148 E, 80 yaúÕndan yukarÕ
kimseler için (148+C) ödenir.
 So÷uk øklim Ödene÷i Asgari gelir alanlara veya iúsizlik sosyal yardÕmÕ alanlara, 5 yaúÕndan küçük veya sakat çocuklar için – aralÕksÕz 7 gün süre metereolojiden tasdikli kötü
hata úartlarÕ ile ilgili olarak (0 derecede veya daha az derecede) resen 13 E ödenir.
 Baz AylÕk : Asgari : Tam oranlÕ aylÕ÷Õn % 25 i, en az 11-12 yÕl prim ödenmiú olmasÕ halinde ba÷lanÕr (bk. Tablo XI – Primsiz En Düúük aylÕk).
 Baz AylÕk (BSP) : Tam miktar 118 E olup sakat erkekler 44 yÕl, kadÕnlar 39 yÕl prim öderse ödenir.
 Gelire Ba÷lÕ Ek AylÕk (SERPS) : Haftada 208 E.
 Yoktur.
 AylÕklar uzatÕlan her yÕl için % 7,5 artÕrÕlÕr.
 Fiyatlardaki genel geliúmeye göre yÕlda en az bir defa yeniden de÷erlendirme yapÕlÕr.
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 Normal prim ödeme süresini yerine getiren kimseler normal emeklilik yaúÕndan 5 yÕl
önce erken emekli olabilirler (aylÕklarÕna oranlÕ indirim uygulanÕr).
 Temel Rejim : Normal emeklilik yaúÕndan sonraki bir yaúta ödenecek aylÕk
miktarÕnda, çalÕúÕlan yÕl sayÕsÕna ve referans ücretin önemine göre artÕú yapÕlÕr.
 Zorunlu Ek Rejim : Temel rejim gibi.

 Erken KÕsmi Emeklilik

 Ertelenmiú Emeklilik

 Geçici yasal hükümler geçici olarak erken emekli÷e geçiú olana÷Õ tanÕr: Erkekler
2008 e kadar 60 yaú, 90 puan olarak uygulanacaktÕr.
 Subaylar 25 yÕl sonunda (2/3 sinin fiili hizmet olarak geçmesi gerekir), pilotlar ve
denizaltÕ personeli yaúlarÕ ne olursa olsun 15 yÕl sonunda emekli olabilirler.
 Tehlikeli iúlerde çalÕúan 1. Grup iúçiler için 10 yÕl sigortalÕlÕklarÕ varsa 8 yÕl erken, 2.
grup iúlerde çalÕúanlar (15 yÕl sigortalÕlÕk süresi varsa) 3 yÕl erken emekli olabilirler.
Normal emeklilik yaúÕna kadar geçecek süre økinci Ayak meslek SandÕklarÕ
kapsamÕna girer.

 63 (erkekler), 60 (kadÕnlar), Zorunlu Üniversel Ek Rejim : Normal aylÕk gibi.

 KadÕnlar ve erkekler için geçerli olmak üzere, 65 yaúÕndan önce (12 yÕlÕ fiili olmak
kaydÕyla) 15 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
 Zorunlu Üniversel Ek Rejim :
- Baz yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ haklarÕ ile ilgili süre koúulu ek rejimden elde edilecek hakla
birlikte do÷ar.
 Temel Rejim : YalnÕz 2000 yÕlÕ için erkekler 61 yaú ve 99 puan, kadÕnlar 56 yaú ve
89 puan. 2002 yÕlÕnda erkekler 100 puan, kadÕnlar 2008 yÕlÕna kadar 94 puan.
 Zorunlu Ek Rejim : Belirli Rejim : AylÕk miktarÕ 2021 yÕlÕndan sonra de÷erlerine eúit
olacaktÕr.

 Ayda azami 5 iú günü (40 saat) bir veya birden fazla iúveren emrinde çalÕúan
kimseler her iúverenden aldÕklarÕ ücret asgari ücreti aúmÕyorsa sigortalÕ olmak
zorunda de÷ildirler.
 Doktora ö÷renimi gören üniversite mensuplarÕ zorunlu sigortalÕ olamazlar.
 Ücretleri asgari ücreti aúmayan sözleúmesiz çalÕúanlar da aynÕ kurala tabidirler.

 Erken Emeklilik

3.Yasal Emeklilik YaúÕ
 Normal AylÕk

2. Tam AylÕk øçin ùartlar

Koûullar
1.Asgari
Süresi

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 øúverenin muvafakatÕ ile mümkündür. Yaú sÕnÕrÕ yoktur.
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 Normal emeklilik yaúÕ kadÕnlar için 57, erkekler için 62 dir. 2012 yÕlÕna kadar
kadÕnlar için 60, erkekler için 65 olacaktÕr.
 Tam ve kÕsmi süreli ücretli çalÕúan olarak gerekli süre içinde prim ödeyenler
(kadÕnlar 50, erkekler 55 yaúÕndan sonra),
 Yasada belirtilen çalÕúma süresini tamamlayan yer altÕ maden iúçileri veya en az 20
yÕl petrol iúlerinde çalÕúanlar 45 yaúÕndan itibaren,
 YukarÕdaki iúler dÕúÕnda bazÕ özel iúlerde en az 25 yÕl çalÕúanlar normal emeklilik
yaúÕndan 15 yÕl önce,
 Nükleer (radyasyon) araútÕrma iúlerinde çalÕúanlar duruma göre 15 ve/veya 17 yÕl
prim öderlerse,
 Sivil havacÕlÕkta çalÕúanlar uçuú saatleri sayÕsÕna, atlama ve uçuúa kalkma sayÕsÕna
ba÷lÕ olarak,
 Özel úartlara göre çalÕúanlar 12 yÕl ile sÕnÕrlÕ olarak belirli prim ödeme sayÕsÕna
göre,
 ølk kez iúe baúlamadan önce sakat olanlar çeúitli koúullarla, emekli olabilirler.
 Politik hükümlü sigortalÕlar, sürgünler, savaú hükümlüleri için emeklilik yaúÕ her yÕl
için 6 ay indirimli olarak de÷erlendirilir.
 Özel iúlerde çalÕúan sakat kimseler bazÕ koúullarla kadÕnlar 50, erkekler 55 yaúÕnda
emekli olma olana÷Õna sahiptirler.
 Gerekli prim ödeme süresinden 10 yÕl fazla prim ödeyenler azami 5 yÕl önce emekli
olabilirler.
 Erken emekli aylÕ÷Õ tahsisi için gerekli prim ödeme süresinin hesaplanmasÕnda,
üniversite ö÷renim süreleri, askerlik süreleri ve malüllük aylÕ÷Õ alÕnan süreler ve
eúde÷er süreler nazara alÕnmaz.
 Yoktur.

 KadÕnlar için 25 yÕl, erkekler için 30 yÕl prim ödeme süresi 2012 tarihine kadar
kadÕnlar için 30 yÕla, erkekler için 35 yÕla çÕkarÕlacaktÕr.

 KadÕnlar ve erkekler için 10 yÕl. Bu asgari süre 2012 yÕlÕna kadar 15 yÕla
çÕkarÕlacaktÕr.

 Aúa÷Õdaki kimseler zorunlu sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar:
- Sivil sözleúme çerçevesinde çalÕúan (baúka bir iúverene bireysel iú sözleúmesi
ile ba÷lÕ bulunan) kimseler.
- Bireysel iú sözleúmesi ile çalÕúan aylÕk sahipleri.
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8. Azami AylÕk

5.Geçindirilen
ZammÕ
 Eú
 Çocuklar
6. Özel Zamlar
7. Asgari AylÕk

Kiúi

4.
Nazara
AlÕnan
Primsiz
Eúde÷er
Süreler

3. Referans Ücret

2.AylÕk
MiktarÕnÕ
Hesaplama
Formülü
veya Yöntemi

YardÖmlar
1.
AylÕk
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.
 Temel Rejim : Miktar devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 105 inden aúa÷Õ olamaz (bk. Tablo
XI – 2).
 Zorunlu Üniversel Ek Rejim : Sonuç de÷erlendirilir.
 Temel Rejim : 31 AralÕk 2003 tarihine kadar geçici olarak devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn 4
katÕ olarak sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.
 Zorunlu Ek Rejim : Sonuç de÷erlendirilir.

 Temel Rejim : SigortalÕlÕk süresi / Prime tabi gelirler / Yaú ve yaúa ba÷lÕ katsayÕ /
Sosyal güvenlik geliri ortalamasÕ / Prime tabi bireysel gelir ortalamasÕ.
 Zorunlu Ek Rejim (Belirli Prim Rejimi) : AylÕ÷Õn miktarÕ çalÕúma süresine ba÷lÕdÕr.
 Temel Rejim : YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn miktarÕ referans ücretle (her yÕl için % 1 itibariyle
sigortaya prim ödeme yÕllarÕndan oluúan) yüzdenin çarpÕmÕndan elde edilir (kalan
aylar prorataya göre hesaplanÕr).
 Zorunlu Ek Rejim : Elde edilen sonuç söz konusudur.
 Temel Rejim :
- Referans Ücret : Önceki yÕlda sigortaya tabi aylÕk ortalama ulusal ücret (ülkedeki
tüm ücretlerin ortalamasÕ) talep sahibinin bireysel katsayÕsÕ ile çarpÕlÕr.
- Bireysel KatsayÕ : Prime tabi bireysel ücrete dayanÕr.
- ølgilinin 1 ocak 1997 tarihinden önce sosyal sigortaya prim ödedi÷i 15 yÕl zarfÕnda
seçilen birbirini izleyen 3 yÕl ve bu tarihten emeklilik tarihine kadar geçen süre.
Bireysel katsayÕnÕn hesaplanmasÕnda bazÕ kurallarla iki türlü belirlenen gelir
arasÕndaki pay nazara alÕnÕr. Bireysel katsayÕ sözü edilen kiúi gelirle fiilen prim
ödenen ay sayÕsÕnÕn çarpÕlmasÕyla elde edilir. Sonuç fiili süreye iliúkin ay toplamÕna
bölünür. ølgili kimse 1 ocak 1997 den sonra çalÕúmamÕúsa bireysel katsayÕ iki gelir
arasÕndaki paya eúit olur.
 Temel Rejim : Bir çocu÷un e÷itimine hasredilen ücretli ve bakiyesiz izinler
(bakiyesiz hastalÕk izni yÕlda 30 iú günüyle sÕnÕrlÕdÕr).
 En az % 90 iúgöremez durumda bulunan bir aile bireyine hasredilen zaman
sigortalÕlÕk süresi sayÕlÕr;
 Maktu bir bütçe transferi aylÕk talebi sÕrasÕnda nazara alÕnan her nevi sigortalÕlÕk
süresi için primleri kapsar;
 Zorunlu Üniversel Ek Rejim : Temel rejim kesintisi ile aynÕ zamanda uygulanÕr ve
bu nedenle aynÕ sonuçlara sahiptir.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 SigortalÕnÕn sosyal yardÕm aldÕ÷Õ süre (malüllük aylÕ÷Õ aldÕ÷Õ süre hariç),
 Yüksek ö÷renim süresi,
 Askerlikte veya savaúta geçen yasal süre,
 Birden fazla yüksek ö÷renim diplomasÕ alanlar için yalnÕz tercih edilen kredili
ö÷renim süresi.

 Prim tavanÕna kadar, bütün sigortalÕlÕk süresi boyunca alÕnan gelir.

 Bk. Malüllük aylÕ÷Õ.

 Mesleki faaliyet süresi içinde sigortaya tabi ücret miktarÕ / Cinsiyet / SigortalÕlÕk
süresi.
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Vergi Yükümlülüøü
1.
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

KÖsmÖ Emeklilik
Mesleki Bir Gelirle
Birleûme

 Vergi kesilir.
 Ayda 500.000 ROL’dan fazla bütün gelirler vergiye tabidir.
 HastalÕk sigortasÕ için prim kesilir.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Özel hüküm yoktur.
 Mümkündür.

 Üç ayda bir enflasyon oranÕnÕn % 100 üne kadar yeniden de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Normal yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ gibi hesaplanÕr, fakat eúde÷er süreler nazara alÕnmaz. Erken
KÕsmi AylÕk miktarÕ yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ gibi hesaplandÕktan sonra aylÕkta prim ödeme
süresinde normal aylÕ÷a uygulanan ay sayÕsÕna göre belirli oranlarda indirim
yapÕlÕr. Bu oranlar úöyledir.
øndirim Yüzdesi
Süre
1 yÕl
0,50
1 yÕl artÕ
0,4
2 yÕl
0,4
3 yÕl
0,35
4 yÕl
0,30
5 yÕl
0,25
6 yÕl
0,20
7 yÕl
0,15
8 yÕl
0,10
9 yÕl ila 10 yÕl
0,5
 Özel bir hüküm yoktur.

 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 Temel Rejim : Mümkündür. Ek çalÕúma süreleri normal hesaplama yöntemi
çerçevesinde nazara alÕnÕr.
 Zorunlu Ek Rejim : Bireysel hesapta artÕú yapÕlÕr.
 Temel Rejim : YÕlÕn 31 aralÕ÷Õndan önce ilk kez ödenen aylÕklar Ulusal Sosyal
Güvenlik Kurumunun kontrol organÕnÕn kararÕ üzerine zorunlu sigorta sandÕklarÕnÕn
gelir durumlarÕna göre 1 haziran itibariyle (önceki yÕlÕn tüketici fiyatlarÕ nazara
alÕnarak) yeniden de÷erlendirilir.
 Temel rejimde ve ek rejimde uygulanmaz.
 Temel Rejim : Tam birleúme mümkündür. Genel vergi yasasÕna göre vergi alÕnÕr,
prim alÕnmaz.
 Zorunlu Ek Rejim : Temel rejim gibi.

10.Ertelenmiú Emeklilik

Yeniden
Deøerlendirme

 bk. YukarÕda “Meslek Grubuna Göre HaklarÕn Belirlenmesi”. østihdam artÕúÕ için
uygulanmaz.

9.Erken Emeklilik
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 Dul KadÕn (01.01.2004 ten itibaren dul
erkek) 2004 ten önce boúanmÕú olup
ölenin geçindirmekle yükümlü oldu÷u
kimse, meúru ve evlatlÕk çocuklar.
Di÷er kimseler yoktur. SigortalÕnÕn
ölümüne hak sahibi eú neden olursa
hakkÕnÕ kaybeder.

 YÕllÕk gelirleri aylÕk asgari ücretin 12
katÕnÕn (1.809 E) altÕnda olanlara
zorunlu sigorta uygulanmaz.

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar.

SLOVAKYA
 461/2003 tarihli Sosyal Sigortalar
Kanunu.
 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúan
gruplarÕ için, ölen kimsenin aylÕ÷Õna
ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren zorunlu sosyal
sigorta rejimi.
 Polis, silahlÕ kuvvetler mensuplarÕ,
gümrük mensuplarÕ için özel rejim.

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

ÜLKELER

 Hak sahibi eú ve resmen kayda tabi aynÕ
cinsten çift.
 Çocuklar (öz, bakÕlmak üzere kabul edilmiú
olup ölenin kendisi için nafaka ödedi÷i
çocuklar), ölenle aynÕ çatÕ altÕnda yaúamÕú
olanlar (ölen kiúi çocu÷u do÷uranla evli
idiyse).
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : BoúanmÕú eú.

 Finlandiya’da oturan herkese Ulusal AylÕk
ba÷lanÕr.
 14 yaúÕndan itibaren bütün ücretlilere ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlara gelire dayalÕ aylÕk
tahsis edilir.
 Ücretliler : Ba÷ÕúÕklÕk yoktur.
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar : TarÕm iúletmecileri,
çiftçiler (yÕllÕk gelirleri ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için 5.504,14 E yu, çiftçiler için 2.752,02 E yu
aúarsa) 4 aylÕk zorunlu çalÕúmadan sonra
sigortaya tabi olurlar.

 økili sistem :
1) Bütün aktif kimseleri kapsayan gelire ba÷lÕ
sigorta (aylÕk) rejimi,
2) Üniversel sistem: Asgari bir aylÕ÷Õ garanti
eden ulusal aylÕk. AylÕk rejimleri bir bütün
oluúturur.

FùNLANDùYA
 Bk. Tablo V – Malüllük.

TABLO VII – ÖLÜM

 65 yaúÕn altÕnda hak sahibi eú.
 Geçmiúte ölenle evlenmek için
aynÕ çatÕ altÕnda yaúamÕú kimse
(sigortalÕnÕn ölümü tarihinde evli
idiyseler veya bir çocuklarÕ var
idiyse veya bir çocuk bekliyor
idiyseler eú benzeri kimse
sayÕlÕr).
 18 yaúÕndan (ö÷renimde ise 28
yaúÕndan) küçük çocuklar.

 Yoktur.

ùSVEÇ
 Bk. Tablo V – Malüllük. –
YaúlÕlÕk.
 AylÕklar Komün rejimi zorunlu ve
üniverseldir. Ölüm yardÕmlarÕnÕn
hedefi hak sahiplerine yeni
ekonomik durumlarÕ ile uyum
sa÷lamak üzere sigortalÕnÕn
ölümünden sonra ekonomik
destekte bulunmaktÕr. AylÕklar,
garantili aylÕklarla, gelirle orantÕlÕ
aylÕklar olarak ödenir.
 Üniversel zorunlu sistem.

 Dul kadÕnlar ve erkekler.
 Aile ödene÷ine hak
çocuklar.
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kazandÕran

 Gelirleri haftalÕk ücret alt sÕnÕrÕnÕn (117
E) altÕnda olan ücretliler ve yÕllÕk
gelirleri 6.244 E nun altÕnda olan
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için prim ve
yardÕm zorunlulu÷u yoktur.

 Prime tabi bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.

 Bütün ücretli kadÕnlar, erkekler ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için zorunlu
sosyal sigorta sistemi : Üç ödeme türü
vardÕr. 1) Maktu ödeme, 2) Ölüm
ödene÷i, 3) Maktu dul ebeveyn
ödene÷i,

BùRLEúùK KRALLIK
 Bk. Tablo V – Malüllük. – YaúlÕlÕk.
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 Yoktur.

4. Di÷er kimseler
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 Ölen
ebeveynin
geçindirmekle
yükümlü oldu÷u azami 25 yaúÕna
kadar çocuklarÕ.

 Dul KadÕn / Erkek AylÕ÷Õ : Ölüm
tarihinde ölen kiúi ile evli olmak.
YardÕm süresi 1 yÕldÕr, ancak 70
yaúÕndan yukarÕ olup malülse veya
geçindirilen bir çocu÷u varsa veya
emeklilik yaúÕna ulaúmÕúsa devam
eder.
 BoúanmÕú Eú AylÕ÷Õ : Hak sahibi eú
2004 ten önce ölen kiúiden nafaka
aylÕ÷Õ alÕyor idiyse.

 Malüllük, yaúlÕlÕk veya erken emekli
aylÕ÷Õ almakta olmak veya malüllük
veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak kazanmak
için gerekli yÕl sayÕsÕnca prim ödemiú
olmak veya bir iú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õ sonucu ölmek.

3. Çocuklar

2. Hak Sahibi Eú

Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

 Ulusal AylÕk : 18 yaúÕndan, tam gün
ö÷renimde iseler 20 yaúÕndan küçük
çocuklar.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : 18 yaúÕndan küçük
çocuklar.
 BoúanmÕú eú (Gelire ba÷lÕ aylÕk için).
 BoúanmÕú eú (ölen kimse kendisine bir
nafaka aylÕ÷a ödüyor idiyse).

 Ulusal AylÕk : 65 yaúÕn altÕnda olmak, 16
yaúÕndan itibaren Finlandiya’da en az 3 yÕl
oturmak ve evlilikten en az bir çocu÷u
bulunmak.
 Ölüm tarihinde, en az 50 yaúÕnda ve evlenme
tarihinde 50 yaúÕn altÕnda olmak ve ölen kiúi
ile en az 5 yÕl evli olmak.
 Çocuksuz Eú : En az 50 yaúÕnda olup, ölenle
en az 5 yÕldÕr evli olmak, ölen eú 65
yaúÕndan önce, kendisi 50 yaúÕndan önce
evlenmiú olmak veya malüllük aylÕ÷Õ almak.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Ölen kiúiden bir çocu÷u
olmak ve en az 5 yÕldÕr evli olmak.

 Ulusal AylÕk : 16 yaúÕndan itibaren
Finlandiya’da en az 3 yÕl oturmak ve ölüm
tarihinde Finlandiya’da oturmakta olmak.
 Ölüm AylÕ÷Õ : 65 yaúÕndan önce evlenmiú
olmak.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Ölüm tarihinde veya
evvelce sigortalÕ olmak.
yaúÕn
eúe
birlikte
ödenir
birlikte

 Ulusal AylÕk : 18 yaúÕndan, tam
gün ö÷renimde iseler 20
yaúÕndan küçük çocuklar.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : 18 yaúÕndan
küçük çocuklar.
 Yoktur.

 Uyarlama AylÕ÷Õ : 65
altÕndaki
kadÕn/erkek
kesintisiz en az 5 yÕl
oturmuúlarsa 10 ay için
(Geçindirilen çocukla
olundu÷u sürece).

 Garanti Edilen AylÕk : Ölen kiúi
øsveç’te en az 3 yÕl (tam aylÕk
için 40 yÕl) oturmuú olmak.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : AylÕ÷a hak
kazandÕran
3
gelir
yÕlÕ
bulunmak.

 Yoktur.

 Ölüm Ödene÷i : Bir vergi yÕlÕnda
gerekli düzeyde prim ödemek.
 Ölüm ödene÷i, dul kadÕn aylÕ÷Õ, dul
erkek ebeveyn ödene÷i ve dul ana
ödene÷i: Meslek hayatÕnÕn en az %
25 inde prim ödemiú olmak (örne÷in,
16 yaúÕndan itibaren ölüm aylÕ÷Õna
hak kazanma yaúÕna kadar).
 Ölüm Ödene÷i : Emeklilik yaúÕna
ulaúmamak, ulaúmÕúsa ölüm tarihinde
“A GRUBU” yaúlÕlÕk aylÕ almakta
olmak.
 Emeklilik yaúÕnÕn altÕndaki kimselere
bazÕ úartlarla aúa÷Õdaki yardÕmlar
ödenir.
- Dul ana ödene÷i,
- Dul
ebeveyn
ödene÷i
(aile
ödeneklerine hak kazanmÕyorsa),
- Dul kadÕn aylÕ÷Õ (45 veya daha yukarÕ
yaúta olmalÕdÕr),
- Ölüm ödene÷i (talep sahibi dulluk
tarihinde 45 yaú ile aylÕk alma yaúÕ
arasÕnda bir yaúta olmalÕdÕr).
 Aile yardÕmÕna müstahak çocuklar.
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2. Hak Sahibi
Evlenirse

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

Eú

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 Dul KadÕn ve Erkek AylÕ÷Õ : Ölen
kimsenin almakta oldu÷u malüllük
veya yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 60 Õ.
Malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ veya
hizmet yÕllarÕ aylÕ÷Õ ile birleúme varsa
sadece % 30 u.
 BoúanmÕú Eú AylÕ÷Õ : YalnÕz ocak
2004 tarihinden önce boúanan
kimseler içindir. YukarÕda belirtilen
aylÕklarla sÕnÕrlÕ olup miktar ilgilinin
evvelce aldÕ÷Õ nafaka aylÕ÷ÕnÕn
miktarÕnÕ geçemez.

 AylÕkla ilgili iki rejim : 1) Dul erkek veya kadÕn
50 yaúÕn altÕnda iseler aylÕk kaldÕrÕlÕr. 2) 3
yÕllÕk ödenek verilir.

 Ulusal AylÕk : Tam miktar ilk 6 ayda her ay
için 262,05 E dur. ølgilinin Finlandiya’da
oturma süresine göre de÷iúir.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Ölenin yetim aylÕ÷Õna hak
kazanan çocuklarÕnÕn sayÕsÕna göre almÕú
oldu÷u aylÕ÷Õn % 70 ine ve % 50 sine
yükseltilir.
 Dul aylÕ÷Õ yaúlÕlÕk veya erken emekli aylÕ÷Õ ile
bütünleútirilir. Bütünleútime belirli bir miktarÕ
aúarsa dul aylÕ÷Õnda ona göre indirim yapÕlÕr.

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 Garanti Edilen Uyarlama AylÕ÷Õ :
YÕlda baz miktarÕn 2,13 katÕ,
daha yüksek gelirlerle uyarlama
halinde ona göre indirim
uygulanÕr.

 Ölüm Ödene÷i: Eúin ölümünde maktu
olarak 2.963 E.
 Dul Erkek Ebeveyn Ödene÷i :
Geçindirdi÷i 16 yaúÕndan küçük çocuk
için 118 E artÕ ek miktar.
 Dul Ana Ödene÷i : Dul kadÕn emeklik
yaúÕna ulaútÕ÷Õnda erkek eú için
belirtilen dulluk niteliklerine sahipse
aynÕ miktar artÕ ek miktar.
 Ölüm Ödene÷i: Ölüm tarihinden
itibaren azami 52 hafta süre ile
geçindirdi÷i çocu÷u bulunmayan 55
veya daha yukarÕ yaútaki dul erkek ve
kadÕnlara haftada 118 E ödenir.
 Dul KadÕn AylÕ÷Õ: Geçindirdi÷i çocu÷u
bulunmayan 55 yaúÕn altÕndaki her
yaúta dul kadÕnlara emeklik yaúÕna
kadar her hafta 118 E ödenir. 45-55
yaú arasÕnda iseler 115 E (55 yaúÕn
altÕndaki her yaú için yÕlda % 7 indirim
uygulanÕr).
 Gelire Ba÷lÕ Ek AylÕk : Eúin gelir
durumuna ba÷lÕ ek aylÕk, dul ana /
baba aylÕ÷Õ ve dul kadÕn aylÕ÷Õ birlikte
ödenir.
 AylÕk kaldÕrÕlÕr. Müúterek oturma
halinde bu oturma zarfÕnda aylÕk
kaldÕrÕlÕr.
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6.Di÷er YardÕmlar

5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar

4.Di÷er YararlanÕcÕlar

3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler

 SigortalÕnÕn aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü. Hak
sahibinin aldÕ÷Õ aylÕklarÕn toplamÕ bu
sÕnÕrÕ aúÕyorsa orantÕlÕ olarak indirim
yapÕlÕr.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yetim AylÕ÷Õ : Ölenin ölümü tarihi
itibariyle almakta oldu÷u veya almasÕ
gereken malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 30 u.

 østihdam edilen kimseler toplu sözleúmelere
göre sigortalÕdÕrlar. YardÕm yaúa göre de÷iúir
ve ölen kimse 60-65 yaúlarÕnda idiyse
miktarda aúamalÕ olarak 3.740 E indirim
uygulanÕr.
 18 yaúÕn altÕndaki her çocuk için 6.030 E ya
kadar ek miktar ödenir. Kaza sonucu
ölümlerde bu yardÕmlar % 50 oranÕnda
artÕrÕlÕr.

 Ulusal AylÕk : Azami miktar söz konusu
de÷ildir.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk :Ölenin aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.

 Baba veya anadan yetimler :
- Ulusal AylÕk : Baz miktar : 18 yaúÕn, tam
gün ö÷renim yapÕyorsa 18-20 yaúÕn
altÕndaki çocuklar için ayda 50,08 E. YalnÕz
18 yaúÕndaki çocuklar için ayrÕca ek miktar
ödenir. AynÕ zamanda baúka bir aylÕk
alanlar için ayda 66,90 E tutarÕnda indirim
yapÕlÕr.
 Gelire Ba÷lÕ AylÕk : Yaú sÕnÕrÕ 18. Miktar yetim
aylÕ÷Õna hak kazanan çocuk sayÕsÕna göre
ölenin almakta oldu÷u aylÕ÷Õn % 33 ü ile %
83 ü arasÕnda bir miktara tekabül eder.
 Baba ve Anadan Yetimler : Ulusal AylÕk : Her
ebeveyn için ayrÕ ödenir / Gelire Ba÷lÕ AylÕk :
AynÕ suretle her ebeveyn için ayrÕ ödenir.
ÇocuklarÕn toplamÕna iki aylÕ÷Õn 1/12 si
ödenir.
 BoúanmÕú eú (gelire ba÷lÕ aylÕk) : Zevcenin
aylÕ÷Õ eski ve yeni eú arasÕnda teksim edilir.
Eski eúe ödenen miktar nafaka aylÕ÷Õ
miktarÕna göre hesaplanÕr.

 AylÕk sahipleri için lojman
ödene÷i : Ayda 492 E ya kadar
ödenen lojman giderlerinin % 91
i ödenir, ayrÕca bazÕ koúullarla
ek miktar ödenir.

 Ölen kimse ile (evli olmaksÕzÕn)
müúterek yaúayan kimse,
geçmiúte evli idiyseler veya her
ikisi ölüm tarihi itibariyle bir
çocuk bekliyor idiyseler eú
benzeri kimse olarak kabul
edilir.
 Ölenin aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.

 Çocuk 18 yaúÕn, ö÷renimde ise
20 yaúÕn altÕnda ise yetim aylÕ÷Õ
ölen ebeveynlerden her biri için
baz miktarÕn % 30 u artÕ ölenin
gelir durumu ile orantÕlÕ aylÕ÷a
esas miktarÕn % 30 u olmak
üzere hesaplanÕr.
 Birden fazla çocuk varsa bu
miktar di÷er her çocuk için % 20
oranÕnda puan arttÕrÕlÕr ve
aralarÕnda
eúit
olarak
paylaútÕrÕlÕr.
 AylÕ÷Õn toplam miktarÕ her
ebeveyn için baz miktarÕn en az
% 40 Õ olup ailenin aylÕ÷ÕnÕn %
100 ünü aúamaz.

 Asgari gelir olarak bir yardÕm almakta
olan, iúsizlik ödene÷i alan, düúük
gelirli kimselere tanÕnan mali
indirimden yararlanan (sakat kimse
ise), lojman ödene÷i alan, yerel vergi
ödene÷inden yararlanan kimselerin
ölümlerinde Sosyal Fondan cenaze
gideri yardÕmÕ yapÕlÕr. AyrÕca di÷er
bazÕ cenaze giderleri için de 1.037 E
yardÕm sa÷lanÕr.

 Söz konusu de÷ildir.

 Yoktur.

 Baba veya Anadan Yetimler : Dul
erkek ebeveynin ve dul ananÕn
ödenekleri aile yardÕmÕna müstahak
her çocuk için üst düzeyde
ödeniyorsa miktar 14 E dur.
 Baba ve Anadan Yetimler : bir vesaye
ödene÷i : Bakmak üzere bir çocu÷u
ailelerine kabul eden kimselere bazÕ
úartlarla haftada 18 E ödenir. BazÕ
istisnai durumlarda vesayet ödene÷i
yalnÕz bir ebeveyn ölürse ödenir. AynÕ
çocuk için üst düzeyde aile ödene÷i
ödeniyorsa 14 E olarak ödeme yapÕlÕr.
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 Yoktur.

 Yoktur.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

8. Azami AylÕk

Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 Yoktur.

7. Asgari AylÕk

 AylÕklar vergiye tabidir. Düúük aylÕk sahipleri
yine de vergiye tabi olmayan küçük bir
dilimden yararlanÕrlar. YalnÕz ulusal aylÕk
alÕnÕyorsa bu aylÕk gelir vergisinden
ba÷ÕúÕktÕr.
 Lojman ödene÷inden ve toplu yaúam
sigortasÕ yardÕmlarÕndan vergi kesilmez.
 YÕllÕk aylÕ÷Õn vergiye tabi olmayan dilimi
belediye ve devlet vergilerine göre de÷iúir.
AylÕk vergiye tabi olmayan dilimi aúarsa
aúan kÕsmÕn % 70 i oranÕnda indirim yapÕlÕr.
AylÕk bazÕ miktarlardan fazla ise indirim
uygulanmaz.
 AylÕk sahipleri vergiye tabi gelirin % 1,5 i
oranÕnda hastalÕk primi öderler.

 Yoktur.

 Yoktur. ølk 6 ay için bir geçiú süreci
sübvansiyonu ödenir. (bk. yukarÕda
“YardÕmlar”).

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr. Ancak, lojman ek
yardÕmÕ, sakatlÕk ödene÷i ve
özel giderleri içeren sakat çocuk
tedavi ödene÷inin bir kÕsmÕ
vergiden ba÷ÕúÕktÕr.

 AylÕklar ölenin baz gelir
miktarÕnÕn 7,5 katÕnÕ aúan
gelirler üzerinden hesaplanmaz.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.
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 Dul ana ödene÷i, dul erkek ebeveyn
ödene÷i, ölüm ödene÷i ve dul kadÕn
aylÕ÷Õ vergiye tabidir.

 Baz aylÕ÷Õn % 25 miktarÕndaki asgari
tutarÕ (primler ölen kocanÕn 16
yaúÕndan itibaren ölümden önceki
vergi yÕlÕna veya 65 yaúÕna kadar
mesleki yaúamÕnÕn en az % 25 i
boyunca ödenmiúse veya kredi olarak
kaydedilmiúse)
ödenir.
Di÷er
ödenekler için özel kurallar uygulanÕr.
 Azami miktar, asgari miktar için
belirtilen úartlarla primler mesleki
yaúamÕn en az % 90 Õ üzerinden
ödenmiúse veya kredi olarak
kaydedilmiúse ödenir. Ölüm ödene÷i
ve gelire ba÷lÕ ek aylÕk asgari miktar
için belirtilen kurallara tabidir.
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 Ücretliler için, ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ ödenekleri
içeren
zorunlu
sigorta
sistemi.

 Bütün özel sektör ücretli
çalÕúanlarÕ
için
zorunlu
sigorta uygulamasÕ.
 Do÷rudan çiftçilik, ortakçÕlÕk,
zanaatkârlÕk
ve
tacirlik
yapanlar için ulusal korumayÕ
amaçlayan özel bir rejim
(INPS) mevcuttur.

Uygulama AlanÖ

ùTALYA
 Bk. Tablo V – Malüllük.

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular
KIBRIS
 1980-2002 tarihli Sosyal
Sigorta Kanunu.
 Ücretli, iúveren ve devlet
tarafÕndan finanse edilen
sosyal sigorta rejimi. Bu rejim
aynÕ zamanda iste÷e ba÷lÕ
sigortayÕ da kapsar. Bütün
sigortalÕlar evvelce ücretleri
üzerinden ödenen primler
esas alÕnarak hesaplanan
ölüm
aylÕklarÕndan
yararlanabilirler.
 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
iste÷e
ba÷lÕ
sigortaya
katÕlmak isteyen kimseler ve
yabancÕ bir ülkede bir
KÕbrÕs’lÕ iúveren emrinde
çalÕúanlar için iste÷e ba÷lÕ
sigorta uygulanabilir.
 Sosyal sigorta primi ödemiú
olan ve primlerin kendileri
için hesaplandÕ÷Õ kimseler:
Bütün ücretlileri, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕ
ve
devletin
kendileri için prim ödedi÷i
kimseleri ifade eder.

ÜLKELER
LETONYA
 Bk. Tablo V – Malüllük. –
YaúlÕlÕk.
 Primlerin ödendi÷i veya
hesaplandÕ÷Õ gelirlere ve
sigortalÕlÕk sürelerine ba÷lÕ
yardÕmlarÕ içeren sigorta
rejimi.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)

 1. Ayak : Bütün aktif kimseler
ve ülkede oturan aktif
olmayan kimseler.
 2. Ayak : 17 yaúÕnÕ doldurmuú
olup 1. Ayak zorunlu sosyal
sigortaya tabi olan ve yÕlda
16.310 E dan fazla geliri olan
ücretliler. Ücretli kimse eúinin
veya
çocuklarÕnÕn
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak veya
ayrÕ yaúadÕ÷Õ eúin bakÕm
yükümlülü÷ünü
yerine
getirmek zorundadÕr.
 Prime tabi olmayan ücretliler
ve ücretli çalÕútÕran iúverenler
için iste÷e ba÷lÕ sigorta
uygulanÕr.

LùCHTENSTEùN
 Bk. Tablo V – Malüllük. –
YaúlÕlÕk.
 1.Ayak: Lichtenstein’de oturan
veya çalÕúan bütün kimseler
için primlere (kÕsmi itibari
primler) ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren, varlÕ÷Õn korunmasÕnÕ
amaçlayan zorunlu sosyal
sigorta sistemi.
 2. Ayak : Zorunlu sigorta
sistemi.

 Ücretliler
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar (yÕllÕk gelirleri 12
asgari
ücreti
aúÕyorsa)
zorunlu rejime katÕlmak
zorundadÕrlar.

LùTVANYA
 Bk. Tablo V – Malüllük. –
YaúlÕlÕk.
 Ücretlerin
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn hak sahiplerine
iliúkin yardÕmlarÕ garanti eden
sosyal sigorta rejimi.
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Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Hak sahibi eú, boúanmÕú eú,
ebeveyn, erkek ve kÕz
kardeúler,
geçindirilen
çocuklar ve torunlar.

 Yoktur.

 øú göremez durumda olup
evvelce sigortalÕ tarafÕndan
bakÕlan dul kadÕn ve erkek,
geçindirilen çocuklar.

 Yoktur.
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 Hak sahibi eú ölüm aylÕ÷Õ
almaz.
 Çocuklar, di÷er kimseler
(erkek ve kÕz kardeúler
torunlar).

 15 yaúÕndan yukarÕ olup
Letonya’da sürekli olarak
oturan ve zorunlu sigortaya
tabi olmayanlar, Devlet
AylÕklarÕ Kanunu uyarÕnca
henüz yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almamÕú
olanlar
kamu
sosyal
sigortasÕna iste÷e ba÷lÕ
olarak
katÕlabilirler.
Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlarÕn eúleri:
Sosyal sigortaya, malüllük,
hastalÕk
ve
analÕk
sigortalarÕna iste÷e ba÷lÕ
olarak katÕlabilirler. ùu úartla
ki, bunlarÕn zorunlu sigortaya
tabi olmalarÕ, 15 yaúÕndan
yukarÕ olup sürekli olarak
Letonya’da oturmalarÕ ve
emeklilik yaúÕna ulaúmÕú
bulunmalarÕ gerekir.
 1. ve 2. Ayak : Ölüm tarihi
itibariyle evli olan dul
erkek/kadÕn, öz çocuklar,
evlatlÕk çocuklar, sigortalÕnÕn
bakÕmÕna
terkedilmiú
çocuklar, nafaka aylÕ÷Õ alan
boúanmÕú eú.

 1. Ayak : Diplomatik
ayrÕcalÕklar
vardÕr,
yurt
dÕúÕndaki kiúilere benzeri
kurallar uygulanÕr.
 2. Ayak : Evvelce zorunlu
sigortaya tabi olan veya esas
olarak ba÷ÕmsÕz mesleki
faaliyet icra edenler, en az
2/3 oranÕnda malül olanlar
veya yurt dÕúÕnda çifte
sigortalÕlÕk
yükümlülü÷ü
taúÕyanlar
ba÷ÕúÕklÕktan
yararlanÕrlar.

 Dul erkek/kadÕn, eú, çocuklar,
bakÕmÕ üstlenilen çocuklar,
eúin
çocuklarÕ,
kendi
ebeveynlerinden
evvelce
ölüm
aylÕ÷Õ
almayan
çocuklar. Di÷er kimseler :
Yasal vasi olarak tayin
edilmiú kimseler.

 Bk. YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ.
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3. Çocuklar

2. Hak Sahibi Eú

Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

 18
yaúÕna,
tam
gün
ö÷renimde ise 21 yaúÕna,
yüksek ö÷renimde ise 26
yaúÕna kadar.

 Dul erkek/dul kadÕn, boúanma
halinde dul eú nafaka aylÕ÷Õ
alÕyor idiyse mahkeme kararÕ
ile
ölüm
aylÕ÷Õndan
yararlanabilirler.

 Normal AylÕk : 5 yÕl prim
ödeme süresi ( 3 ayÕnÕn son
5 yÕlda geçmesi gerekir) veya
15 yÕl sigortalÕlÕk süresi.
 AyrÕcalÕklÕ AylÕk : Ölümün
hizmet nedeniyle meydana
gelmesi halinde ve iú kazasÕ
sonucu ödenek alÕnmasÕ söz
konusu ise ba÷lanÕr.
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 Yaú sÕnÕrÕ uygulamasÕ :
- Normal : 5 yaú,
- Evli olmayan erkek çocuklar,
tam gün ö÷renim yapan
ö÷renciler veya askerlik
hizmetini yerine getiren
çocuklar : 25 yaú,
- Evli olmayÕp tam gün ö÷renim
yapan kÕz çocuklar : 23 yaú,
- Bekâr ve yalnÕz baúÕna
yaúama
gücüne
sahip
olmayan çocuklar : Yaú sÕnÕrÕ
yoktur.

 Ölüm tarihi itibariyle en az
156 hafta prim ödeme süresi.
 øú kazasÕ sonucu ölümde süre
koúulsuz.
 Prim ödeme süresini yerine
getirmiú
olanlarÕn
hak
sahiplerine maktu bir miktar
ödenir. SigortalÕ yeniden
evlenmiúse eúine aylÕ÷Õn 1
yÕllÕk tutarÕ ödenir.
 Dul kadÕn : Ölüm tarihine
kadar
sigortalÕnÕn
yükümünde olmasÕ veya
onunla birlikte yaúamasÕ
gerekir.
 Dul erkek : Ölen kadÕn
sigortalÕya ba÷ÕmlÕ olmalÕ ve
yaúamÕnÕ yalnÕz baúÕna
devam ettirmeye elveriúli
olmamalÕdÕr.

 18 yaúÕndan, orta ö÷renimde,
meslek
lisesinde
veya
yüksek ö÷renimde bulunan
çocuklar için 24 yaúÕndan
küçük çocuklar ve 18
küçük
sakat
yaúÕndan
çocuklar
sigortalÕnÕn
geçindirmekle yükümlü olup
olmadÕklarÕna bakÕlmaksÕzÕn,
aylÕk alÕrlar. Evlilik dÕúÕ
ebeveynden aylÕk almayan
çocuklar da yararlanÕrlar.

 Hak sahibi eú için ölüm
yardÕmÕ yoktur.

 Reel sigortalÕlÕk süresi artÕ
emeklilik
yaúÕna
kadar
potansiyel sigortalÕlÕk yÕl
sayÕsÕ.

 1. Ayak : Genel olarak 18
yaúÕnÕ dolduruncaya kadar
formasyonda iseler azami 25
yaúÕna kadar.

 1. ve 2. Ayak : Ölüm tarihi
itibariyle yasal olarak evli
olmak.

 1. Ayak : 1 yÕl prim ödeme
süresi.
 2. Ayak : Prim ödeme úartÕ
yoktur.

 Dul eú en az 5 yÕldan beri
ölen eúle evli olmalÕdÕr.
 Dul eú ölen sigortalÕnÕn
çocuklarÕnÕn bakÕmÕ ile
meúgul olmalÕdÕr.
 Dul eúin emeklili÷ine azami 5
yÕl kalmÕú olmalÕ veya malül
olmalÕdÕr.
 Ölüm aylÕ÷Õ ba÷lanacak dul eú
yoksa 18 yaúÕndan önce 1.
grup malül olan ve yetim
aylÕ÷Õna
hak
kazanan
sigortalÕnÕn eúi çocuklar
tarafÕndan
bakÕlmakta
olmalÕdÕr.
 Yaú sÕnÕrÕ úöyledir:
- Normal : 18 yaú,
- BazÕ ö÷retim kurumlarÕnda
ö÷renim yapan ö÷renciler :
DiplomalarÕnÕ alÕncaya kadar
veya 24 yaúÕna kadar.
 18 yaúÕndan önce 1. grup
malül çocuklar.

 Ulusal sosyal sigortadan
malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
almak.
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2. Hak Sahibi
Evlenirse

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

4. Di÷er kimseler

Eú

591

 AylÕk kaldÕrÕlÕr. 2 yÕlÕk ödenek
verilir.

 SigortalÕnÕn
aylÕ÷Õ
için
öngörülen asgari ve azami
miktar
nazara
alÕnarak
hesaplanan malüllük/yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 60 Õ.
 Eylül 1995 ten beri tek
yararlanÕcÕ bir çocuk ise
yüzde oranÕ % 70 e çÕkarÕlÕr.
 Reúit olmayan birden fazla
çocuk varsa, ö÷renci veya
sakat çocuk mevcutsa di÷er
aylÕklarla birleúmede sÕnÕr
yoktur.

 Ebeveynler, sigortalÕnÕn erkek
veya kÕz kardeúleri (baúka
hak sahibi yoksa)
 Torunlar
(Anayasa
Mahkemesinin
180/1999
sayÕlÕ KararÕ ile).

 AylÕk artÕk ödenmez. 1 aylÕk
tutarÕna eúit maktu bir miktar
ödenir (geçindirilen kiúi
zamlarÕ hariç).

 Baz AylÕk : Ölen sigortanÕn
sigortaya
tabi
geliri
ortalamasÕnÕn
düúük
kÕsmÕnÕn % 60 Õ. Geçindirilen
1-3 çocuk bulunmasÕ halinde
oran ilgilisine göre % 80, %
90 veya % 100 e yükseltilir.
 Ek AylÕk : Ödenmekte olan
veya ödenmesi gereken
malüllük / yaúlÕlÕk ek aylÕ÷ÕnÕn
% 60 Õ.

 Yoktur.

 Bilgi yok.

 Hak sahibi eú için yardÕm
yoktur.

 18-24
yaúÕndan
küçük
torunlar, erkek ve kÕz
kardeúler (bazÕ úartlarla)

 1. Ayak : Ölen kimsenin
nazari aylÕ÷ÕnÕn % 80 i.
SigortalÕ 45 yaúÕndan önce
ölürse
mesleki
faaliyet
zammÕ ödenir (bk. Tablo V –
malüllük).
 Dulluk AylÕ÷Õ çocuklu dul eú
için veya 45 yaúÕndan sonra
en az 5 yÕl evli olmak koúulu
ile sÕnÕrsÕz olarak ödenir.
Di÷er hak sahibi eúler evlilik
süresine ve dul eúin yaúÕna
göre 2-5 yÕlla sÕnÕrlÕ olarak
dulluk aylÕ÷Õ alÕrlar.
 2. Ayak : AylÕk dulluk süresi
zarfÕnda
veya
sigortalÕ
yaúasaydÕ
hangi
yaúta
emekli olacak idiyse o tarihe
kadar ödenir. Hak sahibi
sonra yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak
kazanÕr. AylÕk nazara alÕnan
asgari ücretin belirli bir
yüzdesi olarak tespit edilir.
 Dul Erkek/ Dul KadÕn AylÕ÷Õ :
Nazara alÕnan ücretin en az
% 18 i.
 østisnai hallerde toptan ödeme
yapÕlÕr.
 1. ve 2. Ayak : AylÕk kaldÕrÕlÕr.
Hak, boúanma halinde iade
edilmez.

 1. ve 2. Ayak : SigortalÕnÕn
ölüm tarihi itibariyle nafaka
aylÕ÷Õna hak kazananlar.

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.
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 Hak sahibi aylÕ÷Õ ve yetim
aylÕ÷Õ sigortalÕnÕn almakta
oldu÷u malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna göre veya aylÕk
almÕyor idiyse ölüm tarihinde
2. Grup malüllük için almasÕ
gereken Malüllük aylÕ÷Õna
göre hesaplanÕr. Ödeme
aúa÷Õdaki úekilde yapÕlÕr:
- Eú : % 20,
- Her yetim : % 25.

 Ölen sigortalÕnÕn çocuklarÕ ile
meúgul olan vasi, 18
yaúÕndan önce malül olan
kimse (yetim aylÕ÷Õna hak
kazanÕyorsa veya hak sahibi
yoksa).
 1995 ten önce dul kalan erkek
eú baz aylÕ÷Õn % 25 ini alÕr.
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5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar

4.Di÷er YararlanÕcÕlar

3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler : Hak sahibi eúin
aylÕ÷Õ ile birleúme halinde
çocuk baúÕna % 20. Üç
çocuktan itibaren, çocuk
sayÕsÕna bölünen aylÕ÷Õn %
40 Õ. Hak sahibi eúin
çalÕúmasÕ hariç, aile yardÕmÕ
verilmez. Hak sahibi eú aylÕk
almÕyorsa her yetim için %
40. Üç çocuktan itibaren artÕú
yapÕlÕr.
 Babadan ve Anadan Yetimler
: Çocuk baúÕna % 40. Üç
çocuktan itibaren, aylÕk
çocuk sayÕsÕna bölünür.
 Ebeveynler, erkek ve kÕz
kardeúler:
SigortalÕnÕn
türetti÷i miktarÕn % 15 i
(baúka hak sahibi yoksa).
 SigortalÕ aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 90 Õ.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Dul eú için :
- Baz Miktar: Geçindirilen 3. kiúi
varsa sigortaya tabi gelirin
düúük miktarÕnÕn % 100 ü.
- Ek AylÕk : Sabit azami miktar
yoktur, hesaplamada gelir
tavanÕ uygulanÕr.
 Yetimler : Baz Miktar:
Sigortaya tabi baz gelirin %
40 Õ.
- Ek AylÕk : Ödenmekte olan
veya ödenmesi gereken Ek
Dulluk AylÕ÷ÕnÕn % 50 si (iki
veya daha fazla yetim varsa
% 100).

 Tek ebeveynli yetimler: BazÕ
kurallarla % 50 - % 90.
 øki ebeveynden yetimler :
YukarÕdaki aylÕklar toplamÕ.

 Bir ebeveynden yetim olanlar
: Eúin ödene÷i çeúitli
kurallarla çocuklara yansÕtÕlÕr.
 Babadan
veya
Anadan
Yetimler : Baz AylÕk ve Ek
AylÕk : % 40, % 50.

 1. ve 2. Ayak : Nafaka aylÕ÷Õ
alan boúanmÕú eú (ancak,
dulluk aylÕ÷Õ kaldÕrÕlan nafaka
aylÕ÷ÕnÕn miktarÕ ile sÕnÕrlÕdÕr)
 1.Ayak: Yetim aylÕklarÕ ana
veya babanÕn aylÕklarÕna
ilave
edildi÷inde
yÕllÕk
ortalama referans gelirin %
10 undan fazlasÕnÕ aúarsa,
indirim yapÕlÕr.
 2. Ayak : Azami miktar yoktur.

 1. Ayak : Babadan veya
anadan yetimler için ölenin
nazari aylÕ÷ÕnÕn % 40 Õ.
 Babadan
veya
Anadan
Yetimler
:
YukarÕdaki
oranlarÕn toplamÕ.
 2. Ayak : Baz ücretin yÕllÕk %
6 sÕ. AyrÕca 1. ayakla ilgili
hükümler kÕyas yoluyla
uygulanÕr.

 Yetim sayÕsÕ az ise, her yetim
aylÕ÷Õn % 25 ine ve toplam %
80 ine eúit bir miktar alÕr.
Kimse
ölüm
aylÕ÷Õ
alamÕyorsa her yetim aynÕ
miktarlarÕ alÕr. Vasilerin her
biri bütün vasilerle ilgili
aylÕ÷Õn % 20 sini alÕr.

 Yoktur.

 Tek ebeveynden yetimler: bk.
YukarÕda “hak sahibi eú”.
 øki ebeveynden yetimler :
Ebeveynin her biri için tespit
edilen miktar.
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 øtalya Emeklilik Kurumu için
yÕlda 13 kez olmak üzere
ayda 0,01.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

kurallarÕ

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

 Yoktur.

 Ayda 412,18 E.

7. Asgari AylÕk

8. Azami AylÕk

 SigortalÕ en az 5 yÕl prim
ödemiúse, ödenen primler
toplamÕ hak sahiplerine tek
ödenek olarak ödenir: Asgari
22,31 E, Azami : 66,93 E.
 Tercih sÕrasÕ : Eú, çocuklar,
üstsoy (ana, baba).

6.Di÷er YardÕmlar

 Yoktur.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

 Dul eú : Sigortaya tabi düúük
gelir payÕnÕn % 100 ü (üç
çocuk varsa)
 Ek AylÕk : Sabit azami bir
miktar yoktur.

 Ölüm Ödene÷i :
- Bir sigortalÕnÕn veya emeklinin
ölümünde maktu olarak 517
E.
- Geçindrilen kimse için: 258 E.
 Ödeme úartlarÕ, sigortalÕ kaza
dÕúÕ bir nedenle ölmüúse,
dulluk aylÕ÷Õ ile aynÕdÕr.
 SigortalÕ bir kaza veya meslek
hastalÕ÷Õ sonucu ölmüúse
ölüm ödene÷i, prim ödeme
koúullarÕ yerine getirilmemiú
olsa dahi ödenir.
 Emeklinin ölümünde ödenek
koúulsuz ödenir.
 Dul eú : Toplam baz aylÕ÷ÕnÕn
% 85 i.

 Yoktur.

 YÕllÕk
tavan
uygulanÕr.

ba÷ÕúÕklÕ÷Õ

 Ocak 1996 dan sonraki
aylÕklar vergiye tabidir.

 Azami aylÕk tanÕmlanmamÕútÕr,
ancak yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn
hesaplanmasÕnda kullanÕlan
prim tavanlarÕ esas alÕnÕr.

 Asgari aylÕk ulusal sosyal
güvenlik aylÕ÷Õna eúittir (ayda
54 E). Çocuklara eúit
paylarla da÷ÕtÕlÕr. øki ebeveyn
de ölmüúse çocuklarÕn her
birine ödenecek aylÕk sosyal
güvenlik ulusal aylÕ÷ÕnÕn %
50 sinin altÕnda olamaz.

 Hak sahibi aylÕklarÕ uygun
olmayan
staj
koúullarÕ
nedeniyle
ba÷lanmÕyorsa,
çocuklar
arasÕnda
eúit
paylarla ayda 54 E olmak
üzere ulusal aylÕk ödenir.
 Cenazeyi kaldÕran kiúiye bir
aylÕk
tutarÕnda
cenaze
ödene÷i verilir.

 1. Ayak : Ek yardÕmlar hariç
ölüm aylÕklarÕ vergiye tabidir.
 2. Ayak : AylÕklar ve toptan
ödemeler vergiye tabidir.
 Vergi dÕúÕ % 70 lik miktar 1.
Ayak aylÕklarÕ için tahsis
edilir.
 2.Ayak: Ölüm yardÕmlarÕ için
finansman derecesine göre
eú, çocuklar ve ebeveynler
için % 20, % 25, % 30 (kimi
durumlarda % 35) ve di÷er
kimseler için % 20 ba÷ÕúÕklÕk
uygulanÕr.
 Yoktur.

 Yasal olarak asgari aylÕk
uygulamasÕ yoktur. Oturma
koúuluna gelir ve servet
durumuna ba÷lÕ olarak ek
yardÕmlar sa÷lanÕr.
 1. Ayak : Dul AylÕ÷Õ : Ayda
544 E / Yetim aylÕ÷Õ 572 E.
 2. Ayak : Dul aylÕ÷Õ : YÕlda
nazara alÕnan ücretin % 18 i.
/ Yetim AylÕ÷Õ : her yetim için
alÕnan ücretin % 6 sÕ.
 1. Ayak : Dul AylÕ÷Õ : Ayda
1.087 E / Yetim AylÕ÷Õ : Ayda
544 E (13 kez ödenir).
 2. Ayak : Azami aylÕk yoktur,
çünkü yalnÕz asgari yardÕmlar
tespit edilir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.
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 ølgilinin sigortaya tabi gelirleri
ve sigortalÕlÕk süresi nazara
alÕnarak hesaplanan gelirlere
ba÷lÕ sosyal sigorta aylÕ÷ÕnÕn
bir kÕsmÕ. Sigortaya tabi
bireysel gelirler en çok
ortalama gelirlerin 5 katÕdÕr.

 Yoktur.

 Bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ
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Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

 Hak sahibi eú, yeniden
evlenmemiú olan boúanmÕú
eú, meúru, meúrulaútÕrÕlmÕú,
gayri meúru, evlatlÕk çocuklar
ve
sigortalÕnÕn
evine
bakÕlmak üzere alÕnan yetim
çocuklar, hak sahibi eúe
eúde÷er sayÕlan ebeveynler,
direk hÕsÕmlar, ileri dereceye
kadar hÕsÕmlar, reúit olmayan
evlatlÕk çocuklar.

 Tesadüfi olarak çalÕúan,
çalÕúmalarÕ yÕlda 3 ayÕ
geçmeyen kimseler, mesleki
gelirleri asgari sosyal ücretin
1/3 ünü geçmeyenler zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar.

 Bir mesleki faaliyet icra eden
kimseler
için
zorunlu
uygulama.

Uygulama AlanÖ

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Aktif nüfus için, ölen kimsenin
maktu ücretine dayalÕ aylÕ÷a
ba÷lÕ ödenekleri içeren
zorunlu
sosyal
sigorta
sistemi.

LÜKSEMBURG
 1987 tarihli Kanunla de÷iúik
Sosyal Sigortalar Kodu
(Kitap III).

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Dul eú, boúanmÕú eú,
müúterek olan çocuklar,
ebeveynler,
büyük
ebeveynler, evlatlÕk edinen
ebeveynler.

 Aktif kimseler ve benzeri
gruplar, gelir yardÕmÕ alanlar,
iúsizlik ödene÷i alanlar,
emeklilikten önce iúsizlik
ödene÷i alanlar, aile yardÕmÕ
alanlar ve bakÕm sa÷layan
kimseler, askerlik hizmeti
veya zorunlu sivil hizmet
yapanlar,
di÷er
bazÕ
kimseler.
 Yoktur.

 DayanÕúma ilkesine dayalÕ
sosyal
sigorta
sistemi.
YardÕm miktarÕ ölen kimsenin
ölüm tarihinde almakta
oldu÷u veya almasÕ gereken
aylÕkla belirlenir.

MACARùSTAN
 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Dul eú, çocuklar, kaza sonucu
ölenlerin ebeveynleri, ölen
kocasÕndan
18
yaúÕnÕ
doldurmamÕú bir çocu÷a
bakan kimse, di÷er kimseler.

 Yoktur.

 Ücretliler, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
gelir sahipleri, ö÷renciler
(aktifseler ücretliler grubuna
veya
ba÷ÕmsÕz
çalÕúan
grubuna dahildirler).

ÜLKELER
MALTA
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu.
 Ölüm AylÕ÷Õ Kanunu (KÕsÕm
58).
 Ölen kimsenin aylÕ÷Õna dayalÕ
sosyal gelir.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)

 Ölenle müúterek oturan
partnerler, ana ve babadan
yetimler,
ebeveynlerinden
birini kaybeden 18 yaúÕndan
küçük bir çocu÷a bakan
kimseler.

 Yoktur.

 Gelirleri veya milliyetleri ne
olursa olsun, 65 yaúÕna
kadar
bütün
oturanlar,
Hollanda’da çalÕúÕp vergi
ödeyen 65 yaúÕn altÕndaki
herkes sigortalÕdÕr.

 Gelire dayalÕ maktu ödenekler
üzerinden primlerle finanse
edilen üniversel kapsamlÕ
sistem.

HOLLANDA
 Hak Sahipler Genel Kanunu
(ANW).

 65 yaúÕn altÕndaki hak sahibi
eú, ölenin metresi, 18-20
yaúÕndan küçük çocuklar (
bazÕ úartlarla).

 Yoktur.

 Üniversel ve zorunlu da÷ÕtÕm
sistemi. Üç temel unsurdan
oluúur: 1) Oturma süresine
dayalÕ baz aylÕk, 2) Gelire
ba÷lÕ ek aylÕk, 3) Ek aylÕk
almayan veya ek aylÕ÷Õ özel
bir ek yardÕmÕn altÕnda olan
kimseler için Özel Ek
YardÕm.
 Bütün oturanlar.

NORVEÇ
 1997 tarihli Ulusal Sosyal
Sigorta Kanunu.
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2. Hak Sahibi Eú

Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

 Hak sahibi eú ölen kimse ile
en az 1 yÕl evli olmalÕdÕr (bu
evlilikten
bir
çocu÷un
bulunmasÕ veya ölümün kaza
sonucu meydana gelmesi
hariç).
BoúanmÕú
eúin
yeniden evlenmemiú olmasÕ
gerekir.

 Ölümden önceki 3 yÕl zarfÕnda
12 ay sigortalÕlÕk süresi. Bu
süre
benzeri
sürelerle
çakÕúÕyorsa bir o kadar
yaygÕnlaútÕrÕlÕr.
SigortalÕ
mesleki faaliyetinde bir iú
kazasÕ
veya
meslek
hastalÕ÷Õna maruz kalÕrsa staj
koúulu aranmaz.

 Geçici veya Sürekli Dul
Erkek/KadÕn AylÕ÷Õ : Eú
evlendi÷i tarihte emeklilik
yaúÕna ulaúmÕú idiyse, ölen
kimse ile 5 yÕldan fazla
oturmuú olmasÕ veya ondan
bir çocu÷unun bulunmasÕ
koúulu ile en az 1 yÕl süre ile
yardÕma
hak
kazanÕr.
Müúterek oturan evli çiftler
bir çocuklarÕ varsa veya
çocuksuz olup 10 yÕl birlikte
oturmuúlarsa yardÕma hak
kazanÕrlar. Ölen kimseden
boúanmÕú veya ayrÕlmÕú
durumda
bulunan
hak
sahipleri 1 yÕldan beri nafaka
aylÕ÷Õ almakta iseler aylÕ÷a
hak kazanÕrlar.
 Sürekli Dul AylÕ÷Õ : Geçici dul
aylÕ÷Õ, talep sahibi emeklilik
yaúÕnÕ aúmÕúsa veya malülse
veya ölen kimseden yetim
aylÕ÷Õna hak kazanan (reúit
olmayan) en az iki çocu÷u
varsa, sürekli dul aylÕ÷Õ
niteli÷ini taúÕr.

 Fiili olarak bir malüllük veya
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna
veya
ölümüne neden olan bir
malüllük
aylÕ÷Õna
hak
kazanmak için primli bir
faaliyet icra etmek.

 Ölen sigortalÕnÕn hak sahibi
dul eúi dullu÷undan hemen
önce baúka bir eúin yasal
yükümlülü÷ünde
idiyse
yardÕma hak kazanÕr. Dul
eúin
yardÕma
hak
kazanmamasÕ ile ilgili baúka
özel kurallar da vardÕr.

 Dul AylÕ÷Õ : YÕlda 20-50 adet
prim ödemek veya toplam en
az 156 hafta prim ödemek.
sigortalÕ

 Hak sahibi eú, baúka bir
aileye mensup olmayan 18
yaúÕndan küçük bekar bir
çocu÷u varsa veya en az %
45 iú göremez durumda ise
veya ocak 1950 den önce
do÷muúsa
ölüm
aylÕ÷Õ
alabilir. AylÕk 65 yaúÕnda
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna çevrilir.

 Ölüm
tarihinde
olmak.
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 Ölümden hemen önce 3 yÕl
sigortalÕ olmak veya 3 yÕl
aylÕk almak.
 Bu úart yerine gelmemiúse,
hak sahibi bir sigortalÕ ölen
kimsenin
sigortalÕ
olmasÕndan 1 yÕl sonra (ölen
kimse ölüm tarihinde sigortalÕ
idiyse ve 16 yaúÕndan sonra
toplam 5 yÕldan fazla
sigortalÕlÕ÷Õna
ara
vermemiúse) yardÕma hak
kazanabilir.
 Ölüm aylÕ÷Õna hak kazanmak
için
ölen
kimseden
çocuklarÕnÕn bulunmasÕ veya
onunla en az 5 yÕl evli olmasÕ
gerekir.
BoúanmÕú
ve
yeniden
evlenmiú
olan
kimse, boúandÕktan sonra
azami 5 yÕl zarfÕnda ölen
eúinden
nafaka
aylÕ÷Õ
alÕyorsa
veya
evlili÷i
çocuksuz olarak en az 25 yÕl
sürmüúse veya 15 yÕl
çocuklu evlilik yapmÕúsa
yardÕma hak kazanÕr.
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2. Hak Sahibi
Evlenirse

Eú

 AylÕk kaldÕrÕlÕr. Evlenme 50
yaúÕndan önce olursa 60
aylÕk, 50 yaúÕndan sonra
olursa 30 aylÕk toptan ödeme
yapÕlÕr. Özel maktu ve nisbi
zamlar hariçtir.

 Süreye ba÷lÕ aylÕk her
sigortalÕlÕk yÕlÕ için 1/40
oranÕnda yapÕlan maktu
zamlardan
ve
primli
çalÕúmadan ileri gelen nisbi
zamlardan oluúur. Maktu
zamlarÕn tamamÕ, nisbi
zamlarÕn ¾ ü ödenir. YÕl sonu
ödene÷i tam mesleki faaliyet
için 539,52 E dur, kÕsmi
mesleki faaliyet için indirim
uygulanÕr.

 Eú ve benzeri kimseler
(de÷iúik koúullar uygulanÕr).

4. Di÷er kimseler

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

 18 yaúÕnda veya ö÷renim
yapÕyorsa veya sakatsa 27
yaúÕnda olmak.

3. Çocuklar

 Dul aylÕ÷Õ, dul eú yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna
hak
kazanma
yaúÕndan önce evlenirse
sona erer.

 Geçici Dul AylÕ÷Õ : Ölen
kimsenin malüllük aylÕ÷ÕnÕn
% 50 si 12 ay için ödenir. Bu
süre ölen kimsenin çocu÷una
bakÕyorsa 18 aya çÕkartÕlÕr.
 Sürekli Dul AylÕ÷Õ : Malüllük
aylÕ÷ÕnÕn % 50 si. Dul eú
yaúlÕlÕk, malüllük aylÕ÷Õ veya
iú kazasÕ geliri alÕyorsa
ödeme % 25 indirimli yapÕlÕr.

 Yaú sÕnÕrÕ :
- 16 yaú, tam gün ö÷renim
yapÕyorsa 25 yaú.
 Malül yetim çocuklar için
tavan uygulanmaz.
 Ebeveyn aylÕ÷Õ aúa÷Õdaki
ebeveynlere ödenir :
- Sakatlar veya 65 veya daha
yukarÕ yaúta olanlar,
- ølgilinin ölümünden önceki yÕl
boyunca çocuklarÕ veya
torunlarÕ tarafÕndan bakÕlanlar,
- Ölen çocu÷u malüllük veya
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alanlar,
- EvlatlÕk edinen ebeveynler
(evvelce 10 yÕl süre ile
baktÕklarÕ
çocuklarÕ
var
idiyse).

 AylÕk kaldÕrÕlÕr. Dul aylÕ÷ÕnÕn
bir yÕllÕk tutarÕ toptan ödeme
olarak verilir.

 Dul aylÕ÷Õ ölen kimsenin
malüllük aylÕ÷ÕnÕn veya 2/3
oranlÕ
aylÕ÷Õn
(hangisi
avantajlÕ ise) 5/6 sÕ ödenir.
 Çocuk Ek E÷itim YardÕmÕ :
Dul eú çalÕúmÕyorsa haftada
9,39 E, çalÕúÕyorsa 1,95 E
alÕr.

 Yetim AylÕ÷Õ : Normal olarak
16 yaú.
 Ek Ödenek : 16-25 yaú.
 Kazanç getirici bir iúte (54 E
yu aúan bir iúte) çalÕúmamak.
 øú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õ sonucu ölen ve
geliri yalnÕz kendi geçimine
yeten ebeveynler.

 ølgili kimse biri ile evlenir veya
evlilik hayatÕ yaúarsa ölüm
ödene÷i ödenmez.
 Müúterek yaúama 6 aydan
sonra sona ererse hak sahibi
ebeveyn yeniden ödenek
talebinde bulunabilir.

 Ayda 948,98 E artÕ 55,55 E
tatil zammÕ.
 Hak sahiplerine ödenen genel
ölüm ödene÷i (ANW) gelire
ba÷lÕdÕr, çalÕúmadan elde
edilen
gelirler
tümüyle
düúülür. Gelirin miktarÕna
göre hak sahibi eú için çeúitli
ödeme kurallarÕ vardÕr.

 Ana ve babadan yetimler 16
yaúÕndan (malül iseler 18
yaúÕndan, ö÷renimde iseler
21 yaúÕndan) küçükseler
yetim ödene÷i alÕrlar.
 Ebeveynlerinden
birini
kaybetmiú olan 18 yaúÕndan
küçük bir çocu÷a bakan
kimseler Ba÷ÕmlÕ Çocuk
Ödene÷i alÕrlar.

 Tam oranlÕ ölüm aylÕ÷Õ, baz
aylÕktan ve ölen kimsenin
hak kazandÕ÷Õ Ek AylÕ÷Õn %
55 inden oluúur.
 Ölüm
aylÕ÷Õna
hak
kazanmayan,
fakat
ihtiyaçlarÕnÕ geçici olarak
karúÕlaya bilen kimselere
ölüm aylÕ÷Õ tutarÕnda geçici
bir yardÕm sa÷lanÕr. Her iki
yardÕm gelir durumuna ba÷lÕ
olarak ödenir. ÇalÕúan hak
sahipleri ve çalÕúmak için
formasyona tabi olan hak
sahibi eúler için özel kurallar
uygulanÕr.
 AylÕk kaldÕrÕlÕr. Yeni evlilik 2 yÕl
içinde boúanma ile sona
ererse hak yeniden kazanÕlÕr.

 Yoktur.

 18 yaúÕndan, ö÷renimde veya
ana/babadan yetimseler 20
yaúÕndan küçük olmalarÕ
gerekir.
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Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

8. Azami AylÕk

 Vergi alÕnÕr.

 Asgari yardÕm yetime 1/4
oranÕnda tahsis edilir. Eúin
ölüm aylÕ÷Õ ölenin asgari
aylÕ÷Õna kadar artÕlÕr.
 Rucü aylÕ÷Õ sigortalÕ için
öngörülen
azami
aylÕk
nazara alÕnarak hesaplanÕr.

7. Asgari AylÕk

6.Di÷er YardÕmlar

 SigortalÕnÕn aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.
AylÕklarÕn toplamÕ bu sÕnÕrÕ
aúarsa oranlÕ olarak indirim
uygulanÕr.
 Hak sahibi aylÕklarÕ 3 ay
zarfÕnda ödenir.

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler
:
Aúa÷Õdaki
yardÕmlarÕ alÕrlar :
- SigortalÕnÕn hak kazandÕ÷Õ
veya hak kazanmasÕ gereken
maktu ve özel zamlarÕn 1/3 ü.
- YÕl sonu ödene÷inin 1/3 ü.
- ZamlarÕn 1/4 ü.
 Babadan ve Anadan Yetimler
: Baba ve anadan yetim
aylÕ÷Õ alanlarÕn iki katÕ.
 Baba veya ananÕn aile reisli÷i
nedeniyle bir hak mevcutsa
en yüksek aylÕ÷Õn 2 katÕ.
 Aile yardÕmlarÕ ile birleúme
mümkündür.
 Kamu
hukukuna
göre
hesaplama yapÕlÕr.

5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar

4.Di÷er YararlanÕcÕlar

3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler
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Dul

 Vergi alÕnmaz.

 Dul aylÕ÷Õ için asgari miktar
yoktur.
 Yetim çocu÷a ayda 78 E
ödenir.
 Dul aylÕ÷Õ : Haftada 92 E.

 Yoktur.

 Azami
miktar
yoktur.
YardÕmlarÕn toplamÕ ölen
kimsenin aylÕ÷ÕnÕ aúabilir.

 Ebeveyn ödene÷i :
aylÕ÷Õna tekabül eder.

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler: Ölen ebeveynin
malüllük, yaúlÕlÕk veya iú
kazasÕ aylÕ÷ÕnÕn her çocuk
için % 30 u. Yetim bu hakkÕnÕ
ebeveynin
yeniden
evlenmesi veya evlatlÕk
olmasÕ halinde dahi korur.
 Babadan ve Anadan Yetimler:
Ebeveynlerden en yüksek
aylÕ÷Õ alanÕn aylÕ÷ÕnÕn % 60 Õ.

 Vergi alÕnÕr.

 Dul kadÕn ödene÷i : Yasal
úartlarÕn yerine getirilmemiú
olmasÕ halinde dahi kocasÕ iú
kazasÕ sonucu ölen dul
kadÕna ödenek verilir.
 Dul aylÕ÷Õ : Haftada 68 E.
 Yetim ödene÷i : Maktu miktar.
 Ek Yetim Ödene÷i : Maktu
miktar.
 Yetim ödene÷i ve ek yetim
ödene÷i : Maktu yardÕm.

 Çocu÷u iú kazasÕ veya
meslek hastalÕ÷Õ sonucu ölen
ebeveynlerin her ikisi de
hayatta ise haftada 101 E
alÕrlar. Tek ebeveyn hayatta
ise haftada 84 E alÕr.
 Hak sahibi eúe tahsis edilen
azami aylÕk haftada 169 E ile
183 E arasÕnda de÷iúir.

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler : Hak sahibi eú aile
yardÕmÕna ve ölüm aylÕ÷Õna
hak kazanÕr.
 Babadan ve Anadan Yetimler
: Her yetim için haftada 33
E.
 AyrÕca çocuk baúÕna 73 E Ek
Yetim Ödene÷i verilir. (Çocuk
16-21 yaú arasÕnda olmalÕ ve
haftada 54 E yu aúan bir iúte
çalÕúmalÕdÕr).

 Vergi alÕnÕr.

 Asgari ücretin % 70 i.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler : Bir ebeveynin 18
yaúÕndan küçük bir çocu÷u
ile meúgul olan kimseler
geçindirilen
çocuk
ödene÷inden yararlanÕlar.
 Babadan ve Anadan Yetimler
: Ayda 273,73 E.
 Ana ve Babadan yetimler : 10
yaúÕndan küçük, 10-16
yaúÕnda olan çocuklar için
ilgisine göre 315,20 E,
472,80 E, 630,39 E ödenir.
Bu sonuncu ödeme 27
yaúÕna kadar uzatÕlabilir.
AyrÕca tatil ödene÷i verilir.
 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Azami miktar yoktur.

 Yoktur.
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 Cenaze gideri ödenir. Ölen
kimse 18 yaúÕn altÕnda idiyse
gelir koúulu uygulanmaz.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Babadan
veya
Anadan
Yetimler :
- Birinci çocuk % 40, izleyen
çocuklarÕn her biri % 25.
 Babadan ve Anadan Yetimler
: Birinci çocuk hak sahibi eú
aylÕ÷ÕnÕ, ikinci çocuk aylÕ÷Õn
% 40 ÕnÕ, izleyen çocuklarÕn
her biri % 25 ini alÕr.
 Daha aúa÷Õ yaútaki çocuklar
için miktar eúit paylar halinde
taksim edilir.
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Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Bütün ücretliler için zorunlu
sigorta.

BELÇùKA
 Ekim 1967 ve AralÕk 1967
tarihli Kraliyet KararlarÕ
(AralÕk 1996 tarihli Kararla
önemli
de÷iúiklikler
yapÕlmÕútÕr).
 Ücretliler için, ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

 Sa÷lÕk sigortasÕ ve ba÷ÕmlÕlÕk
sigortasÕ için prim kesilir.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

kurallarÕ

 Genel
vergi
uygulanÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Aúa÷Õdaki
kimseler
için
zorunlu katÕlÕm :
- Ücretliler veya iú piyasasÕ
yararlanÕcÕlarÕ,
- Benzeri gruplar (ö÷renciler,
iúsizler, iú göremez durumda
bulunan çocuklar, bireyle
meúgul kimseler, askerlik
hizmetine ça÷rÕlanlar vb.).
- Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 øúveren ve ücretli primleri ile
finanse edilen, sigortalÕlÕk
süresine göre ücrete ba÷lÕ
ödenekleri garanti eden
zorunlu sosyal sigorta rejimi.

kurallarÕ

 Haftada en az 9 saat çalÕúan
16-66 yaútaki bütün ücretliler
ve hastalÕk günlük ödene÷i,
do÷um ödene÷i, evlatlÕk veya
iúsizlik ödene÷i olanlar veya
aktif istihdam politikasÕnÕ
düzenleyen mevzuata göre
mesleki stajda bulunanlar ve
benzeri di÷er özel gruplar.

 Ücretliler için zorunlu sosyal
sigorta sistemi : Ölen
kimsenin aylÕ÷Õna ba÷lÕ
ödenekleri içeren Ek AylÕk.

ÜLKELER
DANùMARKA
 Mart 1964 tarihli Ek AylÕk
(ATP) Kanunu.
 5/2001 sayÕlÕ Konsolide
Kanun.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)
ÇEK CUMHURùYETù
 1/1907 sayÕlÕ AylÕk SigortasÕ
Kanunu.
 155/1995 sayÕlÕ Baz AylÕk
SigortasÕ Kanunu.

 Yoktur.

 Yoktur.

kurallarÕ

 øúçiler, müstahdemler ve bazÕ
ba÷ÕmsÕz çalÕúan gruplarÕ.

 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

ALMANYA
 AralÕk 1989 tarihli Emekli
AylÕklarÕ Reform Kanunu ile
getirilen
sosyal
koordinasyon.

 BazÕ kanunlar uyarÕnca prim
kesilir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Ölüm aylÕ÷Õ : Ölen sigortalÕnÕn
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna
ve
sigortalÕnÕn
aile
bireyi
sayÕsÕna göre yardÕm hakkÕ
do÷uran üniversel sosyal
sigorta rejimi.
 Ulusal aylÕk : YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
için ilgili kimselere asgari bir
aylÕ÷Õ garanti eden üniversel
rejim (bk. Tablo XI – Gelir
Garantisi).
 Estonya’da sürekli oturanlar,
geçici oturma izni alan
yabancÕlar, yasal olarak
kayÕtlÕ sÕ÷ÕnmacÕlar.

ESTONYA
 2001 tarihli Ulusal AylÕk
SigortasÕ Kanunu.
 AynÕ tarihli Ulusal Cenaze
YardÕmlarÕ Kanunu.

 AylÕk sahiplerine özel vergi
kurallarÕ uygulanÕr. YalnÕz
tam oranlÕ asgari aylÕktan
yararlananlar vergiden ve
sosyal primden ba÷ÕúÕktÕrlar.
 AylÕk sahipleri sa÷lÕk sigortasÕ
için % 3 prim öderler.
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 Yoktur.

4. Di÷er kimseler

3. Çocuklar

 Eú, ölen kimse ile en az 1 yÕl
evli olmalÕdÕr. Bu evlilikten bir
çocuk varsa veya ölüm iú
kazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ
sonucu meydana gelmiúse
bir yÕl úartÕ aranmaz.
 En az 45 yaúÕnda olmalÕ veya
bir çocuk yetiútirmeli veya
malül olmalÕdÕr.
 øzin verilen bazÕ iúler hariç her
türlü mesleki faaliyetini
bÕrakmÕú olmalÕdÕr. 65 yaúÕn
altÕnda yalnÕz ölüm aylÕ÷Õ
alanlar belirli sÕnÕrlar ve
koúullar
dahilinde
çalÕúabilirler.
 Ölüm yardÕmÕ almazlar.

 SigortalÕ olmak.

 Hak sahibi eú.

 Yoktur.

2. Hak Sahibi Eú

Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Ölen ebeveynle ilgili úartlar
için, bk. Hak Sahibi Eú.
 Yoktur.

 Dul aylÕ÷Õ : AylÕk ölüm
tarihinden itibaren 1 yÕl için
ba÷lanÕr.
YardÕm
bazÕ
úartlarla kadÕn için 55, erkek
için 58 yaúÕndan itibaren
devam edebilir.

 Malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
veya iú kazasÕ geliri almaya
elveriúli olmak.

 Dul eúler, çocuklar.

 Yoktur.

az

 Yeni rejime göre 21 yaúÕndan
küçük olmalarÕ gerekir.
 Yoktur.

 2 yÕlÕ yeni rejimde geçmek
üzere 10 yÕl sigortalÕlÕk ve en
az 10 yÕl evlilik süresi. Ölüm
geliri veya ölüm toptan
ödemesi için ölümün 1992
den önce veya 67 yaúÕndan
yukarÕ kimse için 1992 den
sonra meydana gelmesi
gerekir.
 Ölen sigortalÕ ile evlenmiú
veya evli olmak.
 Yeni Rejim : Ölümden önce 2
yÕl zarfÕnda evli olmak veya
müúterek oturmak gerekir.
BoúanmÕú kiúiler için ölenin
ölüm tarihine kadar eúine
nafaka aylÕ÷Õ vermiú olmasÕ
veya evlili÷in 5 veya 10 yÕl
sürmesi gerekir.

 Eúler, birlikte oturan evliler ve
bazÕ koúullarla eski eúler.

 Haftada 9 saatten
çalÕúanlar ba÷ÕúÕktÕrlar.

 18 yaúÕna, bazÕ durumlarda
27 yaúÕna kadar.
 Yoktur.

 Evlilik en az 1 yÕl sürmelidir.
Boúananlar için, eú ölenin
geçindirdi÷i kimse olmalÕdÕr.
1977 den sonra evlilik
sÕrasÕnda kazanÕlan haklar
eúler arasÕnda paylaútÕrÕlÕr.

 60 ay sigortalÕlÕk süresi.
SigortalÕ kabul edilebilir
durumda ise veya ölümü iú
kazasÕ sonucu meydana
gelmiúse staj koúulu yerine
getirilmiú sayÕlÕr.

 Hak sahibi eú, temmuz 1977
den önce boúanmÕú olup
ölenin geçindirdi÷i erkek
veya kadÕn eú, yetimler.

 AylÕk kazancÕ 400 E dan az
olup yalnÕz bir iúte haftada 15
saatten az çalÕúan veya yÕlda
2 aya veya 50 güne kadar
çalÕúan
kimseler
için
sigortalanma
mecburiyeti
yoktur.
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 18 yaúÕna veya ö÷renimde
iseler 24 yaúÕna kadar.
 Erkek veya kÕz kardeú, erkek
veya
kÕz
torunlar

 Dul eú gebeli÷in 12.
haftasÕndan sonra ölüm
aylÕ÷Õna hak kazanÕr.
 Dul eú çalÕúmamalÕ veya ölen
eúten 3 yaúÕn altÕnda bir
çocu÷u bulunmalÕdÕr.
 BazÕ durumlarla ilgili özel
kurallar uygulanÕr.

 Ölen kimsenin 16-63 yaú
arasÕnda ilgisine göre bir yÕl
ile 15 yÕl prim ödeme
süresine
sahip
olmasÕ
gerekir.

 Dul eúler, ölenin yetiútirmek
üzere kabul etti÷i bütün
çocuklar, erkek ve kÕz
kardeúler
torunlar,
ebeveynler, kaynana ve
kaynatalar, büyük baba ve
büyük analar, vasiler.

 Yoktur.
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YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

 Geçindirilen eúle ilgili orana
göre hesaplanan gerçek
veya nazari emekli aylÕ÷ÕnÕn
% 80 i.
 Tam mesleki faaliyet için
garanti edilen asgari miktar:
SigortalÕnÕn mesleki faaliyet
süresi tam mesleki faaliyet
süresinin en az 2/3 üne
eúitse hesaplanan miktar
yÕlda 9.834,53 E dur.
 Baz miktar : Ayda 40 E
tutarÕnda sabit oranlÕ ödenek.
 Yüzde oranÕ : Ölen sigortalÕ
sa÷ olsaydÕ ne miktar talep
edilecek idiyse o baz
miktarÕn % 50 si.
 Ek aylÕk :
- Ölüm 1992 den önce
meydana
gelmiúse:
SigortalÕnÕn gerçek veya
nazari aylÕ÷ÕnÕn % 50 si. Bu
aylÕk kapitalize edilebilir.
- Ölüm 1992 den sonra
meydana gelmiúse veya dul
eú 62 yaúÕn altÕnda ise dul
aylÕ÷Õ ba÷lanmaz. Tek ödenek
(ölüm kapitali) yerine ölen
sigortalÕnÕn hak kazanmasÕ
gereken aylÕ÷Õn % 35 i veya
% 50 si kapitalize edilir.
AyrÕca do÷um tarihlerine ba÷lÕ
özel kurallar uygulanÕr.

 Hak sahiplerinin yeni haklarÕ
evli çiftler aralÕk 2001 den
sonra evlenmiúlerse veya
eúler ocak 1962 den sonra
do÷muúlarsa
uygulanÕr.
Bütün di÷er hak sahipleri için
yürürlükte
olan
haklar
sa÷lanmaya devam eder. Dul
aylÕ÷Õ ölen eúin hak
kazanmasÕ gereken aylÕ÷ÕnÕn
% 55 ine (eski hukuka göre
% 60 Õna) tekabül eder. 45
yaúÕna ulaúan dul eú
iúgöremez durumda ise veya
18 yaúÕndan küçük çocu÷u
varsa sözü edilen aylÕ÷a
sahip olur. Bedensel veya
ruhsal sakatlÕ÷Õ nedeniyle
geçimini
bizzat
sa÷layamayan bir çocu÷a
bakmakla yükümlü kimseler
için yaú sÕnÕrÕ uygulanmaz.
Di÷er hallerde dul eúle ilgili
küçük aylÕk azami 24 ay için
(eski hukuka göre sÕnÕr
yoktur) ölen eúin sa÷lÕ÷Õnda
hak kazanmasÕ gereken
aylÕ÷ÕnÕn % 25 idir. Yeni
hukuk telafi amacÕyla hak
sahibi aylÕklarÕnda çocuklarÕn
e÷itimini
nazara
alÕr.
Kendilerini
çocuklarÕn
e÷itimine hasreden hak
sahipleri dul aylÕ÷Õ ile birlikte
ödenen,
bireysel
ücret
puanlarÕna
ba÷lÕ
ek
ödenekten yararlanÕrlar. Yeni

 Aúa÷Õdaki
iki
miktardan
yüksek olanÕ hak sahibi
aylÕ÷Õna matrah teúkil eder :
- Ölen sigortalÕnÕn sigortalÕlÕk ve
sosyal sigorta katsayÕsÕna
dayanÕlarak
hesaplanan
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ,
- 30 yÕl sigortalÕlÕ÷Õ olan bir
kimse için hesaplanan yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ.
 Hak sahibi aylÕ÷ÕnÕn miktarÕ
ilgisine
göre
aúa÷Õdaki
yardÕmlardan yararlanmaya
elveriúli aile bireyi sayÕsÕna
ba÷lÕdÕr:
- Bir aile bireyi : % 50,
- øki aile bireyi : % 80,
- Üç aile bireyi : % 100. Miktar
aylÕk almaya elveriúli tüm
kiúiler arasÕnda dengeli olarak
taksim edilir.

(ebeveynleri çalÕúmÕyorsa).
 Emeklilik yaúÕna gelmiú veya
iú göremez durumda olan
ebeveynler, üvey annenin
yetiútiremedi÷i eúin çocu÷u
veya bakÕlmak üzere kabul
edilmiú çocuk.
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Eú

3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler

2. Hak Sahibi
Evlenirse

 Yetim aylÕ÷Õ yoktur (bk. Özel
Aile YardÕmlarÕ Rejimi).

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 Baz miktar : Sabit miktarlÕ
ödenek. (Ayda 40 E).
 Yüzde oranÕ : Bir ebeveynden
yetim aylÕ÷Õ : SigortalÕnÕn hak
kazanmasÕ gereken baz
miktarÕn % 40 Õ / øki
ebeveynden yetim aylÕ÷Õ :
Ebeveynlerin
aylÕklarÕ
toplamÕnÕn % 40 Õ.

 AylÕk
kaldÕrÕlÕr,
yeniden
evlenme tarihinde ödenen
aylÕ÷Õn 12 katÕ tutarÕnda
toptan ödeme yapÕlÕr.

 Ulusal aylÕk (bk. Tablo IX –
Aile YardÕmlarÕ).
 Ek AylÕk : Ölüm temmuz 1992
den
sonra
meydana
gelmiúse . 18 yaúÕndan
küçük çocuk için tek ödenek.
Yeni Rejim : 21 yaúÕndan
küçük her çocuk için tek
ödenek (5.975 E).

 Ek AylÕk : KaldÕrÕlÕr (ölüm
temmuz 1992 den önce
meydana gelmiúse).

 Yetim çocuklar ö÷renimde
veya mesleki formasyonda
iseler yardÕm 18-25 yaúÕna
kadar devam eder.
 Ana
ve/veya
Babadan
Yetimler : Ebeveynin almasÕ
gereken aylÕkla uygulanan
zammÕn toplamÕndan ibaret
miktarÕn % 20 si.
 Ana ve babadan yetimler :
Yukarda
sözü
edilen
toplamÕn % 10 u.
 Yetim aylÕ÷Õndan, sigortalÕnÕn

ve eski rejimde, sabit
uygulama : E÷er ilgili kimse
63 yaúÕna ulaúmÕúsa, aylÕkta,
sigortalÕnÕn öldü÷ü ay ile 63
yaúÕnda öldü÷ü ay arasÕndaki
her ay için 2004 yÕlÕndan
itibaren, azami % 10,8 e
kadar olmak üzere, % 0,3
indirim uygulanÕr. 60 yaúÕna
ulaúmÕúsa (2004 ten itibaren
aylÕk zammÕ olarak nazara
alÕnan geçiú süreleri ile) ölüm
tarihi ile 60 yaú arasÕnda
geçen
sürenin
nazara
alÕnmasÕ uygun olur. Mesleki
faaliyet geliri, ikame ücreti ve
servetten elde edilen gelir
(eski hukuka göre bu gelir
yoktu), dul aylÕ÷Õnda nazara
alÕnÕr. E÷er bu gelirler belirli
bir aylÕk miktarÕnÕ aúarsa dul
aylÕ÷Õnda aúan miktarÕn % 40
Õ oranÕnda indirim yapÕlÕr.
 AylÕk kaldÕrÕlÕr. Son 12 ayda
ödenen aylÕ÷Õn ortalama
aylÕk tutarÕnÕn 24 katÕ ödenek
olarak verilir. Yeni hukuka
göre “küçük dul aylÕ÷Õ ile ilgili
olarak” bu ödenek evvelce
aylÕ÷Õn
ödendi÷i
ay
sayÕsÕndan düúülür.
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 Bir ebeveynden yetimler : bk
yukarÕda “Hak Sahibi Eú”.
 øki ebeveynden yetimler : Her
iki ebeveynin ölüm aylÕ÷Õna
hak kazanmasÕ gerekir.

 Hak sahibi aylÕ÷Õ azami 12 ay
daha devam eder.
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8. Azami AylÕk

7. Asgari AylÕk

4.Di÷er YararlanÕcÕlar
5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar
6.Di÷er YardÕmlar

 Yoktur.

 Baz Miktar : Maktu olarak
ayda 40 E. Oransal miktar :
Dul eú için ayda 12 E,
yetimler için ayda 9,46 E.

 154 E tutarÕnda maktu ölüm
ödene÷i (bk. Tablo III –
HastalÕk SigortasÕ Para
YardÕmlarÕ).

 Ölüm aylÕ÷ÕnÕn sÕnÕrlÕ bir süre
için tahsisi veya korunmasÕ :
ùartlarÕ taúÕmayan eúe 12 ay
süre ile tahsis yapÕlÕr.
 45 yaúÕn altÕndaki hak sahibi
eú ölüm aylÕ÷ÕnÕn erken
tahsisi için gerekli koúullarÕ
taúÕmÕyorsa aylÕk azami 12
ay zarfÕnda korunur. Bu
durumda aylÕk, 13. aydan
itibaren sÕnÕrlÕ bir miktara
kadar korunur. (bk. Tablo III
– HastalÕk SigortasÕnda
Cenaze Giderleri Ödene÷i)

 Ölenin mesleki faaliyet süresi
tam
mesleki
faaliyet
süresinin en az 2/3 üne
eúitse onunla oranlÕ olarak
hesaplanan garantili miktar
9.834,53 E dur.
 Azami aylÕk teorik olarak
mevcuttur. Ölen eúin tavanlÕ
ücreti
nazara
alÕnarak
hesaplanÕr.

 Yoktur.
 Uygulanmaz.

 Yoktur.
 Uygulanmaz.

 bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk
SigortasÕ (Azami AylÕklar).

 Ölen
kimsenin
bÕraktÕ÷Õ
mirasa göre 1.089 E ya
kadar ölüm ödene÷i (18
yaúÕndan küçük kimseler için
907 E).
 Ölüm YardÕmÕ : En az 3 yÕldan
beri ölü olan eúle birlikte
oturan eúe verilir. Maktu
miktar hak sahibinin gelir
durumuna göre de÷iúir.
 øhtiyaç halinde aktif sosyal
politika ile ilgili 1997 tarihli
Kanuna göre BakÕm Ödene÷i
verilebilir.
 Mesleki uyum e÷itimi gören
kimselere
Özel
Sosyal
YardÕm sa÷lanÕr.
 bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk / Asgari
AylÕklar.

 Yoktur.
 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Uygulama yoktur.

ölüm ayÕ ile 63 yaúÕna
ulaútÕ÷Õ ay arasÕndaki her ay
için azami % 10,8 oranÕnda
indirim yapÕlÕr.
 18 yaúÕndan itibaren mesleki
gelir ikame ücreti veya servet
gelirinin toplamÕ eski ve yeni
eyaletlerle ilgili miktarlar ile
yetim aylÕ÷Õna hak kazanan
çocuklarla ilgili zammÕn
toplamÕnÕ aúarsa, aúan
miktarÕn % 40 oranÕndan
indirim uygulanÕr.
 Yoktur.
 Dul eú aylÕ÷Õ ölenin aylÕ÷ÕnÕn
aylÕk miktarÕnÕ aúamaz.
 SigortalÕnÕn tam oranlÕ aylÕ÷Õ 3
ay süre ile dul eúe verilir.
 Haziran 1977 den sonra ölen
boúanmÕú
eú
yeniden
evlenmezse eúinin ölümünde
ve çocuk yetiútirdi÷i süre için
kendi sigortasÕna ba÷lÕ bir
aylÕ÷a hak kazanÕr, ancak
eúin ölümünden önce 60 ay
sigortalÕlÕ÷ÕnÕn
bulunmasÕ
gerekir.

 30 yÕl sigortalÕlÕ÷Õ olan kimse
için yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 100
ü.

 30 yÕl sigortalÕlÕ÷Õ olan kimse
için yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 40 Õ.

 bk yukarÕda “Hak Sahibi Eú”.
 Ölen sigortalÕnÕn aylÕ÷ÕnÕn %
100 ü.
 128 E tutarÕnda maktu cenaze
ödene÷i.
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Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

YUNANùSTAN
 Ocak 1999 tarihli Kanunla
de÷iúik Haziran 1951 tarihli
Kanun.
 1990, 1992, 2002 ve 2004
tarihli Kanunlar.

 Vergi indirimi mümkündür.
øndirim ilginin yalnÕz yaúayan
kimse veya eú olmasÕna göre
düzenlenen bir plan dahilinde
hesaplanÕr. Miktar indirim
konusu gelire iliúkin vergiyi
aúamaz.
 YardÕmlardan
%
3,55
oranÕnda kesinti yapÕlÕr,
kesintiden
sonra
aylÕk
1.092,94 E nun altÕnda
olamaz.

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

 Ek AylÕk : Ölüm kapitalinden
% 40 vergi kesilir. Vadeli
ödemeden gelir vergisi
kesilir.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

ÜLKELER
FRANSA
 Bk. Malüllük SigortasÕ /
YaúlÕlÕk SigortasÕ : RGAVTS /
ARRCO / AGIRC.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)

kurallarÕ

ùSPANYA
 Sosyal Güvenlik Kanununu
yeniden düzenleyen haziran
1994
tarihli
Kraliyet
Kararnamesi.
 1997
tarihli
Kraliyet
Kararnamesi.
 ødari ve Mali Önlemler ve
Sosyal Politika Önlemleri
hakkÕnda 2001 tarihli Kanun.
 1465/2001 sayÕlÕ Kraliyet
Kararnamesi.

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

ùRLANDA
 1993 tarihli Birleútirilmiú
Sosyal Koruma Kanunu.

 HastalÕk
sigortasÕ
prim
oranlarÕ
ilgili
hastalÕk
SandÕ÷ÕnÕn uyguladÕ÷Õ orana
ba÷lÕdÕr. Oran ortalama %
7,1 dir. Ba÷ÕmlÕlÕk sigortasÕ
için azami % 1,7 oranÕnda
prim kesilir.

 Vergilendirme kÕsmidir. YalnÕz
gelirin nominal sermaye
de÷eri vergiye tabidir.

 ølke olarak vergi alÕnÕr.

ùZLANDA
 Bk. YaúlÕlÕk / Malüllük.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Asgari miktarÕn 3 katÕnÕn
altÕnda olan aylÕklardan
(ayda 268 E) vergi alÕnmaz.
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Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

 Dul erkek
çocuklar.

ve

kadÕnlar,

 Bütün ücretliler ve benzeri
kimseler için zorunlu sistem.
2676/99 sayÕlÕ kanunun
yürürlü÷e girmesinden önce
ve sonra hak sahibi eú için
özel hükümler vardÕr.
 Yoktur.

Uygulama AlanÖ

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Ücretliler için, ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

Temel ùlkeler

 Mutat olarak ölenle birlikte
oturan dul erkek ve kadÕnlar,
boúanmÕú veya ayrÕ yaúayan
eúler.
 Ölenin çocuklarÕ.
 BazÕ koúularla hak sahibi
kadÕnÕn evli çifte dahil etti÷i
çocuklar (ölen kimse ölüm
tarihinden iki yÕl önce onunla
evlenmiú olmak koúulu ile).
 BazÕ koúullarla, torunlar,
erkek ve kÕz kardeúler,
ebeveynler
ve
büyük
ebeveynler.

 Uygulanan çalÕúma saati ve
ödenen ücret nedeniyle
hayatÕnÕ kazanmada temel iú
sayÕlmayan ve marjinal iú
kabul edilen ücretli çalÕúma
zorunlu sigortadan ba÷ÕúÕktÕr.

 Bütün ücretliler.

 Ücretliler ve benzeri kimseler
için dul eú ve yetim aylÕ÷ÕnÕ
içeren veya ölen kimsenin
aylÕ÷Õna veya primlerine ba÷lÕ
aile yararÕna zorunlu sosyal
sigorta sistemi.

 RGAVTS : Eú (55 yaúÕnda
veya daha yukarÕ yaúta
boúanmÕú eú dahil).
 55 yaúÕn altÕndaki malül eú.
 Yetim aylÕ÷Õ yoktur, aile
destek
yardÕmÕ
söz
konusudur (bk. Tablo XI –
Aile YardÕmlarÕ).
 ARRCO / AGIRC : Eú ve/veya
boúanmÕú eú, ana ve
babadan yetim çocuklar
(baúka bir kimse yoktur).

 Yoktur.

 RGAVTS (Temel Rejim):
Ücretliler için ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ aylÕklarÕ veya
geçici maktu ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.
 Ek AylÕk (ARRCO / AGIRC) :
Ücretliler ve kamu çalÕúanlarÕ
için ücrete ve sigortalÕlÕk
süresine ba÷lÕ aylÕklarÕ içeren
sözleúmeli
ek
sigorta
sistemleri.
 Bütün ücretliler ve benzeri
kimseler.

 Bir kimse ile evlilik hayatÕ
yaúayan hak sahibi kadÕn ve
erkek.
 18 yaúÕndan, ö÷renimde ise
21 yaúÕndan küçük çocuklar.

 HaftalÕk ücreti 38 E nun
altÕnda olan ücretliler ve yÕllÕk
geliri 3.174 E nun altÕnda
olan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
zorunlu sigortadan ba÷ÕúÕktÕr.

 Birkaç istisna hariç bir iú veya
çÕraklÕk sözleúmesine tabi
olan
herkes
(ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar dahil).

 Aktif nüfus için, maktu
ödenekleri içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

 Ulusal AylÕk : 18 yaúÕndan
küçük çocuklar, evlatlÕk
çocuklar bakÕmdan sorumlu
ebeveynler ölmüúse eúin
daha önce sahip oldu÷u
çocuklar.
 Ek AylÕk : Eú ve 18 yaúÕndan
küçük çocuklar, bazÕ istisnai
hallerde hastanÕn bakÕmÕnÕ
üstlenen kimseler.

 Yoktur.

 Ulusal AylÕk : Bütün oturanlar.
 Ek AylÕk : 16-70 yaúÕnda
sigortalÕ olan bütün ücretliler,
iúverenler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.

 økili sistem : 1) Asgari aylÕ÷Õ
garanti
eden
üniversel
(ulusal
aylÕk)
kapsamlÕ
sistemi. 2) Bütün aktif kiúileri
kapsayan Ek AylÕk rejiminin
uygulandÕ÷Õ sigorta sistemi.
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3. Çocuklar

2. Hak Sahibi Eú

Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

 18 yaúÕndan, ö÷renimde ise
24 yaúÕndan küçük olmak
(Malül çocuklar için süre
sÕnÕrÕ yoktur). Reúit olmayan
malül veya ö÷renci yetimler
varsa
kesintili
aylÕk
aralarÕnda paylaútÕrÕlÕr.

 AralÕk 1992 den önce ve Ocak
1993 ten sonra sigortalÕ
olanlarÕn hak sahipleri için
özel kurallar uygulanÕr.
AylÕ÷a hak kazanma koúullarÕ
ona göre de÷iúir.

 Prim ödenen 4500 gün
çalÕúma süresi veya 1500
gün sigortalÕlÕk süresi.
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 ÇocuklarÕn yaú sÕnÕrÕ : Sürekli
mutlak iúgöremezlik hariç 18
yaú.
 Asgari ücretin % 75 inden
fazla
kazanç
getirici
çalÕúmalar için gelir söz
konusu de÷ilse 22 yaú ve
babadan yetimler için 24 yaú.

 Ölüm tarihi itibariyle sigortalÕ
olmak veya 15 yÕl prim
ödemiú olmak.
 Malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
sahibi olmak.
 Ölüm mesleki olmayan bir
hastalÕktan ileri gelmiúse
ölüm tarihinden önceki 5 yÕl
zarfÕnda 500 gün prim
ödemiú olmak.
 Dul eú ölenle birlikte oturmuú
olmalÕdÕr.
E÷er
ayrÕlÕk,
boúanma veya evlili÷in
hükümsüzlü÷ü söz konusu
ise
aylÕk
muhtemel
yararlanÕcÕlar
arasÕnda
oturma süresi ile oranlÕ
olarak paylaútÕrÕlÕr.
 RGAVTS: Rücu AylÕ÷Õ : Dul
eú gelir durumu dikkate
alÕnarak 55 yaúÕnda ve ölen
kimseden en az bir
çocu÷unun bulunmasÕ ve en
az 2 yÕl evli olmalarÕ koúulu
ile rücu aylÕ÷Õ alÕr.
 Dul Eú Malüllük AylÕ÷Õ : Malül
ve 55 yaúÕnda olmasÕ
gerekir.
 Dul Eú YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ:
Malüllük AylÕ÷Õ gibi.
 ARRCO / AGIRC : Eúin
evlenmesi, 55 yaúÕn altÕda
(ARRCO) ve 60 yaúÕn altÕnda
(AGIRC) olmasÕ veya yaú
koúulsuz Malül olmasÕ veya
geçindirdi÷i 2 çocu÷unun
bulunmasÕ gerekir.
 RGAVTS : Yetim aylÕ÷Õ
yoktur.
 ARRCO / AGIRC : Ana ve
babadan yetimler için 21 yaú
veya 25 yaúÕna kadar bazÕ
koúullarla ve malüllük halinde
yaú sÕnÕrÕ uygulanmaz.

 RGAVTS : Malüllük veya
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna
hak
kazanmak.
 ARRCO / AGIRC : Zorunlu ek
rejimlere tabi olmak.

 18 yaúÕna, tam gün ö÷renim
yapan çocuklar için 21 yaú.

 Bir kimse ile evlilik hayatÕ
yaúamamak.

 Asgari 156 hafta prim ödemiú
olmak.
 66 yaúÕndan önce 3 veya 5 yÕl
için 39 adet prim ödemek
veya
sigortaya
tabi
oldu÷undan beri 48 hafta
prim ödemek veya kredili
olmak.
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 Ulusal AylÕk : 18 yaúÕn altÕnda
olmak. øzlanda’da en az 3 yÕl
oturmak.
 Ek AylÕk : 18 yaúÕn altÕnda
olmak, sigortalÕnÕn bakÕmÕna
tabi olmak (evlenme öncesi
bir çocu÷u olanlar aynÕ
haklardan yararlanÕrlar).

 Ulusal AylÕk : øzlanda’da en az
3 yÕl oturmak. Bu úartÕ ölen
sigortalÕ yerine getirmiúse
özel úartlar uygulanÕr(bk. 1,
2, 3. baúlÕklar).
 Ek AylÕk : Ölen kimse ile veya
aynÕ
cinsten
kimseler
arasÕnda evlenme akdi
bulunmak.

 Ulusal AylÕk : En az 3 yÕl
oturma süresi.
 Ek AylÕk : SigortalÕ : Ölüm
tarihinde bir ek aylÕk almÕú
olmak veya belirli bir süre
zarfÕnda prim ödemiú olmak.
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2. Hak Sahibi
Evlenirse

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

4. Di÷er kimseler

Eú

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 AralÕk 1992 den önce sigortalÕ
olanlar : Ölen erkek eúin
aylÕ÷ÕnÕn % 70 i.
 Ocak 1993 ten sonraki
sigortalÕlar : Ölen erkek veya
kadÕn eúin aylÕ÷ÕnÕn % 50 si.

 AralÕk 1992 den önce sigortalÕ
olanlar
:
Geçindirilen
ebeveynler, torunlar.
 Ocak 1993 ten sonra sigortalÕ
olanlar : Baúka bir kimse
yoktur.

 Dul Eú AylÕ÷Õndan yararlanma
hakkÕ evlenme ile sona erer.
Aúa÷Õdaki hallerde sona
ermez:
- AylÕk sahibi 61 veya daha
yukarÕ yaúta ise veya sürekli
ve mutlak bir iúgöremezlik
aylÕ÷Õ alÕyorsa veya en az %
65 oranÕnda malülse,
- Dul aylÕ÷Õ gelirin % 75 ini
oluúturuyorsa,
- Aile gelirleri toplam aile
gelirinin 2 katÕnÕn altÕnda ise.

 Dul Eú AylÕ÷Õ : Ölenin baz
aylÕ÷ÕnÕn % 52 si veya bazÕ
hallerde geçindirilen kimseler
için % 70 i.

 Ölen kimse ile ölümden önce
en az 2 yÕl birlikte yaúamÕú
olmak : Mali açÕdan ölen
kimseye ba÷ÕmlÕ olmak, aylÕk
sahibi olmamak, geçim
vasÕtalarÕndan
yoksun
bulunmak ve kanuna göre bir
yakÕnÕndan nafaka aylÕ÷Õ
almamak.
 RGAVTS: Rücu AylÕ÷Õ: Ölenin
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 54 ü.
 E÷er boúanmÕú olup yeniden
evlenmiúse aylÕk evlilik yÕllarÕ
ile oranlÕ olarak hesaplanÕr.
 Dul Eú Malüllük ve YaúlÕlÕk
AylÕ÷Õ : AylÕ÷Õn % 54 ü.
 AnÕlan
aylÕklara
çocuk
sayÕsÕna göre (her çocuk
için) 83,03 E zam yapÕlÕr.
De÷iúik zam oranlarÕ da
vardÕr.
 ARRCO / AGIRC : AylÕ÷Õn %
60 Õ. BoúanmÕú eú yeniden
evlenmiúse aylÕk evlilik yÕllarÕ
ile oranlÕ olarak hesaplanÕr.
 RGAVTS : Dul malüllük aylÕ÷Õ
kaldÕrÕlÕr, rücu aylÕ÷Õ ve dul
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ devam eder.
 ARRCO / AGIRC : AylÕk
kaldÕrÕlÕr.

 Yoktur.

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 66 yaúÕndan yukarÕ olanlar:
HaftalÕk ortalama ödenek
ödenen prim sayÕsÕna göre
(35-48 adet prim) 160,10 E
ile 167,30 E arasÕnda de÷iúir.
Hak sahibi eú yalnÕz
yaúÕyorsa haftada 7,70 E ek
yardÕm alÕr.

 Yoktur.
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 Ulusal aylÕk devam eder.
 Ek aylÕk kaldÕrÕlÕr.

 Ölen kimse hak sahibi eú ile
bir çocu÷a sahipse, 19
yaúÕna ulaúmasÕna kadar
yardÕm devam eder.
 40 yÕllÕk bir sigortalÕlÕk süresi
için hak sahibi eúe tahsis
edilen asgari aylÕk prime
esas yÕllÕk ortalama ücretin %
27 sidir.

 Ulusal AylÕk : Baúka bir kimse
yoktur.
 Ek AylÕk : Hak sahibi eú yoksa
AylÕklar Fonu ölenin bakÕmÕ
ile uzun süre meúgul olan
kimseye aylÕktan yararlanma
hakkÕ tanÕyabilir.
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7. Asgari AylÕk

6.Di÷er YardÕmlar

5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar

4.Di÷er YararlanÕcÕlar

3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler
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 AralÕk 1992 den önce ve Ocak
1993 ten sonra sigortalÕ
olanlar için, ölen ebeveynin
aylÕ÷ÕnÕn ilgilisine göre % 20,
% 25, % 50 veya % 60 Õ
oranÕnda
yetim
aylÕ÷Õ
ba÷lanÕr. Oranlar tek veya
çift
ebeveynden
yetim
aylÕ÷Õna
hak
kazanma
durumuna göre uygulanÕr.
 AralÕk 1992 den önce :
Geçindirilen ebeveynler ve
torunlar : AylÕ÷Õn % 20 si.
 Ocak 1993 ten sonra : Baúka
bir yararlanÕcÕ yoktur.
 Eú ve yetimler için (1992 den
önceki
sigortalÕlar
için)
aylÕ÷Õn % 100 ü. Ana ve
babadan yetimler için birden
fazla yetim varsa yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn azami % 80 i.
 Ocak 1993 ten sonraki
sigortalÕlar için : øki aylÕ÷Õn
toplamÕ ebeveynlerin almakta
olduklarÕ aylÕ÷Õn % 100 ünün
üstünde olamaz.
 Noel tatili için ödenen ek
yardÕm pratikte aylÕk ek
yardÕmÕna eúittir.
 Di÷er özel yardÕm paskalyada
% 50 ve yaz tatillerinde % 50
dir.
 Cenaze giderleri : 642,72 E.
 1992 den önce : 378,58 E /
1993 ten sonra : 337,00 E.
 AylÕk miktarlar 60-65 yaú
arasÕnda olanlar için 38,,66 –
411,76 E arasÕnda de÷iúir.

 Ölüm ödene÷i : 30 E.

 Aile bireyi yardÕmlarÕnÕn
toplamÕ baz miktarÕn % 100
ünü aúamaz. Bu tavan 3.
baúlÕkta sözü edilen yetimler
için uygulanan tavandan
ba÷ÕmsÕzdÕr.

 Baz miktarÕn % 20 si
(AylÕklara ilave olarak). Aile
bireyi için geçici ödenek :
Baz miktarÕn % 20 si.

 AynÕ veya birden fazla
yararlanÕcÕ için bazÕ kurallarla
baz miktarÕn ilgisine göre %
20, % 52, % 70 veya % 100
ü oranÕnda aylÕk ba÷lanÕr. %
100 oranÕ yetim ve dul
aylÕ÷ÕnÕn
toplamÕnda
uygulanÕr.

 RGAVTS : Dulluk ödene÷i,
ölüm kapitali.
 Malüllük aylÕ÷Õ veya iú kazasÕ
geliri alan kimselere asgari
tavanlÕ yÕllÕk ücretin % 1 i ve
yÕllÕk azami tavanlÕ ücretin 3
katÕ verilir.
 RGAVTS : Rücu aylÕ÷Õ yÕlda
2.935,60 E (Eksik sigortalÕlÕk
yÕlÕ için 1/60 indirim).
 Dul Eú Malüllük / YaúlÕlÕk
AylÕ÷Õ : YÕlda asgari 2.889,13
E (3 çocuk yetiútiren hak
sahibine aylÕk % 10 zamlÕ
ödenir).
 ARRCO
/
AGIRC
:
Uygulanmaz.

 RGAVTS : Azami yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 54 üdür.
 ARRCO / AGIRC : Toplam
miktar söz konusu de÷ildir.

 Yoktur.

 RGAVTS : Yetim aylÕ÷Õ
yoktur,
aile
yardÕmlarÕ
çerçevesinde Aile Destek
YardÕmÕ Ödenir.
 ARRCO / AGIRC : Ana
ve/veya Babadan Yetimler
için çocuk sayÕsÕ ne olursa
olsun aylÕ÷Õn % 50 si
(ARRCO), % 30 u (AGIRC).

 Ölüm ödene÷i, dul erkek
ebeveyn
ödene÷i,
dul
erkek/kadÕn ek yardÕmÕ,
 BazÕ kiúilere malüllük aylÕ÷Õ
sahibi dul eúlere aylÕk yerine
iú göremezlik ödene÷inin
yarÕsÕ tutarÕnda yardÕm.
 Eksi 66 yaú : 134,30 E, 66 artÕ
yaú : 160,10 e.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ana
ve/veya
babadan
yetimler için 18-22 yaúÕn
altÕndaki çocuklara haftada
21,60 E (Ana ve/veya
Babadan Yetimler) veya %
107 (Ana ve Babadan
Yetimler) oranÕnda yetim
ödene÷i verilir.
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 Ulusal aylÕk : Yoktur.
 Ek AylÕk : 40 yÕl sigortalÕlÕk
süresi için asgari ücretin %
27 si.

 Ulusal aylÕk : BazÕ úartlarla
ölüm ödene÷i.
 Ek aylÕk : Yoktur.

 Yoktur.

 Ulusal AylÕk : Yoktur.
 Ek AylÕk : (bk. YukarÕda baúlÕk
1).

 Ulusal aylÕk : Çocuk için ayda
maktu 182 E ödenir. Miktar
ana ve babadan yetimler için
2 ile çarpÕlÕr.
 Ek AylÕk çocuk baúÕna ayda
113 E dur. øki ebeveyn ek
sigortaya tabi idiyseler miktar
2 ile çarpÕlÕr.
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Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

AVUSTURYA
 09.09.1995 tarihli Sosyal
Sigortalar Genel Kanunu
(ASVG).

 Harp malülleri, harpten zarar
görenler ve bunlarÕn aile
bireyleri, körler ve felçliler
vergiden ba÷ÕúÕktÕr.
 397 E ya kadar prim kesilmez.
Bu miktardan fazla olan
aylÕklar (397 E-587 E, 587887 E, 881-1.174 E, 1.1174
artÕ aylÕklar) için % 2 ila % 5
arasÕnda prim kesilir.

 Vergi alÕnÕr.

Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

 1.466,00 E.

8. Azami AylÕk

 RGAVTS / ARRCO / AGIRC :
Genelleútirilmiú Sosyal Aidat
: % 6,2 (% 3,8 indirim) ve
Sosyal Borç øadesi AidatÕ : %
0,5
 ARRCO AGIRC : AyrÕca % 1.

 Vergi alÕnÕr. En az 3 çocuk
yetiútirmek üzere aylÕ÷a
yapÕlan % 10 zam vergiden
düúülür.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 RGAVTS : Ölen kimsenin
aylÕ÷ÕnÕn % 54 ü.
 ARRCO / AGIRC : Yoktur.

ÜLKELER
PORTEKùZ
 18.10.1990 tarihli KHK.
 14.07.1999 tarihli KHK.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)

kurallarÕ

POLONYA
 30.10.1998 tarihli Sosyal
Sigortalar Rejimi Kanunu.
 17.12.1998 tarihli Sosyal
Sigorta SandÕ÷Õ AylÕklarÕ
Kanunu.

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Ayda 2.086,10 E.

kurallarÕ

ùSVùÇRE
 1. Ayak : 20.12.1946 tarihli
YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortasÕ
Federal Kanunu (LAVS).
 06.10.2000 tarihli Sosyal
Sigortalar Genel Bölümü
Federal Kanunu.
 2. Ayak : 25.06.1982 tarihli
Malüllük, YaúlÕlÕk ve Ölüm
Mesleki Koruma Federal
Kanunu (LPP).

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Eksi 66 yaú : 140,30 E, 66 artÕ
yaú : 167,30 e.

kurallarÕ

SLOVENYA
 AylÕk ve Malüllük SigortasÕ
Kanunu.

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Ulusal ve ek aylÕk vergiye
tabidir.

 Yoktur.
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Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

 Ücretliler ve çÕraklar, bir
ba÷ÕmsÕz çalÕúan emrindeki
aile bireyleri, iú sözleúmesiz
bir
iúveren
emrinde
çalÕúanlar, iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕlar.

 Ücretliler için ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

 Müstahdemler,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar, tarÕm iúletmecileri,
iúgöremezlik ödene÷i alanlar,
ebeveyn e÷itim ödene÷i
alanlar.

 Gelire ba÷lÕ yardÕmlarÕ içeren
sosyal sigorta rejimi.

 Bütün sigortalÕ ücretliler.

 Aktif nüfus için ölen kimsenin
aylÕ÷Õna ba÷lÕ ödenekleri
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.
 1. Ayak : Uygun yaúamsal
ihtiyaçlarÕ
karúÕlamayÕ
amaçlayan üniversel sistem.
 2. Ayak : LPP asgari
ihtiyaçlarÕ tespit eder. Yetkili
kurumlar daha geniú bir
koruma amaçlayabilirler. Bu
koruma asgari düzeyde yasal
korumadÕr.
 Ücretliler için belirli bir
ücretten sonra zorunlu
sigorta uygulanÕr, bu sigorta
1. Ayakla birleúerek önceki
uygun düzeyde yaúamÕ
devam ettirir.
 1. Ayak : øsviçre’de oturan ve
kazanç getirici bir iúte çalÕúan
herkes.
 2. Ayak : 17 yaúÕndan yukarÕ
olup 1. Aya÷a tabi olan ve
aynÕ iúverenden yÕlda 16.310
E nun üstünde ücret alanlar.
 øúsizlik
günlük
ödene÷i
alanlar. Zorunlu sigortaya
tabi olmayanlar ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar ihtiyari sigortaya
tabi olurlar.

 Müstahdemler ve benzeri
kimseler,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar, bazÕ koúullarla
tarÕmsal faaliyet icra edenler,
iúsizlik ödene÷i alanlar.
 Evvelce sigortalÕ olmayÕp
ebeveyn ödene÷ine hak
kazananlar / 3 yaúÕndan
küçük veya sakat bir çocukla
meúgul olan ebeveyn, gelir
kaybÕnÕ karúÕlayacak kÕsmi
ödeme alanlar, kendi iste÷i
ile askere gidenler.

 Ölen kimsenin ve hak
sahiplerinin koúullarÕ yerine
getirmelerine ba÷lÕ periyodik
sosyal sigorta yardÕmlarÕ
ilkesi.
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Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

Hak Sahipleri
 Eú, Çocuklar, Di÷er
Kimseler

Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk

 Bk. YaúlÕlÕk.

 Ölüm tarihinde sigortalÕ ile evli
olan eú veya nafaka aylÕ÷Õ
almakta olan veya ölüm tarihi
itibariyle
haklarÕnÕ
kullanmakta olan eú, 18
yaúÕnÕ (ö÷renimde veya
formasyonda ise 27 yaúÕnÕ)
dolduruncaya kadar çocuklar
(sakatsalar yaú sÕnÕrÕ yoktur).

 Asgari istihdam eúi÷inin (ayda
316,19 E) altÕnda zorunlu
sigorta uygulanmaz. Birden
fazla mesleki faaliyetten elde
edilen ücretler birleútirilir,
zorunlu
sigorta
uygulanmayan
hallerde
iste÷e
ba÷lÕ
sigorta
uygulanÕr.

 Malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
sahibi olmak veya bu
aylÕklardan
birine
hak
kazanmak, iú kazasÕ hariç
staj süresi gerekir.

 Dul erkekler ve dul kadÕnlar,
boúanmÕú eúler, meúru, gayrÕ
meúru, yerleútirilmiú veya
ikinci evlilikten kabul edilmiú
çocuklar,
torunlar,
sigortalÕnÕn yükümünde olan
di÷er çocuklar, ebeveynler,
evlatlÕk edinen ebeveynler.

 Yoktur.

 36 ay prim ödeme süresi veya
benzeri süreler.

 Hak sahibi eú (en az 35
yaúÕnda olmalÕdÕr) ve nafaka
aylÕ÷Õ alan eski eú. Evli
olmayan
iúçinin
ölüm
tarihinde onunla evlilik hayatÕ
yaúayan kimse.
 18-25 yaúÕna kadar çocuklar,
ölenin yükümlülü÷ünde olan
ebeveynler (hak sahibi eú
veya çocuklar yoksa).

 Yoktur.

 1. Ayak : 1 yÕl prim ödeme
süresi.
 2. Ayak : SigortalÕ olmak veya
malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
almakta olmak.

 1.Ayak : Ölen Eú: Çocuklar,
dul kadÕn ve erkek bazÕ
koúullarla çocuksuz dul
kadÕnlar ve boúanmÕú eú.
 2.Ayak : Hak sahibi eú, bazÕ
koúullarla boúanmÕú dul
kadÕnlar.

 1. Ayak : Çift yükümlülük
(aynÕ zamanda yabancÕ
sigortalÕlÕk) halinde, kÕsa
süreli zorunlu sigortalÕlÕkta
ba÷ÕúÕklÕk uygulanÕr.
 2. Ayak : 1. Aya÷a prim
ödemek zorunda olmayan
ücretliler, 3 aydan az süreli
ücretli çalÕúanlar, evvelce
ba÷ÕmsÕz çalÕúan durumunda
bulunanlar, en az 2/3
oranÕnda malül kimseler,
tarÕm iúletmecili÷i yapan
kimsenin kendi iúyerinde
çalÕúan bazÕ aile bireyleri
zorunlu sigortadan ba÷ÕúÕktÕr.

 En az 5 yÕl prim ödemiú olmak
veya en az 10 yÕl prim
ödeme süresine sahip olmak.
 Malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
almakta olmak veya bu
aylÕklardan
birine
hak
kazanmak.

 Dul AylÕ÷Õ : Dul erkek veya
kadÕn, metresler, ölümden
önce nafaka aylÕ÷Õna hak
kazanan boúanmÕú eú.
 Ölüm aylÕ÷Õna hak kazanan
çocuklar,
torunlar
ve
ebeveynsiz di÷er çocuklar,
ebeveynler, üvey ebeveynler,
evlatlÕk edinen ebeveynler,
erkek ve kÕz kardeúler.

 Çok az ücretle tarÕmda
çalÕúan veya yurt dÕúÕnda
uluslar arasÕ bir sözleúmeye
göre çalÕúÕrken yaralanan
kimseler zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕktÕr.
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 18-27
yaúÕna
yararlanÕrlar.

 Yoktur.

4. Di÷er kimseler

kadar

 SigortalÕnÕn ölümü tarihinde
onunla evli olan eú veya
nafaka aylÕ÷Õ almakta olan
boúanmÕú
eú
veya
sigortalÕnÕn ölümü tarihinde
haklardan
yararlanmakta
olan eú.

3. Çocuklar

2. Hak Sahibi Eú

 SigortalÕnÕn koúullarÕ taúÕyan
geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u ebeveynleri.

 SigortalÕnÕn öz çocu÷u veya
evlatlÕ÷Õ olmak, sigortalÕnÕn
geçindirdi÷i di÷er çocuklar
bazÕ koúullarla yararlanÕrlar.

 50 veya daha yukarÕ yaúta
olmak, tamamen iú göremez
olmak, ölüm gelirine hak
kazanan veya 16 yaúÕndan
(tam gün ö÷renim yapÕyorsa
18 yaúÕndan) küçük bir çocuk
yetiútirmekte olmak, yaú
koúulsuz ölüm gelirine hak
kazanan
bir
çocuk
yetiútirmek.

 Eú ve çocuklar yoksa baúka
kimseler söz konusu olabilir.

 18-27 yaúÕnda olmak.

 Ölen eúle en az 1 yÕl evli
olmak.
 En az 35 yaúÕnda olmak (aksi
halde aylÕk 5 yÕlla sÕnÕrlÕdÕr).
østisna hükümleri de vardÕr.

 1. Ayak : Dul KadÕn : Bir veya
daha fazla çocu÷u bulunmak
veya 45 yaúÕnda olup
sigortalÕ ile en az 5 yÕldÕr evli
olmak.
 Dul Erkek : 18 yaúÕndan
küçük bir veya daha fazla
çocu÷u bulunmak.
 BoúanmÕú eú : Bir veya daha
fazla çocu÷u bulunmak ve
evlilik en az 10 yÕl sürmüú
olmak. BazÕ de÷iúik kurallar
da uygulanÕr.
 2. Ayak : Dul KadÕn :
Geçindirilen bir veya daha
fazla çocu÷u bulunmak veya
45 yaúÕnda olup 5 yÕldÕr evli
olmak. / BoúanmÕú dul kadÕn
: Nafaka aylÕ÷Õ almakta
olmak ve evlilik en az 10 yÕl
devam etmiú olmak.

 1. Ayak : 18-27 yaúÕnda
olmak.
 2. Ayak : 1. Ayaktaki koúul,
ayrÕca yetim veya en az 2/3
oranÕnda malül iseler ve
çalÕúmÕyorlarsa.
 1. Ayak : Yoktur.
 2. Ayak : Yoktur.

 Torunlar ve ebeveynsiz di÷er
çocuklar
:
SigortalÕnÕn
geçindirdi÷i kimse olmak,
kaynatalar ve evlatlÕk edinen
ebeveynler, erkek ve kÕz
kardeúler.

 Yaú sÕnÕrÕ : 15 yaú.
 18 yaú (øú Bulma Bürosuna
kayÕtlÕ iseler)
 Tam iúgöremez durumda
iseler yaú koúulu aranmaz.

 Dul eú ölen eúin aylÕ÷Õndan
çeúitli koúullarla yararlanÕr.
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Eú
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3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler

2. Hak Sahibi
Evlenirse

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

 Ana veya Babadan yetim için
% 60, baz orana göre
hesaplanan
ebeveyn
aylÕ÷ÕnÕn % 40 Õ, baba ve
anadan yetim olanlar için %
60 Õ.
 Aile ödeneklerinden ayrÕca
yararlanma söz konusudur.

 Ölenin
almakta
oldu÷u
malüllük
veya
yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 0 ila % 60 Õ. Oran
ölenin geliri ile hak sahibinin
geliri arasÕndaki iliúkiye
ba÷lÕdÕr. Tek bir hesaplama
bazÕ için % 40 esas alÕnÕr.
Ölüm aylÕ÷ÕnÕn oranÕ düúükse
ve hak sahibinin kiúisel
gelirleri ayda 1.503,50 E yu
bulmuyorsa aradaki fark %
60 a kadar yükseltilir.
Anayasa Mahkemesi bu
kuralÕ kaldÕrmÕú, yeni bir kural
geliútirilmesine
karar
vermiútir.
 Dul
aylÕ÷Õ
bazÕ
sÕnÕrlandÕrmalarla ancak 30
ay
için
ödenir.
Bu
sÕnÕrlandÕrma evlilikten bir
çocuk varsa veya hak sahibi
eú 30 ayÕn sonunda malül
durumda ise uygulanmaz.
eúin
nafaka
 BoúanmÕú
aylÕ÷ÕnÕn
süresi
ölüm
aylÕ÷ÕnÕn süresini belirler.
 AylÕklar yÕlda 14 kez ödenir.
 AylÕk sÕnÕrsÕz olarak kaldÕrÕlÕr,
36 aylÕk tutarÕnda toptan
ödeme yapÕlÕr.
ödenmeye

devam

 Baba veya anadan yetimler:
Hak sahipleri arasÕnda
dengeli da÷ÕtÕm yapÕlÕr.
 Baba ve anadan yetimler:
AynÕ uygulama.
 AyrÕca, güncelleútirilmiú bir ek
miktar ödenir.

 YardÕm
eder.

 Ölüm
AylÕ÷Õ
:
Miktar
yararlanÕcÕ sayÕsÕna ba÷lÕdÕr
ve ölenin aldÕ÷Õ veya almasÕ
gereken malüllük veya
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile oranlÕdÕr.

 Ö÷renim durumlarÕna göre, 13 çocuk için aylÕ÷Õn % 20, %
30, % 40 Õ ba÷lanÕr. Tam
iúgöremezlik halinde sÕnÕr
yoktur. Hak sahibi bir eski eú
yoksa miktar 2 kat olarak
ödenir.

 AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 SigortalÕnÕn aldÕ÷Õ veya almasÕ
gereken
emekli
veya
malüllük aylÕ÷ÕnÕn % 60 ÕdÕr.
 AylÕ÷a hak kazanan birden
fazla eú veya eski eú varsa
oran % 70 tir.

 1. Ayak : Baba veya anadan
yetimler için % 40. / Baba ve
anadan yetimler için yaúlÕlÕk
alÕ÷ÕnÕn 2 katÕ.
 2. Ayak : Baba veya anadan
yetimler % 20, baba ve
anadan yetimler için yetim
aylÕ÷ÕnÕn 2 katÕ.

 1. ve 2. Ayak : AylÕk kaldÕrÕlÕr.

 1. Ayak :Dul erkek veya kadÕn
geliri : Belirleyici yÕllÕk
ortalama gelire tekabül eden
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 80i.
 2. Ayak : Dul kadÕn geliri :
SigortalÕnÕn almasÕ gereken
tam malüllük gelirinin % 60 Õ.
 BoúanmÕú Dul KadÕn : Fazla
olarak nafaka aylÕ÷ÕnÕ almaya
devam eder.

 Bir ebeveynden yetimler: Aile
bireylerinin sayÕsÕna göre
ödenir.
 Baba e anadan yetimler : %
30 -% 100.

 Dul eú tam iú göremezlik
durumu hariç 58 yaúÕndan
önce yeniden evlenirse veya
58 yaúÕndan önce metres
hayatÕ yaúamaya baúlamÕúsa
aylÕk kaldÕrÕlÕr.

 Dul Erkek ve KadÕn AylÕ÷Õ:
Ölenin malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 70 i. Kendi
aylÕ÷ÕnÕ alan dul eú dul
aylÕ÷ÕnÕn % 15 ini alÕr. øki
aylÕ÷Õn miktarÕ önceki takvim
yÕlÕnÕn
ortalama
aylÕk
tutarÕnÕn % 100 ünü
geçemez. Dul eú çeúitli
aylÕklardan
yararlanÕyorsa
kendisine en uygun olanÕnÕ
seçebilir.
 Ölen kimseden nafaka aylÕ÷Õ
almaya
hak
kazanan
boúanmÕú eú sigortalÕnÕn
ölümüne kadar bir dul erkek
veya kadÕnla aynÕ úartlar
dahilinde aynÕ yardÕmlardan
yararlanabilir. Ölen kiúi
nafaka
aylÕ÷Õ
ödemesi
yaparken
yeniden
evlenmiúse her yeni ve eski
eú
ortak
yararlanÕcÕ
durumunda olurlar.
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 Söz konusu de÷ildir.

 Aile yardÕmlarÕna ek yardÕm
hakkÕ ve ölüm ödene÷ine ek
yardÕm hakkÕ için bk. Tablo
VIII ve Tablo IX).
 Staj
süresinin
yerine
getirilmemesi
veya
yetersizli÷i veya baúka bir
nedenle hak kazanÕmÕna yol
açmamasÕ halinde özel
yardÕm kurallarÕ uygulanÕr.

 Gelirler dahil her ay ödenen
aylÕk veya aylÕklar belirleyici
düzeyleri ulaúmÕyorsa telafi
edici
yardÕm
sa÷lanÕr.
Düzeyler : YalnÕz yaúayan
kimse için : 653, 19 E / Aile
halinde yaúayanlar için :
1.015,00 E. / 18-27 yaúÕna
kadar veya sakatsa yaú
sÕnÕrsÕz her çocuk için : 68,52
E.
 Ayda 2.410,58 E.

5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar

6.Di÷er YardÕmlar

7. Asgari AylÕk

8. Azami AylÕk

 Yoktur.

4.Di÷er YararlanÕcÕlar

 Ölenin aylÕ÷ÕnÕn azami % 95 i.

 Ayda 117 E.

 Ölüm
yardÕmÕna
hak
kazanamayan
hak
sahiplerine geçici yardÕmlar
sa÷lanÕr / Cenaze ödene÷i
verilir.

 YararlanÕcÕlara ödenen bütün
yardÕmlarÕn tutarÕ ölen kiúinin
hak kazandÕ÷Õ yardÕmlar
miktarÕnÕn % 95 ini geçemez.

 YardÕmlar
hak
sahipleri
arasÕnda dengeli olarak
bölüútürülür.

 Uygulanmaz.

 Asgari malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ üzerinden sa÷lanÕr.

 Ölüm ödene÷i / Noel primi ve
tatil primi.

 SigortalÕnÕn aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.
 AylÕ÷a hak kazanan iki iú
varsa % 110 u.

 Hak sahibi eú ve çocuk yoksa
ölen kimsenin geçindirdi÷i
ebeveyni.

 1. Ayak : Ayda 1.089 E.
 Yetim geliri : Ayda 544 E.
 2. Ayak : Uygulanmaz.

 1.Ayak : Çocuk gelirleri ve
yetim gelirleri, baba ve
ananÕn gelirlerinin hesabÕnda
belirleyici ortalama yÕllÕk geliri
(ana veya baba gelirine ilave
edildi÷inde) aúÕyorsa bu
aúma ölçüsünde indirime tabi
tutulur.
 2.Ayak : YardÕmlar nazara
alÕnmasÕ gereken di÷er
gelirlere ilave edildi÷inde
ilgilinin yÕllÕk kazancÕnÕn % 90
ÕnÕ
aúmasÕ
ölçüsünde
indirime tabi tutulur.
 1. Ayak : Fevkalade ödenek /
Gelir garantisi ba÷lamÕnda ek
yardÕmlar.
 2. Ayak : Dul aylÕ÷Õ koúullarÕnÕ
yerine getirmeyen kadÕnlara
3 yÕllÕk gelir tutarÕnda toptan
ödeme / Dul kadÕn geliri
yaúlÕlÕk ve ölüm sigortasÕ
asgari gelirinin % 6
sÕnÕn,yetim geliri % 2 sinin
altÕnda ise toptan ödeme.
 1. Ayak :
- Tam gelir : Ayda 544 E.
- Yetim geliri : Ayda 272 E.
 2. Ayak : Uygulanmaz.

 1. ayak / 2. Ayak : Yoktur.
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 Ölenin aylÕ÷ÕnÕn azami % 100
ü.

 Yasal bir miktar söz konusu
de÷ildir,
ölenin
aylÕk
miktarÕna ve ailedeki hak
sahibi
sayÕsÕna
göre
hesaplanÕr.
 Dul aylÕ÷Õ : Ölenin aylÕ÷ÕnÕn %
70 idir.

 BazÕ koúullarÕ taúÕyan hak
sahiplerine ölüm aylÕ÷Õ
tutarÕnÕn 6 katÕna eúit
ödenek.
 Ödenekten yararlanma hakkÕ
sona
erdi÷inde
bazÕ
koúullarla sübvansiyon (24
ay için).

 Ölen kiúi yeniden evlenmiúse,
fakat nafaka aylÕ÷Õ veriyor
idiyse bu kiúi ve ölenin di÷er
tüm eski eúleri ölüm
yardÕmÕndan
ortaklaúa
yararlanÕrlar.
 Ölenin aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü.
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kurallarÕ
 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Genel
olarak
vergiye tabidir.

TABLO VII – ÖLÜM (Devam)

 Geçici ölüm yardÕmÕndan
sa÷lÕk primi kesilir.

 TÕbbi tedavi ek yardÕmÕ ve
cenaze ödene÷i dÕúÕndaki
yardÕmlardan vergi alÕnÕr.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.
 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 1. ve 2. Ayak :
tabidir.
kurallarÕ

Vergiye
kurallarÕ

 Sa÷lÕk hizmetleri için bütün
yardÕmlardan % 5,76 prim
kesilir, ulaúÕm giderleri,
cenaze giderleri ve ölüm
ödene÷i karúÕlanÕr. Tavan
yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Geçindirilen üst soy (ebeveyn/Özel bir aylÕk almÕyorlarsa). Ebeveyn yardÕmlarÕ
emeklilik yaúÕndan sonra sa÷lanÕr. Ölen kimsenin askerlik hizmetinde bulunan
ebeveynleri yaúlarÕna ve özel yardÕm almÕyorlarsa buna bakÕlmaksÕzÕn yardÕma
hak kazanÕrlar.

4. Di÷er kimseler

 Ölüm tarihinde en az 1. derece malüllük aylÕ÷Õ mevzuatÕnda öngörülen koúullarÕ
yerine getirmek.

 Ölüm tarihinde malüllük veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ sahibi olmak, veya
 øúkazasÕ veya meslek hastalÕ÷Õ nedeniyle malüllük aylÕ÷Õ ba÷lanma koúullarÕnÕ
yerine getirmiú olmak, veya
 Ek aylÕk sigortalÕsÕ olmak.
 Emeklilikten 5 yÕl önce rücu aylÕ÷Õ talep edebilir.

 AylÕk evlilik süresine göre (en az 10 yÕl) ba÷lanÕr. AylÕk geliri olmayan veya geliri
ortalama ulusal brüt ücretin 1/4 inin altÕnda olan hak sahibi eú evlilik süresine
bakÕlmaksÕzÕn ölüm aylÕ÷Õ alabilir. AynÕ haklar evlilik süresi 1 yÕldan fazla olan eúe
yaúÕna bakÕlmaksÕzÕn sa÷lanÕr.
 Normal koúullar :
- 18 yaúÕndan küçükler,
- Ö÷renimde olanlar (orta ö÷renimin sonuna kadar veya yüksek ö÷renimde olanlar
için 25 yaúÕna kadar).
 Yoktur.

 Ölen sigortalÕ ile en az 10 yÕldan beri evli olan eú.
 Biyolojik çocuklar / EvlatlÕklar
 Yoktur.

 Bilgi yoktur.
 Biyolojik çocuklar / EvlatlÕklar
 Ebeveynler (özel bir aylÕk almamakta olmalarÕ koúulu ile).

 Aúa÷Õdaki yaú sÕnÕrlarÕ uygulanÕr (evlatlÕk halinde yardÕmlar kesilir) :
- Normal Koúullar : 18 yaúÕna kadar, askerlik hizmetinde ise 26 yaúÕna kadar, sürekli
malüllük aylÕ÷Õ alan çocuk için 18 yaúÕndan önce sÕnÕr yoktur.
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kurallarÕ

yardÕmlar

ÜLKELER
BULGARùSTAN
ROMANYA
 1999 tarihli Zorunlu Kamu SigortasÕ Kanunu.
 Bk. Malüllük aylÕ÷Õ.
 1986 tarihli øú Kanunu.
 SigortalÕnÕn ölümü tarihinde almakta oldu÷u veya almasÕ gereken malüllük veya  Gelirlerini çalÕúma yoluyla elde eden ücretlilerin, bir mesleki faaliyet icra eden
yaúlÕlÕk yardÕmlarÕna göre yardÕm sa÷layan sosyal sigorta sistemi.
kimselerin ve iúverenlerin primleri ile finanse edilen sosyal sigorta sistemi.
 Bk. Tablo V – YaúlÕlÕk.
 Bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ
 Yoktur.
 Bk.– YaúlÕlÕk

 HastalÕk sigortasÕ için % 4,35.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

3. Çocuklar

2. Hak Sahibi Eú

Uygulama AlanÖ
Zorunlu Sigortadan
BaøÖûÖklÖk
Hak Sahipleri
1. Eú
2. Çocuklar
3. Di÷er Kimseler
Koûullar
1. Ölen SigortalÕ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
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7. Asgari AylÕk
8. Azami AylÕk
Vergi Yükümlülüøü
1.YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

5.Bütün YararlanÕcÕlara
Ödenen Azami Miktar
6.Di÷er YardÕmlar

2. Hak Sahibi Eú
Evlenirse
3. Yetimler
 Ana ve/veya Babadan
Yetimler
 Ana ve Babadan
Yetimler
4.Di÷er YararlanÕcÕlar

YardÖmlar
1. Hak Sahibi Eú

 AylÕ÷Õn miktarÕ ebeveynlerden her birine ba÷lÕ haklara ilave edilerek hesaplanÕr (bk.
Hak sahibi eú).
 Yoktur.

 Ebeveynlerin her birinin aylÕ÷Õndan paylarÕnÕ alÕrlar.

 Yoktur.
 Yasa 3 puan tavanÕnÕ öngörür.
 Bk. Malüllük.
 Bk. Malüllük.
 Bk. Malüllük.

 Asgari ücretin 2 katÕna eúit maktu yardÕm.
 AylÕk alan bir hak sahibinin yaúlÕlÕk aylÕ÷Õnda ölenin aldÕ÷Õ veya hak kazandÕ÷Õ
bütün aylÕklarÕn % 20 si oranÕnda artÕú yapÕlÕr.
 Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 90 Õ. (bk. Tablo XI. 2).
 31 AralÕk 2003 tarihine kadar geçerli olmak üzere devlet aylÕ÷ÕnÕn 4 katÕ ödenmiútir.

 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Ölenin aylÕk miktarÕna ba÷lÕdÕr. 3 veya daha fazla hak sahibi varsa ölüm aylÕ÷Õ
ölenin aylÕ÷ÕnÕn % 100 üne tekabül eder.
 Tarifeli tren seyahati (indirimli, kaplÕca kürleri, ölüm parasÕ).

 Bk. Hak sahibi eú

 YardÕmlar ilgililer arasÕnda eúit olarak paylaútÕrÕlÕr (bk. YukarÕda “Hak Sahibi Eú”).

 Analar / Babalar / Büyükanalar / Büyükbabalar ve Torunlar : SigortalÕ aylÕ÷ÕnÕn %
25 ini alÕrlar.
 Hak sahibi aylÕ÷ÕnÕn % 100 ü. (bk. YukarÕda “Hak Sahibi Eú”).

 AylÕk kesilir.

 AylÕ÷Õn miktarÕ, sigortalÕlarÕn gerekli prim ödeme gün sayÕsÕ zarfÕnda kazanÕlan
puanlarÕn aylÕk ortalamasÕnÕn bir aylÕk puan de÷eri ile çarpÕmÕndan oluúur. Birden
fazla hak sahibi varsa tahsis oranlarÕ % 50, % 75, % 100 olarak hesaplanÕr :
Vpensie = NRS 6 PmasXPrnru. Burada , “NRS” aile destek sayÕsÕnÕ (ölen bir aile
bireyi için 1, iki ebeveynden birinin yetim olmasÕ halinde, 2) “Pmas” yÕllÕk aile
destek puanÕ ortalamasÕnÕ, “Prnru” hak sahibi sayÕsÕna ba÷lÕ yüzdeyi ( % 50, % 75,
% 100) ifade eder.

 HastalÕk veya iú kazasÕ / meslek hastalÕ÷Õ nedeniyle % 90 iúgöremezlik derecesi ile
malüllük aylÕ÷Õ alan kimsenin aylÕ÷Õna eúittir. SigortalÕ ölümünden önce malüllük
veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alÕyor idiyse hak sahipleri bunlardan en yükse÷ini seçebilirler.
Askerler için yardÕm sigortalÕnÕn % 90 malüllü÷ü halinde almasÕ gereken aylÕ÷a
dayanÕlarak hesaplanÕr.
 Hak sahibi aylÕ÷Õ bütün ilgililere aúa÷Õdaki oranlarda ödenir:
- Bir hak sahibi için % 50,
- øki hak sahibi için % 75,
- Üç hak sahibi için % 100.
 YardÕmlar kesilir.
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Sigortadan

Ba÷lÕ

2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

3.øste÷e
SigortalÕlar

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 øú KazalarÕ : Sosyal güvenli÷e
kayÕtlÕ çalÕúanlar, çÕraklar ve
KralÕn
kanundan
yararlanmayÕ yaygÕnlaútÕrdÕ÷Õ
kimseler.
 Meslek HastalÕ÷Õ : AynÕ
kimseler (KralÕn kanundan
yararlanmayÕ yaygÕnlaútÕrdÕ÷Õ
kimseler hariç), ücretsizler
dahil stajyerler, ö÷renimleri
nedeniyle riske maruz kalan
ö÷renciler.
 Yoktur.

 Ücretliler için ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk para yardÕmlarÕnÕ
içeren
zorunlu
sigorta
sistemi.

BELÇùKA
 øú kazalarÕ: 10.04.1971 tarihli
Kanun.
 Meslek hastalÕ÷Õ : 03.06.1970
tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler (memurlar için
özel rejim).

ÇEK CUMHURùYETù
 65/1995 sayÕlÕ øú Kolu
Kanunu.
 108/1994 sayÕlÕ øú Kodu
Uygulama
Hükümet
Kararnamesi.
 440/2001 sayÕlÕ Kararname.
 494/2001 sayÕlÕ Hükümet
Kararnamesi.
 Bütün ücretliler için iúveren
primleri ile finanse edilen
zorunlu sosyal sigorta. Bütün
ücretlilere, aile bireylerine ve
bazÕ özel gruplara (aylÕk
sahipleri ve ö÷renciler)
yardÕm sa÷lanÕr.

 Yoktur.

 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 Bütün ücretliler ve balÕkçÕlÕk
ve deniz seferi yapan
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar,
stajyerler. Ana ve babanÕn
çalÕúmalarÕndan ileri gelen bir
hastalÕk
veya
do÷um
nedeniyle bir arÕzasÕ olan
çocuklar.

 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz
çalÕúan gruplarÕ için zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

ÜLKELER
DANùMARKA
 08.03.1970,
20.05.1992,
10.06.2003 tarihli Kanunlar

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler.

 Ücretliler, ö÷renciler, ana
bakÕmÕna muhtaç çocuklar,
 Rehabilitasyona tabi kimseler
ve di÷er bazÕ kimseler.

 Memurlar ve kilise cemaatleri
mensuplarÕ
gibi
baúka
rejimlere tabi olan kimseler.
Hekimler, psikoterapistler.
Tedavi ediciler ve eczacÕlar
kendi nam ve hesabÕna
çalÕúan kimselerdir, zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar.
 Zorunlu
sigortaya
tabi
olmayan iúverenler, bunlarÕn
kendileri ile birlikte çalÕúan
eúleri ve iúveren benzeri
kimseler için iste÷e ba÷lÕ
sigortaya tabi olma olana÷Õ
vardÕr.

 øú kazalarÕ ve meslek
hastalÕklarÕ için özel bir
sigorta kolu mevcut de÷ildir.
KÕsa vadeli yardÕmlar için
hastalÕk sigortasÕ, uzun
vadeli yardÕmlar için sosyal
sigorta uygulanÕr.

ESTONYA
 Bk. Tablo V – Malüllük.
 1956 tarihli Medeni Kanun.
 Ara Telafi Usulü HakkÕnda
1972
sayÕlÕ
Hükümet
Kararnamesi.

 Aktif nüfus ve di÷er bazÕ
gruplar için ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

ALMANYA
 07.08.1996 tarihli Sosyal Kod
(7. Bölüm).
 Sosyal Kod (19.06.2001 tarihli
Kanunla De÷iúik Bölüm 9).
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YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi

2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

2. Yolda Kaza
3.Meslek HastalÕklarÕ

Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ

 øúyerinin
kendine
ait
donanÕmlÕ bir tÕbbi servise
sahip olmasÕ hariç sigortalÕ
hekim ve tesis seçmekte

 Kiúinin riske maruz kalmasÕ
gerekir. Risk uygulanan
listede belirtilen bir iúyerinde
çalÕúÕlmasÕ halinde varsayÕlÕr.

 YukarÕdaki tanÕma uygun bir
kaza olmasÕ gerekir.

 Kapsam dahilidir.
 23.03.1969 tarihli Kraliyet
Kararnamesine ekli listede
yazÕlÕ hastalÕklardÕr. Liste dÕúÕ
olup çalÕúma nedeniyle
meydana gelen bir hastalÕ÷Õn
mesleki oldu÷una yetkili
kurullar
karar
verir.
KanÕtlama yükümlülü÷ü ilgili
kimseye
veya
hak
sahiplerine aittir.

 øú alanÕnda iú akdinin
uygulanmasÕ
sÕrasÕnda
meydana gelen ve bir arÕza
bÕrakan kaza.

 øú yeri tedavi merkezleri
tarafÕndan sa÷lanan önleyici
yardÕmlar hariç hekim seçimi
serbesttir.

 ùart yoktur.

 ùart yoktur.

 Bütün Kuruluúlar ; yaralanma,
hastalÕk
veya
ölümle
sonuçlanan bir mesleki
faaliyetin icrasÕ nedeniyle
meydana gelen veya bu kabil
bir faaliyetle do÷rudan iliúkisi
olan bir durum sonucu tespit
edilen arÕzalarÕn kapsama
girmesi ölçüsünde zorunlu
sigortalÕlÕk
kapsamÕnda
görevlerini
yapmak
zorundadÕrlar.
 Kapsam dÕúÕdÕr.
 Meslek hastalÕklarÕ listesinden
esinlenen bir karma sistem
söz konusudur. En yüksek
risk eúi÷ini bazÕ meslekler ve
çevreler için SÕnai HÕfzÕsÕhha
Servisinin yetkili kurulu tayin
eder. Asgari bir süre kavramÕ
yoktur. Ödene÷i ilgili son
kuruluú öder. Bildirim süresi
ilk gelirlerden baúlar.

 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.

II

–

Sa÷lÕk

 En kÕsa zamanda (her hal ve
kârda en geç 1 yÕl içinde)
bildirilmesi gerekir.
 Bildirim süreleri : Özel
durumlar hariç 1 yÕldÕr.

 Kapsam dÕúÕdÕr.
 Liste uygulanÕr.

 øú kazasÕ bir kazadan veya ani
olarak veya 5 gün içinde
meydana gelen / ortaya
çÕkan zararlÕ bir faaliyet
sonucu tespit edilen kiúisel
arÕzalardÕr.

 ølke olarak : Hekim seçimi
serbest de÷ildir. Kazaya
maruz kalan kimse øú KazasÕ
Meslek Yönetim Derne÷i

 Hekim veya iúyeri amiri
tarafÕndan hemen bildirilmesi
gerekir.
 Meslek hastalÕ÷Õ sigortalÕnÕn
sigorta kapsamÕna giren bir
faaliyetten
etkilenmesi
sonucu meydana gelen
hastalÕk olmalÕdÕr. Meslek
hastalÕ÷Õna yol açabilecek
iúlerde ve bölgelerdeki
çalÕúmalar dikkate alÕnÕr.
Riske
maruz
kalma
süresinden çok riske maruz
kalma durumu de÷erlendirilir.

 Kapsam dahilidir.
 ølgili Tüzükte gösterilen 68
adet meslek hastalÕ÷Õ vardÕr.
Karma sistem uygulanÕr.

 Bir iúyeri ve/veya iúyerine
ba÷lÕ iú sözleúmesine dayalÕ
bir faaliyet veya baúka bir
sigortalÕnÕn faaliyeti sonucu
meydana gelen kazadÕr.

 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.

 ùart yoktur.

 ùart yoktur.

II

–

Sa÷lÕk

 Kapsam dahilidir.
 Sosyal øúler BakanlÕ÷ÕnÕn
talimatÕ ile düzenlenen
meslek hastalÕklarÕ listesi
uygulanÕr.

 Mesleki
faaliyetin
icrasÕ
sÕrasÕnda meydana gelen bir
kaza sonucu sa÷lÕ÷a zarar
veren bir yaralanma veya
hasar iú kazasÕ sayÕlÕr.
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2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

 Baz Ücret ve Miktar

 YardÕm Süresi

Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi

 Süre

 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ

 øú kazalarÕnda : SigortalÕ ile
sigorta iúyeri arasÕndaki
anlaúmaya göre anlaúmalar
øú KazalarÕ Fonu tarafÕndan
onanÕr.
 Meslek
HastalÕklarÕnda:
Meslek HastalÕklarÕ Fonu
tarafÕndan idari tebligat
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Hesaplamada baz ücret:
Önceki yÕlÕn yÕllÕk fiili ücreti.
Miktar
tam
kÕsmi
iúgöremezlik durumuna göre
de÷iúir.

 øú KazalarÕ : Süre yoktur.
 Meslek HastalÕklarÕ : 15 gün
iúgöremezlik süresi.
 øyileúinceye kadar.

 øú KazalarÕ : Hekim seçimi
yapÕlmÕúsa resmi bir barem
uygulanÕr. E÷er hizmet
organize bir hizmet ise
katÕlÕm yoktur.
 Meslek HastalÕklarÕ : Resmi
bir bareme ve özel bir
katalo÷a göre uygulama söz
konusudur, kiúi katÕlÕmda
bulunmaz.
 SÕnÕrsÕz.

serbesttir. 24.12.2002 tarihli
Programda
bazÕ
sÕnÕrlandÕrmalar vardÕr.

 Tam malüllükte % 66 iú gücü
kaybÕ.
 KÕsmi malüllükte % 3 iú gücü
kaybÕ.
 Sosyal Güvenlik Çek ødaresi
tarafÕndan tayin edilen özel
bir
hekim
hastalÕ÷Õn
iúgöremezlik
düzeyi
hakkÕnda karar verir.

 øúveren
sÕnÕrsÕz
olarak
sorumludur.
 Ortalama gelir ile hastalÕk
ödeneklerinin toplam miktarÕ
arasÕndaki fark (bk. Tablo III
– Para YardÕmlarÕ).

 Yoktur.

 SÕnÕrsÕz (65 yaúÕndan sonra
gelir kaybÕ karúÕlanÕr).

 “Uygun Giderler” olarak
adlandÕrÕlan
(kanunda
yazÕlÕdÕr) tÕbbi tedavi giderleri
iúverenin yükümündedir.

III

III
–

–
Para

Para

 Ulusal Sigorta Ofisi tespit
eder.

 % 15

 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.
 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.

 Yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

 TÕbbi Tedaviler : bk. Tablo II –
Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.
 Protez giderleri, suni organlar,
ortopedi ve döner koltuk
giderleri
øú
KazalarÕ
SigortasÕna aittir.

 Her olay tÕbbi ekspertiz ile
tespit edilir.

 øú kazasÕnÕ izleyen 26.
haftadan itibaren % 20 iú
gücü kaybÕ.

 HastalÕk sigortasÕnda tavana
kadar uygulanan baz ücret.

 78 hafta.

 Yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

tarafÕndan
belirtilen
Yönlendirme
Hekimine
mümkün olan en kÕsa
zamanda kendini göstermek
zorundadÕr. øzleyen tedaviler
ilke olarak anlaúmalÕ uzman
hekimlerce yapÕlÕr.
 BaúlangÕçtan itibaren øú
KazalarÕ Mesleki Yönetim
Derne÷i tarafÕndan karúÕlanÕr.

III

II

–

–

Para

Sa÷lÕk
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 Malüllük aylÕ÷Õ ve telafi
yardÕmÕ Sa÷lÕk Kurulunca
onanÕr.

 Malüllük AylÕ÷Õnda : ÇalÕúma
gücünde % 40 iú gücü kaybÕ.

 Bk. Tablo III – Para
YardÕmlarÕ.
 øúverenin ihmalinden ileri
gelen kaza, meslek hastalÕ÷Õ
ve di÷er her türlü sa÷lÕk
sorunu
söz
konusu
oldu÷unda referans ücretin
% 100 ü.

 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.

 SÕnÕrsÕz.

 Bk. Tablo
YardÕmlarÕ.
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 Sermayeye Çevirme

 Geçindirilen
Kiúi
ZammÕ
 3. Kiúi BakÕm ZammÕ

 Gereklilik derecesine göre
ödeneklendirmenin
baúlamasÕndan itibaren ve
yatarak
tedavinin
91.
gününden sonra kaldÕrÕlmak
üzere,
garanti
edilen
ortalama aylÕk gelirin azami
12 katÕ tutarÕnda Ek Ödenek
verilir.
 øú KazalarÕ : ølgilinin talebi
üzerine en az % 16
iúgöremezlik
nedeniyle
alÕnan
gelirin
sermaye
de÷erinin azami 1/3 ü
sermayeye çevrilir.

 øú kazasÕnda veya meslek
hastalÕ÷Õ
sonucu
iúgöremezli÷in baúlamasÕnda
önceki yÕlÕn toplam ücreti
esas alÕnÕr. Azami yÕlda
26.410,73 E. Reúit olmayan
kimseler için reúit olanlarÕn
ücreti nazara alÕnÕr.
 Formül: Sxt. 01.04.1984 ten
sonrakiler hariç % 10 un
altÕndaki
sürekli
iúgöremezlikler için % 0 ile %
5 arasÕnda % 50, % 5 ile %
10 arasÕnda % 25 indirim
uygulanÕr. % 4 ila % 100
arasÕnda de÷iúen oranlar için
ücretin % 2 si ile % 100 ü
arasÕnda miktar tespiti yapÕlÕr
(S:ücret, T:oran).
 Yoktur.

 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret

 Miktar veya Formül

 Mümkündür. 3 yÕl boyunca
revize
edilir.
Meslek
hastalÕklarÕnda ilgilinin talebi
üzerine revizyon yapÕlÕr.

 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 KazançlarÕ ortalama ücrete
eúde÷er
kÕlmak
üzere
malüllük ödenekleri nazara
alÕnarak
telafi
miktar
belirlenir. øúveren bu miktarÕ
ilgilinin 65 yaúÕna bastÕ÷Õ
tarihe kadar her takvim ayÕ
öder.

 Gelir önceki kazançlara göre
hesaplanÕr. øúgöremezlikten
önceki 3 yÕlÕn ortalama brüt
kazancÕ esas alÕnÕr.

 Yoktur.

 Malüllük oranÕ en az % 50 ise
aylÕk maktu bir miktar
ödenmek
suretiyle
sermayeye
çevrilir.
øúgöremezlik % 50 nin
üstünde ise aylÕ÷Õn % 50 si
talep üzerine sermayeye
çevrilir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 KÕsmi øúgöremezlik : AylÕk
iúgöremezlik
derecesine
ba÷lÕdÕr.
 Tam øúgöremezlik : øúgücü
kaybÕnÕn telafisi : ølgilinin
çalÕúmasÕndan elde etti÷i
yÕllÕk kazançlarÕn % 80 ine
eúit aylÕk. Ücretlendirme
artÕúa göre her yÕl yeniden
de÷erlendirilir.

 Önceki yÕlÕn toplam ücreti
esas alÕnÕr. Tavan : 50.931
E, Taban : 18.948 E.

 Durumda
önemli
de÷iúikliklerin
meydana
gelmesi
halinde
gelirin
tespitini izleyen 5 yÕl zarfÕnda
her zaman revizyon yapÕlÕr.

 øúgöremezlik oranÕ % 70 in
altÕnda ise talep üzerine
sermayeye
çevirme
mümkündür. % 40 veya
üstündeki iúgöremezliklerde
çevirme 10 yÕl için yapÕlabilir.

 Duruma göre batÕda ayda 286
E, do÷uda ayda 246 E ile
983 E arasÕnda.

 Yoktur.

 Formül : SXTX % 66,66. S :
Kazadan önceki yÕllÕk brüt
ücret; T: øúgöremezlik oranÕ.
Örnekler :
T : % 100 ise S’nin % 66,7 si,
T : % 75 ise S’nin % 50 si,
T : % 50 ise S’nin % 33,3 ü,
T : % 25 ise S’nin % 16,7 si,

 KazayÕ izleyen ilk 3 yÕl
zarfÕnda revizyon her zaman
mümkündür. Ancak, sürekli
gelirin tespitinden sonra 1 yÕl
ara ile yapÕlÕr. øúgöremezlik
oranÕnÕn artmasÕ ve azalmasÕ
% 5 ten fazla olmalÕdÕr.
 Önceki yÕl boyunca alÕnan fiili
ücret. Her hal ve kârda 18
yaúÕndan yukarÕ kimseler için
referans ücretin % 60 Õ, 18
yaúÕna kadar % 40 Õ.

 Yoktur.

 Malüllük
aylÕ÷Õnda
zam
yoktur.
 Telafi yardÕmÕnda, gerekli
yardÕmlarÕn niteli÷ine göre
kamu sa÷lÕk kuruluúlarÕnda
bir asistanÕn aylÕk asgari
ücretini geçmemek üzere
ödeme yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Malüllük aylÕ÷Õnda : bk. Tablo
V – Malüllük.
 Telafi
yardÕmÕnda
:
øúgöremezli÷e tekabül eden
referans ücretin yüzdesi eksi
devletçe ödenen aylÕk.

 Malüllük aylÕ÷Õ için bk. Tablo
V – Malüllük.
 Telafi yardÕmÕ için : 12 ayÕn
brüt
kazançlarÕnÕn
ortalamasÕ.

 Bk. Tablo V – Malüllük.
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(Baba
Anadan

 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy

 Yetimler
ve/veya
Yetimler)

 Her Yetim : SX % 15
(çocuklarÕn tamamÕ için
azami % 45).
 Her Yetim : SX % 20
(çocuklarÕn tamamÕ için % 60
/ E÷er iki ebeveyn ölmüúse).
Ödeme süreleri Kraliyet
Kararnamesinde yazÕlÕdÕr.
 Baba ve ana : Her biri SX %
20 (hak sahibi eú veya çocuk
yoksa). Hak sahibi bir eú
varsa: SX % 15.
 Alt soy (Füru) : erkek ve kÕz
kardeúler, torunlar: Özel
koúullarla her biri % 15
(toplam % 45).
 Öncelik sÕrasÕna göre azami
miktarda ödeme yapÕlÕr.

 Dul kadÕn ve dul erkek : SX %
30. Gelir tahsisinden sonra
yeniden
evlenme
etki
yapmaz. Belirli bir mebla÷Õn
azami 1/3 ü sermayeye
çevrilir.
Meslek
hastalÕklarÕnda sermayeye
çevirme olmaz.
 Boúanma veya AyrÕlÕk Halinde
: BazÕ özel koúullarla ömür
boyu gelir ba÷lanÕr. Müúterek
oturan kadÕn veya erkek
yararlanmaz.

 SÕnÕrlandÕrmalar vardÕr.

 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 Tam birleúme mümkündür.

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme

 Yoktur.

 Yoktur.

 Hak sahibi tedavi giderlerinin
karúÕlanmasÕ
:
Ölen
sigortalÕnÕn
geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u
hak
sahiplerine giderleri iade
edilir. Dul eúe tek ödenek,
aylÕ÷a müstahak yetime
ödenek, ölen sigortalÕnÕn
ebeveynine ödenek verilir.
 Hak
sahibi
giderlerinin
iadesinde yaúa ba÷lÕ úartlar
yoktur. Cenaze giderleri
ödenir. Devletin ödedi÷i
zorunlu cenaze giderleri
miktarÕndan bu ödeme
düúülür.
 Ödenek miktarÕ için ölen
sigortalÕ bakÕmÕndan staj
úartÕ yoktur.

 Mümkündür. Kazanç kaybÕnÕn
telafisi yeni meslekten elde
edilen kazanç miktarÕna göre
tespit ettirilir.
 Mümkündür.

 KadÕn eúe ödenen yrdÕmlarÕn
toplamÕ SX % 70 in altÕnda
ise
özel
durumlarda
geçindirilen di÷er kimselere
(ebeveynler,
torunlar,
kardeúler vb.) yÕllÕk bir miktar
ödenebilir.
YardÕm
sermayeye çevrilebilir.
 SX % 70.

 Baba veya anadan yetimler:
Ölenin yÕllÕk çalÕúmasÕndan
elde etti÷i kazançlarÕn % 20
si oranÕnda gelir ba÷lanÕr
(18-21 yaúÕna kadar).

 Aile
Destek
KaybÕnÕn
KarúÕlanmasÕ
:
Belirli
koúullarla
ölenin
aylÕk
ücretinin % 30 una eúit
miktar ödenir.

 Birleúme halinde sosyal
aylÕkta indirim yapÕlÕr. Memur
rejimi aylÕ÷Õ ile birleúme
halinde
iúgöremezlik
ödene÷inde
indirim
uygulanÕr.

 Tam birleúme mümkündür.

 SX % 80. østisnai olarak
gere÷ine göre ebeveynler ve
büyük ana ve büyük babalar
yararlanÕr.

 SX % 20 (çift söz konusu ise
SX % 30). Ebeveynlere
öncelik tanÕnÕr. Büyük ana ve
büyük babalar da ikinci
derecede hak sahibidir.

 Her Yetim : 18-27 yaúÕna
kadar : Baba veya Anadan
yetimler : SX % 20 / Baba ve
anadan yetimler : SX % 30.

 45 yaúÕn altÕndaki dul kadÕn :
SX azami 24 aylÕk bir süre
için % 30. Dul eú çalÕúamaz
durumda
ise
veya
geçindirmekle
yükümlü
oldu÷u bir çocu÷u varsa : SX
% 40 (S: Ücret)
 Hak sahibi aylÕ÷Õna ilave
edilen kiúisel kazanç belirli
bir indirimden sonra nazara
alÕnÕr.

 øú kazalarÕ gelirleri tam olarak
ödenir (bk. Tablo V –
Malüllük).

 Tam birleúme mümkündür.
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 Bk. Tablo VII – Hak Sahipleri.

 Bk. Tablo VII – Hak Sahipleri.

 Bk. Tablo VII – Hak Sahipleri.

 Bk. Tablo VII – Hak Sahipleri.

 Malüllük
aylÕ÷Õ
di÷er
yardÕmlarla
birleúemez.
Telafi yardÕmÕ ile birleúme
mümkündür.

 Mümkündür.
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 Sakat kimseler Topluluk
Fonundan
ve
meslek
HastalÕklarÕ Fonundan bilgi
alabilirler.

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)
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 YardÕmlar mesleki kazanç
kaybÕnÕ karúÕladÕ÷Õ ölçüde
vergiye tabidir. Uygulamada,
aylÕk sahiplerine ödenen

 Belirli
malüllük
oranlarÕ
sÕnÕflarÕ için belirli bir düzeye
ulaúmayan gelirler yeniden
de÷erlendirilir. Miktarlar her
yÕl Kraliyet Kararnamesi ile
tespit edilir.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Yoktur.

Diøer YardÖmlar

øúe

 Cenaze Giderleri Ödene÷i :
HastalÕk
ve
Malüllük
sigortasÕnda
uygulanan
ortalama günlük ücretin
asgari tutarÕna tekabül eden
günlük ücretin 30 katÕ.

 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)
Sahibi

Eú

 Vergi alÕnÕr.

 ZararÕn ve Sosyal YardÕm
øndiriminin Telafisi : Hekimce
muhasebeleútirilen
bir
sisteme göre hesaplanÕr.
 øú kazasÕndan ileri gelen her
nevi zarar karúÕlanÕr. Uygun
tedavi giderleri üstelenilir.
 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Korunan atelyeler ve iú yerleri
iú piyasasÕna kabul olana÷Õ
olmayan
kimselere
iúe
alÕnma konusunda yardÕmcÕ
olurlar. Bu alandaki giderler
Kamu østihdam Servisi
tarafÕndan finanse edilir.
Formasyon programlarÕ ilke
olarak 3 aydan fazla sürer.
Bu konuda iúverenlerin
sorumluluklarÕ vardÕr. 20
iúçiden fazla iúçi çalÕútÕran
iúverenler ücretli sayÕsÕnÕn en
az % 4,5 i kadar sakat iúçi
almak zorundadÕrlar.

 Bk.
Hak
(ödenekler).

 øúgöremezlik geliri, dul kadÕn
aylÕ÷Õ ve yetim gelirleri
vergiye tabidir.
 Sermayeye çevrilen miktar,

 ZararÕn
KarúÕlanmasÕ
:
YaúamÕ etkileyen zararlar
karúÕlanÕr. Tam karúÕlamada
84.796 E katÕlÕm söz
konusudur. Özel hallerde
karúÕlama 101.755 E yu
bulur.
 Yeniden
de÷erlendirme
oranlarÕ her yÕl güncelleútirilir.

 Ölüm Halinde Geçici Miktar :
Hak Sahibi Eú (veya ölenle
müúterek oturan kimse)
yararÕna 15.992 E tutarÕnda
maktu bir miktar.
 Hak Sahipleri øçin Telafi
YardÕmÕ : Ölenin durumuna
ba÷lÕ olarak hak sahiplerine
istekleri üzerine maktu bir
miktar ödenir.
 Bk. Tablo V – Malüllük.
 øúe alÕútÕrma kazanÕn tÕbben
tedavisi sonunda olursa
giderler sigorta úirketlerince
üstlenilir.

 Kaza sigortasÕ yardÕmlarÕ
(geliúme kaydÕ olmaksÕzÕn)
vergiye tabi de÷ildir.

 Emeklilik
sigortasÕnda
uygulanan kurallara göre her
yÕl Kararname ile yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Fonksiyonel iúe alÕútÕrma øú
KazalarÕ Yönetimi Meslek
Kuruluúu tarafÕndan üstlenilir.
 Mesleki yönlendirme bazÕnda
yeniden iúe alÕútÕrma e÷itimi
uygulanÕr. ølgililere formasyon
fonundan
mali
yardÕm
sa÷lanÕr. ArÕza nüksederse
veya artarsa gere÷ine göre
ilgiliye meslek de÷iútirmesi
önerilir. Bu durum ücrette
azalma sonucunu do÷urursa
Meslek Kuruluúu ilgiliye 5 yÕl
için baz ücretin 2/3 ü
tutarÕnda maktu bir miktar
öder.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ sa÷lanÕr.

 BatÕ : 4.140 E, Do÷u : 3.480 E
(Ölüm tarihindeki referans
miktarÕn 1/7 si).
 Cesedin defin giderleri ödenir.

 Malüllük aylÕ÷Õ ve ölüm aylÕ÷Õ :
Asgari miktarÕn 3 katÕnÕn
altÕnda olan aylÕklar ekseri
hallerde vergiye tabi de÷ildir.

 Malüllük AylÕ÷Õ : Bk. Tablo V –
Malüllük.
 Telafi YardÕmÕ : YÕlda bir kez
tüketim fiyatlarÕ endeksine
göre de÷erlendirme yapÕlÕr.
 Ölüm AylÕ÷Õ : Bk. Tablo VII –
Hak Sahipleri.

 Ek gider gereksinimi Sa÷lÕk
Kurulunca onanÕrsa iúveren
bütün giderleri karúÕlar.
 YardÕmcÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕ
giderleri de üstlenilir.

 øúe
AlÕútÕrma
Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ : Tedavi rejimi
çerçevesinde uygulanÕr (Bk.
Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
 Yerel
merciler
sosyal
bütünleúmeyi
sa÷layÕcÕ
önlemleri alÕrlar.

 Cenaze Ödene÷i (Bk. Tablo
VII – Hak Sahipleri).
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Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

AVUSTURYA
 1955 tarihli Sosyal Sigortalar
Genel Kanunu (ASVG).
 1956
tarihli
Hastaneler
Federal
Kanunu
ve
eyaletlerin sa÷lÕk tesisleri ile
ilgili kanunlar.
 Aktif nüfus için, ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

parasal ödenekler ve % 20 yi
aúmayan malüllü÷e yol açan
iú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õ nedeniyle ödenen
ödenekler
vergiye
tabi
de÷ildir.
 YardÕmlarÕn vergiye tabi kÕsmÕ
bir indirimden yararlanÕr.
øndirim çeúitli unsurlar nazara
alÕnarak bir baz miktardan
hareketle hesaplanÕr. Bu
miktar daha sonra nazara
alÕnan
kazançlarla
net
kazançlar toplamÕ arasÕndaki
orana ve kazancÕn düzeyine
göre sÕnÕrlandÕrÕlÕr. øndirim
hesaplanan vergi miktarÕnÕ
aúamaz. økame geliri alanlar
vergi ödemezler.
 % 13,07 prim kesilir.
kurallarÕ

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

kurallarÕ

 Yoktur.

 Yoktur.

 Kazanca ba÷lÕ yardÕmlarÕ
içeren sosyal sigorta sistemi.

POLONYA
 2002 tarihli øú KazalarÕ ve
Meslek HastalÕklarÕ Kanunu.

 øú KazalarÕ :
- Ücretliler : øúverence finanse
edilen zorunlu özel sigorta,
- Ba÷ÕmsÕz
ÇalÕúanlar
:
Zorunlu özel sigorta.
 Meslek HastalÕklarÕ : Ücretliler
için
zorunlu,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar için iste÷e ba÷lÕ,
tescilli ücrete dayanan sa÷lÕk
ve para yardÕmlarÕnÕ içeren
zorunlu
sosyal
sigorta
sistemi.

ÜLKELER
PORTEKùZ
 100/97 sayÕlÕ Kanun.
 1999 tarihli KHK ler.

 Mesleki kaza, mesleki olan
veya
olmayan
hastalÕk
yardÕmlarÕnÕ içeren, ücretliler
için zorunlu sigorta.

ùSVùÇRE
 Kazalar sigortasÕ hakkÕnda
1981 tarihli Federal Kanun.
 Sosyal Sigortalar Hukukunun
Genel Bölümü hakkÕnda
2000 tarihli Federal Kanun.

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

zararÕn telafisi için ödenen
miktar ve ölüm parasÕ
vergiye tabi de÷ildir.
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SLOVENYA
 1999 tarihli AylÕk ve Malüllük
SigortasÕ Kanunu.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ ve HastalÕk
SigortasÕ hakkÕnda Kanun.
 Sa÷lÕk ve øú Güvenli÷i
Kanunu.
 Sa÷lÕk ve malüllük için zorunlu
sigorta.

 Yoktur.

 Telafi yardÕmÕ için genel vergi
kurallarÕ uygulanÕr. Özel bir
ba÷ÕúÕklÕk yoktur.

Telafi yardÕmÕ vergiye tabidir.
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Ba÷lÕ

3.øste÷e
SigortalÕlar
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 KapsamdadÕr.

2. Yolda Kaza
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 KapsamdadÕr.

 Zorunlu
sigortaya
tabi
olmayan ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
ve onlarla iúbirli÷i yapan aile
bireyleri.

 Bütün ücretliler ve çÕraklar,
sÕnai ve ticari bir faaliyet icra
eden
kimseler
ve
iúletmelerde çalÕúan aile
bireyleri,
ö÷retmenler,
müzisyenler, sanatkârlar gibi
ba÷ÕmsÕz çalÕúan benzeri
kimseler,
sözleúmesi
olmayan, fakat ücretlilerle
aynÕ
koúullar
dahilinde
çalÕúanlar, ö÷renciler.
 Yoktur.

Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ

Giren

Sigortadan

2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar
ba÷ÕmsÕz

 Yol kazalarÕ kapsam dÕúÕdÕr.

 Yol kazalarÕ kapsam dÕúÕdÕr.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Müstahdemler,
çalÕúanlar.

 Aúa÷Õdaki olaylar iú kazasÕ
sayÕlÕr :
- økametgâh ile iúyeri arasÕnda
dolaylÕ veya dolaysÕz yolda
u÷ranan kazalar / Önceki bir
kaza sonunda iúçinin tedavi
gördü÷ü yerde meydana
gelen kazalar / øúyeri ile
yemek yenen yer arasÕndaki
kazalar / øúyeri dÕúÕnda olup
iúverenin emri ile görev
yapma sÕrasÕnda meydana
gelen kazalar / Ücretin
ödendi÷i yerde meydana
gelen kazalar.
 Aúa÷Õdaki olaylar iú kazasÕ
sayÕlÕr :
- økametgâh ile iúyeri arasÕnda

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Bütün ücretliler ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.

 KapsamdadÕr.

 KapsamdadÕr.

 Özellikle : YabancÕ bir
ülkedeki iúveren tarafÕndan
øsviçre’ye geçici olarak
gönderilen iúçiler, iúverenin
iúyerinde para almadan
çalÕúan ve 1. Ayak için prim
ödeyen aile bireyleri.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve onlarÕn
iúletmede zorunlu sigortaya
tabi olmayan aile bireyleri.

 økametgâhta çalÕúanlar dahil
ücretliler, çÕraklar, stajyerler,
meslek
okullarÕnda
ve
korunan atelyelerde çalÕúan
kimseler ve iste÷e ba÷lÕ
olanlar. Mesleki olmayan
kazalar : Haftada en az 8
saat çalÕúan ücretliler ve
iúsizlik sigortasÕndan günlük
ödenek alanlar.

 økametgâh ile iúyeri arasÕnda
meydana gelen kazalar /
øúyerinde çalÕúma saatlerinde

 økametgâh ile iúyeri arasÕnda
meydana gelen kazalar /
øúyerinde çalÕúma saatlerinde
veya çalÕúÕlmayan saatlerde
meydana gelen kazalar /
Muayene ve tedavi için gidiúdönüúlerdeki kazalar.

 Güç ve sa÷lÕ÷a zararlÕ fakat
belli bir yaúta yapÕlmasÕ
gerekli
iúlerde
çalÕúan
sigortalÕlar için zorunlu ek
sigorta vardÕr. 2001 den beri
primleri iúveren öder.

 Yoktur.

 Müstahdemler,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar, tarÕmcÕlar ve aylÕk
malüllük rejimine tabi di÷er
kimseler.
 Tali
derecede
organize
faaliyet icra edenler, iste÷e
ba÷lÕ
sigortalÕlar
ve
hükümlüler, ö÷renciler.
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2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

3.Meslek HastalÕklarÕ

 øúveren veya hekim kazayÕ 5
gün
içinde
bildirmeye
mecburdur.
Bildirimin
yardÕmlara olumsuz etkisi
olmaz.
 BazÕ meslek hastalÕklarÕ için
sÕnÕrlÕ koúullar vardÕr (bk.
Meslek hastalÕklarÕ listesi).
Risklere
maruz
kalma
süreleri : Süre úartÕ aranmaz.
øúveren veya hekim 5 gün
içinde meslek hastalÕ÷ÕnÕ
bildirmek zorundadÕr. Zorunlu
bildirim yardÕmlarÕ etkilemez.

 52 meslek hastalÕ÷Õ listesi
vardÕr.

 ùart yoktur.

 ùart yoktur.

 18.11.1983 tarihli hükümet
KararÕ ile tanÕnan ve yeniden
de÷erlendirilen
meslek
hastalÕklarÕ listesi uygulanÕr.
Karma iúlem uygulanmaz.
Bütün iúyerleri kapsam
dahilidir.
Riske
maruz
kalmada asgari bir süre
yoktur. SigortalÕ birden fazla
iúyerinde riske maruz kalÕrsa
ödenek
son
iúverence
ödenir.

 Bildirim süreleri : Teúhisten
sonra 1 yÕl içinde bildirim
mecburiyeti vardÕr. Bu süre
gecikince yardÕmlar talep
tarihini izleyen ay baúÕndan
baúlar. Staj úartÕ yoktur.

 KazanÕn 48 saat içinde
bildirilmesi
mecburiyeti
vardÕr. Staj koúulu aranmaz.

dolaylÕ veya dolaysÕz yolda
u÷ranan kazalar / Önceki bir
kaza sonunda iúçinin tedavi
gördü÷ü yerde meydana
gelen kazalar / øúyeri ile
yemek yenen yer arasÕndaki
kazalar / øúyeri dÕúÕnda olup
iúverenin emri ile görev
yapma sÕrasÕnda meydana
gelen kazalar / Ücretin
ödendi÷i yerde meydana
gelen kazalar.
 Meslek hastalÕklarÕ listesi
uygulanÕr. Karma sistem
tatbik edilir.

 Sigortalayana veya iúverene
hemen bildirme mecburiyeti
vardÕr.

 Olay sigortalayana veya
iúverene hemen bildirilir.

 HastalÕk münhasÕran veya
a÷ÕrlÕklÕ
olarak
mesleki
faaliyetin icrasÕndan veya
listede
yazÕlÕ
zararlÕ
maddelerden ileri gelmelidir.
AynÕ mahiyetteki di÷er bazÕ
hastalÕklar
da
meslek
hastalÕ÷Õ sayÕlabilir.
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 Meslek hastalÕklarÕ listesinde
sÕnÕflandÕrÕlan bir hastalÕk
önleyici bir sa÷lÕk planÕ
çerçevesinde,
øúçilerin
Kontrol Birimi tarafÕndan
belirlenir
ve
onaylanÕr.
Meslek hastalÕ÷Õna neden
olabilen maruz kalma süresi
ve belirsizlik süresi nazara
alÕnÕr. Belirsizlik süresi,
hastalÕ÷a en son maruz
kalÕnan tarihten ilk belirtilerin
bildirilmesine kadar geçen
süredir.

 øúveren 3 gün içinde kazayÕ
veya meslek hastalÕ÷ÕnÕ
bildirmek zorundadÕr.

 Listede
yazÕlÕ
meslek
hastalÕklarÕ nazara alÕnÕr.

veya çalÕúÕlmayan saatlerde
meydana gelen kazalar /
Muayene ve tedavi için gidiúdönüúlerdeki kazalar.
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2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

 Baz Ücret ve Miktar

 Süre
 Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi
 YardÕm Süresi

 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ

YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi

 Asgari oran uygulanmaz.

 SSK’nÕn bir uzmanÕ tarafÕndan
tespit edilir.

 øú KazalarÕ TeúkilatÕ tespit
eder.

 Uygulanmaz.
 Azami 6 ay. Yeniden iúe
girme
halinde
3
ay
uzatÕlabilir.
 Miktar: HastalÕk sigortasÕnda
uygulanan aylÕk referans
ücretin % 100 ü. Referans
ücret : Prim ödenen 6 aylÕk
(ba÷ÕmsÕzlar için 12 aylÕk)
ücret üzerinden hesaplanÕr.

 øú KazalarÕ : øú Mahkemesi.
 Meslek HastalÕklarÕ : Mesleki
riskler.
 Ulusal Koruma Merkezi.

 øúgöremezlikle ilgili baremde
yazÕlÕdÕr.

 Uygulanmaz.
 SigortalÕnÕn tedaviye veya
rehabilitasyona
ihtiyacÕ
oldu÷u sürece.
 øú KazalarÕ : Baz Ücret: Kaza
tarihindeki günlük ücret veya
aylÕk
ücretin
tam
iúgöremezlikte % 70 i, kÕsmi
iúgöremezlikte
genel
kazanma gücü kaybÕnÕn %
70 i.
 Meslek HastalÕklarÕ : Baz
Ücret : YÕllÕk ücretin prim
ödenen
gün
sayÕsÕna
bölünmesinden elde elden
günlük ücret. Tam ve KÕsmi
iúgöremezlikle ilgili miktarlar
farklÕdÕr.
Miktarda
geçindirilen
kiúilerin
bulunmasÕ etkili olur.

 SÕnÕrsÕz.

 Sabit bir oran yoktur (bk.
Tablo V – Malüllük gruplarÕ)
 Kurumun TÕbbi Eksperler
Komisyonunun
görüúü
üzerine AylÕk ve Malüllük
SigortasÕ Kurumunca karar
verilir.

 Sigortalayan belirler.

 Uygulanmaz.
 SigortalÕnÕn iyileúmesine veya
malüllük aylÕ÷Õ tahsisine
kadar.
 HastalÕk Ödene÷i : øú kazasÕ
veya
meslek
hastalÕ÷Õ
sonucu geçici iú gücü kaybÕ
halinde miktar % 100 e
tekabül eder.
 HastalÕk yardÕmlarÕ yasal
referans miktarÕn altÕnda
olamaz.

 SÕnÕrsÕz.

 % 10.

 3 gün.
 øúgöremezlik boyunca, fakat
gelir tahsisine veya ölünceye
kadar.
 Sigortaya tabi kazanç : Aile
ödenekleri dahil kazadan
önce alÕnan son ücret, azami
günlük kazanç 163 E.
 Tam iúgöremezlikte sigortaya
tabi kazancÕn % 80 i, kÕsmi
iúgöremezlikte
indirimli
uygulama.

 SÕnÕrsÕz.

 Zorunlu Sa÷lÕk SigortasÕ
bütün giderleri karúÕlar.

 Yetkili kurum giderleri üstlenir.
SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ yoktur.

 Yetkili kurum bütün giderleri
üstlenir. SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ
yoktur.

 Giderler direk ulusal sandÕkça
ödenir. SigortalÕ katÕlÕmda
bulunmaz.

 SÕnÕrsÕz.

 Seçim serbesttir (Bk. Tablo II
– Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).

 Seçim serbesttir. SigortalÕ
sözleúmeli bir hastanenin
ilgili bölümünde yatarak
tedavi edilebilir.

–

 øú kazalarÕ sigorta úirketleri
bütün sa÷lÕk yardÕmlarÕnÕ
garanti ederler. Meslek
hastalÕklarÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕ
Ulusal
Sa÷lÕk
Servisi
tarafÕndan sa÷lanÕr.

II

Sa÷lÕk

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

 % 20, ö÷renciler için % 50.

 HastalÕk ödenekleri için 3 gün.
 øyileúinceye kadar. Sürekli
gelir azami 2 yÕl sonunda
tespit edilir.
 ølk 26 hafta için (bk. Tablo III –
Para YardÕmlarÕ). øúveren
asgari 8 hafta için ücreti
öder. SonrasÕ için (bk.
Sürekli Genel øúgöremezlik).

 ølke olarak seçim serbesttir.
YardÕmlar öncelikle hastalÕk
sigortasÕndan sa÷lanÕr (bk.
Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
Bununla birlikte, kazalar
sigortasÕ tedaviyi her zaman
üstlenebilir.
 HastalÕk
sigortasÕ
veya
kazalar sigortasÕ ilk 4 yÕlÕn
giderlerini üstlenir. SigortalÕ
diú giderleri hariç çok az
miktarda di÷er giderlere
katÕlÕmda bulunur (Bk. Tablo
II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)
 SÕnÕrsÕz.
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 Ek miktar dahil, 18 yaúÕnÕ,
ö÷renimde
veya
formasyonda ise 27 yaúÕnÕ
dolduruncaya kadar her
çocuk için, iúgöremezlik
oranÕ en az % 50 ise, aylÕ÷Õn
% 10 u tahsis edilir. Azami
miktar 76,31 E olup sakat
çocuklar için yaú koúulu
aranmaz
(bk.
Aile
YardÕmlarÕ).
 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i ilginin
bedensel veya ruhsal yönden
sürekli
bakÕma
ihtiyacÕ
olmasÕ halinde gelire ek
olarak ödenir (bk. Tablo XIII
– Ba÷ÕmlÕlÕk).

 Geçindirilen
ZammÕ
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 3. Kiúi BakÕm ZammÕ

Kiúi

 Miktar veya Formül

 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret

 Durumda önemli de÷iúiklikler
olursa ilk 2 yÕl zarfÕnda her
zaman için, sonra her yÕl
aralÕklarla revizyon yapÕlÕr.
 Olaydan önceki yÕlda alÕnan
fili ücret. Azami miktar : 12X
3.40 E + 6.900 E (özel
ödemeler) : 48.300 E. 30
yaúÕn altÕndakiler için özel
düzenlemeler
vardÕr.
Gruplara göre teorik veya
maktu miktarlar uygulanÕr.
 Formül : SX66X2 Xt.
3
S : YÕllÕk ücretler / t :
øúgöremezlik oranÕ.
E÷er “t” en az % 50 ise, gelire
% 20 ilave edilir, en az % 70
ise, gelire % 50 artÕú uygulanÕr.
OranlarÕn % 25 ile % 100
olmasÕna göre yÕllÕk ücret %
16,7 ila % 80 ile çarpÕlÕr. AylÕk
yÕlda 14 kez ödenir.

 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

 Ek TÕbbi YardÕm olarak
adlandÕrÕlÕr. Malüllük, yaúlÕlÕk
veya ölüm aylÕ÷Õ almakta
olup tam çalÕúamaz durumda
olan ve 3. kiúinin güç
yardÕmÕna ihtiyacÕ olan veya
75 yaúÕna ulaúmÕú kiúilere
ödenir. AylÕk miktar : 30 E.
AylÕklarla orantÕlÕ olarak
revize edilir.

 Zam yoktur.

 øú KazasÕ Geliri : Tam
iúgöremezlikte : Baz miktarÕn
% 80 i + geçindirilen her aile
bireyi için referans ücretle
sÕnÕrlÕ olarak % 10. AyrÕca
de÷iúik kurallar uygulanÕr.

 Ortalama ücrete veya en
elveriúli 20 yÕlÕn 10 yÕlÕnda
alÕnan ücrete tekabül eden
referans ücret. Tavan :
Ulusal ortalama ücretin %
250 si.

 Mümkündür.

 Zam yoktur bk. Güçsüzlük
Ödene÷i, 5. Di÷er yardÕmlar)

 Ücret tutarÕnda bir miktar 3.
kiúiye ödenir. Tavan ev
iúçileri için tespit edilen
asgari ücrete eúittir.
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 Ba÷ÕmlÕlÕk Ödene÷i : Sürekli
mukim durumda bulunan
aylÕk sahiplerine hayati
ihtiyaçlarÕnÕ gidermek için 3.
kiúinin bakÕmÕna muhtaç
durumda bulunmalarÕ halinde
ödenir. Kör bir kimsenin tam
aylÕ÷Õna tekabül eden asgari
sigortalÕlÕk süresi aylÕ÷Õ
tutarÕnda ödenir.

 De÷erlendirme
yüzdesi
malüllü÷ün
meydana
gelmesinden önce çalÕúÕlan
tam yÕllar nazara alÕnarak
tespit edilir. Tespit iúlemi
kadÕn ve erke÷in yaú
durumuna göre yapÕlÕr.
Malüllük aylÕ÷Õ aylÕ÷a esas
baz miktara göre hesaplanÕr
(bk. Tablo VII – YaúlÕlÕk).
Tam miktar baz miktarÕn %
72,5 ini aúamaz.
 Zam yoktur.

 Tam
Malüllük
halinde
sigortaya tabi kazancÕn % 80
i. KÕsmi malüllükte ona göre
indirim yapÕlÕr.

 Zam yoktur.

 1 Ocak 1970 ten sonraki
sigortalÕlÕk için en elveriúli 18
yÕlda ödenen prime esas
ücretlerin ortalamasÕ. Bu
miktarÕn hesaplanmasÕ aylÕk
primlerinin ödendi÷i vergi ve
prim dÕúÕ unsurlara dayanÕr.

 Yasal bir süre yoktur. Her
zaman mümkündür.

 Sigortaya tabi kazanç : Aile
ödenekleri dahil sigortalÕnÕn
kazadan önceki yÕllÕk ücreti.
YÕllÕk Azami Kazanç : 68.797
E.

 KadÕnlar için 62, erkekler için
65 yaúÕna kadar her zaman
mümkündür.

 Her çalÕúma ile ilgili sürekli
tam iúgöremezlik halinde
aylÕk geçindirilen her aile
bireyi için (azami % 100 e
kadar olmak üzere) % 10
arttÕrÕlÕr.

 øú KazalarÕ : YÕllÕk Ücret ( S:
12 X aylÕk ücret + Tatil ve
Noel primleri + Di÷er düzenli
ücretler).
 Meslek HastalÕklarÕ : Ortalama
ücret (S: AylÕk ücretler
toplamÕnÕn 1/12 si + Noel ve
Tatil primleri)
 øú KazasÕ Geliri : Malüllük
aylÕ÷Õ formülü gibi. Ancak,
aylÕ÷Õn
miktarÕ
tam
iúgöremezlikte baz miktarÕn
% 80 i, kÕsmi iúgöremezlikte
baz miktarÕn % 60 Õ. AylÕk
Malüllük
aylÕ÷Õ
miktarÕ
miktarÕnÕn % 120 sinin
altÕnda olamaz.

 Kurumun veya ilgilinin giriúimi
ile her zaman mümkündür.
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 øndirim uygulanmaz.

 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme
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 Yetimler,
ve/veya
Yetimler

Baba
Anadan

 Dul erkek veya kadÕn
sigortalÕnÕn
ölüm
tarihi
itibariyle
nafaka
aylÕ÷Õ
almakta olan boúanmÕú eú
hak sahibi sayÕlÕr. 60/65
yaúÕn üstündeki veya malül
durumdaki dul kadÕn/erkek
eú : YÕllÕk ücretin % 40 ÕnÕ
alÕr. Bütün di÷er hallerde :
YÕllÕk ücretin % 20 si ödenir.
BoúanmÕú eúe ödenen aylÕk
nafaka aylÕ÷Õ ile sÕnÕrlÕdÕr.
Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i için bk.
“3. Kiúi BakÕm ZammÕ”. AylÕk
yÕlda 14 kez, ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷i 12 kez ödenir.
 18-27
yaúÕna
kadar,
sakatsalar yaú koúulsuz
yetimler. Yetim AylÕklarÕ :
Baba veya anadan yetimler :
Gelirler yÕllÕk ücretin % 20

 Yoktur.

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 øúgöremezlik oranÕ % 25 in
üstünde olan kimseye talebi
halinde uygulanÕr. Sigorta
kuruluúunun görüúü alÕnÕr.

 Sermayeye Çevirme

 Bk. Tablo VII – Hak Sahibi
Eúler. AylÕk ölüm aylÕ÷ÕnÕn
asgari % 120 sine tekabül
eder.

 Bk. Tablo VII – Hak Sahibi
Eúler.
 AylÕk ölüm aylÕ÷ÕnÕn asgari %
20 sine tekabül eder.

 Gelir Malüllük veya ölüm
aylÕ÷Õ ile birleúmez. AylÕk
sahibi
iúten
tamamen
ayrÕlmÕúsa yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile
birleúme mümkündür. ølgili
kimse iú kazasÕ geliri ile
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 50 si
arasÕnda veya bunun tersi bir
durumda tercih yapabilir.

 AylÕk askÕya alÕnÕr veya
indirime tabi tutulur (Bk.
Tablo V – Malüllük.).

 Uygulanmaz.

 Baba veya anadan yetimler :
18-25 yaúÕndan küçük 1,2
veya 3. çocuk için ilgisine
göre baz ücretin % 20, % 40
Õ veya % 50 si ödenir. Tam

 65 yaúÕna kadar : S (ücret)
X%30. 65 yaúÕndan sonra
veya bedensel veya ruhsal
hastalÕk halinde : SX%40.
 SabÕk Eú : Nafaka aylÕ÷Õ
tutarÕna kadar aynÕ oranlarda
aylÕk alÕr.

 Mümkündür.

 AylÕk sahibinin ve yetkili
kuruluúun talebi üzerine bazÕ
özel koúullarla mümkündür.
KÕsmi iúgöremezlik % 30 un
altÕnda ise ve miktar ulusal
asgari ücretin 6 katÕnÕ
geçmiyorsa
sermayeye
çevirme zorunlu olarak
uygulanÕr.
 Mümkündür.

 18-25 yaúÕna kadar çocuklar,
baba veya anadan yetimler :
Sigortaya tabi kazancÕn % 15
i / Baba ve anadan yetimler
% 25 i.

 Hak sahibi eú : Gelire hak
kazanan çocuklu eú veya en
az 2/3 oranÕnda Malül olan
veya sigortalÕnÕn ölümünden
sonra 2 yÕl içinde Malül olan
eú. AyrÕca, gelire hak
kazanmayan çocuklu eú
veya 45 yaúÕna ulaúan eú.
Gelir sigortalÕ kazancÕnÕn %
40 Õna bali÷ olan aylÕ÷Õ alÕyor
idiyse boúanmÕú eúe bir gelir
ödenir. Gelir sigortaya tabi
kazancÕn % 20 sine ve azami
nafaka aylÕ÷Õna eúittir.

 Kaza sigortasÕ geliri ile 1.
Ayak gelirin aynÕ zamana
rastlamasÕ halinde kazalar
sigortasÕ sigortaya tabi
kazancÕn % 90 Õ ile 1. Ayak
geliri arasÕndaki farka tekabül
eden ek bir miktar öder. 2.
Ayak gelir ile birleúmede
kaza
sigortasÕ
gelirine
öncelik verilir.

 Mümkündür.

 AylÕk gelirin günlük tutarÕ
sigortaya tabi asgari günlük
kazancÕn yarÕsÕndan aúa÷Õ
ise sermayeye çevirme her
zaman mümkündür. Di÷er
hallerde ilgilinin rÕzasÕ varsa
ve uzun zaman korunabilirli÷i
mümkünse uygulanÕr.

 Bk. Tablo VII – Ölüm “Hak
Sahipleri”.

 Bk. Tablo VII – Hak Sahipleri.

 Erkekler için 63, kadÕnlar için
65 yaúÕndan önce elde edilen
yeni mesleki gelirler kanunla
belirlenen
bir
yüzdeye
tekabül eder (% 5 ile % 31).
 Slovenya’dan iki aylÕk almaya
hak
kazanan
kimse
bunlardan tercih etti÷ini alÕr.

 Bk. Tablo V – Malüllük.
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 Kazalar
sigortasÕnÕn
yükümünde tÕbbi tedavi
çerçevesinde readaptasyon
yapÕlÕr. Devlet yardÕmÕ veya
lojman kredisi için önlemler
alÕnÕr. Kendi iúinden baúka
bir iúte çalÕúmaya elveriúli
kiúiler e÷itilir. Bu durumdaki
kimselerin
geçindirmekle
yükümlü
olduklarÕ
aile
bireyleri varsa bunlar için

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)

øúe

 YÕllÕk ücretin 1/15 i (Asgari
979,79 E).

 YÕllÕk ücret x % 80 (boúanmÕú
eúle ilgili hak dönüúümüne
u÷rayan
gelirin
nazara
alÕndÕ÷Õ sistem).

 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)

 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy

sidir / Baba ve anadan
yetimler : % 30 udur (Aile
ödeneklerine ek olarak
ödenen bir miktar için bk.
Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ).
Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷ine ek bir
miktar da ödenir (bk. 3.b Kiúi
BakÕm ZammÕ). AylÕk yÕlda
14 kez ödenir.
 Büyük ebeveynlere (ihtiyaç
halinde iseler) erkek ve kÕz
kardeúlere (geçim avantajlarÕ
yoksa) yÕllÕk ücretin % 20 si
ödenir.

 Cenaze Ödene÷i : Maktu bir
mebla÷ ödenir. Miktar, ölüm
tarihindeki ulusal asgari
ücretin % 200 üdür. YalnÕz
hak sahiplerine mahsus tek
ödenek : Ölenin eúine veya
çocu÷una ödenmesi gereken
miktara (8.269 E) eú veya
çocuklardan her biri için
1.608 E ilave edilir. Sabit bir
mebla÷ söz konusu de÷ildir.
 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Bk. Tablo VII – Ölüm. AylÕk
ölüm aylÕ÷ÕnÕn en az % 20
sine tekabül eder.

 Bk. Tablo VII – Dul eúler.
AylÕk dul aylÕ÷ÕnÕn en az %
120 sine tekabül eder.

 Meslek hastalÕklarÕ : Geçici
iúgöremezlik ödene÷ine veya
mutat iú için tam veya kÕsmÕ
sürekli iúgöremezlik gelirine
hak kazanan 55 yaúÕn
altÕndaki
küçüklere
uygulanÕr.
 øú KazalarÕ : En az 10 iúçi
çalÕútÕran iúyerleri iúyeri
hizmeti yaparken sakat kalan
kimselere istihdam olana÷Õ
sa÷lamak zorundadÕrlar.

 Ölüm Ödene÷i : Ulusal asgari
ücretin 12 katÕ.
 Cenaze Giderleri KarúÕlÕ÷Õ :
Giderler tutarÕnÕn tamamÕ.
 Cesedin nakli : AnÕlan
miktarÕn 2 katÕ.

veya
kÕsmi
iúgöremez
durumdaki çocuklar için yaú
úartÕ aranmaz.
 Baba ve anadan yetimler :
YukarÕda belirtilen çocuklar
için sigortalÕnÕn ücretinin %
80 ini aúmamak üzere
ücretin % 40 Õ, % 80 i veya %
100 ü.
 AylÕk alan alt soy veya eú
varsa altsoyun her biri veya
geçindirilen ebeveyn için . S
(ücret X % 90).
 Eú veya altsoy yoksa : Sx%15
 65 yaúÕndan itibaren veya
bedensel veya zihinsel
hastalÕk varsa : Sx% 20.
 Eú veya altsoy varsa :
SX%30.
 Yoksa : SX%80.

 Mesleki iúe alÕútÕrma önlemleri
Malüllük sigortasÕ alanÕna
girer. 1. Ayak rejimi için bk.
Tablo V – Malüllük.

 Sigortaya tabi kazancÕn % 70
ine kadar oranlÕ indirim
(BoúanmÕú eú için gelir varsa
% 90). Hak sahipleri 1.Ayak
gelirlere hak kazanÕyorlarsa
kaza sigortasÕ taksim edilen
bir ek gelir öder (Malüllük
gelirleri gibi).
 Yoktur.

 Yoktur.

 Bk. Tablo
yardÕmlarÕ,
Malüllük.

 Yoktur.

II –
Tablo

 Bk. Tablo V – YaúlÕlÕk.

 Bk. Tablo VII – Ölüm.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

Diøer YardÖmlar

 Genel
vergi
uygulanÕr.
 Yoktur.

kurallarÕ

 HastalÕk ödenekleri ve ücretin
devamÕ vergiye tabidir.
Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷inden vergi
alÕnmaz.

 Yetkili Federal BakanlÕkça her
yÕl 1 Ocakta yeniden
de÷erlendirme
yapÕlÕr.
Ücretlerdeki geliúme nazara
alÕnÕr.

Geçici E÷itim Ödene÷i verilir.
HastalÕ÷Õn a÷Õrlaúma riski
olan hallerde baúka bir
meslek için gerekli önlemler
alÕnÕr. Geçici ödenek azami 2
yÕl için tam oranlÕ azami gelir
kadar verilir.
 Zarar TazminatÕ : Kaza veya
meslek
hastalÕ÷Õ
iúyeri
koruma mevzuatÕna iliúkin
kurallarÕn a÷Õr ihmalinden
ileri gelmiúse sigortalÕnÕn
gördü÷ü zararÕ karúÕlamak
üzere tazminat ödenir. Miktar
zararÕn boyutuna göre azami
90.000 E dur.

 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕndan prim
kesilir (bk. Tablo I –
Finansman).

 øú kazasÕ gelirinden vergi
kesilir.

 Her yÕl 1 Martta yapÕlÕr.
Önceki yÕlÕn ücretlerindeki
artÕúlar
nazara
alÕnÕr.
Enflasyon oranÕ ilgili yÕlÕn
Haziran ayÕnda önceki yÕlÕn
AralÕk ayÕna kÕyasla % 5
artmÕúsa aylÕk 1 Eylülde
yeniden de÷erlendirilir.

 øúverence yapÕlan tek ödeme :
øú kazasÕ veya meslek
hastalÕ÷Õndan ileri gelen bir
tahribat veya uzun süreli bir
tedavi halinde her durum için
78 E.
 E÷er kaza sÕrasÕnda ilgilinin
kullandÕ÷Õ etkenlerin kaybÕ
veya tahribi söz konusu ise
telafi yardÕmÕ tam olarak
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Noel ve Tatil Primleri :
Temmuz
veya
aralÕk
aylarÕnda aylÕklar tutarÕnda
ödenir.
 3. kiúi bakÕm ödene÷i verilir.
 øú gücü kaybÕnÕn % 70 ten
fazla olmasÕ halinde ödenek
asgari ücretin 12 katÕdÕr.
Mesleki formasyona gidip
gelme ödene÷i asgari ücretle
sÕnÕrlÕ olup aylÕ÷Õn % 50 sidir.
YalnÕz meslek hastalÕ÷Õ
halinde sürekli iúgöremezlik
parasÕ verilir. Miktar referans
ücretin % 20 sidir.
 Hükümet Kararnamesi ile
yapÕlÕr.

 Genel
vergi
uygulanÕr.
 Yoktur.

kurallarÕ

 Malüllük, ölüm, dul aylÕklarÕ ve
mesleki
rehabilitasyon
ödene÷i vergiye tabidir.
SakatlÕk ödene÷i, ba÷ÕmlÕlÕk
ödene÷i, ek ödenekten vergi
alÕnmaz.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.
 YukarÕda belirtilen aylÕklar ve
ödenekten sa÷lÕk hizmetleri
için prim kesilir, ayrÕca
cenaze giderleri ve ölüm
ödene÷inden de prim kesilir.
Toplam prim oranÕ % 5,76
dÕr.

 ÇalÕúanlarÕn yÕllÕk ortalama
ücretlerindeki artÕúlara göre
yÕlda iki kez (ùubat ve Eylül
aylarÕnda) yapÕlÕr.

 Tüketici fiyatlarÕndaki artÕúlara
ba÷lÕ olarak yÕlda iki kez
(ùubat ve Eylül aylarÕnda)
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Malüllük ödene÷i, sakatlÕk
ödene÷i
ve
mesleki
rehabilitasyon ödene÷i verilir
(Bk. Tablo V – Malüllük).

 Bedensel hasarlar telafi edilir.
 Vücudun bir kÕsmÕ yerine
geçen maddi objeler için
tazminat verilir.
 Seyahat, nakil ve kurtarma
giderleri karúÕlanÕr.
 Güçsüzlük ödene÷i verilir.
A÷Õr güçsüzlük halinde azami
günlük kazancÕn 2 ila 6 katÕ
her ay ödenir. Toptan ödeme
yapÕlÕr.
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3.øste÷e
SigortalÕlar
Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ

Giren

Ba÷lÕ

Sigortadan

 øúyerinde çalÕúmadan
gelen kaza.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ücretliler ve benzerleri.

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

 Bk. YukarÕdaki açÕklama.

ileri

YUNANùSTAN
 Özel bir sigorta kolu mevcut
de÷ildir.
Risk
hastalÕk,
malüllük, ölüm sigortalarÕ
kapsamÕndadÕr.

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 øúçinin baúkasÕ hesabÕna
yaptÕ÷Õ iú nedeniyle maruz
kaldÕ÷Õ olay veya her türlü
bedensel arÕza veya iúçinin
mesleki
faaliyetinin
icrasÕndan ileri gelen her
türlü hastalÕk.

 Yan iú olarak kabul edilen ve
çalÕúma úartlarÕ ve ücret
bakÕmÕndan hayatÕ kazanma
vasÕtasÕ sayÕlmayan her
çalÕúma zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕktÕr.
 Yoktur.

 Ücretliler.

ùSPANYA
 øú KazalarÕ : 22.06.1996 tarihli
Kararname ile yeniden
düzenlenen iú kazalarÕ
mevzuatÕ.
 Meslek HastalÕklarÕ : Haziran
1995 tarihli Kararname /
2609/82 sayÕlÕ Kararname.
 Ücretliler ve benzeri kimseler
için, ücrete ba÷lÕ sa÷lÕk ve
para yardÕmlarÕnÕ içeren
zorunlu
sosyal
sigorta
sistemi.

 Nedeni ne olursa olsun iúin
icrasÕndan ileri gelen her
türlü kaza.

 Zorunlu
sigortadan
yararlanmayan kimseler.

 Yoktur.

 Bir veya birden fazla iúveren
emrinde ücretle çalÕúan
kimseler.

 Ücretliler için, ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk
yardÕmlarÕnÕ
ve
ödenekleri içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.
 øúverenin kusurlu olmasÕ
halinde kazaya u÷rayan
kimse ek tazminat talep
edebilir.

ÜLKELER
FRANSA
 Sosyal Güvenlik Kodu (Kitap
IV –M.L.411-1)

ve

bazÕ

 ÇalÕúma süresinde meydana
gelen kaza sonucu oluúan
arÕzalar veya sigortaya tabi
bir iúin icrasÕ sÕrasÕnda
meydana gelen meslek
hastalÕklarÕ.

 Yoktur.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve silahlÕ
kuvvetler mensuplarÕ.

 Bütün ücretliler
stajyerler.

 Ücretliler için, ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

ùRLANDA
 Sosyal Koruma hakkÕnda
Birileútirilmiú 1993 tarihli
Kanun.

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)

Malüllük

Sosyal
/ AynÕ
YardÕm

775

 ÇalÕúma
hayatÕnda,
bir
kurtarma
operasyonunda,
sigortalÕnÕn
bir
sigorta
faaliyeti sÕrasÕnda meydana
gelen kazalar.

 Ev iúi yapanlar iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilirler.

 Bütün ücretiler, iste÷e ba÷lÕ
sigortadan
yararlananlar
hariç ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar,
çÕraklar,
kurtarma
operasyonlarÕna
katÕlan
kimseler, organize sportif
faaliyetlere katÕlan atletler, ev
iúleri yapanlar iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilirler.
 BazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
isterlerse
ba÷ÕúÕk
tutulabilirler.

 økili sistem : 1) Bütün aktif
kimseler için asgari koruma
olarak maktu ödenekleri
içeren ulusal sistem. Vergi
primlerle finanse edilir. 2) Ek
aylÕk sistemi, ekonomik
olarak aktif nüfusun tamamÕ
tarafÕndan ödenen primlerle
finanse edilir. ùartlar ve
yardÕmlar için bk. Tablo V –
Malüllük.

ùZLANDA
 AralÕk 1993 tarihli
Güvenlik Kanunu
tarihli
Sosyal
Kanunu.
 Haziran 1992 tarihli
Kanunu.
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 Süre
Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi

YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi
 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ

2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

2. Yolda Kaza
3.Meslek HastalÕklarÕ

 Yoktur.

 Yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

 YararlanÕcÕ
katÕlÕmda
bulunmaz. Ücret sosyal
güvenli÷e aittir. Kimi hekimler
için zorunlu resmi tarife
uygulanÕr. SigortalÕ vasÕta ve
protez bedeli ödemez.
 SÕnÕrsÕz.

 Giderler
tümüyle
yetkili
kurumca karúÕlanÕr. SigortalÕ
katÕlÕmda bulunmaz.

–

 Hekim seçimi serbesttir, tesis
seçimi serbest de÷ildir.

II

 øú kazalarÕnda oldu÷u gibi.

 Sosyal güvenli÷e kayÕtlÕ olmak
gerekir.
Di÷er
hallerde
kayÕtlÕlÕk veya hak kazanÕmÕ
varsayÕlÕr.

 Kapsam dahilidir.
 Meslek hastalÕ÷Õna neden
olabilecek
baúlÕca
faaliyetlerde ilgili olarak
tasdik
edilen
meslek
hastalÕklarÕ
listesinde
yazÕlÕdÕr.
Listede
yazÕlÕ
olmayan bir hastalÕk mesleki
olarak
kabul
edilirse
kapsama
girer.
Ancak
hastalÕ÷Õn
icra
edilen
faaliyetle ilgisinin bulunmasÕ
gerekir.

Sa÷lÕk

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

 YardÕma hak kazanmak için 1
gün sigortalÕ olmak yeterlidir.
Kaza
bildirimi
kazanÕn
niteli÷ine göre azami 5 gün
içinde yapÕlÕr.
 Asgari çalÕúma süresi içinde
meydana gelmesi gerekir.

 Kapsam dahilidir.
 Meslek hastalÕklarÕ listesinde
yazÕlÕdÕr.

 Yoktur.

 Giderler Sosyal Güvenlik ølk
SandÕ÷Õ (Caisse Primaire)
tarafÕndan
karúÕlanÕr.
SigortalÕnÕn katÕlÕmÕ yoktur.
Bununla birlikte sandÕ÷Õn
sorumluluk sÕnÕrÕ vardÕr.
 SÕnÕrsÕz.

 Serbesttir.

 øú yerindeki iúler bazÕ
hastalÕklarla sÕnÕrlÕ olarak
listede gösterilmiútir. Riske
maruz kalma süreleri : BazÕ
hastalÕklar hariç süre kriteri
yoktur. Üstlenme süreleri 3
ila 40 gündür.

 OlayÕn mesleki niteli÷i kabul
edilmek gerekir. Yol kazalarÕ
kanÕtlamaya ba÷lÕdÕr.

 Kapsam dahilidir.
 Meslek hastalÕ÷Õ ilgili 18
tablonun birinde yazÕlÕ ise
varlÕ÷Õ kabul edilir (Sos. Güv.
Kodu Kitap IV – Ekler).
Karma sistem uygulanÕr.

II

–

Sa÷lÕk

 3 gün.

 SÕnÕrsÕz.

 Genel sistem kapsamÕna
giderler
girmeyen
tÕbbi
gerekli ve uygun görülürse
iade edilebilir.

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

 Tüzükte yazÕlÕ iúyerlerinde
çalÕúmak gerekir. Riske
maruz kalma süresi : Mesleki
sa÷ÕrlÕk
için
10
yÕl,
tüberkülozda
6
hafta,
pnömokonyozda 2 yÕl. Di÷er
riskler için belirli bir süre
sÕnÕrÕ yoktur.

 Bütün iú kazalarÕ.

 Kapsam dahilidir.
 56 hastalÕk düzenlenmiútir.
 Tüzükte
gösterilmeyen
hastalÕklar
menúelerine
bakÕlarak meslek hastalÕ÷Õ
sayÕlabilir.

II

–

Sa÷lÕk

 øúgöremezli÷in en az 10 gün
devam etmesi koúulu ile 7
gün.

 SÕnÕrsÕz.

 Sigorta, giderlerin tamamÕnÕ
üstlenir.

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

 Bk. YukarÕdaki açÕklama.

 Yaralanan kimse sigortalÕ ise
kazanÕn yasal nedenlere
dayanmasÕ gerekir.

 Kapsam dahilidir.
 ZararlÕ maddelerden ileri
gelen hastalÕklar, ÕúÕnlara
veya benzeri durumlara
maruz kalma kaza olarak
kabul edilir. Ancak birkaç gün
devam etmesi ve mesleki
faaliyete ba÷lÕ olmasÕ gerekir.
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 Son 5 yÕlÕn ücretleri nazara
alÕnÕr.

 Asgari aylÕk tam gün çalÕúan
evli bir iúçinin asgari ücretinin
% 70 ine eúittir. Toplu
sözleúmeye göre belirlenir.
Ocak
2003
tarihinden
itibaren hükümetçe yeniden

 Miktar veya Formül

 Sürekli kÕsmi iúgöremezlikte :
Baz ücretin 24 aylÕk tutarÕ. /
Tam iúgöremezlikte : AynÕ
ücretin 55 katÕ.
 Mutlak sürekli iúgöremezlikte :
Baz ücretin % 100 ü / A÷Õr

 Referans
ücret
reel
ücretlerden
hareketle
hesaplanÕr. Kaza tarihindeki
normal bir iúgücünün ücreti
365 le çarpÕlÕr, buna
ikramiyeler,
fevkalade
ücretler ve ek ücretler
toplamÕ ilave edilir, sonuç
(aylÕklar
aylÕk
olarak
ödendi÷inden) 12 ye bölünür.

 Asgari emeklilik yaúÕna kadar
revizyon
her
zaman
mümkündür.

 øúgöremezlik de÷erlendirme
ekipleri vardÕr.

 Sa÷lÕk Kurulunun görüúünü
aldÕktan sonra yetkili kurum
tespit eder.
 ølgilinin talebi üzerine 6 ayda
bir.

 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret

 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

 % 33.

 12 ay (6 ay uzatÕlabilir). Sonra
sürekli Malüllük yardÕmlarÕ
baúlar.
 HastalÕk izinlerinin baúladÕ÷Õ
tarihten itibaren referans
miktarÕn % 75 i.

 % 50.

 bk. Tablo III – HastalÕk Para
YardÕmlarÕ

 Baz Ücret ve Miktar

2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

 bk. Tablo III – HastalÕk Para
YardÕmlarÕ

 YardÕm Süresi

 Müúavir hekimin görüúünü
alan sosyal güvenlik sandÕ÷Õ
tespiti yapar.
 Oran tespitini izleyen ilk2
yÕlda revizyon her zaman
mümkündür. Sonra ilke
olarak 1 yÕllÕk aralÕklarla
yapÕlÕr.
 øúi bÕrakmadan önceki 12
ayda alÕnan fiili ücret asgari
15.666,57
E,
azami
31.321,14 E. Her yÕl BakanlÕk
kararÕ
ile
yeniden
de÷erlendirilir. 13.321,14 E
ile 125.284,56 E arasÕndaki
ücret kÕsmÕnÕn sadece 1/3 ü
hesaplanÕr (yüzde oranÕ fiili
ücretin % 10 unun altÕnda
de÷ilse).
 S (ücret) Xt (yüzde oranÕ).
øndirimli oran % 50 nin
altÕndaki kÕsÕm için % 50.
Üstündeki kÕsÕm için % 50
artÕú. % 10 un üstündeki
sürekli iúgöremezlik oranlarÕ

 Yoktur.

 Hesaplamaya esas günlük
baz ücret : Ücret her ay
düzenleniyorsa
önceki
ücretin 1/30 u. Haftada veya
iki haftada bir düzenleniyorsa
ve yÕllÕk tavanÕn % 0,834 ü ile
sÕnÕrlÕ ise önceki ücretin 1/28
i. Miktar : 28 gün zarfÕnda
baz ücretin % 60 Õ (azami
147,67 E), sonra % 80 i
(azami 198,236 E). Yatarak
tedavilerde indirim yapÕlmaz.

 øyileúinceye kadar veya nüks
halinde.

(yardÕm
alÕnarak

 Miktar bedensel veya ruhsal
iúgöremezlik
derecesine
ba÷lÕdÕr.

 Uygulanmaz
kazançlar esas
hesaplanmaz).

 TÕbbi bir tetkikten sonra
Sosyal øúler ve Aile
BakanlÕ÷Õnca belirlenir.
 Geçici tespitin yapÕldÕ÷Õ her
dönem sonunda ve en erken
úartlarÕn de÷iúimi halinde
yapÕlÕr.

 % 1.

 øú kazasÕ ödene÷i : Haftada
134,80 E. Geçindirilen kimse
için zam.

 Pazarlar hariç, azami 156
gün.

Ulusal

777

 ÇalÕúma gücünün % 75 in
altÕnda
veya
üstünde
olmasÕna göre miktar de÷iúir.
 Baz aylÕk hariç, di÷er
yardÕmlarda kazanç belirli bir
miktarÕ aúÕyorsa indirim

 Uygulanmaz.

 Her zaman mümkündür.

 Sosyal
Güvenlik
Kurumu belirler.

 % 10.

 øú kazasÕ günlük ödene÷i 12 E
ve 18 yaúÕn altÕnda
geçindirilen her çocuk için
2,52 E. Toplu sözleúmeler
belirli bir süre zarfÕnda
ücretin korunmasÕnÕ öngörür.
Bu takdirde ödenekler ücret
alÕndÕ÷Õ sürece ödenmez.

 52 gün.
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 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Mümkündür. AylÕk ve gelirlerin
toplam tutarÕ ayda 3.114,30
E nun altÕnda (22 sigorta
sÕnÕfÕ dahil itibari ücret) olmak
zorundadÕr.

 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 bk. Tablo V – Malüllük.

 Tam iúgöremezlik halinde : 3
kiúi bakÕm ödene÷i olarak
gayri safi milli gelirin kiúi
baúÕna aylÕk ortalamasÕnÕn
1/4 ü. Memur aylÕklarÕndaki
artÕúlara göre miktar yeniden
de÷erlendirilir.
 Yoktur.

 Eú : Ayda 36,75 E.
 Çocuklar : 1 ila 3 çocuk için :
% 9, % 10, % 12.

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme

 Sermayeye Çevirme

 3. Kiúi BakÕm ZammÕ

 Geçindirilen
ZammÕ

de÷erlendirmeler yapÕlabilir.

 øú kazasÕ gelirinde referans
miktar de÷iúmez. Ölen kimse
ücretli idiyse referans ücret
son yÕlÕn reel ücretine göre
hesaplanÕr. Ölen kimse
emekli aylÕ÷Õ veya malüllük

 Dul kadÕn ve erkek aylÕ÷Õ ile
birleúme mümkündür.

 Yeni mesleki faaliyet normlara
uygunsa sürekli iúgöremezlik
geliri yeni mesleki kazançla
birleúebilir.

 Sürekli kÕsmi iúgöremezlikte :
AylÕk yerine 54 yaúÕn
altÕndakiler için 84 aylÕk
tutarÕna kadar veya 59 yaúÕn
altÕndakiler için 12 aylÕk
tutarÕna kadar toplu ödeme
yapÕlabilir.

 A÷Õr Malüllükte % 50 zam. Bu
zam yerine ilgili kimse sosyal
güvenlik korumasÕ altÕna
alÕnabilir.

malüllükte : % 100 ü artÕ
malülle meúgul olan kimse
için % 50 zam.
 Yoktur.

40 Õ (asgari
E).
Yatarak
sonra
zam

birleúme

 Eú,
metres
veya
bir
dayanÕúma anlaúmasÕ ile
ba÷lÕ kimse 55 yaúÕn altÕnda
ise : S (ücret) X % 40.
 55 yaúÕn üstündeki eú için ve
en az % 50 iúgöremezlik

 Tam
olarak
mümkündür.

 øúgöremezlik oranÕ artÕ % 10 a
eúit veya onun altÕnda gelir
asgari ücretin 1/80 inin
altÕnda ise toptan ödeme
yapÕlÕr.
Toptan
ödeme
iyileúmeden sonra en erken
5 yÕl süre ile bazÕ úartlar
dahilinde yapÕlabilir.
 Ücrette
tam
birleúme
mümkündür.

 Gelirin %
11.350,44
tedaviden
kaldÕrÕlÕr.

 Yoktur.

% 12,5 ile % 100 arasÕnda
de÷iúir.

 Dul kadÕn ve erkek aylÕ÷Õ 66
yaúÕn altÕndakiler için haftada
163,60 E, 66 yaú ve yukarÕsÕ
için 171,70 E.
 66 yaúÕn üstünde olup yalnÕz
yaúayan dul erkek/kadÕn için

 Mümkündür.

 Mümkündür.

 øúgöremezlik oranÕ % 20 nin
altÕnda ise bazÕ úartlarla
iúgöremezlik derecesine ve
süreye ba÷lÕ olarak toptan
ödeme yapÕlÕr.

 AynÕ
zamanda
hastalÕk
ödene÷i veya iúgöremezlik
ek ödene÷i alan bir malüllük
yardÕmÕ sahibine geçindirdi÷i
kimseler için belirli zamlar
ödenir. HaftalÕk miktarlar
geçindirilen reúit için 89,40 E,
çocuk için 16,80 E.
 Haftada 147,70 E tutarÕnda bir
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i ödenir
(ilgili kimse % 100 iúgöremez
durumda ise veya sürekli
tedaviye muhtaçsa).

 SigortalÕ 2 yÕllÕk bir süre içinde
iú kazasÕ sonucu ölmüúse 8
yÕl süre ile 273 E tutarÕnda
aylÕk ba÷lanÕr.

 Baz aylÕk hariç, yeni ücret
belirli bir miktarÕ aúÕyorsa
indirim uygulanÕr.
 Baz aylÕk hariç, malüllük aylÕ÷Õ
için de aynÕ kural uygulanÕr.
 Ulusal AylÕk : Genel olarak
birleúme olmaz, ancak dul
erkek/kadÕn aylÕ÷Õ, iú kazasÕ
ödenekleri, çocuk aylÕ÷Õ ve
günlük ödenekler, ölüm
parasÕ
ile
birleúme
mümkündür.

 Malüllük oranÕ en az % 50 ise
aylÕk yerine zorunlu toptan
ödeme yapÕlÕr.

 Zam yoktur.

 18 yaúÕn altÕnda her çocuk
için ayda 182 E ödenir.
 ÇalÕúma gücü % 75 ten az
veya fazla ise bu aylÕk
sigortalÕnÕn
sonradan
yetiútirdi÷i çocuk için de
ödenir.

uygulanÕr. Evli çifter için farklÕ
miktarlar söz konusudur.
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Diøer YardÖmlar

 Yoktur.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Cenaze ödene÷i : bk. Tablo III
– HastalÕk para yardÕmlarÕ.

øúe

 Ölüm Ödene÷i : 30 E. AyrÕca
maktu özel ödenekler.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar
 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)

 Her durumda uygulanabilir
referans miktarÕn % 100 ü.

bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy

 Malüllü÷e yer vermeyen
sürekli arÕza ödene÷i (216
ile 4039 E arasÕnda).

 bk. Tablo V – Malüllük.

 Referans miktar, yüzde oranÕ
ve asgari miktar için bk.
Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

Baba
Anadan

 Yetimler,
ve/veya
Yetimler

aylÕ÷Õ alÕyor idiyse aylÕ÷Õn
tespitinde referans miktar
nazara alÕnÕr. Bu miktar bazÕ
úartlarla artÕrÕlÕr. Referans
miktar için uygulanan oran %
46 veya % 70 tir.
 Referans
miktar,
yüzde
oranlarÕ ve asgari miktar için
bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Giderleri hastalÕk sandÕ÷Õ
karúÕlar. ølgili kuruluúun
uygun görüúü ile, ödene÷in
hesabÕna
esas
günlük
ödene÷in 3 ila 8 katÕ ile sÕnÕrlÕ
olarak bir iúe uyum primi
ödenir. SÕnai veya zirai bir
tesis için azami olarak günlük
ödene÷in hesabÕna esas
günlük ücret tavanÕnÕn 180
katÕ tutarÕnda ikraz yapÕlÕr.
 Amyant iúçileri, mesleki
faaliyetleri sona erdi÷inde
amyant tozlarÕnÕn etkisinden
kurtulmak üzere tam oranlÕ
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ
hakkÕ

 Cenaze giderleri ölüm kapitali
düúülerek
ve
sosyal
güvenli÷in tavanÕ ile sÕnÕrlÕ
olarak ödenir.

 SX%85.

 20 yaúÕna kadar : Baba veya
anadan yetimler : 1 ile 3
çocuk için % 25, % 50, % 70
oranÕnda yardÕm.
 Baba ve anadan yetimler :
Her biri : SX %30. Aile
yardÕmlarÕ ile birleútirilir.
 Her ebeveyn için : SX %10.

halinde : SX%20 ek yardÕm
ödenir.

7,70E

ek

aylÕk

bazÕ

Kanunu
parasÕz
hizmeti

 øúgöremezlik halinde
zamlar ödenir.

 Sa÷lÕk Hizmetleri
sakatlar
için
readaptasyon
öngörür.

 Cenaze giderleri : 635 E.

 Baba veya anadan yetimler:
18-21
yaúÕndan
küçük
çocuklar için haftada 2.160
E.
 Baba ve anadan yetimler :
Her çocuk için haftada 107
E.
 Ebeveynler, evli olmayan iúçi
tarafÕndan bakÕlÕyorsa bir
ebeveyn için haftada 163 E,
di÷er ebeveyn için 79,10 E.
Evli
iúçi
tarafÕndan
bakÕlÕyorsa her biri için
haftada 79,10 E.
 Uygulanmaz.

haftada
ödenir.

779

 Sosyal YardÕm Kanununa
göre özel durumlarda kaza
yardÕmlarÕndan ayrÕ olarak
yalnÕz yaúayan kimse için
mutfak ödene÷i (ayda azami

 YukarÕda 1 ve 4 no.lu
baúlÕklarda belirtilen di÷er
ebeveynlerin yoklu÷u halinde
hak sahibi çocuklara 4.773 E
tutarÕnda maktu bir miktar
ödenir.
 bk. Tablo V – Malüllük.

 Uygulanmaz.

 18 yaúÕndan yukarÕ olup kaza
sÕrasÕnda sakatlÕ÷Õ nedeniyle
ölen kimsenin geçindirmekle
yükümlü oldu÷u çocuklar
3.410 E ile 10.922 E
arasÕnda yardÕm alÕrlar.

 Baba veya anadan yetimler :
18 yaúÕndan küçük her çocuk
için haftada 182 E:
 Baba ve anadan yetimler :
YukarÕdaki miktar 2 ile
çarpÕlÕr.
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3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

 Harpten zarar görenler, harp
kurbanlarÕ ve bunlarÕn aile
bireyleri, körler ve felçli
hastalar
için
bazÕ
ba÷ÕúÕklÕklar vardÕr.
 Yoktur.

 ølke olarak yardÕmlar vergiye
tabidir.

 Tüketim
fiyatlarÕndaki
geliúmeye göre hükümetçe
her
yÕl
yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

kurallarÕ

 YalnÕz geçici iúgöremezlikte
prim kesilir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Sürekli tam veya kÕsmi
iúgöremezlik,
geçici
iúgöremezlik ve hak sahibi
yardÕmlarÕ vergiye tabidir.
 Sürekli mutlak iúgöremezlikte
ve a÷Õr malüllükte vergi
uygulanmaz.

 YÕl için öngörülen tüketim
fiyatlarÕ endeksine göre her
yÕlÕn baúÕnda otomatik olarak
yapÕlÕr.

 Genelleútirilmiú sosyal katÕlÕm
uygulanÕr (Günlük ödenekler
üzerinden indirimli cüz’i oran
: % 38)

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

do÷urmayan ve Kararname
ile tespit edilen listede yazÕlÕ
bir iúyerine çalÕúmak üzere
aktarÕlabilirler. Bu kimseler
sosyal güvenli÷in tavanÕ ile
sÕnÕrlÕ olarak referans ücretin
% 65 ine eúit bir peúin
ödenek (mesle÷i bÕrakma
sonrasÕ için) ve tavanla
bunun 2 katÕ arasÕndaki
ücretin % 50 sini alabilir.
 Kararname ile her yÕl zam
katsayÕsÕ belirlenir.

 Yoktur.

 BazÕ kimseler için
ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
vardÕr
øspanya).

vergi
(bk.

 6 haftalÕk ödemelerden sonra
yardÕmlar tümüyle vergiye
tabidir. Ancak, iú kazasÕ
ödemelerinde
çocuk
zamlarÕndan vergi alÕnmaz.

 Genel kural olarak her yÕl artÕú
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Çocuk aylÕ÷Õ, hak sahibi eúe
ödenen ölüm kapitali, % 50
nin
altÕndaki
iúgöremezliklerde
ödenen
maktu ödenekler ve ölüm
ödenekleri vergiye tabi
de÷ildir. Di÷er yardÕmlardan
vergi alÕnÕr.
 BazÕ kimseler için vergi
ba÷ÕúÕklÕ÷Õ
vardÕr
(bk.
øspanya).

 Devlet bütçesine göre her yÕl
yapÕlÕr. ArtÕúlar
tüketim
fiyatlarÕ endeksinin altÕnda
olamaz.

198 E ve di÷er ek yardÕmlar
ödenir / sa÷lanÕr).
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2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Sigortadan

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 Ücretliler ve ba÷ÕmsÕz çalÕúan
gruplarÕ.

 Ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz
çalÕúan gruplarÕ için, ücrete
ba÷lÕ sa÷lÕk ve para
yardÕmlarÕnÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

ùTALYA
 Haziran 1965 ve ùubat 2001
tarihli KHK’ler.
 MayÕs 1982 tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Ücretliler.

 SigortalÕ, iúveren ve devlet
tarafÕndan primle finanse
edilen sosyal sigorta rejimi.
 øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ
halinde ücretli sÕfatÕyla ücretli
bir faaliyet icra eden herkesi
kapsar. Her ücretli prime
esas
kazancÕna
göre
belirlenen iú kazasÕ ve
meslek hastalÕ÷Õ ödene÷i
talep edebilir.

KIBRIS
 Sosyal Sigorta Kanunu (19802002).

 Yoktur.

 Bütün ücretliler.

ÜLKELER
LETONYA
 Ekim 1997 tarihli Devlet
sosyal Sigorta Kanunu.
 øú KazalarÕ ve meslek
HastalÕklarÕ hakkÕnda kasÕm
1995 tarihli zorunlu Sosyal
Sigorta Kanunu.
 Kazanca ba÷lÕ, iúveren primi
ile finanse edilen yardÕmlara
dayalÕ sosyal sigorta.

 Ücretliler, ikametgâhta çalÕúan
iúçiler ve koruma ve malüllük
kuruluúlarÕnda
çalÕúan
kimseler.
 øúe ba÷lÕ olmayan kazançlar :
Tam gün çalÕúan ücretliler ve
çalÕúmalarÕ iúverence 8 saate
yükseltilen kÕsmi süreli
ücretliler.
 øste÷e ba÷lÕ sigorta :
Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve
bunlarÕn iúyerinde çalÕúan ve
sosyal
sigortaya
tabi
olmayan aile bireyleri.
 Ailede iúbirli÷i yapanlar ücret
alamazlar, malüllük, yaúlÕlÕk
ve ölüm sigortalarÕna prim
ödemezler.
 Taúeronlar,
iúverenler
arasÕnda temsilcilik yapanlar
ba÷ÕmsÕz çalÕúan kabul
edilmeleri halinde zorunlu
sigortadan
ba÷ÕúÕktÕrlar.

 Ücretliler için, ücrete ba÷lÕ
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

LICHTENSTEùN
 1990 tarihli zorunlu Kazalar
SigortasÕ Kanunu.

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)
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 Polis
görevlileri,
devlet
güvenlik görevlileri, savunma
görevlileri ve ortak hizmet
gören kimseler için özel
rejimler uygulanÕr.

 Ücretliler ve benzeri faaliyet
icra eden kimseler.

LùTVANYA
 AralÕk 1999 tarihli øú KazalarÕ
ve
Meslek
HastalÕklarÕ
Sosyal Sigorta Kanunu.
 SakatlarÕn
Sosyal
Bütünleúmesi
hakkÕnda
KasÕm 1991 tarihli Kanun.
 Esas olarak iúveren primleri
ile finanse edilen, ücrete
göre bütün iúçilere yardÕm
sa÷layan sosyal sigorta
rejimi.
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Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ
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3.Meslek HastalÕklarÕ

2. Yolda Kaza

Ba÷lÕ

3.øste÷e
SigortalÕlar

 øú yeri ile ikametgah arasÕnda
geliú gidiúlerde meydana
gelen kazalarda, genel
olarak ödenek ödenmez.
østisna : uzun veya kötü veya
tehlikeli bir yolda gitme
zorunlulu÷u varsa veya di÷er
bazÕ hallerde (a÷Õr yük
taúÕnmasÕ, gemilerde, iúyeri
vasÕtalarÕ ile gitmelerde)
ödenek ödenebilir.
 Sanayi alanÕnda 58, tarÕm
alanÕnda27 meslek hastalÕ÷Õ
listesi vardÕr. AyrÕca, AralÕk
1975 tarihli bir kanun slikoz
ve asbestozu kapsama
almÕútÕr. Listede bulunmayan
hastalÕklar için gider iadesi
mümkündür. Karma liste
uygulanÕr.

 øú nedeniyle úiddetli bir olay
sonucu meydana gelen
kazadÕr.

 Yoktur.

 Mevzuatta meslek hastalÕ÷Õ
olarak tanÕmlanan hastalÕklar
(bk. øLO’nun 121 sayÕlÕ
sözleúmesi) dahildir.
 Karma sistem uygulanmaz.

 Mesleki faaliyet çerçevesinde
bir kaza sonunda meydana
gelen ölüm veya bedensel /
ruhsal gücün kesin olarak
yitirilmesi,
geçici
iúgöremezlik.
 Kapsam dahilidir.

 Zorunlu
sigortalÕlÕ÷Õn
gerektirdi÷i süreden sonra
sigortalÕlÕ÷ÕnÕ devam ettirmek
isteyen KÕbrÕs’lÕ bir iúveren
emrinde çalÕúan kimseler.

 TanÕnmÕú ve sosyal Koruma
BakanlÕ÷Õnca
onanmÕú
meslek hastalÕklarÕ listesi
vardÕr.
Karma
sistem
uygulanmaz. Bütün iúyerleri
ve
meslekler
meslek
hastalÕklarÕ için sigortayÕ
garanti ederler. Riske maruz
kalmada asgari süre yoktur.
ølgili kimse birden fazla
riske
maruz
iúyerinde
kalmÕúsa
özel
kurallar
uygulanmaz.

 Kapsam dÕúÕdÕr. østisna:
øúverenin vasÕtalarÕ ile gidip
gelmelerde
yol
kazasÕ
kapsam dahilidir.

 Mesleki faaliyet sonunda
meydana gelen kaza veya
yaralanmalar.

 Yoktur.

 MünhasÕran ve esas itibariyle
zararlÕ maddelerden ve
mesle÷in icrasÕndan ileri
gelen hastalÕklarÕn listesi
vardÕr.
 YukarÕdaki kurallarla uyumlu
her hastalÕk meslek hastalÕ÷Õ
kabul edilir.

 Kapsam dahilidir.

 SigortalÕnÕn iúverenin emriyle
veya onun menfaatine icra
etti÷i bir iú dolayÕsÕyla
meydana gelen kaza.

Hukuk kiúilerinin emrinde
çalÕúanlar
ve
kollektif
úirketlerin
kedi
adÕna
çalÕúanlarÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúan
kabul edilirler.
 Prim kesilmeyen tali iúlerde
çalÕúanlar zorunlu sigortadan
ba÷ÕúÕktÕrlar.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ve onlarla
birlikte çalÕúan ve resen
sigortalÕ
olmayan
aile
bireyleri.

 Hükümetin kasÕm 1994 tarihli
listesinde meslek hastalÕklarÕ
yazÕlÕdÕr.

 Kapsam dahilidir.

 Mesleki
çevrede
iúçinin
ölümüne veya çalÕúma
gücüne zarar veren bir kaza.

 Ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar
iú
kazalarÕ için özel sigorta
úirketlerinde iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕ olabilirler.
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 Baz Ücret ve Miktar

 YardÕm Süresi

Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi

–

Sa÷lÕk

 Hesaplamada baz ücret: øúin
bÕrakÕlmasÕndan önceki 15
gün zarfÕnda ödenen günlük
ortalama ücret.
 Miktar : 90 gün zarfÕnda
ödenen günlük ücretin % 60
Õ, sonra % 75 i.

 KazayÕ
izleyen
tarihten
itibaren 3 gün : Uygulamada
iúveren bu süreyi tazmin
eder (kaza günü % 100,
izleyen 3 gün % 60). 4.
günden itibaren iúçiyi günlük
ücretin % 60 Õna kadar øú
KazalarÕ Ulusal Kurumu
tazmin eder.
 øyileúince kadar.

II

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

–

 Süre

II

 Yetkili kurum ilk tedaviyi
yapar. Aksi halde Ulusal
Sa÷lÕk Servisine baúvurulur.

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ

 Üstlenme süresi : øú
KazasÕndan sonra 4 gün.
Bildirim süresi 3 yÕl (kayÕt
süresi).
 Üstlenme süresi : Listede
yazÕlÕ süreler (asgari 6 ay).
 Bildirim süresi : 3 yÕl (kayÕt
süresi).

 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ

YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi

2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

 øú KazasÕ Ödene÷i : Baz
YardÕm
:
YardÕmÕn
hesaplandÕ÷Õ yÕl üzerinden
sigortaya tabi baz kazancÕn
haftalÕk tutarÕnÕn % 60 Õ,
geçindirilen ilk kiúi için 1/3 ve
geçindirilen di÷er kiúiler için

 Azami 12 ay.

 3 gün.

 SÕnÕrsÕz.

 Hükümetçe
görevlendirilen
hekimler ve sa÷lÕk tesisleri
arasÕnda seçim yapmak
serbesttir.
 ParasÕz tedavi kamu sa÷lÕk
tesislerince ve hastanelerce
sa÷lanÕr.

 Meslek hastalÕ÷Õ mevzuatta
veya øLO’nun 121 sayÕlÕ
sözleúmesinde belirlenmiú
olmalÕdÕr.

 Talep
sahibi
kazanÕn
meydana geldi÷i sÕrada
çalÕúÕyor olmalÕdÕr.

 ølk
iúgöremezlik
devam
ederse 52 hafta veya
iúgöremezlik aralÕklÕ olarak
kronik hal alÕrsa 3 yÕl
üzerinden 78 hafta.
 Primler ilk 6 ay ödenen
ortalama brüt ücretin % 80 i.

 øúgöremezli÷in ilk 14 gününde
hastalÕk ödene÷ini iúveren
öder (bk. Tablo III – HastalÕk
Para YardÕmlarÕ)

 Temel
sa÷lÕk
programÕ
kapsamÕna girmeyen giderler
ve rehabilitasyon giderleri øú
KazalarÕ
SigortasÕnca
üstlenilir. SigortalÕ katÕlÕmda
bulunmaz.
 SÕnÕrsÕz.

 Serbesttir.

 ùart yoktur.

 ùart yoktur.

 Kazadan önce alÕnan son
ücret. Düzenli ek ödemeler
ve ikame kazançlarÕ ilave
edilir. YÕllÕk azami 68.797 E
baz ücret sayÕlÕr.
 % 25 ila % 50 iúgöremezlik
halinde ve % 25 in altÕndaki

 ÇalÕúma gücü tam olarak elde
edilinceye veya bir aylÕk
almaya baúlayÕncaya veya
ölünceye kadar.

 Günlük ödenek için 2 gün.

 SÕnÕrsÕz.

 Giderleri yetkili kaza sigortasÕ
üstlenir.

 Serbesttir.

 Riske maruz kalma süresi :
Öngörülmüú bir süre yoktur,
olay tetkik edilir. OlayÕn
hemen bildirilmesi gerekir.

 øúverene veya sigortalayana
hemen bildirilmelidir.

783

 AylÕk ortalama telafi ücretinin
% 100 ü. AylÕk telafi ücreti
hastalÕk ve analÕk sigortasÕ
primlerinin
kesildi÷i
hastalÕ÷Õn son 3 ayÕnÕn
ortalama
ücretlerinden
oluúur.

 øúgöremezli÷in belirlenmesine
veya geçmesine kadar.

 Bekleme süresi yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

 Yetkili
kurum
giderlerin
tamamÕnÕ üstlenir.

 Serbesttir.

 Staj úartÕ yoktur.

 Süre koúulu yoktur.
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 Formül : øndirimli ücret Xt:
Örnekler :
t : % 100
SX%100
t : % 75
SX%75
t : % 50
SX%50
t : % 25
SX%13,2

 Miktar veya Formül

t : Oran
S : Ücret

 øúin bÕrakÕlmasÕndan önceki
yÕlÕn yÕllÕk ortalama ücreti.
Sanayide ve tarÕmda asgari
ve azami miktarlar farklÕdÕr.
øndirim iúgöremezlik yüzde
oranÕna göre de÷iúir.

 Tespit, øú KazasÕ için sürekli
iúgöremezlikle
ilgili
De÷erlendirme Tablosuna
göre yapÕlÕr.
 Meslek hastalÕ÷Õ için bir
müúavir hekimin görüúü
gerekir.
 Revizyon en az 1 yÕl
aralÕklarla gelirin tespitini
izleyen 4 yÕl zarfÕnda, sonra
en az 3 yÕl aralÕklarla yapÕlÕr.
10 yÕl sonra revizyon
sÕklaútÕrÕlÕr.

 % 11. Tüberküloza yol açan
asberstoz ve silikoz halinde
asgari oran aranmaz.

 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret

 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

 Tam OranlÕ Baz AylÕk: Cari
yÕlda sigortaya tabi kazanç
(Haftada 125 E).
 Ek AylÕk : øú kazasÕnÕn
meydana gelmesinden 2 yÕl
önce baúlayan ve kaza
tarihinde sona eren süre
zarfÕnda
sigortaya
tabi
haftalÕk ortalama kazanç (bk.
Tablo I – Finansman).
 Malüllük AylÕ÷Õ : Tam Malüllük
aylÕ÷Õ :
- Baz AylÕk : Sigortaya tabi
haftalÕk baz kazancÕn % 60Õ.
- Geçindirilen 1,2,3. kimse için :
1/3 (1/60 oranÕnda artÕrÕlÕr).
- Ek AylÕk : Sigortaya tabi
kazanç üst kÕsmÕnÕn haftalÕk
ortalama % 60 Õ.

 Durum de÷iúikliklerinde sa÷lÕk
kuruluna verilecek dilekçe ile
revizyon mümkündür.


 Malüllük ödene÷inde : % 10 iú
gücü kaybÕ gerekir.
 Malüllük aylÕ÷Õnda : øú gücü
kaybÕ asgari % 20 olmalÕdÕr.
 Sa÷lÕk KurullarÕnca tespit
edilir.

1/6.
Ödenek
miktarÕ
sigortaya tabi kazancÕn
altÕnda olamaz. Ek yardÕmlar:
Hesaplama yÕlÕ üzerinden
sigortaya
tabi
haftalÕk
ortalama kazancÕn azami
kÕsmÕnÕn 1/50 si.

 % 100 ile % 10-14 iúgücü
kaybÕna göre ortalama aylÕk
ücretin % 80 i ile % 25 i
arasÕnda de÷iúir.

 Sigorta kapsamÕna giren
tarihten önceki 6 ay zarfÕnda
alÕnan haftalÕk ücretlere
iliúkin primlere esas ücret.

 Sorumlu kurullarÕn giriúimi
veya ilgilinin talebi üzerine
yapÕlÕr.

 Sa÷lÕk ve ÇalÕúma Gücü TÕbbi
Eksperler
Komisyonunda
tespit yapÕlÕr.

 % 10.

özel

 Tam Malüllük için baz ücretin
% 80 i. KÕsmi malüllük
derecesine göre indirim
uygulanÕr.

 Malüllük oranÕnda meydana
gelen de÷iúme sonunda gelir
revize edilir.
 Malüllük aylÕ÷ÕnÕn revizyonu
yapÕldÕ÷Õnda gelir oranÕ
otomatik olarak yeniden
de÷erlendirilir.
 Kaza tarihinden önceki yÕlda
alÕnan ve düzenli ek
ödenekler ve kazançlarla
artÕrÕlan ücret baz ücret
sayÕlÕr.

 Sigortalayan tarafÕndan tespit
edilir.

 Asgari oran uygulanmaz.

iúgöremezliklerde
kurallar uygulanÕr.

TÕbbi

 øú gücü kaybÕ nedeniyle her
ay ödenen düzenli telafi
miktarÕ uygulanÕr. Formül :
0,5XdXKXD (d: øú gücü
kaybÕ katsayÕsÕ, K : Telafi
katsayÕsÕ, D : SigortalÕnÕn cari
yÕlda aldÕ÷Õ ücret).

 Bk Aúa÷Õdaki “Miktar veya
Formül”

 Her zaman revizyon yapÕlÕr.
Düzenli yasal revizyon
uygulanmaz.

 Ulusal Sosyal ve
Komisyonca yapÕlÕr.

 % 30.

 øú gücü kaybÕ için maktu telafi
miktarÕ belirli düzeylerde
tespit edilir. øú gücü kaybÕ %
20 ile % 30 arasÕnda ise aylÕk
telafi ücretinin 24 katÕnÕn %
20 si ödenir. Kesin malüllük
halinde miktar 3 kat fazladÕr.
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 Dul gelirin % 50 sini alÕr.

 Tam
olarak
birleúme
mümkündür.
 Malüllük ve yaúlÕlÕk aylÕklarÕ
birleúmez. Ancak, yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ iú kazasÕ gelirinden
fazla ise gelirin aúan kÕsmÕ
için birleúme mümkündür.

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme
 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 BazÕ gelirlerin sermayeye
çevrilmesine olanak veren
özel hükümler uygulanÕr.
Gelir tahsisinde 10 yÕl sonra
“t” % 11 ile % 15 arasÕnda
ise sermayeye çevirme
zorunludur (t: tahsis oranÕ).

 Sermayeye Çevirme

 Geçindirilen eú ve her çocuk
için % 5 zam (gere÷ine göre
aile ödene÷i ile birleútirilir).

 Sürekli tam Malüllük halinde :
Ayda 389 E kiúisel yardÕm
ödene÷i.

Kiúi

 3. Kiúi BakÕm ZammÕ

 Geçindirilen
ZammÕ

 Dulluk AylÕ÷Õ : Baz AylÕk :
Sigortaya tabi baz kazancÕn
haftalÕk tutarÕnÕn % 60 Õ

 Birleúme
hesaba
dahil
edilmez.
 Dulluk aylÕ÷Õ ile gelir
birleúebilir. Baúka bir aylÕk
söz konusu ise aylÕk veya
ödenekten yüksek olanÕ
ödenir. Birden fazla iú kazasÕ
söz konusu ise ilgili kimse
yeniden hesaplanan bir
Malüllük aylÕ÷Õ talep edebilir.
Bu suretle birleúme % 100 ü
aúamaz.

 Yoktur.

- Malüllük KÕsmÕ AylÕ÷Õ: Tam
malüllük aylÕ÷ÕnÕn belirli bir
yüzdesi
(iúgöremezlik
oranÕndaki düúüúe göre
belirlenir).
19
malüllük
derecesine göre (% 10 ile %
19 iúgöremezlik oranÕ) 2.735
E ile 5.199
E arasÕnda
de÷iúir.
 AylÕ÷Õn
asgari
kÕsmÕ
geçindirilen kiúi için artÕrÕlÕr.
(Bk. YukarÕda “Miktar veya
Formül”. 15-25 yaúÕndan
küçük çocuklar bekâr iseler
zam alÕrlar.
 Total malül olanlarÕn sürekli
bakÕmÕ için haftada 41 E ek
yardÕm.

 Hak sahibi eú kÕsmen veya
tamamen ölen sigortalÕnÕn
bakÕmÕna
tabi
idiyse,

 øú gücü kaybÕ % 10 ile % 24
arasÕnda ise ilgilinin talebi
üzerine gelirin sermayeye
çevrilmesi mümkündür. Bu
tek para yardÕmÕ ilgilinin
ortalama aylÕk ücretinin 3 ile
8 katÕ arasÕnda bir baz miktar
üzerinden
hesaplanÕr
(Rakam Bakanlar Kurulunca
belirlenir).
 Kesin iúgöremezlik halinde
tam birleúme mümkündür.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile birleúme
halinde iú kazasÕ ödene÷inde
% 20 indirim yapÕlÕr. Ölüm
aylÕ÷Õ ile malüllük aylÕ÷Õ
birleúmez.

 % 50 ek yardÕm. Bunun yerine
yetkili merci bir bakÕcÕ tayin
edebilir.

 Yoktur.

aylÕkta

indirim

 Dul Eú : Hak sahibi çocuklar
varsa, en az 2/3 oranÕnda
malülse ve dulluk tarihinde

 Ücret
nedeniyle
uygulanmaz.
 Ödenek yüksekse
indirim uygulanÕr.

 Sürekli yardÕm veya kontrol
halinde: Yetkili merci ayda
asgari 377 E, azami 1.132 E
güçsüzlük yardÕmÕ öder.
 SigortalÕnÕn
yeniden
bir
mesleki faaliyet icra etmesi
düúünülüyorsa sermayeye
çevirme mümkündür. Miktar
sigortalÕya
tabi
azami
kazancÕn 3 katÕdÕr.

 Yoktur.

birleúme

birleúme

785

 Dul eú ölüm tarihinde
sigortalÕnÕn bakÕmÕnda idiyse
çocuklarÕna 8 yaúÕna kadar

 Tam
olarak
mümkündür.
 Tam
olarak
mümkündür.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 Maktu olarak 1.322 E.

 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)

786

 SX%100 (S: Baz ücret)

 Baba veya anadan yetimler :
18 yaúÕna kadar her yetim
için gelirin % 20 si, ö÷renci
ise % 21 i, üniversitede ise %
25 i
 Baba ve anadan yetimler : 18
yaúÕna kadar her yetim için
gelirin % 40 Õ, yukarÕdaki
durumlar için aynÕ oranlar.
 Her üstsoy, torun, erkek ve
kÕz kardeú (baúka hak sahibi
yoksa) gelirin % 20 sini alÕr.

 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy

 Yetimler,
ve/veya
Yetimler

 Dul Eú : Baz AylÕk : 3 kiúiye
bakÕyorsa sigortaya tabi
kazanç payÕnÕn altÕndaki
kÕsmÕn % 100 ü.
 Ek AylÕk : Sabit azami aylÕk
yoktur. Kazançlar üzerinden
bir tavan uygulanÕr. Yetimler
için : Baz kazançlarÕn % 40 Õ
/ Haftada 50 E.
 Ek AylÕk : Bir yetim varsa
ödenen veya dulluk ek
aylÕ÷ÕnÕn % 50 si, iki veya
daha fazla yetim varsa %
100 ü (bk. Hak sahibi eú).
 Ölüm ödene÷i : 517 E.
 Cenaze ödene÷i : Ölen
sigortalÕnÕn
aylÕk
ücret
ortalamasÕnÕn 2 katÕ veya
ulusal sosyal güvenlik aylÕ÷Õ
miktarÕnÕn en az 5 katÕ (ayda
268 E).

 KÕsmen
veya
tamamen
iúgöremez
durumda
ebeveynseler,
ölen
sigortalÕnÕn ortalama aylÕk
primlerinin % 25 ine kadar.
Ödenek ölen sigortalÕnÕn
emekli olmasÕ gereken yaúa
kadar ödenir.
 Ölen sigortalÕnÕn brüt aylÕk
ücretinin % 80 i.

 Baba veya anadan yetimler:
BazÕ yaú koúullarÕ ile tam
aylÕk alÕrlar.
 Bir çocuk : Ölen sigortalÕnÕn
kazancÕnÕn % 25 i.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri

 Tek ebeveyn varsa aylÕk : Baz
ücretin % 40 Õ.
 Ek AylÕk : % 100 malüllük için
% 30.

ölümden önceki en az 6 ay
zarfÕnda prime esas ortalama
ücretlerin % 25 ine kadar
gelir alÕr. Ödeme, ölen
sigortalÕnÕn normal emeklilik
yaúÕna ulaúmasÕna kadar
yapÕlÕr.

(geçindirilen 1, 2 ve 3.
derece kimse için 1/3, 1/6,
1/6 artÕrma yapÕlÕr).

 Toplam
azami
miktar
yardÕmdan eúit paylarla
yararlanan
kimselerin
sayÕsÕna göre de÷iúir.

 SigortalÕnÕn
cari
yÕldaki
gelirinin % 100 üne eúit
maktu mebla÷. Aile bireyleri
arasÕnda
eúit
olarak
paylaútÕrÕlÕr. Ölümden sonra
do÷an
çocuklar,
ölen
sigortalÕya ba÷ÕmlÕ olan ve
çalÕúmayan
ebeveynler
kapsam dahilidir.

 Yoktur.

 Ölüm halinde sigorta yardÕmÕ :
Ölüm
tarihi
itibariyle
sigortalÕya ba÷ÕmlÕ olan
herkes bazÕ úartlarla yetim
gelirinden yararlanÕrlar.

 Baba veya anadan yetimler :
YaúlarÕna göre yardÕm alÕrlar.
 øki ebeveynden yetimler:
Ebeveynlerden yalnÕz birini
seçme hakkÕna sahiptirler.

bakacak
idiyse
belirli
düzeyde ödeme yapÕlÕr.

 Hak sahibi eú ve çocuklar için
% 70 in üstündeki aylÕklarda
indirim yapÕlÕr. AyrÕ veya
boúanmÕú eú için aylÕk % 9
un üstünde ise aynÕ indirim
uygulanÕr.

 YardÕm yoktur.

45 yaúÕnda ise baz ücretin %
40 ÕnÕ alÕr. AyrÕ veya
boúanmÕú
eú
sigortalÕ
tarafÕndan bakÕlÕyor idiyse
baz ücretin % 20 sine hak
kazanÕr. AylÕktan yararlanma
hakkÕ yoksa bir defaya
mahsus ödenek alÕr.
 Baba veya anadan yetimler
baz ücretin % 15 ini, baba ve
anadan yetimler % 25 ini
alÕlar.
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 Yoktur.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

kurallarÕ

 Genel
vergi
uygulanÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

 Sanayi ile ilgili ücretlere ba÷lÕ
otomatik
yeniden
de÷erlendirmeler yapÕlÕr.

 øhtisas sa÷lÕk kurumlarÕnda
iúe alÕútÕrma ve mesleki
e÷itim uygulanÕr. Bölgeler
sorumlulu÷unda olmak üzere
hastanelerde ve anlaúmalÕ
tedavi merkezlerinde tedavi
sa÷lanÕr. Silikoz ve asbestoz
halinde iú de÷iútirme olana÷Õ
vardÕr. Telafi yardÕmÕ :
øúgöremezlikleri % 80 den
fazla olmayan malüller için
geçici gelir ba÷lanÕr. Gelir
yÕla bir ödenir. YardÕm yeni
ücretle eski ücret arasÕndaki
farkÕn 2/3 üne eúittir.
 Yoktur.

 Genel olarak vergi alÕnÕr.

øúe

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

Diøer YardÖmlar

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

kurallarÕ

 Tam malüllük aylÕ÷Õ vergiye
tabidir.

 Sigortaya tabi ücretlerle
birlikte her yÕl yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr. Ek
aylÕklar hayat pahalÕlÕ÷Õna
paralel olarak revize edilir.
Önceki yÕlÕn ikinci 6 ayÕ ile
cari yÕlÕn ikinci 6 ayÕ arasÕnda
mukayese yapÕlÕr. Baz aylÕk
ve ek aylÕk her yÕl temmuz
ayÕnda ayarlanÕr.

 Yoktur.

 ølgiliden
bir
mesleki
formasyonu izlemesi veya
iúe alÕútÕrma e÷itimine tabi
olmasÕ istenir. Bunun için
yapÕlan giderler sosyal
sigorta kapsamÕna girer ve
aylÕk alÕútÕrma süresi için %
100 iúgöremezlik oranÕnÕn
belli bir kÕsmÕ üzerinden
artÕrÕlÕr.

ödene÷i

vergiye

 Yoktur.

 HastalÕk ödenekleri için genel
vergi kuralarÕ uygulanÕr.

 HastalÕk
tabidir.

 Protezler, tedavi merkezleri ile
ilgili seyahat giderleri, teknik
yardÕm malzemelerinin temini
gibi çeúitli ek yardÕmlar
sa÷lanÕr.
 Tüketim fiyatlarÕ endeksine ve
prim miktarlarÕ endeksine
göre her yÕl yapÕlÕr.

 SigortalÕnÕn tÕbbi tedavisi, tÕbbi
bakÕmÕ ve iúe alÕútÕrma
hizmetleri ile mesleki yeniden
kazanÕm hizmetleri sa÷lanÕr.

 Günlük ödenekler, malüllük ve
ölüm aylÕklarÕ kaza sigortasÕ
uyarÕnca vergiye tabidir.
Bütünleúme
ödene÷i,
güçsüzlük ödenekleri vergi
dÕúÕdÕr.
 Malüllük aylÕ÷ÕnÕn % 70 i için
vergi uygulanmaz. Ölüm
ödenekleri için iú kazasÕ
halinde % 20, meslek
hastalÕ÷Õ halinde % 35
indirim uygulanÕr.
 Yoktur.

 Fiyat yükselmelerini telafi için
aylÕklara zam yapÕlÕr. Genel
olarak iki yÕlda bir yeniden
de÷erlendirme uygulanÕr.

 øúe alÕútÕrma ile sa÷lanacak
bütünleúme ödene÷i (bir
kaza sonucu) verilir.

 Mesleki bütünleúme önlemleri
tamamen Malüllük sigortasÕ
kapsamÕndadÕr (Ayak).
 Önleyici hizmetler ba÷lamÕnda
ilgilinin bir iúte çalÕúmamasÕ
istenir ve buna karúÕlÕk özel
bir ödenek verilir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

787

 øú gücü kaybÕnÕ düzenli olarak
telafi etmek için cari yÕlÕn
sigortaya tabi kazancÕna
göre yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 bk. Tablo V – Malüllük.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

643

Ba÷lÕ

3.øste÷e
SigortalÕlar

788

Sigortadan

2.Zorunlu
Ba÷ÕúÕklÕk

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 Ücretli ve ücretsiz faaliyet icra
eden kimseler, mesleki
formasyona veya iúe uyum
e÷itimine tabi olanlar.
 BazÕ faaliyetlere (formasyon,
sosyal faaliyetler, yardÕm ve
kurtarma eylemleri, sosyal
hizmet
olarak
parasÕz
faaliyetler) yaygÕnlaútÕrÕlabilir.
 Yoktur.

 Aktif nüfus ve di÷er gruplar
için, maruz kalÕnan hasarÕn
a÷ÕrlÕ÷ÕnÕ ve ücrete ba÷lÕ,
sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ
içeren zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

LÜKSEMBURG
 Sosyal Sigortalar Kodu (Kitap
II – Özellikle 1997 tarihli
kanunla de÷iútirilmiútir).

 1997 tarihli Kanun (LXXX)
kiúisel uygulama alanÕnÕ
belirler. Bu nedenle, sigortalÕ
sayÕlmayan kimseler zorunlu
sigortadan ba÷ÕúÕktÕrlar.
 Yoktur.

 Aktif kimseler ve benzeri
gruplar.
 Kazançtan,
iúsizlik
ödene÷inden veya emeklilik
öncesi
iúsizlik
ödeneklerinden yararlanan
kimseler.

MACARùSTAN
 Sosyal
Güvenlik
YardÕmlarÕndan ve Özel
aylÕklardan
Yararlanma
HakkÕna Sahip kimselere
iliúkin 1997 tarihli Kanun
(LXXX).
 Sosyal Sigorta AylÕklarÕ ve øú
KazalarÕ Kanunu (LXXX).
 HastalÕk
ve
meslek
HastalÕklarÕ
Kanunu
(LXXXIII).
 Ücrete ba÷lÕ ödene÷i içeren,
iúçi ve iúveren primleri ile
finanse edilen sosyal sigorta
sistemi.

 Malta ile anlaúmasÕ bulunan
ve Malta’da çalÕúan yabancÕ
ülke vatandaúlarÕ ve 3 yÕldan
az oturma iznine tabi
kimseler.
 Aktif olmayan kimseler. Gelir
sahibi bir kimse yalnÕz
yaúayan kimselerle ilgili oran
üzerinden haftada 18 E prim
ödemek isteyebilir. Evli ve
düúük
kazançlÕ
yalnÕz
yaúayanlara mahsus haftada
23 E ödeyebilir. Düúük

 Ücretliler
ve
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar (bk. Tablo I –
Finansman).

 Prim ödenmesine dayanan,
maktu yardÕmlarÕ içeren
sosyal hukuk sistemi.

ÜLKELER
MALTA
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu.
 Sa÷lÕk ve øúyerleri Güvenli÷i
Kanunu (Bölüm 367).

 Yoktur.

 Serbest meslek sahipleri ve
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar iste÷e
ba÷lÕ sigortalÕ olabilirler.

 Uygulanmaz.

 Ulusal Sigorta : Bütün
ücretliler, balÕkçÕlar (kendi
hesabÕna çalÕúanlar), askere
yeni
alÕnanlar
ve
formasyonda olan kimseler
 øú KazalarÕ SigortasÕ : Bütün
ücretliler.

 Baz AylÕk : Zorunlu üniversel
sistem çerçevesinde tam
aylÕk ve ek aylÕk uygulamasÕ.
 øú KazalarÕ SigortasÕ : Ücret
kaybÕnÕ karúÕlayan maktu ek
ödenek yardÕm sistemi.
 Fazla olarak maddi olmayan
hasarÕn telafisi.

NORVEÇ
 ùubat 1997 tarihli Ulusal
Sigorta Kanunu (Bölüm 13).
 Haziran 1989 tarihli øú
KazalarÕ SigortasÕ Kanunu.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Uygulama yoktur.

HOLLANDA
 øú kazalarÕ ve meslek
hastalÕklarÕ konusunda özel
bir sigorta mevcut de÷ildir.
Bu riskler hastalÕk sigortasÕ
(sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ),
iúgöremezlik
ve
ölüm
sigortasÕ kapsamÕndadÕr.

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)
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2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

 Staj úartÕ yoktur.

 Staj koúulu yoktur.

 KazanÕn mesleki iúi yaparken
veya böyle bir iú dolayÕsÕyla
meydana gelmesi gerekir.

 55 meslek hastalÕ÷ÕnÕn yazÕlÕ
oldu÷u liste söz konusudur.

 Hükümetçe
onaylanmak
kaydÕyla Ulusal Sa÷lÕk Fonu
tarafÕndan düzenlenen bir
listede yazÕlÕdÕr. Gürültüden
ileri gelen iúitme kaybÕ : En
az 5 yÕl gürültülü bir iúyerinde
yapÕlan çalÕúma meslek
hastalÕ÷Õna neden olabilir. Bu
sistem bütün iúyerlerinde
uygulanÕr.

 Mesleki sÕnÕrlar dahilinde
iúyerinde veya iúle ilgisi olan
zeminlerde,
ikametgâhla
iúyeri
arasÕnda
gidiú
geliúlerde meydana gelen
kaza. Malüllük derecesinin
tayini için tÕbbi tetkik
yapÕlmak
üzere
yer
de÷iútirmelerde
meydana
gelen
kazalar
kapsam
dahilidir.
 KapsamdadÕr.

 KapsamdadÕr.

 KapsamdadÕr.

2. Yolda Kaza

3.Meslek HastalÕklarÕ

 KapsamdadÕr.

Giren

Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ

 Bir úart yoktur.

 ùart yoktur.

 øúverence bedeli ödenen bir
gemi, uçak vb. yolculuklarda
u÷ranan
kazalar
kapsamdadÕr.
 Sosyal Güvenlik Kanunun 4
no.lu Ekinde belirtilen meslek
hastalÕklarÕndan
birine
tutulan bütün aktif kimseler
için meslek hastalÕ÷Õ riski söz
konusudur.

 øúle ilgili bir hastalÕk veya
kiúisel kaza veya ba÷ÕmsÕz
bir faaliyetten ileri gelen
hastalÕk veya kazalar.

kazançlÕ oldu÷unu gösteren
bir belge kendisini prim
ödemekten ba÷ÕúÕk tutabilir,
fakat
bu
primler
borçlandÕrÕlmaz
veya
ödenmiú sayÕlÕr.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

789

 øúin icrasÕ sÕrasÕnda ani veya
beklenmedik bir harici olay
veya bir gerilim yaratan bir
durum söz konusu olmalÕdÕr.
 SigortalÕ veya iúveren olayÕ 1
yÕl içinde Ulusal Sa÷lÕk
servisine
bildirmek
zorundadÕr.
Bu
süre
geçtikten sonra verilecek
bildiri bazÕ úartlarla kabul
edilebilir. Ödenek talebi bazÕ
úartlarla 3 yÕl içinde
yapÕlmalÕdÕr.

 Yol kazalarÕ (yolculuk iúveren
tarafÕndan yaptÕrÕlmÕúsa veya
yüksek düzeyde kaza riski
taúÕyorsa) kapsamdadÕr.
 Meslek hastalÕklarÕ listesi
uygulanÕr.
 Karma sistem mevcuttur.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Bir iú kazasÕ nedeniyle
meydana gelen bir arÕza
veya ölüm.

 Uygulanmaz.
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 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi

 Baz Ücret ve Miktar

 YardÕm Süresi

 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ
 Süre
Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi

YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi

 Sosyal
güvenlik
tÕbbi
kontrolünün
görüúü
alÕndÕktan sonra eúit taraflÕ
Komisyon tarafÕndan tespit
edilir.
 % 10 dan fazla a÷Õrlaúma
halinde gelir tespitini izleyen
3 yÕl içinde yapÕlÕr.

 Uygulanmaz.

esas

2
yÕl
sonra
zorunludur.

revizyon

 øú KazalarÕ Geliri : % 16
çalÕúma gücü kaybÕ.
 øúgöremezlikle ilgili Malüllük
aylÕ÷Õ : % 67 (silikoz halinde
% 50).
 Ulusal
TÕbbi
Eksperler
Komisyonu ve HastalÕk
SigortasÕ SandÕ÷Õ Kurulu
müútereken tespit yaparlar.

 HastalÕk ödene÷ine
kazancÕn % 100 ü.

 øú KazasÕ HastalÕk Ödene÷i :
1 yÕl süre ile ödenir (süre 1
yÕl uzatÕlabilir).

 øú kazasÕ için hastalÕk
ödene÷inde bekleme süresi
(Carence) yoktur.

 Yoktur.

 Nakdi
hastalÕk
ödene÷i
tedaviye
kadar,
gelir
tahsisinden sonra 13 hafta
ödenir.
 Para
yardÕmlarÕnÕn
hesaplanmasÕ: SigortalÕnÕn
iúine devam etmesi halinde
almasÕ gereken ücret.
 Gelirin hesaplanmasÕnda : bk.
Aúa÷Õdaki bilgi.

 KatÕlÕm
yoktur.
Sigorta
kuruluúu do÷rudan ödeme
yapar.
 SÕnÕrsÕz.

 Genel hekimin sevkinden
sonra mümkündür.

 KatÕlÕm
yoktur.
Sigorta
kuruluúu do÷rudan ödeme
yapar.
 SÕnÕrsÕz.

 Mümkündür.

Kurulunca

 Talep sahibi TÕbbi Eksperler
Kurulu tarafÕndan belirlenen
usullere göre veya bir tÕbbi

 Yetkili Sa÷lÕk
yapÕlÕr.

 Kaza tazminatÕ : % 1 ila % 19.
 Baz AylÕk : % 20.
 Malüllük AylÕ÷Õ : % 90 veya
daha fazla iú gücü kaybÕ.

 øú kazasÕ ödene÷i : ølgilinin
normal olarak çalÕútÕ÷Õ gün
sayÕsÕna göre ödenir. Oranlar
: Evli kimseler : Günde 22 E /
YalnÕz yaúayan kimse için
günde 17 E.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulama yoktur.

 SÕnÕrsÕz.
 Kaza veya hastalÕ÷Õn ilk 3
gününde ödene÷i iúveren
öder. Kaza halinde, iúveren
sigortalÕya 1 tam yÕl ücretini
öder ve sosyal güvenlik
idaresinin aldÕ÷Õ miktar
iúverene
iade
edilir.
Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için
ödeme talep sahibine yapÕlÕr.
 øú kazasÕ ödene÷i 1 yÕl ödenir.

 Uygulanmaz.

 Uygulama yoktur.

 Hükümet hastanelerinde ve
kliniklerde
tedaviler
ve
yatarak
tedaviler
mümkündür.
 Uygulanmaz.

II

–

Sa÷lÕk

 Ulusal Sigorta Servisi her
zaman revizyon yapabilir. 5
yÕla kadar iú kazalarÕ

 Ulusal Sigorta Servisi tespit
yapar. øú kazalarÕ Ulusal
Sigorta servisinin kararÕ
ba÷layÕcÕ de÷ildir.

 Geçici malüllük ödene÷i ve
malüllük aylÕ÷Õ için : % 30.
 Maddi olmayan hasarÕn
telafisi için : % 15.

 Kaza tarihindeki ücretin %
100 ü. Gere÷ine göre tam
miktarÕ telafi için Kaza
SigortasÕ artÕú uygular.

 1 yÕl.

 Bekleme süresi yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

 øú kazalarÕ için tÕbbi tedavi
giderlerine katÕlÕm yoktur.

 bk. Tablo
YardÕmlarÕ
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Kiúi

 Sermayeye Çevirme

 3. Kiúi BakÕm ZammÕ

 Geçindirilen
ZammÕ

 Miktar veya Formül

 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret

 E÷er “t” % 40 Õn altÕnda ise
resen sermayeye çevirme
uygulanÕr.

 Geçindirilen her çocuk için %
10 zam ( “t” en az % 50, en
çok % 100 ise).
 Yaú sÕnÕrÕ : Aile ödenekleri
gibi.
 Yoktur.

 øúten ayrÕlmadan önceki yÕlda
alÕnan fiili ücret veya daha
elveriúli ve son iúten elde
edilen günlük kazancÕn
iúyerinde geçen fiili çalÕúma
gün sayÕsÕ ile çarpÕlmasÕ
suretiyle
elde
edilen
miktardÕr. AylÕk ücret alan
sigortalÕlar
için
kaza
tarihindeki aylÕk ücretin 12
katÕ esastÕr
 Azami ücret 7.014,79 E.
 SXtX%85,6.
S : Baz ücret / t : Oran.
 % 25, % 50, % 75 ve % 100
oranlarÕ için S nin ilgisine
göre % 21,4 ü, % 42,8 i, %
64,2 si ve % 85,6 sÕ.

 Tedaviyi sa÷layan kimse
ödene÷i : Sakat bir ebeveyne
sürekli olarak bakan kimseye
ödenir. Miktar yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
miktarÕnÕn % 80 inin altÕnda
olamaz. Asgari miktar : 74 E.
 Yoktur.

 øú KazasÕ Geliri : YardÕmÕn
düzeyi
aylÕk
ortalama
gelirlerin belirli bir oranÕ
üzerinden ifade edilerek iú
kaybÕ
derecesine
göre
belirlenir.
 øú KazasÕ Malüllük AylÕ÷Õ :
AylÕ÷Õ
belirlemek
için
kullanÕlan üç gruba göre
ödenir (bk. Tablo V –
Malüllük). Her tam mesleki
faaliyet yÕlÕ için aylÕk ortalama
aylÕk gelirin % 1 i oranÕnda
artÕrÕlÕr.
 Yoktur.

 Önceki yÕlÕn prime tabi aylÕk
ortalama ücreti.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 øú kazasÕ Hazar TazminatÕ : %
1 ile % 19 için 182 E ile
3.457 E arasÕnda de÷iúen
maktu bir mebla÷ ödenir.
 Baz AylÕk : % 20 ile % 89 için
: HaftalÕk en yüksek miktar
(ayda 52 E). Miktar bir kez
tespit edilen geçim úartlarÕna
göre artÕrÕlÕr.
 Malüllük AylÕ÷Õ : % 90 veya
daha fazla oran için malüllük
aylÕ÷Õ tahsis edilir ve her
zaman ödenir.

danÕúmanÕn görece÷i lüzum
üzerine oran tespitine tabi
tutulur.
 Önceki ücrete ba÷lÕ olmayan
maktu
yardÕm
söz
konusudur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.
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 Bk.YukarÕdaki
açÕklama.
Maddi olmayan hasarlar için
Ulusal Sigorta telafi yardÕmÕ
yapabilir.
øú
kazalarÕ
ödenekleri maktudur.

 Bk. YukarÕdaki açÕklama.

 Geçici Malüllük ödene÷i veya
aylÕ÷Õ sahipleri için oldu÷u
gibi (bk. Tablo V – Malüllük).

 Geçici Malüllük Ödene÷i: Baz
miktarÕn 6 katÕna kadar
kazançlarÕn % 66 sÕ. AylÕk
kazanç
sürelerine
bakÕlmaksÕzÕn tam oranlÕ
Malüllük
aylÕ÷Õ
gibi
hesaplanÕr. Tam telafiyi
sa÷lamak için aylÕkta iú
kazasÕ sigortasÕ artÕú yapar.

 YÕllÕk gelir esastÕr. Geçici
Malüllük ödene÷i gelir tabanÕ
veya Malüllük aylÕ÷Õ için daha
avantajlÕ ise de÷erlendirilir.

sigortasÕ kurulu da revizyon
yapma yetkisine sahiptir.
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 Yetimler,
ve/veya
Yetimler

Baba
Anadan

 18-27 yaúÕna kadar yetim
aylÕ÷Õ ödenir : SX%21,4. Aile
ödenekleri ile birleúme
mümkündür.

 SX%42,8.
 En az % 50 iúgöremezlik
halinde : SX% 53,5.

 Malüllük aylÕ÷Õ ile birleúme
halinde belirli bir düzeyi
aúma söz konusu ise indirim
uygulanÕr.

 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 Mümkündür.

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri. Ölen kimse primli
mesleki faaliyet icra etmiyor
idiyse dahi hak mevcuttur.

 Geçici Dul AylÕ÷Õ : BazÕ
úartlarla iú kazasÕ gelirinin %
50 si.
 Sürekli Dul AylÕ÷Õ : Geçici dul
aylÕ÷ÕnÕn
bÕrakÕlmasÕndan
sonra sigortalÕnÕn staj süresi
yoksa hak sahiplerine yakÕn
kurallar uygulanÕr.

 øú KazasÕ Malüllük AylÕ÷Õ :
AylÕ÷Õn ödenmesi e÷er
yararlanÕcÕ belirli bir miktarÕn
üstünde yardÕm alÕyorsa ve
önceki 4 ayÕn geliri (önceki
iúinde malüllükten önce
almasÕ gereken) gelirin en az
% 20 sinin altÕnda de÷il
idiyse sona erer. øú kazasÕ
geliri : Birleúme mümkündür.
 Yoktur.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri.

 Dul kadÕn aylÕ÷Õ artÕúÕna hak
kazanÕlÕr.

 Yoktur.

 Baz aylÕk ödenir. Malüllük
aylÕ÷Õ ilgili kimse tam
iúgöremez kabul edilerek
birleúmez.

 Uygulama yoktur.

 Uygulama yoktur.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Hak sahibi eú ölenin
iúgöremezlik süresine ve
evlilik
süresine
ba÷lÕ
olmaksÕzÕn aylÕk alÕr. Metres
hayatÕ yaúayan kadÕn da aynÕ
ölçüde aylÕktan yararlanÕr. øú
kazasÕ sigortasÕ ödenekleri
ölen kimse 46 veya daha
yukarÕ yaúta idiyse baz
aylÕ÷Õn 15 katÕna eúittir. Bu
yaútan sonraki her yÕl için %
5 indirim uygulanÕr.
 Baba veya anadan yetim
çocuk : 1. çocuk baz miktarÕn
% 40 ÕnÕ, 2. çocuk ve di÷er
çocuklarÕn her biri % 25 ini
alÕrlar.
 øú kazasÕ sigortasÕ ödenekleri
çocu÷un yaúÕna göre baz
miktarÕn 1 ile 6,5 katÕna
eúittir, 19 yaúÕndaki çocuk
baz miktar alÕr.
 Baba ve anadan yetimler : Bir
çocuk hak sahibi eú ile aynÕ
miktarda, 2. çocuk baz

 Geçici Malüllük aylÕ÷Õ veya
ödene÷ine iliúkin kurallar
uygulanÕr. Malüllük kÕsmen iú
kazasÕndan ileri gelmiúse bu
kÕsÕm ayrÕca nazara alÕnÕr.
Di÷er kÕsÕm % 30 un altÕnda
ise Malüllü÷ün tümüyle iú
kazasÕ sonucu meydana
geldi÷i varsayÕlÕr.

 Bk. Tablo V – Malüllük.
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 YÕllÕk ücretin 1/15 i.

 Sigorta kuruluúu ilgililerin
çalÕúma güçlerini yeniden
kazanmalarÕ için tÕbbi tedavi
öngörebilir. Meslek hastalÕ÷Õ
sonucu sa÷lÕk kuruluúlarÕ
geçici süreler için gelir
ba÷layabilirler.

 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)
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 Yoktur.

 Gelirlerde % 2,5 oranÕnda
de÷iúiklik
oldu÷unda
otomatik
yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

Diøer YardÖmlar

Yeniden
Deøerlendirme

øúe

 Üst soyun tamamÕ için :
SX%31,1.
 SX%85,6.

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy
 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar

 Tüketim fiyatlarÕ endeksine
göre her yÕl ocak ayÕnda
de÷erlendirme
yapÕlÕr.
Düzeltmeler kasÕm aylarÕnda
uygulanÕr.

 Yoktur.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri.
 Azami miktar uygulamasÕ
yoktur. Toplam miktar ilgilinin
aldÕ÷Õ veya almasÕ gereken
miktarÕ aúabilir.
 Malüllükte yerel merci ailenin
gelir düzeyine göre mali
destek sa÷lar, bütün cenaze
giderlerini üstlenebilir.
 TÕbbi
tedbirler,
medikal
banyolar, sanatoryum ve
tÕbbi
cihaz
yardÕmlarÕ
sa÷lanÕr. % 50 nin altÕnda iú
gücü kaybÕna u÷rayanlar için
çeúitli
úekillerle
önceki
kazançlarÕnÕ elde etmelerine
yol açan önlemler alÕnÕr.

 øú kazasÕ ödene÷i ulusal
asgari ücretteki yükselmeye
göre
yÕllÕk
bütçe
çerçevesinde
hükümetçe
yeniden de÷erlendirilir.

 Kazaya u÷rayan veya sakat
bir ücretli bu hali ile iúinden
salÕverilemez.
 øúveren ona alternatif bir iú
temin etmek zorundadÕr.
istihdamÕ
SakatlarÕn
hakkÕnda kanun 20 den fazla
iúçi çalÕútÕran iúverenlere
toplam iúçi sayÕsÕnÕn en az %
2 si oranÕnda sakat iúçi
almalarÕ
yükümlülü÷ünü
öngörür. Korunan atelyeler iú
piyasasÕnda
iú
bulamayanlara yardÕmcÕ olur.
 Yoktur.

 YardÕm yoktur.

 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak
sahipleri.
 Uluslar arasÕ asgari ücretin
1/3 ü.
 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.
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 Maddi olmayan hasarlar için
baz miktarÕn azami ¾ üne
kadar yardÕm sa÷lanÕr. Ek
giderleri karúÕlamak üzere
baz yardÕm için, bk. Tablo V
– Malüllük.
 Parlamento kararÕ üzerine 1
MayÕstan geçerli olarak baz
miktar her yÕl de÷erlendirilir.

 øú KazasÕ SigortasÕ baz
miktarÕn yarÕsÕ (3.579 E)
tutarÕnda cenaze ödene÷i
öder.
 bk. Tablo V – Malüllük.

 Azami miktar yoktur.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

miktara
kadar,
izleyen
çocuklarÕn her biri % 25
alÕrlar.
Düúük
yaútaki
çocuklar için miktarlar eúit
olarak bölüútürülür. Çocuk
ödenekleri ölen kimse yalnÕz
onlara bakÕyor idiyse iki kat
üzerinden ödenir.
 YardÕm sa÷lanmaz.
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2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk
3.øste÷e
Ba÷lÕ
SigortalÕlar

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

kurallarÕ

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

kurallarÕ

 YardÕmlar vergiye tabidir.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
sigortalÕ olabilirler.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

iste÷e

ba÷lÕ

 Bütün ücretliler, tarÕm iúletmecileri,
bazÕ ö÷renciler ve çÕraklar.

 Ücretliler ve tarÕm iúletmecileri için,
ücrete ba÷lÕ sa÷lÕk ve para
yardÕmlarÕnÕ sa÷layan yasal sigorta
sistemi.

 Uygulanmaz.

 Ba÷ÕúÕklÕk yoktur.

 Her aktif kimse sigortalÕdÕr.

 Aktif nüfus için, ücrete ba÷lÕ sa÷lÕk ve
para yardÕmlarÕnÕ içeren zorunlu
sosyal sigorta sistemi.

ÜLKELER
FùNLADùYA
ùSVEÇ
 A÷ustos 1948 tarihli øú KazalarÕ  1996 tarihli Kazalar SigortasÕ Kanunu.
SigortasÕ Kanunu.
 AralÕk 1988 tarihli Meslek HastalÕklarÕ
Kanunu.

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)

 Bütün ücretliler, ö÷renciler, askerlik
veya sivil hizmet görevi yapanlar ve
di÷er bazÕ kimseler.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.

 Yoktur.

kurallarÕ

 øú kazasÕ geliri emekli aylÕ÷Õ
primlerine tabidir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 øú kazasÕ geliri vergiye tabidir.

 461/2003
Sigorta
Kanunu.
 32/1965
sayÕlÕ
Telafi
YardÕm
Düzenlemesi.
 Çeúitli
sosyal
konularla
ilgili
kararnameler.
 øúverenlerce ücretlilere sa÷lanan,
kazanca ba÷lÕ, iúveren primleri ile
finanse edilen sosyal sigorta rejimi.

SLOVAKYA
sayÕlÕ Sosyal

 Yoktur.

3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Konular

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 KazayÕ izleyen ilk 17 gün
hafta zarfÕnda ödenen gelirler
vergiye tabi de÷ildir. Di÷er
yardÕmlardan vergi alÕnÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Ücretliler.

 Maktu ödenekleri içeren, vergi ile
finanse edilen primsiz ulusal yardÕm
sistemi.

BùRLEúùK KRALLIK
 1992 tarihli øú KazalarÕ ve Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ Kanunu.
 Sosyal Güvenli÷in Yönetimi hakkÕnda
1992 tarihli Kanun.

 Aile yardÕmlarÕ hariç aylÕk
vergiye tabidir.
 Ekonomik olmayan bir kaybÕn
telafisi
ve
maktu
ödeneklerden vergi alÕnmaz.
 AylÕk ve geçici ödenek
sahipleri için özel vergi
indirim kurallarÕ uygulanÕr.
 YalnÕz tam oranlÕ asgari aylÕk
alanlar vergiden ve sosyal
primlerden ba÷ÕúÕktÕr.
 Geçici Malüllük ödene÷i
sahipleri % 7,8 oranÕnda tam
prim öderler ve aylÕk puanÕ
alÕrlar. AylÕk sahipleri sa÷lÕk
yardÕmlarÕ için % 3 prim
öderler.
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YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi
 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ

2.Meslek HastalÕklarÕ

Koûullar
1. øú KazalarÕ

2. Yolda Kaza
3.Meslek HastalÕklarÕ

Kapsama
Riskler
1. øú KazalarÕ

süresinin

süresinin

 BazÕ istisnalar dÕúÕnda serbesttir.
Hasta genellikle kamu tesislerine
yönlendirilir.
 Giderler zorunlu olarak iúverence
üstlenilir.

 YardÕmlarÕ
ödeme
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ : 3 yÕl.

 YardÕmlarÕ
ödeme
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ : 3 yÕl.

 Kapsam dÕúÕdÕr.
 ølgili yasanÕn 1 no.lu Ekinde kayÕtlÕ 47
adet
meslek
hastalÕ÷Õ
listesi
mevcuttur. Karma sistem yoktur.
Kanun bütün kuruluúlara uygulanÕr.
BazÕ meslek hastalÕklarÕ için gerekli
maruz kalma süresi (eúi÷i) yetkili
sanayi servisinin yayÕmladÕ÷Õ Tüzükte
gösterilmiútir. Örne÷in 3. veya 4.
gruptan bir toz riskine maruz kalan bir
maden iúçisi için iú postasÕ sÕnÕrlÕdÕr.
E÷er ilgili kimse iúyerinde çalÕúmÕúsa
son iúveren sorumlu tutulur.

 Ücretlinin bizzat kendisinin neden
olmasÕ ve zehirlenmesi hariç, mesleki
faaliyetin icrasÕ sonucu meydana
gelen arÕza veya ölüm.

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ için (bk. Tablo II).
YabancÕ ülkelerdeki tedavi giderleri,
diú giderleri, sakatlarla ilgili özel

 Tamamen yetkili kurumca üstlenilir.

 øúveren veya ba÷ÕmsÕz çalÕúan kazayÕ
hemen bildirmek zorundadÕr.

 øúveren veya ba÷ÕmsÕz çalÕúan kazayÕ
hemen bildirme zorundadÕr.

 Mesleki faaliyetle ba÷lantÕsÕ olan her
nevi hastalÕk veya kaza.
 KanÕtlamak gerekir. ArÕzanÕn yapÕlan
iúle ilgili etkenlerden ileri geldi÷inin
kabulü gerekir.
 Kapsam dahilidir.
 Meslek hastalÕklarÕ için özel bir liste
mevcut de÷ildir (bk. øú kazalarÕ).

 Yüksek masraftan kaçÕnmak kaydÕyla
serbesttir.

 Bildirim süresinin sÕnÕrÕ : Özel durumlar
hariç, 1 yÕl.

 Bildirim süresinin sÕnÕrÕ : Özel durumlar
hariç, 1 yÕl.

 Kapsam dahilidir.
 øú yerinde ve mesleki faaliyet
süresinde
maddi
unsurlardan,
kimyasal veya biyolojik maddelerden
iler gelen her nevi hastalÕk meslek
hastalÕ÷Õ sayÕlÕr. Meslek hastalÕklarÕ
listesi vardÕr. Karma sistem uygulanÕr.

 ÇalÕúma sÕrasÕnda meydana gelen
arÕza veya iúin yapÕlmasÕ úartlarÕndan
ileri gelen bir sonuç.
sÕrasÕnda

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
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 øúin icrasÕ nedeniyle iú sÕrasÕnda kaza
yoluyla meydana gelen kiúisel hasar
söz konusu olmalÕdÕr.
 YapÕlan øúler : ÇalÕúmanÕn özelli÷inden
ileri gelen risklere yer veren her nevi
iú nazara alÕnÕr.
 Riske maruz kalma süreleri : øúten ileri
gelen sa÷ÕrlÕk için asgari 10 yÕl, kronik
bronúit ve anfizem için 20 yÕl aranÕr.
Di÷er hastalÕklar için sÕnÕr yoktur.
 Üstlenme Süresi : HastalÕk 5 Temmuz
1948 den sonra sosyal sigortaya tabi
bir iúten ileri gelmelidir. Mesleki astÕm
için 10 yÕl, mesleki sa÷ÕrlÕk için 5 yÕl
üstlenme süresi söz konusudur. Di÷er
hastalÕklar için sÕnÕr yoktur.

 Genel olarak kapsam dÕúÕdÕr.
 øúle ilgili 70 ten fazla meslek
hastalÕ÷ÕnÕn yer aldÕ÷Õ liste uygulanÕr.
 Byssinioz ve pnömokonyoz için özel
kanun vardÕr. Listede yazÕlÕ olmayan
hastalÕklar (iú kazalarÕ tanÕmÕna cevap
vermiyorsa) kapsama dahil de÷ildir.

 øú nedeniyle veya iú
meydana gelen hasar.
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 Yararlanma ödene÷i : Azami 52 hafta.

 Yaralanma ödene÷i artÕ hastalÕk
ödene÷i : ølk 3 gün için referans
miktarÕn % 55 i, izleyen iúgöremezlik
günleri için günlük referans miktarÕn
% 25 i, günlük referans miktarÕ :
Öncelikle yÕlla ilgili ortalama günlük
kazanç.

 YardÕm Süresi

 Baz Ücret ve Miktar
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 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret
 Miktar veya Formül

 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi

2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti

 KazanÕn ikinci gününden sonra
aralÕksÕz en az 3 gün. Aksi halde
yardÕm yapÕlmaz.
 1 yÕl.

 Yoktur.

 Kaza geliri (aylÕk yardÕm) : MiktarÕn
hesaplanmasÕ: DIAB =
30,4167X0,8XDIBXII/100.
DIB : Kazadan önceki gelirlere ve gün
sayÕsÕna oranla günlük referans miktar.
II : Bir yüzde ile ifade edilen çalÕúma
gücü kaybÕ.

 Yetkili Kurum tespit eder.

 Sürekli iúgöremezlik, Sosyal Sigortalar
Acentesi sa÷lÕk Hekimi, bir Sosyal
Hekim ve bir görevli Hekimin iúbirli÷i
ile tespit edilir.
 Bir hekimce belirlenen usullere göre
iúe uyum revizyonu yapÕlÕr. Geçici
iúgöremezlik halinde 4 haftada bir,
sürekli malüllük halinde ancak iú
gücünde de÷iúiklik oldu÷u zaman
veya de÷iúiklik olaca÷Õ tahmin
edildi÷inde yapÕlÕr.
 Kazadan önceki yÕlda ortalama brüt
günlük ücret.
 Kaza veya hastalÕk meydana
gelmeseydi sigortalÕ toplam yÕllÕk ücret
olarak ne alacak idiyse o ücret.
 Tam iúgöremezlik : AylÕk : SX85/100,
65 yaúÕndan sonra SX70/100.
 KÕsmi iúgöremezlik : Tam aylÕkta oranlÕ
indirim.

 Her zaman mümkündür.

 øú gücünde asgari % 10 azalma için
yÕllÕk ücretin asgari % 5 i.

 øú kazasÕ geliri için : % 40.
 Bir defada ödenen gider ödene÷i için :
% 10.

 ølk 4 haftada günlük ödenekler hastalÕk
ödenekleri olarak ödenir, 5. haftadan
itibaren yÕllÕk ücretin 1/360 Õ günlük
ödenek olarak verilir.

 SÕnÕrsÕz.

 SÕnÕrsÕz.

 Süre
Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi

 AylÕ÷Õn ödenmesi sÕrasÕnda hastalÕk
ödene÷ine esas kazanç veya sosyal
sigorta bürosuna kayÕtlÕ ücret.
 Kaybedilen ücretin % 100 ü.

 Emeklilik yaúÕna kadar her zaman
mümkündür.

 Sosyal Sigortalar Bürosu tespit eder.

 1/15.

 bk. Tablo III – Para YardÕmlarÕ

 SÕnÕrsÕz.

 bk. Tablo III – Para YardÕmlarÕ

yardÕmlar kapsama dahildir.
 65 yaúÕna kadar.

kazançlarla

ba÷lantÕlÕ
 YardÕm miktarÕ iúgöremezlik oranÕna (t)
ba÷lÕdÕr. E÷er t 1-13/100 ise
(pnömonokonyoz,
byssinoz
ve
mezotoyom durumu hariç, t : 11%19s(haftada 36 E).
 Bütün di÷er hastalÕklar için : “t” 14-%19
= % 20 olarak kabul edilir. HastalÕk
ödemelerine örnekler : t%100 ise 178
E, T%50 ise 89 E, t%20 ise 36 E.
 øú kazasÕndan sonra 91 günden veya

 YardÕmlar
de÷ildir.

 Durum de÷iúikli÷i halinde mümkündür.

 TÕbbi görüú bildiren karar servisleri ve
østinaf Mahkemesi tarafÕndan yapÕlÕr.

 % 14 (pnömonokonyoz, mezotolyom,
byssiniozla ilgili % 1 hariç).

 HastalÕk ve geçici iúgöremezlik
ödenekleri için 3 gün (bk. Tablo III –
Para YardÕmlarÕ).
 HastalÕk ödenekleri için azami 28
hafta, geçici iúgöremezlik ödenekleri
için azami 52 hafta.
 bk. Tablo III – Para YardÕmlarÕ

 SÕnÕrsÕz.
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Baba
Anadan

 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy
 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar

 Yetimler,
ve/veya
Yetimler

3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú

 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme
 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

 Sermayeye Çevirme

 Geçindirilen
Kiúi
ZammÕ
 3.Kiúi BakÕm ZammÕ

 Ölüm geliri yalnÕz nafaka aylÕ÷Õ alan
kimselere 1 aylÕk tutarÕnda ödenir.
 øade ödene÷i alacaklar için : Eú :
24.799 E artÕ küçük çocuklar için
24.799 E.

 Dul kadÕn veya erkek aylÕ÷Õ için bk.
Tablo VII – Hak sahipleri.
 Bir defada ödenen iade ödene÷i :
Ölenin brüt günlük ücretinin (referans
ücret) 730 katÕdÕr. Tavan 24.799 E.
 Ölüm geliri : YalnÕz yargÕ kararÕ ile
nafaka aylÕ÷Õ alan kimselere ödenir.
Miktar nafaka aylÕ÷Õ tutarÕnda olup
ölenin iú kazasÕ gelirini aúamaz.
 Yetim aylÕ÷Õ için bk. Tablo VII – Ölüm
SigortasÕ.
 Bir defada ödenen iade ödene÷i : Eúin
aldÕ÷Õ ödenek miktarÕnÕn yarÕsÕ, bütün
çocuklarÕn aldÕ÷Õ miktar (24.799 E yu
geçmemek üzere)
 Ölüm geliri yalnÕz nafaka aylÕ÷Õ
sahiplerine ödenir.

 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, erken emekli aylÕ÷Õ ve
malüllük aylÕ÷Õ ile birleúme halinde iú
kazasÕ geliri bu aylÕklardan düúülür.
E÷er ilgili kimse ödenek alÕyorsa iú
kazasÕ gelirinden yararlanamaz.

 % 10 ila % 40 oranÕnda iúgöremez
durumda bulunan kimseler için bir
defaya mahsus “øade Ödene÷i” verilir.
Formül : ORB = 365XDABXII/100
(DAB ve II için, bk. YukarÕdaki bilgi).
 Mümkündür.

 YardÕm giderleri karúÕlanÕr (bk. Tablo
XII – Ba÷ÕmlÕlÕk).

 bk. Tablo V – Malüllük.

 Baz ücret X%100

 Baz ücret (S)X%70

 Uygulanmaz.

 Baba veya anadan yetimler : øú kazasÕ
gelirine esas miktarÕn % 40 Õ. Birden
fazla çocuk varsa miktar her çocuk
için % 20 artÕrÕlÕr. Miktar çocuklar
arasÕnda eúit olarak paylaútÕrÕlÕr. Hak
sahipleri : 18 yaúÕna, ö÷renimde iseler
20 yaúÕna kadar çocuklar.
 Baba ve anadan yetimler : Çocuk iki
ebeveynden gelir alabilir.
 Uygulanmaz.

 Ömür boyu telafi edici gelir ve ömür
boyu özel ölüm geliri (ölüm aylÕklarÕ
rejiminin yükümünde) ödenir. Miktar
gelire esas miktar üzerinden tespit
edilir ve gelir kalan hak sahibi
çocuklar varsa % 20 ye, aksi halde %
45 e yükseltilir.

 Bir sosyal güvenlik aylÕ÷Õ ile birleúme
halinde iú kazasÕ geliri ücret kaybÕ
sosyal güvenlik kapsamÕna girmiyorsa
ödenir.

 Tam olarak mümkündür.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 18-24 yaúÕn altÕndaki çocuklar (1 ila 4
ve daha fazla çocuklar için % 25, %
40, % 50, % 55 oranÕnda ödemeler.

 Dul kadÕn aylÕ÷Õ, baúka yararlanÕcÕ
yoksa, baz ücretin % 40 Õna eúittir.
AylÕ÷a hak kazanan çocuk varsa dul
aylÕ÷Õnda indirim yapÕlÕr. Birleútirilen
toplam aylÕk tutarÕ % 70 i geçemez.

 øndirim uygulanÕr.

 Tam olarak mümkündür.

 Gelir tam aylÕ÷Õn % 20 sini aúmÕyorsa
talep üzerine gelir maktu bir miktara
çevrilebilir.

 Yoktur (16 yaúÕndan küçük çocuklar
için ek yardÕm yapÕlÕr).
 Gerekli ise günde azami 23,41 E.

 Azami miktar söz konusu de÷ildir.

 Uygulanmaz.

 bk. Tablo VII – Ölüm SigortasÕ.
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 bk. Tablo VII – Ölüm / Hak sahipleri.

 Prime tabi ödeneklerle tam birleúme
mümkündür. Bu, yalnÕz kazanca ba÷lÕ
ödenekler için nazara alÕnÕr.

 Tam olarak mümkündür.

 Total malül olup 3. kiúinin bakÕmÕna
muhtaç olan kiúiye ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i
verilir.
117 E dan fazla
kazanamayan kimselere ödenek
verilir.
 Yoktur.

hastalÕ÷Õn baúladÕ÷Õ tarihten itibaren
ödeme yapÕlÕr.
 Yoktur.
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øúe

 Yoktur.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
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 Uygulanmaz.

 Vergi alÕnmaz.

 Kür tedavi giderleri bazÕ úartlarla
karúÕlanÕr. YargÕ kararÕ ile a÷rÕ
giderleri azami 1.785 E ya kadar
maktu olarak karúÕlanÕr. ÇalÕúma
gücünde azalma olmasa bile hekim
tarafÕndan puan sistemine dayalÕ
olarak maktu bir mebla÷ hesaplanÕr.
Bu iki telafi geliri için tavan 5.952 E
dur. Mahkeme kararÕ ile bu miktar
artÕrÕlabilir.
 Kazançlardaki ve tüketici fiyatlarÕndaki
artÕúlara göre her yÕl 1 Temmuzda
yapÕlÕr.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

Diøer YardÖmlar

 Readaptasyon
(Yeniden
AlÕútÕrma)

 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)

 Ölüm geliri : YararlanÕcÕlarÕn hepsine
ödenen yardÕmlar ölen kimsenin %
100 malüllük için alaca÷Õ miktarÕ
aúamaz.
 Cenaze giderleri karúÕlÕ÷Õ : Toplam
1.240 E. Ölüm ödene÷i için bk. Tablo
III – Para YardÕmlarÕ.
 øúe alÕútÕrma ödene÷i : Kazadan önceki
yÕl zarfÕnda günlük referans ücret
miktarÕnÕn (ortalama günlük kazanç)
% 80 i. YardÕm iúe alÕútÕrma süresince
ödenir.
 Formasyon
ödene÷i:
YukarÕda
belirtilen referans ücretin % 80 i. øúe
alÕútÕrma e÷itimi süresince ödenir.

 AylÕklar ve günlük ödenekler vergiye
tabidir. Küçük aylÕk sahipleri vergi dÕúÕ
bir dilim alÕrlar.
 øú kazasÕ telafi ödenekleri, güçsüzlük
ek ödenekleri ve cenaze ödene÷i
vergiden ba÷ÕúÕktÕr.
 Vergiye tabi olmayan yÕllÕk aylÕk
tutarlarÕ ile ilgili çeúitli kurallar vardÕr.
Komün vergileri, devlet vergileri,
vergiye tabi olmayan dilimler için özel
kurallar uygulanÕr. BazÕ miktarlarÕn
üstündeki miktarlar için kesinti
uygulanmaz.
 Yoktur.

 Yoktur.

 øú kazasÕ iúgöremezlik ödene÷i için
vergi alÕnmaz. Geçici iúgöremezlik
ödene÷i için genel vergi kurallarÕ
uygulanÕr.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Yoktur.

 øú kazasÕ iúgöremezlik ödenekleri
vergiye tabi de÷ildir.
 Yüksek oranlÕ geçici iúgöremezlik
ödeneklerinden vergi alÕnÕr.

 SakatlÕk ödene÷i ve cenaze ödene÷i
hariç yardÕmlar vergiye tabidir.

 Fiyat düzeylerindeki genel geliúmeye
göre en az yÕlda bir kez kanunla tespit
edilir.

 BabalÕk ödene÷i verilir (bk. Tablo V –
Malüllük).

 Sürekli iúgöremezlikte telafi ödene÷i
için 20 de÷iúik iúgöremezlik oranÕ
uygulanÕr. Azami miktar asgari yÕllÕk
baz ücretin % 60 ÕdÕr.

 Baz miktardaki de÷iúikliklere göre her
yÕl yapÕlÕr.

 Özel malüllük hizmetleri yerel iúe alma
ekipleri ve Konsey tarafÕndan yerine
getirilir. Formasyon, øúyeri Formasyon
Konseyleri tarafÕndan sa÷lanÕr.
 Yerel østihdam piyasasÕ ile bütünleúme
bir
hayÕr
kurumu
tarafÕndan
kolaylaútÕrÕlÕr. YukarÕdaki hizmetleri
devlet finanse eder. Daha hafif iúlerde
çalÕúmak üzere iúe giriú koúullarÕ
malüllere de uygulanÕr.
 Baúka yardÕm yoktur.

 bk. Tablo III – Para YardÕmlarÕ.
 Sosyal Sigortalar Bölge Bürosu ilgili
kimseyi iúini de÷iútirmeye mecbur
edebilir. Ö÷renim veya mesleki
formasyon sÕrasÕnda iúe alÕútÕrma
ödene÷i ödenebilir.

 øú KazalarÕ SigortasÕ Fonu tÕbbi ve
mesleki rehabilitasyonla ilgili primsiz
önlemleri alÕr.
 Bu konudaki bütün giderler üstlenilir.
 Readaptasyonda
sigortalÕ
aynÕ
zamanda
para
yardÕmlarÕnÕn
tamamÕnÕ da alÕr.

 Kanunla belirlenen kazanca ba÷lÕ aylÕk
endekslerine dayanarak her yÕl yapÕlÕr.

 bk. Tablo VII – Ölüm SigortasÕ.

 Ölüm tarihindeki baz miktarÕn % 30
una kadar (1.290 E) cenaze ödene÷i.

 Cenaze ödene÷i 3.850 E.
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Koûullar
1. øú KazalarÕ
2.Meslek HastalÕklarÕ
YardÖmlar
1.Geçici øúgöremezlik
 Sa÷lÕk
YardÕmlarÕ/
Hekim ve Sa÷lÕk
Tesisi Seçimi
 Giderlerin Ödenmesi
ve Kazaya U÷rayan
Kimsenin KatÕlÕmÕ
 Süre

3.Meslek HastalÕklarÕ

2. Yolda Kaza

Uygulama AlanÖ
1. YararlanÕcÕlar
2.Zorunlu Sigortadan
Ba÷ÕúÕklÕk
3.øste÷e
Ba÷lÕ
SigortalÕlar
Kapsama
Giren
Riskler
1. øú KazalarÕ

Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler

Konular

 Bilgi yoktur.

 øú sözleúmesinin icrasÕ sÕrasÕnda meydana gelen kaza ile ilgili arÕza.

 Uygulanmaz.

 ølgilinin mesleki faaliyetini icrasÕ sÕrasÕnda meydana gelen ve belirli oranda bir
iúgöremezli÷e veya ölüme yer veren kaza ile ilgili arÕza.
 Aúa÷Õdaki yol kazalarÕ kapsama dahildir:
- økametgâhla iú yeri arasÕnda gelip gitmede meydana gelen kaza,
- øúyeri ile yemek yenen yer arasÕndaki kaza,
- Ücret almak üzere yapÕlmasÕ gerekli yolculukta meydana gelen kaza.
 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca düzenlenip Bakanlar Kurulu adÕna onaylanan listeye dayalÕ
karma sistem. YalnÕz potansiyel risklerin mevcut oldu÷u iúyerleri (titreúimler, X
ÕúÕnlarÕ ve madenlerin do÷urdu÷u riskler) kapsama girer. Sigorta risk faktörüne
maruz kalmayÕ ilgilendiren hiç bir úart öngörmez. øúveren olayÕ 3 iú günü içinde
ilgili sigorta úubesine bildirir. KazanÕn bildirilmemesi halinde sigortalÕ veya onun
hak sahipleri olayÕ ilgili merciye 6 ay içinde bildirme hakkÕna sahiptirler.
 Hekimler ve diúçiler teúhis edilen meslek hastalÕ÷ÕnÕ hemen bildirmek
zorundadÕrlar.
 Bildirimden sonraki arÕzalar ve geliúmeler nazara alÕnÕr.
 Bilgi yoktur.
 Bilgi yoktur.
 Bilgi yoktur.
 Giderler iúverence ödenir.
 SÕnÕrsÕz.

 Bilgi yoktur.
 Bilgi yoktur.

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 Yoktur.

 SÕnÕrsÕz.

 Meslek hastalÕ÷Õ listesinde yazÕlÕdÕr.

 KapsamdadÕr.

 Vatandaú olsun veya olmasÕn bütün ücretliler.
 Bk. Malüllük.

ROMANYA

 Bk. Malüllük.
 Bk. Malüllük.

 Bk. Malüllük.
 Bk. Malüllük.

ÜLKELER

 Bk. Malüllük.
 Potansiyel talep sahibinin mesleki faaliyetine ba÷lÕ haklarÕn do÷masÕnÕ amaçlar.
YardÕmlar münhasÕran iúverenin ödedi÷i ücretler üzerinden kesilen primlerle
finanse edilir ve sonradan hak sahibi aylÕ÷Õ olarak yeniden ödenir.

BULGARùSTAN

TABLO VIII – ùú KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI (Devam)
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3. Ölüm Halinde
 Hak Sahibi Eú
 Yetimler,
Baba
ve/veya
Anadan
Yetimler
 Ebeveynler
veya
Geçindirilen Üstsoy
 Hak
Sahiplerinin
TamamÕ øçin Azami
Miktar
 Ölüm ParasÕ (Ölüm
Kapitali)
 Readaptasyon
(Yeniden
øúe
AlÕútÕrma)

 Baz Ücret ve Miktar
2.Sürekli øúgöremezlik
 Ödene÷e
Hak
KazandÕran Asgari
øúgöremezlik
Derecesi
 øúgöremezlik
Derecesinin Tespiti
 øúgöremezlik
Derecesinin Yeniden
Gözden Geçirilmesi
 Gelirin
HesaplanmasÕnda
Baz Ücret
 Miktar veya Formül
 Geçindirilen
Kiúi
ZammÕ
 3. Kiúi BakÕm ZammÕ
 Sermayeye Çevirme
 Yeni Bir Mesleki
Gelirle Birleúme
 Di÷er
YardÕmlarla
Birleúme

Para YardÕmlarÕ
 Bekleme Süresi
 YardÕm Süresi

 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.

 Bilgi yok.

 Mümkündür.

 øúgöremezlik derecesi en az % 90 ise ve ilgili kimse üçüncü kiúinin bakÕmÕna
muhtaçsa devletçe yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 75 ine eúit bir ek yardÕm sa÷lanÕr.

 Bilgi yok.
 Bilgi yok.

 bk. Tablo VII – Ölüm
 bk. Tablo VII – Ölüm
 bk. Tablo VII – Ölüm
 bk. Tablo VII – Ölüm
 5.282.000 ROL
 bk. Tablo V – Malüllük.

 bk. Tablo VII – Ölüm

 bk. Tablo VII – Ölüm

 bk. Tablo VII – Ölüm (Hak sahiplerine asgari ücretin 2 katÕna eúit bir miktar ödenir).

 Mümkündür. øúverenleri sakat iúçi almalarÕ için teúvik edici önlemler alÕnÕr.

 bk.– Malüllük.

 bk. Tablo VII – Ölüm
 bk. Tablo VII – Ölüm

 Bilgi yok.
 Yoktur.
 Malüllük aylÕ÷Õ alÕrken ücretli bir iúte çalÕúmak mümkündür. Baúkaca bir
sÕnÕrlandÕrma yoktur. Yönetmelikte öngörülen hükümlere uyulur.
 SigortalÕ birden fazla malüllük aylÕ÷Õna hak kazanÕrsa en yüksek aylÕ÷Õn % 100 ünü
ve devlet aylÕ÷ÕnÕn 4 katÕnÕ geçmemek üzere di÷er aylÕklar toplamÕnÕn % 50 sini
alÕr.

 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.
 bk.– Malüllük.

 bk. Tablo V – Malüllük.

 Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Sa÷lÕk Komisyonu genel hekim veya diú hekiminin önerisi üzerine
iúgöremezlik oranÕnÕ tespit eder.

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

 Yoktur.
 øúgöremezli÷in ilk gününden itibaren 1 yÕl üzerinden azami 180 gün.
 90. günden itibaren hastalÕk izni sosyal sigorta uzman hekimin onayÕ ile 180 güne
kadar uzatÕlabilir.
 SigortalÕ gelirinin % 100 ü.

 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ
 bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Yeniden
Deøerlendirme
Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Diøer YardÖmlar
 bk. Tablo V – Malüllük
 YardÕmlar vergiye tabidir.
 500.000 ROL ü aúan bütün gelirler vergiye tabidir.
 HastalÕk sigortasÕ için prim kesilir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bilgi yok.

 SakatlarÕ ilgilendiren özel programlar çerçevesinde gerekli önlemler alÕnÕr, çeúitli
yardÕmlar sa÷lanÕr.
 bk. Tablo V – Malüllük
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 Di÷er Koúullar

3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

sosyal

sigorta

Kraliyet

 Çocuk tahsis
bulunmalÕdÕr.

sahibi

ile

 Belçika’da yetiútirilmek ve
Belçika dÕúÕnda okumamak.

 ÇalÕúan kiúi sayÕlan herkes (1.
çocuktan itibaren)

 Zorunlu
sistemi.

BELÇùKA
 Çeúitli Kanunlar.
 19.12.1939 tarihli
Kararnamesi.

 Yoktur.

 Çocuk
ve
e÷itici
ebeveynlerinin sürekli mukim
olmalarÕ gerekir.

 Sürekli mukim çocuklar.

 Vergi ile finanse edilen,
Çekostavakya’da yaúayan
bütün mukimlere gelir koúullu
olarak sa÷lanan, kazanca
ba÷lÕ ödenekleri içeren
üniversel koruma sistemi.

ÇEK CUMHURùYETù
 154-1945 sayÕlÕ Kanun.
 Devlet
Soysal
YardÕmÕ
hakkÕnda 117/1995 tarihli
Kanun.

 Genel
Aile
Ödenekleri:
Ebeveyn
Danimarka’da
çalÕúmalÕdÕr.

 Çocuk Danimarka’da oturmak
zorundadÕr.

 Bütün
mukimler;
BazÕ
yardÕmlar için: Danimarka
vatandaúlarÕ ve 1-3 yÕldan
beri Danimarka’da oturan
yabancÕlar.

 Vergi ile finanse edilen,
üniversel koruma sistemi
(oturma koúullu).

ÜLKELER
DANùMARKA
 03.06.1967 tarihli Kanun.
 Genel
Aile
Ödenekleri
hakkÕnda 19.03.1986 tarihli
Kanun.

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI

 Çocuk
Almanya’da,
AB
ülkelerinde veya Avrupa
Ekonomik Alan AnlaúmasÕna
taraf ülkelerde oturmalÕdÕr.
 Çocuk Gelirleri : 18 yaúÕndan
itibaren gelirler takvim yÕlÕnda
7.680 E dan fazla ise hiçbir
hak
do÷maz.
BazÕ
formasyonlara
yönelik
ücretler yardÕm etkilemez.

 Hak sahipleri : Almanya’da
oturan vergi yükümlüleri veya
bu ülkede çocuklarÕ için
kÕsÕtlamasÕz kabul edilen
kimseler, evlatlÕk çocuklar
veya
anÕlan
kimselerin
yardÕmÕna
terkedilmiú
çocuklar.

 Tüm nüfus için, vergi ile
finanse edilen rejim.
 Aile ödenekleri, Gelir Vergisi
Kanununa
göre,
ayni
ihtiyaçlara ve çocuk bakÕmÕ
gereksinimlerine
eúde÷er
miktarda (ebeveyn gelirinden
vergi
ba÷ÕúÕklÕ÷Õna
yol
açmadÕ÷Õ
ölçüde)
aile
yardÕmlarÕnÕ
iyileútirmeyi
öngörür.

ALMANYA
 Gelir Vergisi Kanunu (Ekim
2002 tarihli yeni úekliyle).
 Nisan 1964 tarihli Aile
Ödenekleri Federal Kanunu
(02.01.2002 tarihli yeni
úekliyle).
 02.01.2002 tarihli Nafaka
AylÕ÷Õ
Avans
Ödeme
Kanunu.
 07/12/2002 tarihli Ebeveyn
E÷itim Ödene÷i Kanunu.

 Yoktur.

813

 Çocuk
ve
ebeveyni
Estonya’da oturmalÕdÕr.

 Estonya’da sürekli oturanlar.
 YabancÕlar ve vatansÕzlar,
bunlarÕn Estonya menúeli
eúleri ve çocuklarÕ (oturma
izni gerekir).
 Geçici oturma izni alan
yabancÕlar, sÕ÷ÕnmacÕlar ve
bunlarÕn Estonya’da oturan
çocuklarÕ.

 Ailede
çocuk
sayÕsÕnÕ
yansÕtan yardÕmlarÕ içeren,
oturma koúullu, vergi ile
finanse edilen mali rejim.

ESTONYA
 2001 tarihli Devlet Aile
Ödenekleri Kanunu.
 2004
tarihli
Ebeveynler
Ödene÷i Kanunu.
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 31.12.1990 tarihinden önce
ve 01 Ocak 1991 tarihinden
sonra do÷an çocuklar için ve
sakat çocuklar dahil di÷er
çocuklar için farklÕ miktarlarÕ
öngören kurallar uygulanÕr.

 Yaúa Göre FarklÕlÕklar

814

 Yoktur.

 1. çocuk : 74,06 E.
 2. çocuk : 137,03 E.
 3. çocuk : 204,60 E.

 Normal mesleki formasyon :
25.
 Ö÷renim : 25 / A÷Õr sakatlar :
21 (01.07.197 de 21 yaúÕna
ulaúmÕú olanlar için sÕnÕr
yoktur).

 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

4. Yaú SÕnÕrÕ

 Çeúitli kiúisel ihtiyaçlar tutarÕ
çocu÷un yaúÕna ba÷lÕdÕr (bk.
YukarÕda “AylÕk Miktarlar”).

 Aile ödeneklerinin miktarÕ
çocu÷un kiúisel ihtiyaçlarÕnÕn
tutarÕna ba÷lÕdÕr (bk. Tablo XI
– Gelir Garantisi). Aile
Ödene÷i : Ailenin geliri asgari
hayat ihtiyaç miktarÕnÕn 1,1
katÕnÕ aúmÕyorsa kiúisel
ihtiyaçlar tutarÕnÕn 0,32
katÕna, ailenin geliri asgari
hayat miktarÕnÕ 1,1 - 1,8 katÕ
arasÕnda ise kiúisel ihtiyaçlar
miktarÕnÕn
0,28
katÕna,
ailenin geliri asgari hayat
miktarÕnÕ 1,8 – 3,0 katÕ
arasÕnda ise kiúisel ihtiyaçlar
miktarÕnÕn 0,14 katÕna eúittir.
AyrÕca
çocuklarÕn
yaú
durumuna
ve
kiúisel
ihtiyaçlar miktarÕna ba÷lÕ
olarak de÷iúik miktarlar da
vardÕr.
 Bk. AylÕk Miktarlar.

 Zorunlu okul döneminin
sonuna kadar (genel olarak
15 yaú, ancak çocuk yüksek
ö÷renimde ise veya bir
mesleki formasyona devam
ediyorsa 26 yaú).

 Tek veya iki ebeveynin aylÕk
alan çocuklarÕ için özel ek
ödenek
ailenin
gelir
durumuna ba÷lÕdÕr. Ödenekte
giderek azalan indirim aile
gelirinin özel aylÕk zammÕ
sÕnÕrÕnÕ aúmasÕ halinde
uygulanÕr. (bk. ølerde “Özel
Durumlar – AylÕk Sahipleri”.
 bk. AylÕk Miktarlar.

 Genel aile ödenekleri : 0-3
yaú grubu çocuklar için ayda
148 E, üç ayda 444 E.
 3-7 yaú grubu çocuklar için
ayda 134 E, üç ayda 401 E.
 7-18 yaú grubu çocuklar için
ayda 105 E, üç ayda 315 E.

 18 yaú.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Çocuk baúÕna aile ödene÷i
miktarÕnÕn 2 katÕ.
 Çocuk ödene÷i miktarÕ ayda
9,59 E.

 Normal : 16 yaú.
 Tam gün ö÷renim yapanlar :
19 yaú.

 Yoktur.

 1. çocuk : 154 E.
 2. çocuk : 154 E.
 3. çocuk : 154 E.
 4. çocuk : 179 E.

 Normal: 18 yaú. Sosyal
Kodun Bölüm III hükümlerine
göre iúsiz kimseler için 21
yaú / Ö÷renim, mesleki
formasyon ve bazÕ iste÷e
ba÷lÕ hizmetlere tabi kimseler
için 21 yaúa kadar uzatma
mümkündür. / A÷Õr sakatlar :
SÕnÕrsÕz sakatlÕk 27 yaúÕndan
önce meydana gelmiúse.
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 Uygulanmaz.

3. Koúullar

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

 Yoktur.

Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler
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 ùartlarÕ taúÕyan ebeveynler
için aile ödeneklerinin miktarÕ
ailenin kiúisel hayati ihtiyaç
tutarlarÕ ile 1,54 katsayÕsÕnÕn
çarpÕmÕndan oluúur.

 Bir ebeveyn e÷itim ödene÷ini
4 yaúÕna kadar veya tam gün
ö÷renim yapÕyorsa 7 yaúÕna
kadar bir çocukla tam gün
úahsen meúgul ise talep
edebilir. Baúka úartlar da
uygulanÕr, çocu÷un ayÕn bazÕ
günlerinde
bir
kreúe
bÕrakÕlmasÕ gerekebilir.

 Sürekli mukimler.

 Küçük yaútaki çocuklarÕn tam
gün e÷itimi ile meúgul
ebeveynlere bazÕ úartlarla
ödenek verilir. Bu ödenek
vergi ile finanse edilir.

 Ebeveyn izni : 9 yaútan
yukarÕ çocuk sahibi olan
ebeveynler
çocuklarÕna
bakmak için izin hakkÕndan
yararlanÕrlar.
 E÷itim Ödene÷i : Ebeveynler,
24 hafta ile 6 yÕl arasÕnda
(Komünlerce tespit edilen)
yaú sÕnÕrlarÕna sahip çocuklar
için tercih yaparlar.
 Ebeveyn izni
: Ücretli
çalÕúanlar,
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar ve hastalÕk günlük
ödene÷ine hak kazananlar
ve
gelir
garantisinden
yararlanan
kimselere
sa÷lanÕr.
 E÷itim Ödene÷i : 18 hafta ile 1
yÕl arasÕnda bir süre için
tahsis olunabilir. Ebeveyn
son 7 veya 8 yÕlda
Danimarka’da
oturmak
zorundadÕr. Ücret veya
transfer geliri ile birleúme
olmaz. Bir ebeveyn azami üç
ödenek alabilir ve toplam
miktar
analÕk
günlük
ödene÷inin azami miktarÕnÕ
aúamaz.
 Ebeveyn izni : øúsizlik sigorta
yardÕmÕnÕn % 60 Õ. E÷itim
ödene÷i : Bir çocukla ilgili
kreú giderlerinin azami % 85
i.

 Ebeveyn izni ödene÷i : Vergi
ile finanse edilir.
 E÷itim Ödene÷i : Vergi ile
finanse edilir.
 Topluluklar bu yardÕmlarÕ bazÕ
ebeveynlere
yaygÕnlaútÕrabilir.

 Çocu÷un ilk 24 haftasÕnda
ayda 300 E. 24 aylÕk süre
zarfÕnda e÷itim ödene÷i
yerine 12 aydan az bir süre
için tercih yapan ebeveynler
450 E ya kadar alabilirler.

 Çocu÷un ilk 6 ayÕnda evli
çiftler için yÕllÕk kazançlarÕn
tavanÕ 30.000 E dur. YalnÕz
yaúayan di÷er yararlanÕcÕlar
için yÕllÕk net kazançlarÕn
maktu tutarÕ 23.000 E dur. 7.
aydan tibaren ebeveyn
e÷itim
ödene÷i
tavan
aúÕldÕ÷Õnda kaldÕrÕlmaz, fakat
tedrici olarak azaltÕlÕr. Gelir
tavanlarÕ yararlanÕcÕnÕn her
ilave çocu÷u için 3.140 E
arttÕrÕlÕr.

 Aile yuvalarÕnda 2 yaúÕndan
küçük
çocuklarÕ
bizzat
yetiútiren ve çalÕúmayan
veya haftada 30 saate kadar
çalÕúan ana veya babalara
ödenir.

 Tüm nüfus için vergi ile
finanse edilen rejim.

815

 Her çocuk için 3 yaúÕnÕ
dolduruncaya kadar bakÕm
ödene÷inin yarÕsÕ, 3-8 yaú
arasÕndaki çocuk için bu
ödene÷in 1/4 ü ödenir.
Çocuk bakÕm ödene÷i ayda
77 E dur.

 Aúa÷Õdaki çocuklar için ödenir
:
- 3 yaúÕna kadar her çocuk,
- øki çocuklu ailede 3-8
yaúÕndaki çocuk (di÷er çocuk
3 yaúÕnÕ doldurmuúsa),
- 3 veya daha fazla çocuklu bir
ailede 3-8 yaúÕndaki her
çocuk.

 Ebeveynlerden biri, vasi veya
çocuk bakÕm izni sÕrasÕnda
evlatlÕk edinen kimse.

 BazÕ úartlarla çocuk bakÕm
ödene÷i ve ek ödenek verilir.
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BakÕm
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816

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek

3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

2.
Çocuk
Ödene÷i

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

 En geç 01 Ocak 1996 da
do÷an ve % 66 iú göremez
durumda bulunan 21 yaúÕn
altÕndaki sakat çocuklar için
her ay özerklik puan
durumuna göre 333,17 E ile
389,87 E arasÕnda “Sakat
Çocuk Ek Ödene÷i” ödenir.
 AnÕlan tarihten sonra do÷an
sakat çocuklar ek ödene÷i
her ay çocuk baúÕna belirli
özerklik puanÕna sahip olmak
koúulu ile giderek yükselen
miktarlarda (64,94 E ila
432,96 E) ödenir.
 Özel bir uygulama yoktur.

 Özel ödenek yoktur.

 Yoktur.

 ølk do÷umda 1.003,03 E, ikinci
do÷umda
ve
izleyen
do÷umlarÕn her birinde
754,89 E. Muhtemel do÷um
tarihinden 2 ay önce peúin
ödeme yapÕlabilir. EvlatlÕk
pirimi : Evlat edinilen her
çocuk için 1.003,33 E.

 Ebeveyn gelirlerinin asgari
sosyal
gelir
tavanÕnÕ
aúmamasÕ halinde ödenir
(bk. Tablo XI – Gelir
Garantisi).

 Özel aile ödene÷i (bk. Tablo
XI – Gelir Garantisi).

 Özel aile ödene÷i (bk. Tablo
XI – Gelir Garantisi – Asgari
Primsiz YardÕmlar).

 Do÷um Ödene÷i : Analara,
ana ölmüúse ve hiç analÕk
ödene÷i
ödenmemiúse
babalara, bazÕ úartlarla bir
çocu÷a bakan herkese
ödenir.
 Do÷um ödene÷inin miktarÕ
:Bir çocuk için kiúisel ihtiyaç
miktarÕnÕn 5 katsayÕ ile, ikiz
do÷umlarda anÕlan miktarÕn 6
katsayÕsÕ
ile,
üçüz
do÷umlarda 10 katsayÕsÕ ile
çarpÕmÕndan oluúur.
 Yoktur.

 Haftada 713 E olan normal
nafaka aylÕ÷Õna tekabül eden
yardÕmlar.

 Genel ödenekler her çocuk
için 3 ayda bir 140 E, ayda
bir 46 E artÕrÕlÕr. AyrÕca, her
aileye ayda 47 E, üç ayda
142 E tutarÕnda ödenek
verilir. Koúul : ilgili kimse her
yÕl Aile Durumu Belgesi
düzenler.
 Sakat çocu÷un evde tedavisi
için “kazanç kaybÕ ödene÷i“
verilir.

 AynÕ kurumdaki erkek ve kÕz
kardeúler
için
indirim
uygulanÕr.

 Birden fazla do÷um halinde 7
yaúÕna kadar her çocuk için
ayda 77 E.
 YabancÕ bir çocu÷u evlatlÕk
edinme halinde tek ödenek :
5,307 E.

 Nafaka AylÕ÷Õ Avans Kanunu;
yalnÕz yaúayan bir ebeveyni
ile oturan ve Almanya’da
mutat olarak ikamet eden 12
yaúÕndan küçük çocuklara,
azami 6 yÕllÕk bir süre için
öteki ebeveyni adÕna bakÕm
ödene÷i almamalarÕ koúulu
ile ödene÷i garanti eder.

 Yoktur.

 Yoktur.

 SakatlÕ÷Õn hafif veya a÷Õr
olmasÕna göre sosyal yardÕm
olarak ödenir. Bütçenin
onaylanmasÕ
sÕrasÕnda
Parlamento kabul ederse
ödenek di÷er ödeneklere ek
olarak verilir. ÇocuklarÕn
çalÕúmalarÕna ve ö÷renim
yapmalarÕna göre ek gider
olarak da verilir.

 YalnÕz yaúayan aile ödene÷i :
Genel aile ödene÷ine ek
olarak aile ödene÷inin 2 katÕ
ödenir.
 YalnÕz yaúayan aile ödene÷i :
Genel aile ödene÷ine ek
olarak aile ödene÷inin 2 katÕ
ödenir.

 Yoktur.

 Özel ödenek yoktur. (bk.
Nafaka ayÕ÷Õ –Avanslar)

 Do÷um ödene÷i 1, 2, 3 ve
daha fazla çocuk için aile
ödene÷inin 25,20,25 katÕ.
Ebeveyn ödene÷i : Do÷um
ödene÷inin alÕndÕ÷Õ süre
dahil 365 gün için referans
ücretin % 100 ü (asgari 141
E, azami 1.006 E).

 Bk. Tablo IV – AnalÕk “Di÷er
YardÕmlar”
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3. Yetimler

2. AylÕk Sahipleri

Özel Durumlar
1. øúsizler

6.Di÷er YardÕmlar

 øúsizlik ödene÷i ailenin esas
geliri ise iúsizli÷in 7. ayÕndan
itibaren
normal
aile
ödeneklerine yaúa göre
yapÕlan zamlarla birlikte
(aúa÷Õdaki ek zamlar dahil)
hak kazanÕrlar :
- 1. çocuk : 37,70 E,
- 2. çocuk : 23,37 E,
- 3. veya izleyen çocuklar : 4,10
E.
 E÷er ailenin baúlÕca geliri
aylÕk ise aylÕk sahipleri
iúsizlerle aynÕ zamlara ve ek
yardÕmlara hak kazanÕrlar.
øúgöremez olarak kabul
edilen iúçiler ve analÕ÷Õn
korunmasÕ süresi boyunca
kadÕn iúçiler, bu iki vasfÕ
taúÕdÕklarÕ 7. aydan itibaren
veya malüllük süresi ve
analÕ÷Õn korunma süresi
zarfÕnda
aúa÷Õdaki
ek
zamlarÕn ilave edildi÷i aile
ödeneklerine hak kazanÕrlar :
- 1. çocuk : 61,12 E,
- 2. çocuk : 23,37 E,
- 3. veya izleyen çocuklar : 4,10
E.
 Yetim ödenekleri : Her çocuk
için 284,50 E dur. Yaúa göre
zam yapÕlÕr.

 Çocuk bir kamu mercii
tarafÕndan
bir
kimse
nezdinde yerleútirilirse bu
yerleútirmeden
veya
yerleútirme
önlemlerinden
hemen önce bu çocuk için
aile ödene÷i alan tahsis
sahibine 49,69 E tutarÕnda
maktu bir ödenek ödenir.

 01.01.2003
ten
sonra
hesaplanan erken aylÕ÷a hak
kazananlar hariç iki ebeveyn
aylÕk sahibi ise çocuk baúÕna
ayda 134 E, 3 ayda 402 E
olmak üzere sosyal ödenek
alÕrlar. YalnÕz bir ebeveyn
aylÕk alÕyorsa ek özel ödenek
ayda 119 E, üç ayda 358 E
dur.

 Baba veya anadan yetimler :
Çocuk baúÕna ayda 46 E, üç
ayda 402 E özel ek ödenek
verilir. / Babadan veya
anadan yetimler : Özel
ödenek ayda 268 E, üç ayda
805 E ya kadar yükseltilir.

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 Ö÷renimde bulunan ebeveyne
özel ödenek:
- Her ö÷renci ebeveyn için,
yalnÕz çocuk baúÕna bir
ödenek olmak üzere 3 ayda
bir yÕllÕk 733 E ödenir.

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 Aile Destek Ödene÷i : Çocu÷a
bakan ebeveynler için özel
yardÕmlar :
- Çocuk bakÕm ödene÷i, bakÕcÕ
ebeveyn
ücreti,
bakÕm
yardÕmÕ. AyrÕca motorlu vasÕta
sübvansiyonu da verilir.

 Ba÷ÕmsÕz yaúama baúlama
yardÕmÕ : Çocuk yuvasÕndan
ayrÕlan yetimlere 320 E
tutarÕnda tek ödeme yapÕlÕr.

 Normal aile ödenekleri.
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 Çocuk ölüm aylÕ÷Õ alÕyorsa
ebeveyn “yalnÕz yaúayan aile
ödene÷i” talep edemez.

 Aile ödene÷i alan iúsizler
iúsizlik sosyal yardÕmÕ talep
edebilirler.

hizmeti
yapan
 Askerlik
ebeveynlere askerlik süresi
boyunca
aile
ödene÷i
miktarÕnÕn 4 katÕ ödenek
verilir. AyrÕca DayanÕúma
Ödene÷i ve EvlatlÕk Primi
YardÕmlarÕ da vardÕr. Aile
ödene÷i miktarÕ ayda 9,59 E
dur.

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 01 Ocak 1992 den önce ve
sonra do÷an çocuklar için
ebeveyn izni ödene÷i verilir.
 Belirli úartlarla lojman ödene÷i
ödenir.
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3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

 Yoktur.

 Yoktur.

 ÇocuklarÕn
Yunanistan’da
veya bir AB ülkesinde
oturmalarÕ gerekir.

 Çocuk sahibi ücretli iúçiler.

 Ücretlilerin
çocuklarÕnÕn
geçimi için ödenek tahsisi.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yeniden
de÷erlendirme
oranÕna göre yÕlda bir kez
yapÕlÕr.

olarak

 ÇocuklarÕn
øspanya’da
oturmalarÕ gerekir.

 øspanya’da yasal
oturan kimseler.

 Ücretliler ve benzerleri için
vergi ile finanse edilen rejim.

 Ülkede oturan çocuklar.

 Bütün mukimler.

 Üniversel sistem.

ÜLKELER
FRANSA
 Sosyal Güvenlik Kodu (Kitap
V-511/1).

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (DEVAM)
ùSPANYA
 Haziran 1994 tarihli Kraliyet
Kararnamesi.
 AralÕk 2003 tarihli Kanun.
 Mart 1991 tarihli Kraliyet
Kararnamesi.
 Ocak 2000 tarihli Yasal
Kraliyet KararÕ.

 Yoktur.

 Yoktur.

YUNANùSTAN
 Ekim 1959 tarihli Kraliyet
KararÕ.
 527/1984 ve 412/1985 sayÕlÕ
BakanlÕk KararÕ.

 Yoktur.

 Ödenekler zorunlu asgari
yaúam düzeyi endekslerine
ba÷lÕ
olarak
yeniden
de÷erlendirilir.
AyrÕca,
ödene÷e müstahak aile bireyi
sayÕsÕnda
de÷iúiklik
oldu÷unda bütün yardÕmlara
artÕú uygulanÕr. % 2 yi
aúmayan tüketici fiyatlarÕna
göre de÷erlendirmeler her yÕl
1 Ocakta yapÕlÕr.

 Vergi alÕnmaz.

 Tüketici
fiyatlarÕndaki
dalgalanmaya ba÷lÕdÕr.

 ølke olarak, çocuk yararlanÕcÕ
ile birlikte oturmalÕ ve onun
tarafÕndan korunmalÕdÕr.

 16 yaúÕndan (sakat veya
e÷itimde iseler 18 yaúÕndan)
küçük bütün çocuklar.

 Bütün çocuklara tahsis edilen
(vergi ile finanse edilen)
üniversel sistem.

ùRLANDA
 1993 tarihli Birleútirilmiú
Sosyal Koruma Kanunu.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Düzenli aralÕklarla yapÕlÕr.

 Çocuklar
oturmalÕdÕr.

øzlanda’da

 Çocuklardan
sorumlu
ebeveynler/kimseler.

 Gelirleri belirli bir düzeyin
altÕnda olan çocuklu ailelere
ödenen yardÕmlar.

ùZLANDA
 75/1981 Gelir ve Servet
Vergisi Kanunu.
 AralÕk 1993 tarihli Sosyal
YardÕm Kanunu.
 AralÕk 1957 tarihli Lojman
Ödene÷i Kanunu.
 Mart 1991 tarihli Yerel
ødareler Sosyal Hizmetler
Kanunu.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Otomatik
yeniden
de÷erlendirme yapÕlmaz.
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 Yoktur.

 Uygulanmaz.

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

 Söz konusu de÷ildir.

Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler

 Yaúa Göre FarklÕlÕklar

 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ

 Aile Ödenekleri : 1 ila 4 ve
izleyen çocuklar : 5,87 E ila
48 E (izleyen her çocuk için
fazla olarak 8,07 E).
 Söz konusu de÷ildir.

 Normal : 18.
 Ö÷renci : 22
 A÷Õr Sakatlar : SÕnÕrsÕz.

4. Yaú SÕnÕrÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

 Ücretliler önceki yÕl zarfÕnda
50 gün sigortalÕ olmalÕdÕrlar.
Çocuklar evli olmamalÕdÕrlar.

 Di÷er Koúullar

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Aile ödenekleri yÕllÕk geliri
8.495,69 E yu aúÕyorsa
ödenek verilmez. Bu tavan 2.
çocuktan itibaren geçindirilen
her çocuk için % 15 artÕrÕlÕr.
 Söz konusu de÷ildir.

 Aile ödenekleri yÕlda 12 kez
ödenir, yaú durumuna göre
24,25 E ila 402,14 E.

 Normal : 18.
 A÷Õr Sakatlar : SÕnÕrsÕz.

 Geçindirilen çocuklar 18
yaúÕndan küçük veya % 65
sakat olmalÕdÕrlar.
 YÕllÕk gelir 8.455,69 E yu
aúmamalÕdÕr.

 3 yaúÕndan küçük en az bir
çocuk veya bir evlatlÕk için
ödenir.

 Genç çocuk için bakÕm ve
e÷itim ödene÷i (PAJE) iki
aúamada verilir : 1) Do÷um
ödene÷i, evlatlÕk ödene÷i, 2)
Serbest faaliyet seçimi ve
bakÕm úekli seçimi ile ilgili ek
Ödenek.
 01.01.2004 tarihinden önce
tahsis edilen ödenekler
ödenmeye devam eder.

 11 yaúÕndan yukarÕ çocuk için
zam: 31,82 E.
 16 yaúÕndan yukarÕ çocuk için
zam: 56,57 E. 3 çocuktan
fazla çocuklardan büyük
yaúta olan için zam
uygulanmaz. 3 veya daha
fazla çocu÷a sahip ve
çocuklardan biri yaúÕna
ulaúmÕú ailelere azami 1 yÕl
süre ile 71,95 E ödenir.

 Söz konusu de÷ildir.

 2 ila 6 çocuk için 113,15 E ila
693,03 E, izleyen her çocuk
için 144,97 E.

 SigortalÕnÕn ücreti asgari
ücretin % 55 ini aúmÕyorsa
geçindirilen çocuk için : 20.

 øki çocuk geçindirilmelidir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Söz konusu de÷ildir.

 Söz konusu de÷ildir.

 1. ve 2. çocuk, ikizler, üçüzler
ve dördüzler için de÷iúik
miktarlar.

 Normal : 16.
 Ö÷renim : 19.
 A÷Õr Sakatlar: 19.

 Aile ödene÷i her ay anaya
veya babaya verilir. Çocuk
baba veya üvey baba ile
yaúÕyorsa ve onlar tarafÕndan
bakÕlÕyorsa onlara ödenir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 bk. AylÕk Miktarlar

819

 Ek ödemeler her yÕl 1 ùubat
ve 1 MayÕsta yapÕlÕr.
Miktarlar çocuklarÕn sayÕsÕna
ve yaúÕna göre de÷iúir.
 bk. AylÕk Miktarlar.

 Çocuk kÕsÕtlamasÕz vergiye
tabi
olan
kimselerin
yükümünde olmalÕdÕr. Aile
ödenekleri önceki yÕl için
ödenen vergilere göre tahsis
edilir.
 16 yaú.
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3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

 Çocu÷a bakan dul, malül veya
asker iseler her çocuk için
3,67 E ödenir. Dullar için dul
aylÕ÷ÕnÕn belirli bir tavanÕ
aúmamasÕ gerekir.

 Yoktur.

 Bk. Tablo IV – AnalÕk

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

BakÕm

 Uygulanmaz.

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

2.
Çocuk
Ödene÷i

 Uygulanmaz.

3. Koúullar

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 3. ve izleyen her çocuk için
450,76 E.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 PAJE : Do÷acak çocuk için
gebeli÷in 7. ayÕndan itibaren
veya gelir koúullu olarak 20
yaúÕndan küçük çocu÷un
evlatlÕk alÕnmasÕ halinde
812,37 E ve ayrÕca bazÕ
durumlarda farklÕ miktarlar.
 PAJE : BazÕ úartlarla ek
ödenek verilir. Ebeveyn için
geçim ödene÷i : øcra etti÷i
mesleki faaliyeti askÕya alan
veya azaltan a÷Õr sakatlÕ÷a
maruz kalmÕú çocuk sahibi
ebeveyne verilir. Miktar
faaliyete göre de÷iúir :
813,61 E. Çocu÷a bakmayÕ
tek baúÕna üstlenen kimseye
ayrÕca zam verilir.
 YalnÕz yaúayan aile ödene÷i :
En az bir çocu÷u geçindiren
ve gebe durumda bulunan
yalnÕz kimseler için asgari bir
aile geliri güvence altÕna
alÕnÕr. AylÕk miktar : Çocuk
baúÕna 530,39 E artÕ 176,80
E. Aile Destek Ödene÷i:
BakÕm yükümlülü÷ü yerine
getirilmeyen çocuk için gelir
koúullu olarak ayda 79,56 E.

 Gelir úartÕ aranmaz, fakat 1,
2, 3 ve daha fazla çocuk için
5 yÕlda yaúlÕlÕk sigortasÕ
anlamÕnda aralÕksÕz 8X3
aylÕk bir faaliyet icra
edildi÷inin
kanÕtlanmasÕ
gerekir : YardÕm süresi 6 ay
ile 3 yÕl arasÕnda de÷iúir.
 Tam oran (iú tamamen
bÕrakÕlÕrsa) : 204,11 E / KÕsmi
Oran (kÕsmi çalÕúma halinde)
: En çok yasal iú süresinin %
50 sine eúittir. E÷er çalÕúma
% 50 ile % 80 ise miktar :
289,87 E dur.

 Gelir koúullu olarak ödenir
(bk. Tablo XI).
 YararlanÕcÕ haftada azami
134,80 E alÕr. Ek olarak,
haftada çocuk baúÕna 19,30
E ödenir.

 Yoktur.

 635 E tutarÕnda bir do÷um
ödene÷i her ço÷uz durumda
ödenir ve sonra 4 ve 12
yaúlarÕnda
devlet
aynÕ
miktarda sübvansiyon öder.

 Yoktur.

 Yoktur.

 BazÕ úartlarla yalnÕz bakÕm
yükümlüsü
ebeveynlere
ödenir.
 YÕllÕk ödenek : 2 çocuk için 63
E, 3 ve daha fazla çocuk için
1,635 E dur.

 Yasal merciler özel bakÕm
evlerinde bakÕlan çocuklar
için giderlere katÕlÕrlar. Bu
yardÕm gelir durumu dikkate
alÕnmaksÕzÕn sa÷lanÕr.

 Bk. Tablo IV – AnalÕk

 Yoktur.

 Yoktur.
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 ÇalÕúmayan, bir asker veya
hükümlü ile evli analar için
ödenek.
 Göç yoluyla Yunanistan’a
yeniden
yerleúenlere
ödenek.

6.Di÷er YardÕmlar

2. AylÕk Sahipleri

 Önceki yÕlda 50 gün çalÕúmasÕ
varsa iúsiz normal ödenek
alÕr. En az 2 ay yaúlÕlÕk
yardÕmÕ alan veya aralÕksÕz 2
ay iú göremez durumda
bulunan
veya
analÕk
nedeniyle en az 2 ay iúinden
ayrÕlan kadÕnlar için normal
ödenek ödenir.
 AylÕklara yapÕlan zamlardan
yararlanÕrlar

 Yoktur.

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

Özel Durumlar
1. øúsizler

 Sakat çocuk ebeveyni : Ayda
3,67 E.

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek

üçüz

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 økiz veya
ödenekleri

 Yoktur.

do÷um

 Her çocuk için ayda 48,47 E
ila 402,14 E.

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 Okula giriú ödene÷i : 6-12
yaúÕndaki çocuklar için gelir
koúullu olarak 256,90 E
tutarÕnda tek ödenek.
 Ek Aile Ödene÷i : 3-21 yaú
arasÕnda en az 3 çocuklu
ailelere ek aile ödene÷i
(147,27 E).
 Çeúitli aile ödene÷i alanlara
Lojman ödene÷i (gelir koúullu
olarak, belirli bir tavanÕn
altÕndaki gelir sahipleri için
miktar artÕrÕlabilir).

 Özel E÷itim Ödene÷i : En az
% 50 sakat çocuk için 20
yaúÕna kadar ayda113,15 E.
3. kiúinin bakÕmÕna ihtiyaç
kalÕrsa ve/veya devlet çocuk
varlÕ÷Õ ödenek miktarÕna göre
ek miktar ödenir.
 Aile Destek Ödene÷i úeklinde
ödenir. Aile Ödenekleri
SandÕ÷Õ bu úekilde ödenen
mebla÷larÕ
borçlu
ebeveynden geri alabilirler.
Miktar : 79,56 E.

ek

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.

 Çeúitli koúullarla
ödene÷i.

 Yoktur.

aile

 økametgâhta BakÕm Ödene÷i :
2-16 yaú arasÕndaki çocuklar
için (evde yaúÕyorlarsa) ayda
204 E.

 Bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk.

 Bk. Tablo X – øúsizlik.
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 Bir çocu÷un bakÕmÕnÕ resmi
olarak sa÷layan ebeveyni
Sosyal Güvenlik Ulusal
Koruma
Kurumuna
baúvurabilir ve azami olarak
bir çocuk aylÕ÷Õ tutarÕndaki
miktardan yararlanabilir. Bu
kurum Ödeme Bildirisini
Belediyenin Nafaka AylÕ÷Õ
Tahsis Merkezine gönderir
ve bu birim anÕlan kuruma
Fonun elvermesi úartÕyla
ödemeleri AylÕk Miktarlar
süzerinden iade eder.
 Maktu Miktarda Çocuk E÷itim
Ödene÷i : Ayda 182 E olup
mesleki formasyona göre
ö÷renim yapan çocuklara
ödenir (bazÕ úartlarla).

 økametgâhta BakÕm Ödene÷i :
Kronik hasta veya sakat
çocuklar için (evde veya
hastanelerde
bakÕlÕyorsa)
azami : 965 E.
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Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

 Aile gelirine ve çocuk sayÕsÕna
ba÷lÕ olarak ücretlilerin
ailelerine ödenek verilmesi
sistemi.

ùTALYA
 MayÕs 1955 tarihli Kararname.
 Ekim 1960 tarihli Kanun.
 Temmuz
1991
tarihli
Kararname
 Aile ödenekleri hakkÕnda
13.05.1988 tarihli Kanun.

 Harp malülleri, harpten zarar
görenler ve bunlarÕn aile
bireyleri, körler ve felçliler
için bazÕ ba÷ÕúÕklÕklar söz
konusudur.
 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Ödenekleri da÷Õtan istihdam
Ofisi Yönetim Kurulunun
(O.A.E.D.) önerisi üzerine
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÕ÷Õ ilgili yÕl için aile
ödenekleri
miktarÕnÕn
yeniden de÷erlendirilmesine
karar verebilir.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Bk. Tablo VII – Ölüm.
Yetimlere bakmakla yükümlü
kimselere : Ayda 3,67 E zam.

3. Yetimler

 YalnÕz yaúayan aile ödene÷i
ve özel e÷itim ödene÷i hariç,
% 5 oranÕnda sosyal borç
ödemesi söz konusudur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Normal aile yardÕmlarÕ ve aile
destek ödene÷i: Baba ve
anadan yetimler için : Ayda
106,80 E / Tek ebeveynin
yetiútirdi÷i çocuk için : ayda
79,56 E.
 Fiyatlardaki artÕúa göre yÕlda
en az bir kez yapÕlÕr.

 Devlet Bütçesi ile finanse
edilen, düúük gelirli ailelere
maktu bir yardÕm úeklinde
ödenen, KÕbrÕs’ta oturan bir
veya birden fazla çocuklu

 Geçici oturma izni alanlar
hariç, Kiúisel Kimlik Kodu
almÕú olan yabancÕlar dahil,
vatandaú olan ve olmayan
herkese aile yardÕmlarÕnÕ

ÜLKELER
LETONYA
 Devlet Sosyal YardÕmlarÕ
HakkÕnda 31.10.2001 tarihli
Kanun.

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (DEVAM)

kurallarÕ

KIBRIS
 2003 tarihli Aile Ödenekleri
Kanunu

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Otomatik
yeniden
de÷erlendirme yapÕlmaz.

 Normal aile ödenekleri.

Aile

 Liechtenstein’da oturan veya
çalÕúan kimi ailelere primlerle
finanse edilerek sa÷lanan
zorunlu kamu yardÕmÕ rejimi.

LùECHTENSTEùN
 AralÕk 1985 tarihli
Ödenekleri Kanunu

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Aile
ödenekleri
yetim
yardÕmlarÕ ile birleútirilir.
 Bk. Tablo VII – Ölüm ve bk.
Tablo VIII – iú KazalarÕ ve
Meslek HastalÕklarÕ.

 Vergi ile finanse edilen ve
Litvanya’da sürekli olarak
oturan herkese sabit bir
aylÕ÷Õ garanti eden üniversel
rejim.

LùTVANYA
 Çocuklu Ailelere Devlet
YardÕmÕ YapÕlmasÕ hakkÕnda
03.11.1944 tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.
 Genel aile yardÕmlarÕna
indirim uygulanÕr.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 Aile Ödenekleri : Kanunla
yapÕlan de÷iúikli÷e göre yÕlda
bir kez yapÕlÕr.
 Çocuk bakÕm ödene÷i : Yerel
merciler karar verir.
 Di÷er ödenekler : Her yÕl
devlet bütçesine göre yapÕlÕr.

 Bk. Tablo VII – Ölüm
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 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

4. Yaú SÕnÕrÕ

 Di÷er Koúullar

3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

 Aile ödene÷i miktarlarÕ ailenin
gelir durumuna ve ailedeki
birey sayÕsÕna göre de÷iúir.
Örne÷in sakat olmayan 4
bireyin bulundu÷u bir aile
için: YÕllÕk gelir 11.989,60 E
ise ödenek ayda 250,48 E,
yÕllÕk gelir 29.066,61 E ile
31.911,40 E arasÕnda ise
ödenek ayda 38,73 E dur.
 YÕllÕk gelir 46.142,56 E dan
fazla ise aile ödene÷i
verilmez.
 bk. AylÕk Miktarlar.

 YÕllÕk
gelirler
kanunla
belirlenen miktarÕn altÕnda
olmalÕdÕr. Gelirin asgari % 70
i ba÷ÕmlÕ bir çalÕúmadan ileri
gelmelidir.
 Normal : 18 yaú.
 A÷Õr Sakatlar : SÕnÕrsÕz.

 Yoktur.

 YardÕm talebinde bulunan
kimse, eú, boúanmÕú ve
yasal olarak ayrÕlmamÕú eú,
18 yaúÕna kadar geçindirilen
çocuklar ve torunlar ve 18
yaúÕndan
yukarÕ
sakat
çocuklar.

 bk. YukarÕdaki bilgi.

 Ödenek miktarÕ yÕllÕk gelire
(ek yardÕmlara ve çocuk
sayÕsÕna) ba÷ladÕr.
 Ödene÷i 1 veya 2 çocuklu
aileler yÕllÕk olarak, 3 veya
daha fazla çocuklu aileler
aylÕk olarak alÕrlar.

 Normal (evli de÷ilse) : 18 yaú.
 A÷Õr Sakat Çocuklar : SÕnÕrsÕz.

 Ödenek çocukla aynÕ çatÕda
oturan ebeveyne veya vasiye
verilir.

 Oturma koúulu aranÕr.

 Çocuklu bütün aileler.

ailelere yaú sÕnÕrÕ nazara
alÕnarak sa÷lanan yardÕm
sistemi.

 Yoktur.

 Aile ödene÷inin baz miktarÕ
çocuk sayÕsÕna göre de÷iúir.

 Normal : 15 yaú.
 Orta ö÷renimde veya meslek
lisesinde ise : 20 yaú.

 Bir úart aranmaz.

 Çocuklar ülkede kiúisel kimlik
kodu almÕú olmalÕdÕrlar.

 Çocuk yetiútiren aúa÷Õdaki
kimseler :
 Letonya
vatandaúlarÕ,
vatandaú
olmayanlar,
Letonya
pasaportu
taúÕyanlar, sürekli oturma izni
alan ve Kiúisel Kimlik
Koduna sahip yabancÕlar.

garanti
eden,
devlet
bütçesinin finanse etti÷i
üniversel rejim.

 Bu konuda kural yoktur,
ancak
Sosyal
YardÕm
Kanunu,
kira
YardÕmÕ
Kanunu ve benzeri yasalarda
gelir durumuna ba÷lÕ úartlar
vardÕr.

 Ödenek çocuk sayÕsÕna göre
de÷iúir. 10 yaúÕndan yukarÕ
her çocuk için ödenek 200 E
dur.

 Oturma koúulu sadece ana ve
babadan yetim çocuklara
uygulanÕr.
 BakÕmÕ
eú
tarafÕndan
sa÷lanan,
yabancÕ
bir
ülkeden benzeri bir ödenek
alan çocuk için çocuk parasÕ
ödenmez.
 Do÷umdan itibaren 18 yaúÕnÕ
dolduruncaya kadar.

 Ebeveynler,
büyük
ebeveynler, çocuk bakÕmÕnÕ
üstlenen aileler, baba ve
anadan yetim çocuklar (hak
kazanmalarÕ koúulu ile).

 Yoktur.

823

 Hükümetçe tespit edilen
asgari yaúam miktarÕnÕn %
75 i olup ayda 36 E dur.

 AnalÕk/babalÕk
ödene÷i
almayan aileler için : 0-3 yaú.
 AnÕlan ödene÷i alanlar için :
1-3 yaú.

 Bir úart yoktur.

 Yoktur.

 øki
ebeveynden
birinin
Litvanya’da oturmasÕ gerekir.
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Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

 Üç çocuklu veya bir çocu÷u
evlatlÕk edinen ve karÕsÕ AB
üyesi ülke vatandaúÕ veya
AB dÕúÕ bir ülkenin oturma
izni almÕú olan kiúilerin
ailelerine devletin aúa÷Õdaki
ekonomik destekleri söz
konusudur :
- Aile kadÕnlarÕ için, çocuk
baúÕna 775 E, aralÕklÕ çalÕúan
kadÕnlar için çocuk baúÕna
1,549 E.

 Uygulanmaz.

 Do÷um ödene÷i : øki
ebeveynden
birine,
1
yaúÕndan küçük bir çocuk
geçindiren herkese ödenir.
 Gebeli÷in 12. haftasÕndan
sonra sürekli tÕbbi kontrole
tabi analar maktu olarak 300
E alÕrlar.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Bk. Tablo IV – AnalÕk

 Yoktur.

3. Koúullar

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

 Uygulanmaz.

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

 Tam gün çalÕúmayan ve 12
yaúÕndan
küçük
çocuk
yetiútiren herkese sabit bir
miktar ödenir. KÕsmi süreli
ücretliler haftada azami 20
saat çalÕúÕyorlarsa ve çocuk
2 yaúÕndan küçükse Aile
E÷itim
Ödene÷i
talep
edebilirler. ÇocuklarÕn yaú
durumuna göre Kiúisel Kimlik
Koduna sahip kimseler için
de÷iúik kurallar vardÕr.
 Letonya vatandaúlarÕ.
 Sürekli oturma iznine sahip
Kiúisel Kimlik Kodu bulunan
kimseler.
 Talep sahiplerinin kamu
sosyal
sigorta
rejimi
çerçevesinde
analÕk
ödene÷inden yararlanmalarÕ
ve tam gün ücretli çalÕúan
durumunda olmalarÕ gerekir.
 Ebeveyn e÷itim ödene÷inin
miktarÕ : 18 yaúÕndan küçük
çocuk için ayda 46 E, 1,5-2
yaú arasÕndaki çocuk için 11
E.
 Sabit ödene÷in 31.12.2002
tarihine kadar ödendi÷i
kimseler : 18 yaúÕndan küçük
1 çocuk için ayda 46 E, 1,5-2
yaú arasÕndaki çocuklar için
ayda 11 E.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yaúa Göre FarklÕlÕklar
Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler

 1 çocu÷un do÷umunda 1.353
E.
 Ço÷uz durumlarda her çocuk
için 1.675 E.
 Do÷um ödenekleri 5 yaúÕndan
küçük bir çocu÷un evlatlÕk
edinilmesi halinde de ödenir.

 Çocuk
yetiútiren
ebeveynlerden birine veya
vasiye do÷um ödene÷i verilir.
 Miktar her çocuk için asgari
yaúam miktarÕnÕn 6 katÕna
eúittir (bk. YukarÕdaki bilgi).

 Bk. BabalÕk /AnalÕk ödene÷i.

 Çocu÷un do÷umundan önceki
12 ay zarfÕnda 7 ay veya 24
ayda 10 ay süre ile tescilli
sigortalÕ olma úartÕ aranÕr.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Bk. Tablo IV. – AnalÕk.

 AnalÕk
izninin
sona
ermesinden sonra çocu÷un 1
yaúÕnÕ doldurmasÕna kadar
çocuk yetiútirme için eúini
bÕrakan ebeveyne analÕk /
babalÕk ödene÷i garanti
edilir.

 AnalÕk izni hariç ebeveyn
ödene÷i yoktur (bk. Tablo IV
– AnalÕk.)

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 bk. AylÕk Miktarlar.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

 Aile bireylerinden biri sakatsa
ailenin gelir tavanÕ yÕlda
8.800,94 E artÕrÕlÕr.
 Yoktur.

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek
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 Yoktur.

 Normal aile ödenekleri.

6.Di÷er YardÕmlar

Özel Durumlar
1. øúsizler

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

 Ebeveyn bir çocukla yalnÕz
yaúÕyorsa aile ödene÷i
zammÕ alÕr.

BakÕm

3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

2.
Çocuk
Ödene÷i

 Bir çocuk için de ödenek
verilir.
 Gelire ba÷lÕ ödenek (IRPEF)
de söz konusudur.
 01.12.2003 ile 31.12.2004
arasÕnda do÷an her 2. ve
izleyen çocuk ve evlatlÕk için
øtalyan veya AB vatandaúÕ
analara 1.000 E ödenir.
 Ebeveyn çocukla yalnÕz
yaúÕyorsa aile ödene÷i
zammÕ alÕr.

 Normal aile ödenekleri.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Normal aile ödenekleri.

 EvlatlÕk BakÕm Ödene÷i :
Mahkemece henüz karar
verilmeden
önce
evlat
edinilen çocuk geçindiriliyor
idiyse, mahkemece karar
alÕnmak koúulu ile 54 E
tutarÕnda evlatlÕk bakÕm
ödene÷i ödenir. Öte yandan,
evlatlÕk ödene÷i, vasi telafi
yardÕmÕ, vesayet görevinin
ifasÕ ödene÷i, ailenin bakÕm
için aldÕ÷Õ çocuk ödene÷i
adlarÕ ile uygulanan yardÕm
türleri de vardÕr. AylÕk miktarÕ
ödene÷in çeúidine göre
de÷iúir.

 18 yaúÕndan küçük çocuklar
için “kamu aile sakat ek
ödene÷i” verilir.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Aile YardÕmlarÕ Kanununda
özel hükümler yoktur (bk.
Tablo X – øúsizlik).

 Aile YardÕmlarÕ Kanununda
özel bir düzenleme yoktur.
 Nafaka AylÕklarÕ Kanununa
göre ülkede oturan bakÕma
muhtaç çocuklar zorunlu bir
nedenle nafaka aylÕ÷Õna hak
kazanamazsa veya baúka
nedenler söz konusu is
kendilerine avans ödenir.
 Fark Telafi Ödene÷i : ølgili
kimse bir yabancÕ ülkeden
aile ödene÷ine hak kazanÕrsa
ve Liechtenstein ödenekleri
daha fazla ise aradaki fark
(oturma koúullu olarak)
ödenir.

 Yoktur.

 Çocuk baúÕna ayda 64 E ek
ödenek.

 Çocuk baúÕna ayda 64 E
(yalnÕz yaúayan ebeveyn ek
ödene÷idir).

 Normal aile ödenekleri.

825

 3 çocuklu aile yardÕmlarÕ,
gebe
kadÕnlara
analÕk
ödene÷i, askerlik hizmetinde
bulunanlar için aile ödene÷i,
yetim bursu, kabul edilen
çocuk ödene÷i adÕ altÕnda
çeúitli
yardÕmlar
özel
koúullarla sa÷lanÕr.

 Yoktur.

 Çocukla okul öncesi dönemde
bir müessese de korunmasÕ
halinde % 50 indirimli
ödemeler yapÕlÕr.
 Çocu÷un okul öncesi bir
kuruluúta korunmasÕ için
yapÕlan ödemelerde
% 50
indirim yapÕlÕr.
 Bk. Tablo XI – Gelir Garantisi.
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3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Geçim
úartlarÕna
göre
otomatik
yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

2. AylÕk Sahipleri
3. Yetimler

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Her yÕl ocak ayÕnda yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 Yoktur.

 Aile yardÕmlarÕ vergiye tabi
de÷ildir.
Nafaka
aylÕ÷Õ
avanslarÕ vergiye tabi gelire
dahildir.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 Bk. Tablo VII – Ölüm.
 Baba veya anadan yetimler,
18 yaúÕndan küçük olanlar,
kendileri de Liechteinstein’de
oturmalarÕ koúulu ile, eú
tarafÕndan nafaka
aylÕ÷Õ
ödenmiyorsa ve kendilerine
baúka bir kimseden bir çocuk
ödene÷i verilmiyorsa, çocuk
bakÕm ödene÷i alÕrlar.
 Kanun otomatik yeniden
de÷erlendirmeyi öngörmez.
Uygulamada,
Parlamento
kararÕ
ile
aralÕklÕ
de÷erlendirmeler yapÕlÕr.

 Vergilerin, vergi kredilerinin
ödenmesinde
özel
ayrÕcalÕklar
tanÕnmÕútÕr.
Gelirin vergiye tabi kÕsmÕnda
indirim yapÕlÕr. Çocuklu
kimseler için vergi indirimi
uygulanÕr. Bu ayrÕcalÕklar
ücretli çalÕúanlar içindir.
Vergiye tabi olmayan asgari
miktar:
- 18 yaúÕndan küçük 3 veya
daha fazla çocuklu, ebeveyn
için 125 E, dördüncü çocuktan
itibaren ilave olarak 13 E,
- 18 yaúÕndan küçük 1 çocuklu,
yalnÕz yaúayan ebeveyn için
97 E, ikinci çocuktan itibaren
ilave olarak 15 E,
- bir
veya
iki
çocuklu
ebeveynler 84 E artÕ 29 E
(vergiye tabi olmayan asgari
baz miktarÕn 0,1 katÕ /her
çocuk için 8,40 E),
- Di÷erleri için : 84 E.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Ödeneklerin miktarÕ asgari
geçim endeksinin % 7,1
arttÕ÷Õ hallerde hükümetçe
yeniden
de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.
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 Di÷er Koúullar

3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Çocu÷un

 Sürekli olarak Lüksemburg’da
yetiútirilen ve orada yasal
olarak oturan her çocuk.
Avrupa
Tüzü÷ünün
uygulanmasÕnda yardÕmlar
ihraç edilir.
 Yoktur.

 Çocuklar.

 økamet Koúullu
Kiúisel Hukuku.

LÜKSEMBURG
 1977, 1980, 1981, 1986 tarihli
Kanunlar.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Macar vatandaúlarÕ, yasal
sÕ÷ÕnmacÕlar
ve
yasal
göçmenler.
 Talep sahibi br ebeveyn
(evlatlÕk edinen ebeveyn,
büyük ana/baba dahil), bir
vasi (çocuk Õslah evinde
veya yetiútirme yurdunda
bulunuyorsa)
veya
bir
birleúme yuvasÕ yöneticisi
olmalÕdÕr.

 Devlet Bütçesi ile finanse
edilen haklar üniversel rejimi.

MACADùSTAN
 ÇocuklarÕn KorunmasÕ ve
Vesayetin ødaresi HakkÕnda
1997 tarihli Kanun.

 Nazara alÕnan azami yÕllÕk
gelirler sosyal güvenlik primi
kesildikten sonra azami
24.097 E dur. Bu miktarla
yÕllÕk gelir arasÕndaki fark
çocuk sayÕsÕna göre % 6 ile
% 2 arasÕnda bir oranla
çarpÕlÕr.

 UygulanÕr.

 Malta’da oturan herkes.

 Genel vergilerle finanse
edilen ve çocuklarÕ Malta’da
oturan
bütün
Malta
vatandaúlarÕna gelirlere ba÷lÕ
ödenek tahsis eden üniversel
sistem.

ÜLKELER
MALTA
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu.
 øúyerinde ÇalÕúan Gençlerin
KorunmasÕ HakkÕnda 1987
tarihli Tüzük.

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (DEVAM)

 SigortalÕ olmak, bir veya
birden fazla çocu÷u olmak
çocuk
ödene÷ine
hak
kazandÕrÕr.

 Aile ödenekleri aynÕ zamanda
AB’de, Avrupa Ekonomik
AlanÕna taraf ülkelerde veya
sözleúmeli ülkelerde oturan
çocuklar için de verilir.

 Gelir durumlarÕ ve milliyetleri
ne olursa olsun 65 yaúÕn
altÕndaki bütün mukimler.
 Hollanda’da
çalÕúan
ve
ücretleri üzerinden vergi
ödeyen herkes sigortalÕdÕr.

 Genel kaynaklarla finanse
edilen bütün nüfus için genel
sistem. YardÕmlarÕn miktarÕ
çocuklarÕn
yaúÕna
ve
sayÕsÕna
ba÷lÕdÕr.
Bu
sonuncu durum 31.12.1994
ten sonra do÷an çocuklar için
uygulanmaz.

HOLLANDA
 Aile Ödenekleri HakkÕnda
Genel Kanun

 Yoktur.

 Oturma koúulu uygulanÕr.

827

 Aile ödene÷i genel olarak
çocu÷un kendisiyle birlikte
oturdu÷u ebeveyne verilir.

 Ailenin gelir durumuna ba÷lÕ
olmaksÕzÕn bütün çocuklar
için ödenen, vergiden ba÷ÕúÕk
yardÕm.

NORVEÇ
 2002 tarihli Aile Ödenekleri
Kanunu.
 1998 tarihli Çocuk BakÕm
Ödene÷i Kanunu.
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 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

4. Yaú SÕnÕrÕ

 Yoktur.

 1., 2., 3. çocuk ve sonraki her
çocuk için sÕra ile 176,67 E,
419,50 E, 764,07 E ve
344,39 E.

 Normal : 18 yaú.
 Mesleki
formasyon
ve
ö÷renimde olanlar : 27 yaú.
 A÷Õr Sakatlar : 27 yaú.

 Yoktur.

 Aile ödenekleri AylÕk Miktarlar
ebeveynin
yalnÕz
yaúamasÕna
ve
çocuk
sayÕsÕna göre 19 E ile 60 E
arasÕnda de÷iúir. Temmuz
ayÕnda
okul
giderlerini
karúÕlamak için aylÕklar iki kat
olarak ödenir.

 Do÷umdan zorunlu ö÷renim
sonuna kadar (ö÷renimde
bulunanlar için) genel olarak
0-16 yaú, sonra orta ö÷retim
veya mesleki formasyonda
olanlar için 20 yaúa kadar.
Yaú sÕnÕrÕ 2004 yÕlÕna kadar
tedrici olarak 23 yaúÕna
kadar uzatÕlmÕú olup devam
etmektedir.

 Tavan : 24.097 E.
 Gelir : 14.711 E. Örnek : Fiili
gelirle tavan arasÕnda fark
hesaplanÕr. Bu, sonra úu
formüle uygulanÕr: Fark
(9.385)X12 – yÕlda 480 E.
Sonra bu rakam 12 ye
bölünerek aylÕk miktar 40
MTL (94 E) bulunur.

 Ailede 1, 2, 3, 4 çocuk için
azami her miktar 88 E ile 205
E arasÕnda de÷iúir. Daha
fazla her çocuk için azami 24
E ödenir.
 Baz miktar ailenin gelirine
göre de÷iúir.

 Yetim ödene÷i, ek yetim
ödene÷i, aile ödene÷i ve
sakat çocuk ek ödene÷i ve
di÷er bazÕ ödenekler hariç
bütün di÷er gelirler yÕllÕk
gelire dahil edilir.
 Normal : 16 yaú.
 Ö÷renim : 21 yaú.
 ølk kez iúsiz kalanlar : 21 yaú.

 01.01.1995 ten itibaren do÷an
çocuklar :
- 6 yaúÕndan küçükler : 58,87
E;
- 6-11 yaú : 71,49 E;
- 12-17 yaú : 84,10 E.
 01.01.1995 ten önce do÷an
ve 01.10.1994 ten sonra 6
veya 12 yaúÕna ulaúan
çocuklar: Baz miktar : 1-6
çocuk için 84,10 E ile 114,80
E arasÕnda de÷iúir / 6-11 yaú
arasÕndaki çocuklar : Baz
miktarÕn % 85 i.
 Yuvada yaúamayan, ö÷renci
veya sakat olan 16 yaúÕndan
küçük çocuklar ile aynÕ
durumdaki
veya
iúsiz
durumdaki
16-17
yaú
arasÕndaki çocuklar yardÕmÕn
iki katÕnÕ alÕrlar.
 Yoktur.

 Normal : 17 yaú.

 Yoktur.

 Çocuk baúÕna 118 E. Kuzey
bölgesindeki çocuklar için 39
E zam.

 18 yaú.
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 Mesleki gelirden veya ikame
gelirinden yararlanmayan eúi
ile birlikte geliri aúa÷Õdaki
miktarlarÕ geçmeyen ve 2
yaúÕndan küçük bir çocuk
yetiútiren ebeveynler için :
- 1 çocuk yetiútiriliyorsa 3.927
E, 2 çocuk yetiútiriliyorsa
5.236,12 E, 3 çocuk
yetiútiriliyorsa 6.545,15 E.

 Ödenek miktarÕ : 461,65 E.
KÕsmi süreli çalÕúanlara
bunun yarÕsÕ ödenir.

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

 Çocu÷un e÷itimi ile meúgul
olan kimseler.

 E÷itim
ödene÷i,
E÷itici
çalÕútÕrmayÕ mali yönden
tanÕmaya yönelik temel
yardÕmlar.

 6 yaúÕndan itibaren 15,39 E /
12 yaúÕndan itibaren 46,16 E.

3. Koúullar

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler

 Yaúa Göre FarklÕlÕklar

 Çocuk BakÕm ve Ebeveyn
E÷itim Ödene÷i : Macar
vatandaúlarÕ,
yasal
sÕ÷ÕnmacÕlar
ve
yasal
göçmenler.
 økametgâhta BakÕm Ödene÷i :
3 yaúÕndan (sakat çocuklar
10
yaúÕndan)
küçük
çocuklarÕnÕ yetiútirmek üzere
iúinden ayrÕlan ebeveynler
için veya ebeveynin ailesinde
1-3 yaúÕndaki torunlarla
meúgul büyük ebeveynler
için sa÷lanÕr.
 E÷itim
Ödene÷i
:
økametgâhlarÕnda 3 veya
daha fazla çocuk yetiútiren
ebeveynler için (en genç
çocu÷un 3-8 yaúÕnda olmasÕ
gerekir) sa÷lanÕr.
 økametgâhta Çocuk BakÕm
Ödene÷i : AylÕk miktarlar
ailedeki çocuk sayÕsÕ ne
olursa olsun asgari yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna (92 E) tekabül eder.
økiz do÷um halinde ailedeki
çocuk sayÕsÕ ne olursa olsun
iki kat olarak ödenir.
 Ebeveyn E÷itim Ödene÷i:
AylÕk miktar (çocuk sayÕsÕ ne
olursa olsun) asgari yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õna tekabül eder.

 økametgâhta çocuk bakÕm
ödene÷i : Devlet bütçesi ile
finanse edilen haklar ve
bütün mukimlere maktu
yardÕm sa÷layan sistem.
 Ebeveyn e÷itim ödene÷i :
YukarÕdaki ödenek gibi.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 bk. AylÕk Miktarlar.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bk. Tablo IV –
“Ebeveyn Ödene÷i”

 Bk. Tablo IV –
“Ebeveyn Ödene÷i”

 Bk. Tablo IV –
“Ebeveyn Ödene÷i”

 Bk. Tablo IV –
“Ebeveyn Ödene÷i”
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AnalÕk

AnalÕk

AnalÕk

AnalÕk

 Genç Çocuk Ek Ödene÷i ve 3
yaúÕndan küçük bir çocuk
yetiútiren yalnÕz yaúayan ek
Aile Ödene÷i hariç, yaúa
göre miktar de÷iúimi yoktur.
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3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

2.
Çocuk
Ödene÷i

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

 Özel ödenek yoktur.

 Lüksemburg’da
oturan
kadÕnlara (kadÕn ve çocu÷un
tÕbbi
muayeneye
tabi
olmalarÕ koúu ile) toplam
olarak 1.656,29 E ödenir.
 Aile
YardÕmlarÕ
Ulusal
SandÕ÷ÕnÕn yönetti÷i analÕk
ödene÷i, analÕk izni sÕrasÕnda
gelir kaybÕna u÷ramayan
kadÕnlara ödenir (Bk. Tablo
IV – AnalÕk).
 Yoktur.

 Daha
yüksek
aile
ödeneklerinden yararlanma
hakkÕ söz konusudur (bk.
AylÕk miktarlar).

 Sa÷lÕk yardÕmÕ : Yerel merciler
ebeveynin de katÕlÕmÕ ile
kreúleri yönetirler (1997
tarihli Kanun, XXXI, M. 146)

 Do÷um Ödene÷i : Do÷umdan
önce en az 4 kez (erken
do÷um halinde bir kez) tÕbbi
muayeneden geçen analara
ödenir. Maktu miktar asgari
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 225 i
veya ikiz do÷um halinde %
300 üdür (276 E).

 YalnÕz yaúayan ebeveyn
kendine özgü hakka sahip
kiúilerden oluúan bir aile
sayÕlÕr. Bunlar sosyal yardÕm
ve aile ödene÷i alÕrlar.
Sosyal yardÕm 1 kiúi için
haftada 74 E olup her ilave
aile bireyi için 8,21 E artÕrÕlÕr.
Bunlar aile ödeneklerinin
asgari miktarÕnÕ alÕrlar.

 Yoktur.

 Bk. Tablo IV – AnalÕk (evlatlÕk
primleri için hüküm yoktur).

 Özel ödenek yoktur.

 Yoktur.

 Özel ödenek yoktur.

 1-3 yaúÕnda çocuklarÕ bulunan
ebeveynler için økametgâhta
Çocuk BakÕm Ödene÷i verilir.
YararlanÕcÕ ve çocuk için
Norveç’te oturma koúulu
aranÕr. Kamu tesisleri için bir
kayÕt söz konusu de÷ildir.
 YalnÕz Yaúayan Ebeveyn :
E÷er çocuk çalÕúma ve
formasyon
saatlerinde
üçüncü
kiúi
tarafÕndan
bakÕlÕyorsa Özel BakÕm
Ödene÷i verilir. Miktar 1
çocuk için ayda 325 E, 2
çocuk için ayda 424 E, 3
veya daha fazla çocuk için
481 E yu aúmamak üzere
gerçek
çocuk
bakÕm
giderlerinin % 64 üdür. E÷er
çalÕúmadan elde edilen gelir
baz miktarÕn 6 katÕnÕ
aúÕyorsa özel bakÕm ödene÷i
verilmez.
 YardÕmÕn hesabÕnda 1 çocuk
gerçek çocuk sayÕsÕna ilave
edilir. 0-3 yaú arasÕndaki her
çocuk için (tam bir geçici
yardÕm tahsis edilirse) ek
yardÕm ödenir.
 Gerçek yardÕm baz miktarÕn
1,85 katÕdÕr. YardÕmda baz
miktarÕn 1/12 sini aúan
çalÕúma gelirinin % 40 Õ

 Her çocuk için 4.090 E analÕk
/ evlatlÕk ödene÷i verilir.
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 5 yaúÕndan küçük bir çocu÷un
e÷itimi için mesleki faaliyetin
bÕrakan her kimseye 6 aylÕk
bir ebeveyn izni verilir.
 10 yaúÕndan yukarÕ çocuklar
için yaúa ve çocuk sayasÕna
ba÷lÕ olarak 107 E ile 307 E
arasÕnda de÷iúen okula giriú
ödene÷i verilir.

6.Di÷er YardÕmlar

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 Bir
eúe,
altsoy
veya
üstsoydan birine ödenmesi
gereken her nevi aylÕk, talep
üzerine, bazÕ koúullarla,
Ulusal
DanÕúma
Fonu
tarafÕndan ödenir.

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

Özel Durumlar
1. øúsizler
2. AylÕk Sahipleri

 AynÕ yaútaki bir çocu÷un
bedensel
ve
zihinsel
kapasitesine kÕyasla en az %
50 oranÕnda sürekli iú gücü
kaybÕna
u÷rayan
18
yaúÕndan küçük her çocuk
için 176,67 E tutarÕnda ek
ödenek verilir.

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek

 Normal aile ödenekleri.
 AylÕk Miktarlar güncel asgari
miktarÕ aúmayan emekliler
yalnÕz yaúayan ebeveynlere

 Söz konusu avans :
- BakÕm ödene÷i geçici olarak
alÕnÕyorsa, çocu÷a bakan
kimse görevini yapamÕyorsa
ve talep sahibinin ailesinde
gelir güncel yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn
asgari miktarÕnÕn 3 katÕnÕ (276
E) aúmÕyorsa, ödenir. Miktar
Mahkemece tespit edilen
bakÕm ödene÷i miktarÕna
eúittir.
 Çocuk refahÕ için düzenli mali
yardÕm yapÕlÕr.

 Daha yüksek düzeyde aile
ödene÷i ödenir (bk. AylÕk
Miktarlar).

 Miktarlar güncelleútirilir.
 Emeklik tarihinde fiilen alÕnan
gelirlere yansÕtÕlmak üzere
güncelleútirilmiú miktarlara
hak kazanÕlÕr.

 Aile reislerine bazÕ úartlarla
ödenek verilir.
 Çocuk bakÕmÕnÕ üstlenen
kurumlara, evlatlÕk edinen
ebeveynlere 28 E yardÕm
sa÷lanÕr.

 Sakat çocuk ek ödene÷i : 1
sakat
çocu÷u
bulunan
ebeveynlere
aile
ödeneklerine ek olarak
ödenir. Miktar ebeveynin
gelir durumuna ba÷lÕdÕr.
 Asgari ödenek : Her yÕl aile
baúÕna 122 E verilir. YÕllÕk
gelir 31.136 E yu aúÕyorsa
ödenek verilmez. Her iki
ebeveyn ücretli çalÕúan iseler
yalnÕz en yüksek ücret alan
ebeveyne ödeme yapÕlÕr.
Ücret üzerinden ödenen
primler brüt gelirden düúülür.
 Nafaka aylÕ÷Õna mahkeme
karar verir. Talep sahibi bu
aylÕ÷Õ almÕyorsa Sosyal
Güvenlik
Dairesi
talep
sahibine tam miktarda tahsis
yapar.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 Yoktur.

 Özel ödenek yoktur.

 Özel ödenek yoktur.

 Normal aile ödenekleri.
 Bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk.
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 Gelir koúullu olarak düúük
gelirli ailelere ve aylÕk
sahiplerine lojman ödene÷i
verilir.

 151 E tutarÕnda nafaka
aylÕ÷Õna eúit avans ödenir,
ancak di÷er ebeveyne bakÕm
ödene÷i ödenmez.

kadar
indirim
yapÕlÕr.
østihdam için genel ö÷renim
veya mesleki formasyon
zorunlu
ise
formasyon
yardÕmÕ sa÷lanÕr.
 Özel ödenek yoktur.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Yoktur.
 Aile ödenekleri : Prim
kesilmez.
 økametgâhta çocuk bakÕm
ödene÷i ve ebeveyn e÷itim
ödene÷i : Emekli aylÕ÷Õ
sigortasÕnÕn
primleri
uygulanÕr.

 Yoktur.

 Aile ödene÷i, ikametgâhta
çocuk bakÕm ödene÷i, e÷itim
ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

 Devlet bütçesi ile her yÕl
belirlenir.

 Yoktur.

 Vergi alÕnÕr.

 Önceki kota süresine kÕyasla
fiyatlarda % 2,5 artÕú olmasÕ
halinde otomatik yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 Normal aile ödenekleri.

3. Yetimler

yönelik
aile
ödenekleri
miktarlarÕna hak kazanÕrlar
(yalnÕz yaúamayanlar için,
bk. Miktarlar).
 Özel yardÕmlar yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Hükümet emrindeki fonlara
dayanarak
yÕllÕk
bütçe
çerçevesinde
yeniden
de÷erlendirmeler yapar.

 Bk. Tablo VII – Ölüm.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Baba veya anadan yetimler :
Normal ödenekler (Bk. Tablo
VII – Ölüm).
 Baba ve anadan yetimler :
Genel
Ölüm
SigortasÕ
uyarÕnca yardÕm sa÷lanÕr,
ayrÕca Tatil Ödene÷i verilir
(Bk. Tablo VII – Ölüm).
 Ücretlerdeki ortalama artÕúa
gör her yÕl 1 Ocak ve 1
Temmuzda yapÕlÕr.

 Genel
olarak
aile
yardÕmlarÕndan
prim
kesilmez. østisna : Geçici
yardÕm di÷er yardÕmlara ek
olarak ödenirse % 3 prime
tabidir.

 Genel olarak aile yardÕmlarÕ
vergiye tabi de÷ildir. Geçici
yardÕm istisna teúkil eder ve
ilke olarak vergiye tabidir.
Vergiye tabi olmayan dilimler
nedeniyle
pratikte
vergilendirme ancak di÷er
gelirler bu yardÕmlara ilave
edilirse yapÕlÕr.
 Yoktur.

 Nafaka aylÕ÷Õ tutarÕnda avans
her yÕl tüketim fiyatlarÕndaki
geliúmeye ba÷lÕ olarak 1
Hazirandan geçerli yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.
 Formasyon yardÕmÕ kapsadÕ÷Õ
giderlere göre de÷iúir. Geçici
yeniden
yardÕmÕn
de÷erlendirilmesi baz miktara
ba÷lÕ olup her yÕl yapÕlÕr.
Di÷er yardÕmlar baz miktara
ba÷lÕ olmaksÕzÕn Bütçe ile
mutat usuller dahilinde tespit
edilir.

 Bk. Tablo VII – Ölüm.
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3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 YabancÕ
çocuklar
verilmez.

ülkede
için

oturan
ödenek

 Ebeveynler, evlatlÕk edinen
ebeveynler veya çocuk
bakÕmÕnÕ
üstlenen
ebeveynler (bazÕ koúullarla
çocu÷un bizzat kendisi).

 Aile
ödeneklerinden
yararlanma
hakkÕ
reúit
olmayan
çocuklarÕ
Avusturya’da oturan,aileye
dahil olan veya düzenli
olarak
onlara
bakan
kimselere tanÕnÕr.

AVUSTURYA
 Aile Giderlerinin KarúÕlanmasÕ
HakkÕnda 24.10.1967 tarihli
Kanun.
 Ebeveyn E÷itim Ödene÷i
HakkÕnda 07.08.2001 tarihli
Kanun.

vasi,

reúit

 Çocu÷un oturma koúulu
sadece :
- AB ve EEE ülkesi vatandaúÕ
olmayan, Polonya’da bulunan
ve sÕ÷ÕnmacÕ veya oturma izni
statüsüne sahip yabancÕlar
bakÕmÕndan yerine getirilmiú
olmalÕdÕr.

 Ebeveynler,
ö÷renciler.

 Aúa÷Õdaki kimselere genel
vergi ile finanse edilen
yardÕmlarÕ sa÷layan üniversel
rejim söz konusudur :
- Polonya vatandaúlarÕ, AB’ye
ve Avrupa Ekonomik Alan
AnlaúmasÕna üye/taraf ülke
vatandaúlarÕ,
Polonya’da
geçici
olarak
bulunan
sÕ÷ÕnmacÕlar veya çocuklarÕ ile
birlikte Polonya’da oturma
iznine sahip yabancÕlar.

POLONYA
 Aile YardÕmlarÕ HakkÕnda
28.11.2003 tarihli Kanun.

 Kanunda öngörüldü÷ü úekilde
Portekiz’de oturma koúulu
söz konusudur.

 Bütün mukimler.

 Oturma koúuluna ba÷lÕ olarak
kiúisel
hak
sa÷layan
üniversel koruma sistemi.

ÜLKELER
PORTEKùZ
 20.12.2002 tarih, 32/02 sayÕlÕ
Kanun.
 02.08.2003 tarih, 17/03 sayÕlÕ
Kanun.

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (DEVAM)

 Federal Rejim : Oturma
koúulu aranmaz.
 Kanton Rejimleri : BazÕ
kantonlar için oturma koúulu
aranÕr.

 Federal Rejim : TarÕm iúçileri,
küçük
gelirli
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar, küçük köylüler.
 Kanton Rejimleri : YukarÕda
belirtilen kimseler ve di÷er
bazÕ çocuklar.

 Federal Rejim : TarÕm
çalÕúanlarÕ ve küçük köylüler.
 Kanton Rejimleri : TarÕmda
çalÕúmayan ücretli iúçilere,
bazÕ kantonlarda ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlara, aktif olmayan
kiúilere ödenek verilir.

ùSVùÇRE
 Federal Rejim : TarÕmda Aile
Ödenekleri
HakkÕnda
20.06.1952 tarihli Federal
Kanun.
 Sosyal Sigortalar Hukukunun
Genel Bölümü HakkÕnda
06.10.2002 tarihli Federal
Kanun.
 Kanton Rejimleri : Aile
YardÕmlarÕ HakkÕnda 26
Kanton mevzuatÕ.

833

 BazÕ hallerde oturma koúulu
aranÕr.

 Ödenek aúa÷Õdaki kimselere
ödenir :
- Ebeveyn, bir çocukla meúgul
3. kiúi, bazÕ koúullarla reúit
kimse.

 Kiúi baúÕna geliri belirli bir
düzeyi
geçmeyen
ebeveynlere
çocuklarÕn
e÷itimi için sa÷lanan mali
destek.
Miktar
çocuk
sayÕsÕna göre artÕrÕlÕr.

SLOVENYA
 2001
tarihli
Ebeveyn
YardÕmlarÕ Kanunu.
 2002 tarihli Mesleki øliúkiler
Kanunu.
 Garanti ve BakÕm Fonu
HakkÕnda 1997 tarihli Kanun.
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 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ
 Yaúa Göre FarklÕlÕklar

 Yoktur.
 Yoktur.

 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 Çocuk baúÕna aylÕk miktar : 1,
2, 3. ve sonraki çocuklar için
8,97 E, 11 E, 14 E.

 Çocuk 18 yaúÕn altÕnda
olmalÕdÕr.
 21 yaúÕndan önce okul
ö÷renimini bitirmiú olmalÕdÕr.
 Orta veya yüksek ö÷renime
devam ediyorsa ve önemli
veya orta derecede sakatsa
24 yaúÕna kadar yardÕm
sa÷lanÕr.

 Bireysel aile geliri ayda 105 E
yu aúmamalÕdÕr. Sakat çocuk
için aylÕk gelir sÕnÕrÕ 122 E
dur.

 Aile ödenekleri 3 yaúÕndan
küçük çocuklar için 105,40 E,
üç yaúÕn ilk ayÕndan itibaren
12,70 E, 10 yaúÕn ilk ayÕndan
itibaren 130,90 E, 19 yaúÕn
ilk ayÕnÕn baúlangÕcÕnda
152,70 E
 2 ve 3 çocuklular için çocuk
baúÕna ayda 12,80 E, 3.
çocuktan itibaren çocuk
baúÕna ayda 25,50 E ödenir.
A÷Õr sakatlar için ayda
138,30 E ödenek verilir. Çok
çocuklu aileler için ayda bazÕ
koúullarla ve ailenin gelir
durumuna
göre
çeúitli
uygulamalar vardÕr.
 Yoktur.

 Normal : 18 yaú.
 Mesleki sürekli formasyon :
26 yaú (gebe kadÕnlar,
çocuklu kadÕnlar, askerlik
hizmetinde bulunanlar ve
sakat kimseler hariç).
 øúsiz çocuklar : 21 yaú.
 Sürekli çalÕúamaz durumda
bulunan çocuklar : SÕnÕrsÕz.
 18 yaúÕnÕ doldurmuú olup ilgili
yÕlda ücreti 8.725 E yu aúan
çocuklar yararlanamazlar.

4. Yaú SÕnÕrÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

 Çocu÷un reúit olmasÕndan
sonra ödene÷in devamÕ için
çocu÷un bazÕ koúullarÕ
(ö÷renim,
formasyon)
taúÕmasÕ gerekir.

 Di÷er Koúullar

 6 gelir grubu vardÕr (bk AylÕk
Miktarlar)
 bk. AylÕk Miktarlar.

 Aile ödene÷ine esas aile
gelirine göre belirlenir. ArtÕ
gelir
kademesi
söz
konusudur. Her kademe
çocuk sayÕsÕna ve referans
gelirin asgari ücretin 0,5, 1,0,
1,5 ,1,5-2, 2,5 katÕ olmasÕna
göre de÷iúir. Referans gelir
asgari ücretin 5 katÕndan
fazla ise ödenek verilmez.

 Normal : 16 yaú.
 Mesleki ö÷renim, formasyon
yapÕyorsa : 18, 21 ve 24 yaú.
Sakat çocuklar yüksek
ö÷renimde iseler yardÕm 3 yÕl
uzatÕlÕr.
 A÷Õr
sakatlar
:
BazÕ
durumlarda 3 yÕl uzatÕlÕr.

 Ailenin referans alÕnan geliri
ulusal asgari ücretin 5 katÕnÕ
aúmamalÕdÕr.
 Çocuklar kâr amaçsÕz bir
sosyal kabul kuruluúunda
yalnÕz yaúamakta olmalÕ,
mesleki
bir
faaliyette
bulunmamalÕdÕrlar.

 Ücretliler için gelire göre farklÕ
uygulama yoktur.
 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 Federal Rejim : OvalÕk
bölgelerde ayda 110 E.
 De÷iúik bölgelerde ayda 122
E. Üçüncü çocuktan itibaren
ayda 126 E.
 Kanton Rejimleri : Kantonlara
ve çocuk sayÕsÕna göre 97 E
ile 222 E arasÕnda de÷iúir.

 Federal Rejim : Ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlarÕn yÕllÕk geliri belirli
bir düzeyi aúmamalÕdÕr.
 Kanton
Rejimleri
:
Ödeneklerin
ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlara
veya
aktif
olmayanlara
ödendi÷i
kantonlarda ödenek ilke
olarak
gelir
koúuluna
ba÷lÕdÕr.
 Federal Rejim : Normal 16
yaú. Ö÷renim, çÕraklÕk : 25
yaú. HastalÕk veya sakatlÕk
halinde : 20 yaú.
 Kanton Rejimleri : Normal 16
yaú.
Di÷er
durumlarda
ilgisine göre 18, 20, 21, 25
yaú.

 Yoktur.

 bk AylÕk Miktarlar.

 Ödenek gelirle orantÕlÕdÕr.
Ailenin ait oldu÷u gelir grubu
dikkate alÕnÕr.
 Çocuk tek ebeveynli ailede
yaúÕyorsa ödenek miktarÕ %
10 artÕrÕlÕr.
 Çocuk okula gitmiyorsa ve
bakÕm
ödene÷inden
yararlanmÕyorsa ödeneklerde
% 20 artÕú yapÕlÕr.

 Normal : 18 yaú.
 Ö÷renim veya formasyon
halinde : 26 yaú.
 Önemli sakatlÕk halinde : 26
yaú.

 Reúit bir yararlanÕcÕ aúa÷Õdaki
úartlarÕ yerine getirmelidir :
- Yetim olmak veya ebeveynsiz
yaúamakta olmak, yardÕm
kararÕ Sosyal øú Merkezi
tarafÕndan onaylanmÕú olmak.
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2.
Çocuk
Ödene÷i

BakÕm

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

3. Koúullar

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ana ve babalar. østisnai
hallerde bu hak zorunlu
de÷ildir.
 Gelirin tavanÕ takvim yÕlÕ için
14.600 E ya yükseltilir.
YalnÕz ödenek alan eúin
gelirleri söz konusudur.
 En geç çocu÷un 3 yaúÕnÕ
doldurmasÕna kadar günde
14,53 E (di÷er ebeveyn en
az 6 ay süre ile ebeveyn
e÷itim
ödene÷i
alÕrsa).
Ödeme daima son do÷an
çocuk için yapÕlÕr. Ço÷uz
do÷umlarda her çocuk için
tahsis edilen ebeveyn e÷itim
ödene÷ine bir Ek Miktar ilave
edilir. YalnÕz yaúayan ve
düúük gelirli aileler bir ek
ödenek (6,06 E) alÕrlar.

 Ebeveyn e÷itim ödene÷i
önceki mesleki gelire veya
zorunlu sigortaya ba÷lÕ
olmaksÕzÕn tahsis edilen bir
aile yardÕmÕdÕr.

 Yoktur.

 Aile ödeneklerine ek olarak
maktu do÷um yardÕmÕ (çocuk
baúÕna 104 E).

 AylÕk miktar : 83 E.

 24 ay zarfÕnda çocuk bakÕm
ödene÷i alanlara ödenir.

 Ana ve baba veya çocu÷un
gerçek vasisi.

 Sabit oranlÕ yardÕm türü olarak
genel vergi ile finanse edilen
üniversel rejim.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Aranmaz.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.

 Federal Rejim : Do÷um
ödene÷i yoktur.
 Kanton Rejimleri : 10 kanton
do÷um ödene÷i öder. Do÷um
baúÕna kantona göre 386 E
ila 966 E ödenir. 10
kantondan 5 i evlatlÕ÷a kabul
ödene÷i verir.
 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 Aranmaz.

 Uygulanmaz.

 Yoktur.
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 Kreú Giderleri : Ebeveynlerin
mali katÕlÕmÕ çocu÷un okul
giderlerine
dayanÕr.
Ebeveynler asgari % 10,
azami % 80 katÕlÕmda
bulunurlar. Bu miktarda okul
giderlerinin
tamamÕ
arasÕndaki farkÕ Belediye
öder. Sosyal Mali yardÕm
alan ebeveynler ödemeden
ba÷ÕúÕktÕrlar (bk. Tablo XI –
Gelir Garantisi – Primsiz
Genel Asgari YardÕm).

 Bebek Giysi TakÕmÕ : Ana
veya babasÕ sürekli olarak
Slovenya’da oturan bir yeni
do÷an çocuk için bebek giysi
ödemesi yapÕlÕr.

 Temel ilkelerde belirtildi÷i gibi.

 Aranmaz.

 Bk. Tablo IV – AnalÕk

 Bk. Tablo IV – AnalÕk øzni ve
Çocuk BakÕm Ödene÷i.
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 Sosyal yardÕm mevzuatÕna
göre lojman veya kira
yardÕmÕ yapÕlÕr. Belirli oranda
çocuk indirimi uygulanÕr.

6.Di÷er YardÕmlar
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 Normal aile yardÕmlarÕ.

3. Yetimler
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 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile yardÕmlarÕ.

Özel Durumlar
1. øúsizler
2. AylÕk Sahipleri

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek

 Aile Ödene÷i : Özel yardÕm
yoktur. Ebeveyn e÷itim
ödene÷i: BazÕ koúullarla
günde 6,06 E. YalnÕz
yaúayan ebeveyne vergi
indirimi : Kiúisel vergi
ödemesinden yÕlda 314 E
düúülür.
 En az % 50 sakat olan veya
sürekli iúgöremez durumda
bulunan sakat çocuk için
ayda 138,30 E artÕrÕlmÕú aile
ödene÷i verilir. Ödenekler
bazÕ koúullarla sÕnÕrsÕz olarak
ödenir.
 Avusturya’lÕ olmayan çocuklar
veya
mutat
olarak
Avusturya’da oturan yabancÕ
uyruklu çocuklar için son 6.
ay için bir icrai takip olmuúsa
konu ile ilgili kimselere
ödenir.

3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

 Normal aile ödenekleri.
 YaúlÕlÕk, sakatlÕk ve ölüm
mevzuatÕna göre ek tÕbbi
yardÕmlar (Bk. Tablo VI –
YaúlÕlÕk.)
 Normal aile yardÕmlarÕ.

 BazÕ úartlarla referans ücretin
% 80 i tutarÕnda hasta çocuk
ödene÷i verilir. Her yÕl okula
baúlama döneminde ek
yardÕm sa÷lanÕr. DÕú E÷itim
Ek Ödene÷i : Her yÕl Eylül
ayÕnda çocuk baúÕna 19 E
ödenir. AyrÕca, her yÕl Eylül
ayÕ ile izleyen takvim yÕlÕnÕn
haziran
ayÕ
arasÕndaki
sürede
çocuk
baúÕna
ö÷renim yÕlÕnÕn ilk 10 ayÕ
zarfÕnda 17 E ödenir.

 Yoktur.

 Gelir durumu söz konusu
olmaksÕzÕn yaú ve sa÷lÕk
kriterine göre bazÕ koúullarla
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i verilir.

 Tek çocuk yetiútiren ve iúsizlik
yardÕmÕ almayan ana, baba
veya vasiye ayda 83 E
ödenir. AynÕ kimseye, geliri
belirli bir düzeyi aúmÕyorsa
veya çocuk sakatsa 35 E ek
ödeme yapÕlÕr.

 Normal aile yardÕmlarÕ.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 BazÕ úartlarla bir defada
187,19 E cenaze gideri
ödenir. Ailenin referans geliri
% 50 nin altÕnda ise ve
yararlanÕcÕ
ö÷renim
yapÕyorsa
6-16
yaú
arasÕndaki aile ödene÷i
yararlanÕcÕlarÕna
ödenen
ödenek ilk gelir kademesine
tabi aile ödene÷i tutarÕna
eúittir.

 Yoktur.

 Sakat çocuklar için aile
ödeneklerine çeúitli koúullarla
ek yardÕm sa÷lanÕr.

 Yoktur.

 Bk. AylÕk sahipleri.

 Bk. Tablo X – øúsizlik.
 2. ve 3. Ayakta sa÷lanan
çocuk gelirleri (Bk. Tablo VVI)

 Federal Rejim : TarÕm
iúçilerine ayda 64 E ödenir.
 Kanton Rejimleri : 12 kanton
çÕraklar ve 25 yaúÕn altÕndaki
ö÷renciler için aile ödene÷i
yerine daha yüksek düzeyde
mesleki formasyon ödene÷i
öder. Bir Kanton ayda 85 E
aile ödene÷i verir.

 Bütün kantonlar bir geçim
aidatÕ avansÕ öderler.

 1. kanton özel ödenek öder.

 Yoktur.

 Normal aile ödenekleri.

 Normal aile ödenekleri.
 Normal aile ödenekleri.

 Bir çocuk bazÕ úartlarla
avanstan yararlanÕr. Nafaka
aylÕ÷Õ belirli bir miktarÕn
altÕnda ise anlaúma ile veya
kararla tespit edilen miktara
tekabül eder. Karar Slovenya
Garanti ve Geçim Fonu
tarafÕndan alÕnÕr.
 Ebeveyn ödene÷i ana, baba
ve di÷er kiúiler için de÷iúen
úartlarla
çocu÷un
do÷umunda analÕk/babalÕk
ödene÷i ebeveyn evlatlÕk
ödene÷i ve analÕk ödene÷i
almÕyorlarsa azami 305 gün
süre ile mali yardÕm sa÷lanÕr.

 BazÕ koúullarla ödenir.

 Çocuk tek ebeveynli ailede
yaúÕyorsa aile ödeneklerine
% 10 zam yapÕlÕr.
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3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

 Çocuk veya yararlanÕcÕnÕn Slovakya’da
sürekli veya geçici olarak oturmasÕ
gerekir.

 Slovakya’da sürekli veya geçici olarak
oturan :
- Ebeveynler, evlatlÕk veya bakmak
üzere çocuk kabul eden ebeveynler,
geçindirilen reúit çocuklar.

 Vergi ile finanse edilen, geçindirmekle
yükümlü olduklarÕ çocu÷u veya
çocuklarÕ bulunmayan (Slovakya’da
oturan) herkese sabit miktar olarak
yardÕm sa÷layan üniversel sistem.

SLOVAKYA
 Çeúitli adlarla (aile ödenekleri,
ebeveyn
ödenekleri,
do÷um
ödenekleri, bakÕm kabul yardÕmÕ, aile
destek yardÕmlarÕ, sosyal yardÕm, gelir
vergisi,
istihdam
servisleri)
düzenlenen 1998, 2002, 2003 ve
2004 tarihi Kanunlar.

 Ek
e÷itim
ödene÷inden
malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm
sa÷lÕk yardÕmlarÕ primleri
kesilir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Hükümet kararÕ ile yÕlda bir
kez artÕú yapÕlÕr.

 Çocuk Finladiya’da oturmalÕdÕr.

 Çocuk bakan ebeveyn veya kimse.

 Finlandiya’da oturan çocuklar için
maktu yardÕm.

 Çocuk øsveç’te oturmalÕdÕr.

 Aile ödene÷i genel olarak anaya veya
özel talep halinde veya bakÕm
de÷iúikli÷i sonucu babaya ödenir.

 Aile ödenekleri sistemi øsveç’te oturan
çocuklar için zorunlu ve üniversel bir
sistemdir. Vergi ile finanse edilir ve iki
kÕsÕmdan oluúur : 1) Esas Aile
Ödene÷i, 2) Çok Bireyli Aileler Ek
YardÕmÕ.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Temel ürünlerdeki geliúmeye
göre yÕlda bir kez Ocak ayÕ
sonunda yapÕlÕr.

 Genel
olarak,
oturmalÕdÕr.

çocuk
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ülkede

 Bir veya birden fazla çocu÷un
e÷itiminden sorumlu kimseler .

 16 yaúÕndan (bazÕ durumlarda 19
yaúÕndan)
küçük
çocuklarÕn
ebeveynleri için vergi ile finanse
edilen primsiz sistem.

BùRLEúùK KRALLIK
 Sosyal Güvenlik Primleri ve YardÕmlarÕ
HakkÕnda 1992 tarihli Kanun.

 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.
 Aile
ödenekleri
kazalar
sigortasÕ
anlamÕnda
sigortaya tabi kazanca
dahildir.

 Vergi alÕnÕr.

 Federal Rejim : Ekonomik
geliúmeye göre yapÕlÕr.
 Kanton Rejimleri : Otomatik
de÷erlendirme yapÕlmaz.

ÜLKELER
FùNLANDùYA
ùSVEÇ
 21.08.1992 tarihli Aile Ödenekleri  Genel Aile Ödenekleri hakkÕnda 1947
Kanunu.
tarihli Kanun.
 Nafaka AylÕklarÕ AvanslarÕ hakkÕnda
1996 tarihli Kanun.
 Lojman Ödenekleri hakkÕnda 1992
tarihli Kanun.

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (DEVAM)

 Yoktur.

 Yoktur.

de÷erlendirme

 Yoktur.

 Otomatik
yapÕlmaz.

 Yoktur.

 Aile ödenekleri : Uygulanmaz.
Ebeveyn E÷itim Ödene÷i :
Uygulanmaz.
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3. Koúullar

 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ
 Yaúa Göre FarklÕlÕklar
Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler
2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar
 Yoktur.
 Yoktur.

 Aile ödene÷i gibi.

 Çocuk bakÕmÕnÕ kabul eden veya
evlatlÕk edinen sürekli veya geçici
mukimler.
 En az 3 yaúÕndan (sa÷lÕk sorunu varsa
6 yaúÕndan) küçük çocuklarÕn tam gün
bakÕma tabi olmalarÕ gerekir. Çocuk
ve yararlanÕcÕ sürekli veya geçici
olarak Slovakya’da oturmalÕdÕr. Çocuk
Ana Okuluna kayÕtlÕ olmamalÕ veya
sa÷lÕk sorunu nedeniyle 4 saatten az
süre ile Ana Okuluna gitmelidir.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 1 ila 4 çocuk için : 100,00 E, 110,50 E,
131,00 E, 151,50 E ve 5 ve daha
fazla çocuk için 172,00 E.
 YalnÕz yaúayan ebeveyn için çocuk
baúÕna 38,60 E artÕú yapÕlÕr.
 Yoktur.

 17 yaú.

 Yoktur.

 Aile Ödene÷i : Çocuk baúÕna 12 E.

 Zorunlu ö÷renimin sona ermesine
kadar(16 yaú), ancak tam gün mesleki
formasyon gören kimseler, üniversite
ö÷rencileri ve hastalÕk veya sakatlÕk
nedeniyle ö÷renim yapamayan veya
çalÕúamayan kimseler için yaú sÕnÕrÕ
25 tir.

4. Yaú SÕnÕrÕ

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

 YararlanÕcÕ, uzman kurumun tam
baktÕ÷Õ çocuklardan bu kurum dÕúÕnda
bakÕlmasÕna Mahkemece karar verilen
çocuk bakÕcÕsÕ kimse olmalÕdÕr.

 Di÷er Koúullar

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ayda 104 E.
 Çok bireyli aileler için ek yardÕm : 3.
çocuk için 28 E, 4. çocuk için 83 E, 5
ve daha fazla çocuk için 104 E.

 16 yaú (bir yüksek ö÷retim kurumunda
e÷itim gören çocuklara benzeri bir
ödenek verilir).

 Çocuk 6 aydan az bir süre için
øsveç’ten ayrÕlÕrsa aile ödene÷i
ödenmeye devam eder.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Evli çiftin en büyük çocu÷u : 106 E.
 Di÷er her çocuk için : 71 E.

 Hak sahipleri ile ilgili Göçmen Statüsü
baúka bir sÕnÕrlandÕrma veya úart
öngörmez. østisnalar : SÕ÷ÕnmacÕlar,
EEE’ye taraf ülke vatandaúlarÕ,
bunlarÕn aileleri ve ülkeler arasÕ özel
anlaúmalar kapsamÕna girenler.
Çocuk ve hak sahibi kimse
øngiltere’de müúterek yaúamalÕ ve
oturmalÕ veya hak sahibi geçindirdi÷i
çocuk parasÕnÕ ödemelidir. Birden
fazla kiúi aynÕ çocuk için talepte
bulunursa ödeme çocukla müúterek
yaúayan kimseye yapÕlÕr. Bir tek kiúi
bireysel olarak her hafta her çocuk
için yardÕm alÕr.
 Normal : 16 yaú veya okuyorsa 19 yaú.
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 Bk. Tablo XI – Gelir Garantisi.

 Devlet muhtaç durumda bulunan
kimseler için Mahkemece tespit edilen
nafaka aylÕ÷Õ düzeyinde bir sosyal
yardÕm öder.

 Ebeveynin aylÕk gelirleri ortalama aylÕk
ücretin 6 katÕndan fazla ise (904 E) 25
yaúÕna kadar her çocuk için yalnÕz
yaúayan ebeveynlere vergi indirimi
(bonus fiscal) yapÕlÕr. Prim miktarÕnda

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek

5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ

6.Di÷er YardÕmlar

 Ana okullarÕ için ödenek verilir. Sadece
sürekli mukim kadÕnlar ço÷uz do÷um
yaptÕklarÕnda yaúa ba÷lÕ olarak 54 E,
66 E veya 70 E alÕrlar.

 Yoktur.

BakÕm

 Do÷um ödene÷i yalnÕz sürekli
mukimlere verilir. Her çocuk için ikiz
do÷umlarda % 50 artÕú yapÕlÕr. Maktu
çocuk bakÕm ödene÷i (aileye
yerleúme yardÕmÕ olarak) : 134 E (iki
defada ödenir).

 Ebeveyn ödene÷i : 94 E veya 30 E
(ebeveynler gelir alÕyorsa).

3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

2.
Çocuk
Ödene÷i

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

4.YardÕmlarÕn MiktarÕ
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 Orta gelirli ailelere gelir koúullu olarak
lojman ödene÷i verilir.

 A÷Õr sakat veya kronik hastalÕ÷a
tutulan çocuklar için 16 yaúÕna kadar
sakatlÕk tedavi ödene÷i verilir. Ailenin
mali yükümlülü÷üne göre ayrÕ miktar
söz konusudur : 76,87 E, 179,37 E
veya 313,12 E.
 Nafaka Ödene÷i : Ana veya baba
nafaka yükümlüsü de÷ilse di÷er
ebeveyn ayda 118,15 E tutarÕnda bir
“Üstlenme Ödene÷i” alÕr.

 Gebeli÷in 154. gününden itibaren
Finlandiya’da oturan kadÕnlara tÕbbi
muayeneye tabi olmalarÕ koúulu ile
analÕk ödene÷i verilir. Analar çocuk
bakÕm malzemesi ile 140 E ya kadar
bir para yardÕmÕ arasÕnda tercih
yaparlar. YabancÕ bir çocu÷u evlatlÕk
edinmede giderleri karúÕlamak üzere
(çocu÷un menúeine göre) 1.900 E ile
4.500 E arasÕnda bir ödenek verilir.
 13 yaúÕna kadar ikametgâhlarÕnda
çocuk bakan veya Belediye yardÕmÕ
dÕúÕnda çözüm bulamayan kadÕnlar
için bakÕm ödene÷i verilir. Çocuk özel
bakÕma tabi ise 117,73 E özel bakÕm
ödene÷i alÕr. KÕsmi BakÕm Ödene÷i :
170 E (kadÕn çocu÷un bakÕmÕ için
haftada azami 30 saat iúinden
ayrÕlÕyorsa).
 Genel aile ödeneklerinin üstünde
yalnÕz yaúayan ebeveyne çocuk
baúÕna 36,60 E ek ödenek verilir.

 Yoktur.

 Lojman ödene÷i : Belirli ölçüde veya
alanda bir konuta ihtiyacÕ olanlara,
düúük ücretli iseler, lojman ödene÷i
verilir. Bu konuda ilgilinin gelir
durumu, aile bireyi sayÕsÕ, lojman

 YalnÕz yaúayan ebeveynler di÷er
ebeveynin bakÕm ödene÷i olarak veya
devletin tahsis etti÷i bakÕm yardÕmÕ
olarak ayda 128 E garantili bir miktar
alÕr.

 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Bk. Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ.

 Yoktur.

 Do÷um ödene÷i : YabancÕ uyruklu bir
çocuk evlatlÕk alÕndÕ÷Õnda 4.375 E.

 Yoktur.
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 Nafaka aylÕklarÕ tahsisini 1991 den beri
Çocuklara
Destek
Kanunu
düzenlemektedir.
Bu
konuda
basitleútirilmiú yeni bir rejim 3 mart
2003 te yürürlü÷e girmiútir. Bu kanuna
göre nafaka aylÕ÷Õna hak kazanma
koúullarÕ ve kurallarÕ çeúitli boyutlarda
iúlemlere yer vermektedir.
 Düúük gelirli kimseler için vergi indirimi
: Primsiz (gelir koúullu olarak ve
haftada en az 16 saat çalÕúÕyorlarsa
veya hafta olarak kabul edilen bir süre
iú yapÕyorlarsa).

 YalnÕz yaúayan ebeveynler için en
yüksek yardÕm miktarÕ Haziran 1998
den beri bazÕ talepler için
karúÕlanmaktadÕr.
 Bk. Tablo V – Malüllük. – Sakat çocuk
bakÕm ödene÷i.

 Düúük gelirli kimseler için vergi indirimi
çerçevesinde çocuk bakÕm ödene÷i
verilebilir. Bu, vergi kredisi iúlerinden
az ücret alanlar içindir. Bu talep
yararlanmak için talep sahibi bazÕ
koúullarÕ yerine getirmek zorundadÕr.

 AnalÕk Sübvansiyonu : Sosyal Fondan
741 E: Gelir koúuluna ba÷lÕ olarak
ödenek alan kimseler için do÷um
ödene÷i, do÷um ve evlatlÕk ödene÷i
olarak her çocuk için ödenir.

 Yoktur.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

Yeniden
Deøerlendirme

2. AylÕk Sahipleri
3. Yetimler

Özel Durumlar
1. øúsizler

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Hükümet kararÕ ile geçim úartlarÕna
göre ÇalÕúma Sosyal øúler ve Aile
BakanlÕ÷Õnca
ebeveyn
ödene÷i
yeniden tespit edilir.

 Normal aile ödenekleri artÕ aile
hizmetleri ödene÷i : øú arayan
kimselere, iú piyasasÕna girmek üzere
hazÕrlananlara,
formasyona
katÕlanlara (e÷itim giderlerine iliúkin
gider iadesi olarak) : 1. çocuk için
ayda 30 E, di÷er çocuklar için 22 E.
 Normal aile yardÕmlarÕ.
 Normal aile yardÕmlarÕ.

indirim : Ücretlinin 25 yaúÕna kadar
geçindirmekle yükümlü olmadÕ÷Õ her
çocuk için % 0,5 ile % 4,0 arasÕnda
indirim uygulanÕr. Devlet yardÕmÕ
olarak kÕsmi gider iadesi yapÕlÕr. Asker
aileleri için çocuklarÕn yaúlarÕna göre
aile destek yardÕmÕ sa÷lanÕr. Aile
yerleúimi ile ilgili baúka yardÕmlar da
vardÕr. Çocuk kabul edenlere gider
iadesi uygulanÕr. BakÕm evlerine
yardÕmlar sa÷lanÕr.

 HastalÕk sigortasÕ primleri vergiye tabi
tüm gelirler, çocuk bakÕm ödene÷i için
ödenir, baúkaca prim kesintisi yoktur.

 Aile ödenekleri, analÕk ödene÷i, evlatlÕk
ödene÷i, sakat çocuklarla ilgili özel
ödenekler vergiye tabi de÷ildir.
 Aile ödenekleri, ikametgâhta çocuk
bakÕm ödene÷i ve analÕk ödene÷ine
iliúkin de÷erlendirmeyi DanÕútay
yapar.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Sakat çocuk tedavi ödene÷i ve nafaka
ödene÷i geçim endeksine göre
yeniden de÷erlendirilir.
 Aile ödenekleri, ikametgâhta çocuk
bakÕm ödene÷i ve analÕk ödene÷i
DanÕútay’ca de÷erlendirilir.

 Bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk.
 Bk. Tablo VII – Ölüm.

 Bk. Tablo X – øúsizlik.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Parlamento kararÕ ile yapÕlÕr.

 Normal aile yardÕmlarÕ.
 Normal aile yardÕmlarÕ.

 Normal aile ödenekleri.

alanÕ ve bedeli nazara alÕnÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Aile ödenekleri, vesayet ödene÷i,
düúük gelirli kimseler için vergi
indirimi ve çocuk vergi indirimi vergiye
tabi de÷ildir.

 Normal aile ödenekleri.
 Vesayet ödene÷i : Aile ödeneklerinden
ayrÕ olarak, yetimlere (bazÕ hallerde
ana veya babadan yetimlere) ödenir.
Miktar, en yüksek aile ödene÷i en
büyük çocu÷a veriliyorsa, haftada 14
E dur.
 Genel olarak fiyatlardaki geliúmeye
göre yÕlda bir kez yapÕlÕr.

 Normal aile ödenekleri.

 Çocuk için vergi indirimi : Düúük gelirli
olup çocuk geçindirenlere uygulanÕr.
 Lojman ödene÷i : Bk. Tablo XI – Gelir
Garantisi.
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4.YardÕmlarÕn MiktarÕ

3. Koúullar

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

 Aile Gelirine Göre
Miktar FarklÕlÕklarÕ
 Yaúa Göre FarklÕlÕklar
Eøitim Ödeneøi
1. Temel ølkeler

5. YardÕmlar
 AylÕk Miktarlar

4. Yaú SÕnÕrÕ

3. Koúullar
 Çocuklar øçin Oturma
Koúulu
 Di÷er Koúullar

2.Uygulama AlanÕ
 YararlanÕcÕlar

Yürürlükteki Mevzuat
Aile Ödenekleri
1. Temel ølkeler

Konular

 Bilgi yoktur.

 Bu ödenek analara veya duruma göre babalara, evlatlÕk edinen ebeveynlere, ücretli
ek analÕk izni sonrasÕnda gebelik veya do÷um için ödenen yardÕmlarÕn sona
ermesinden sonra ödenen bir yardÕmdÕr. Ödeme ilk üç çocu÷un üçüncü yaú
gününe kadar (izleyen çocuklar için 6 ay süre ile sÕnÕrlÕ olarak) yapÕlÕr. Çocu÷un 3.
yaú gününe kadar ana maddi olmayan bazÕ avantajlardan ibaret bakiyesiz izin
talebinde bulunabilir.

 Bilgi yoktur.

 Bilgi yoktur.

 Bilgi yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ana, baba veya çocuklarÕn bakÕmÕnÕ sa÷layan ve bir iúte çalÕúmayan üstsoy
ebeveyn veya evlatlÕk edinen veya çocuk kabul eden ebeveynler.
 E÷itim izni sona erdi÷inde, çocuk öldü÷ünde, çocuk bir kamu yetimhanesinde
bulundu÷unda veya evlatlÕk olarak kabul edildi÷inde ödenek kaldÕrÕlÕr. Asgari
sigortalÕlÕk süresi aranmaz.
 Maktu yardÕmlar aylÕk asgari ücrete eúittir. Ücretli izin almayan kimseler asgari
ücretin % 50 sine eúit bir telafi yardÕmÕ alÕrlar (bundan babalar ve çocuk kabul
eden aileler de yararlanÕr).

 Yoktur.

 Ödenekler anaya veya çalÕúmayan babaya veya besleyici ebeveyne ödenir. Çocuk
baúÕna yardÕm miktarÕ ailedeki çocuk sayÕsÕna ba÷lÕdÕr :
- 1. çocuk : 4,3 E.
- 2. çocuk : 4,4 E.
- 3. çocuk : 4,6 E.
- 4. çocuk : 4,3 E.
- økiz çocuklarÕn her biri 9,20 E
 Yoktur.

 Normal koúullar : 16 yaú.
 Tam süreli ö÷renciler : 18 yaú.
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 Çocuk Ödene÷i : Çocu÷un Romanya’da mukim olmasÕ gerekir.
 E÷itim Ödene÷i : Sürekli mukimler.
 Çocuk Ödene÷i : Okul ça÷Õndaki çocuklar fiilen okumakta olmalÕdÕrlar.
 E÷itim Ödene÷i : Öngörülen yaú sÕnÕrlarÕ içinde en az iki çocu÷a sahip olmak
gerekir (çocuklar birinci veya ikinci derecede sakat veya malül olmalÕdÕrlar).
 Normal koúullar : 16 yaúÕna kadar.
 Yüksek veya mesleki Ö÷retim Ö÷rencileri : 18 yaúÕna veya ö÷renimler bitinceye
kadar.

 Zorunluluk yoktur.

 Çocuk Ödene÷i : Sakat çocuklar için : 260.000 ROL.
 E÷itim Ödene÷i : Çocuklu Ailelerin Ek Ödenek MiktarlarÕ :
- 2 çocuk için 50.000 ROL
- 3 çocuk için 100.000 ROL
- 4 çocuk için 125.000 ROL

 Çocuk Ödene÷i : Sürekli mukimler (yabancÕ mukimlerin ve Romanya’da oturan
vatansÕzlarÕn çocuklarÕ da ödenekten yararlanÕrlar).
 E÷itim Ödene÷i : Sürekli mukimler.

 Bir çocukla meúgul kimse.

 Uyrukluk : Bulgar vatandaúlarÕ veya Avrupa Sosyal ùartÕna taraf bir ülkenin
vatandaúÕ olmak.

 Çocuk Ödene÷i : Çocuklar için devletçe ödenen yardÕm (bütün çocuklara yaygÕn
üniversel sistem).
 E÷itim Ödene÷i : Çocuklu Aileler øçin Ek Ödenek : øki veya daha fazla çocu÷a sahip
olan ailelere ödenir.

 ølgili kimsenin mesleki statüsüne göre, sigorta yardÕmÕ veya devlet sübvansiyonu
úeklinde, bir veya birden fazla çocu÷u geçindirmekle yükümlü kimselere ödenen
maktu yardÕmÕ amaçlar. Kanun kamu yetimhanelerinde yaúayan çocuklar hariç her
çocu÷un kapsama alÕnmasÕnda bütün olanaklara açÕktÕr.

ROMANYA
 Bk. Malüllük / YaúlÕlÕk.

ÜLKELER

 Bk. Malüllük / YaúlÕlÕk.

BULGARùSTAN

TABLO IX – AùLE YARDIMLARI (Devam)
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Özel Durumlar
1. øúsizler
2. AylÕk Sahipleri
3. Yetimler
Yeniden
Deøerlendirme
Vergi Yükümlülüøü
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

4. Sakat Çocuklar øçin
Özel Ödenek
5.Nafaka AylÕ÷Õ AvansÕ
6.Di÷er YardÕmlar

2.
Çocuk
BakÕm
Ödene÷i
3.YalnÕz
Yaúayan
Ebeveyn Ödene÷i

Diøer YardÖmlar
1.EvlatlÕk ve Do÷um
Ödenekleri

 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Tüketici fiyatlarÕ ile uyumlu periyodik yeniden de÷erlendirmeler yapÕlÕr.
 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.
 Tedavi ve Yer De÷iútirme Geçim Ödene÷i : Riskli çocuklarÕn tedavilerini teúviki
amaçlar, bu tür çocuklarÕ e÷iten kiúiye ve kuruluúlara her ay ödenir. Sakat
çocuklar için ödenek % 50 artÕúlÕ sa÷lanÕr. Tedavi önlemlerini yetkili kuruluúlar
alÕr. Ödenekten yararlananlar ilgililerin temsilcileri veya çocuklarÕn emanet edildi÷i
yetkili kuruluúlardÕr. Ödenek 18 yaúÕna kadar veya ö÷renimde bulunan çocuklar
için bunlarÕn okuldan mezun olmalarÕna kadar veya 26 yaúÕna kadar ödenir.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Sa÷ olan ananÕn ilk dört do÷umu için yardÕm yapÕlÕr. Miktar 1.400.000 ROL olup
yerel topluluklarca ödenir ve devlet bütçesi ile finanse edilir.

 YardÕmlar sosyal yardÕm olarak sa÷lanÕr (bk. Tablo XI – 2- Primsiz Genel Sistem).
 AynÕ kural
 Kamu yetimhanelerindeki yetimler için çocuk zammÕ ödenmez.
 Bilgi yoktur.

 MiktarÕ aynÕ anadan do÷an çocuk sayÕsÕna göre de÷iúen aúa÷Õdaki mebla÷lar :
- 1. çocuk : (aylÕk asgari ücretin 1 katÕ),
- 2. çocuk : (aylÕk asgari ücretin 2 katÕ),
- 3. çocuk : (aylÕk asgari ücretin 2,5 katÕ),
- 4. çocuk : (aylÕk asgari ücretin 1 katÕ),
økiz çocuklar için ödenen ödenek en yüksek miktara tekabül eder.
 8. ayÕn sonuna kadar emzikli analar için çalÕúma süresindeki indirim hekim
tavsiyesine göre uzatÕlabilir.
 YalnÕz yaúayan analar (evlatlÕk edenmiúlerse dahi) her ay aúa÷Õdaki miktarlarda ek
aile yardÕmÕ alÕrlar :
- 1. çocuk : 4,5 E (ikinci çocu÷un do÷umundan sonra 4,6 E).
- 2. çocuk : 4,6 E.
- 3. çocuk : 4,8 E.
Ailenin üçüncü çocuktan sonra ikizleri olmuúsa ikizlerin her biri için 9,6 E.
 AylÕk aile yardÕmlarÕ iki misli ödenir ve ilave olarak asgari ücretin % 70 ine eúit bir
ek yardÕm sa÷lanÕr.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Yoktur.
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 Staj Süresi

 SigortalÕlÕk süresi: Son 24
ayda 52 hafta, 25 yaúÕndan

 øúsiz kimse: østihdam
Bürosunun emrinde
olmalÕdÕr, iúsiz durumda olup
çalÕúmaya elveriúli olmalÕdÕr,
iúsizlik sigortasÕ haklarÕnÕ
kaybetmiú olmalÕdÕr.

 Bütün ücretliler, çÕraklar,
istihdam önlemlerine
katÕlanlar. Asgari istihdam
eúi÷i altÕnda zorunlu sigorta
uygulanmaz.

Uygulama AlanÖ

Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

 Bütün ücretliler ve benzeri
kimseler için zorunlu sosyal
koruma sistemi.

ÜLKELER
AVUSTURYA
 KasÕm 1977 tarihli øúsizlik
SigortasÕ Kanunu.
 KasÕm 1973 tarihli Özel
YardÕm Kanunu

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular
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 KayÕttan önceki 18 ayda en az
365 takvim günü.

 Sürekli mukim veya sÕ÷ÕnmacÕ
olmalÕ, iú aramakta olmalÕ,
østihdam Bürosuna kayÕtlÕ
olmalÕ, sigortalÕlÕk süresini
tamamlamÕú bulunmalÕ, en
az 18 yaúÕnda, kadÕnsa 60,
erkekse 65 yaúÕn altÕnda
olmalÕdÕr.

 østihdam, tarÕm dÕúÕ faaliyetler
ve di÷er ücretli faaliyetler
esasÕna dayalÕ olarak sosyal
güvenlik sistemine göre
sigortalÕ olan kimseler (aylÕk
ücretlerin ulusal asgari
ücrete eúit veya ondan fazla
olmasÕ koúulu ile).

 øúverenlerin sabit oranlÕ
yardÕmlarÕnÕ oluúturan
primleriyle finanse edilen,
ekonomik faaliyete ba÷lÕ
haklarÕ içeren dayanÕúma
sigortasÕ rejimi.

POLONYA
 østihdam ve øúsizli÷in
Önlenmesi HakkÕnda AralÕk
1994 tarihli Kanun.

 øúsizlik sigortasÕ: øúsizlikten
önceki 24 ay zarfÕnda en az

 øúsizlik sigortasÕ: øúsiz
çalÕúmaya hazÕr olmalÕ,
østihdam Bürosuna kayÕtlÕ
olmalÕ, malüllük veya yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ almamalÕ, iúsizlik
ödene÷i hakkÕ sona ermiú
olmalÕdÕr.

 Bütün sigortalÕ ücretliler,
çalÕúabilir duruma geldikleri
için sa÷lÕk durumlarÕnÕn
düzeldi÷i kabul edilen
(malüllük aylÕ÷Õ kaldÕrÕlmÕú)
kimseler.

 Ücretliler için tescilli ücrete
ba÷lÕ ödenekleri içeren
zorunlu sosyal sigorta
sistemi.

PORTEKùZ
 Nisan 1999 ve MayÕs 1999
tarihli KHK ler.

TABLO X – ùúSùZLùK

 SigortalÕ: øúsiz olmalÕ, nazara
alÕnacak düzeyde iú kaybÕna
u÷ramÕú bulunmalÕ, øsviçre’de
oturmalÕ zorunlu ö÷renimini
tamamlamÕú olmalÕ, 1. Ayak
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almamalÕ, prim
ödeme úartÕnÕ yerine getirmiú
olmalÕ , çalÕúmaya elveriúli
olup kontrol úartlarÕnÕ yerine
getirmiú olmalÕdÕr.
 øúsizlikten önceki 2 yÕllÕk
çerçeve süre de 12 ay prim

ùSVùÇRE
 Zorunlu øúsizlik SigortasÕ ve
Ödeme Aczi Halinde Ödenek
HakkÕnda Haziran 1982
tarihli Federal Kanun.
 Sosyal Sigortalar Hukukunun
Genel Bölümü HakkÕnda
Ekim 2000 tarihli Federal
Kanun.
 Ücretliler için aúa÷Õdaki
risklere karúÕ zorunlu sigorta:
- Tam iúsizlik,
- KÕsmi iúsizlik,
- øúverenin ödeme aczi,
- øúsizli÷in önlenmesi ve
iúsizlikle mücadeleye (iú
piyasasÕna) iliúkin önlemler.
 1. Ayak yaúlÕlÕk aylÕ÷Õndan
yararlanma hakkÕnÕn
do÷masÕna kadar bütün
ücretliler.
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 øúsizlik Ödene÷i: Önceki 18 ay
zarfÕnda en az 12 ay tam gün

 øúsizlik ödene÷i ve yardÕmÕ
için yasal koúullar yerine
getirilmiú olmalÕdÕr.

 øúsizlik ödene÷inden
yararlanan zorunlu ve iste÷e
ba÷lÕ kimi sigortalÕlar dahil
çeúitli kiúi gruplarÕ, yabancÕ
ülkedeki çalÕúmalarÕndan
ayrÕlÕrken iúsizlik ödene÷i
almayanlar, yabancÕ bir
ülkede çalÕúan Sloven
vatandaúlarÕnÕn eúleri
(yurtdÕúÕna çÕkmadan önce
istihdam edilmiú idiyseler).

 Sigorta: øúsizlik ödene÷i.
 YardÕm: iúsizlik yardÕmÕ.

SLOVENYA
 østihdam ve øúsizlik SigortasÕ
HakkÕnda Kanun.
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 Bekleme Süresi

 Gelir Koúulu

 øúsizlik Ödene÷i: Ayda asgari
316,19 E ücret alÕnan bir
çalÕúmadan elde edilen
gelirler ödenekte indirimi
gerektirmez. Bu miktarÕn
üstündeki bir gelir ödene÷i
tamamen iptal ettirir. 1 ayÕn
altÕndaki istihdamlar için
(ba÷ÕmsÕz çalÕúmalar dahil)
özel düzenlemeler vardÕr.
Kritik hallerde iúsizlik
yardÕmÕ: ølgilinin, eú veya
metresinin gelirleri nazara
alÕnÕr. Geçici ödenekler
iúsizlik ödene÷i gibidir.
 Yoktur. øúçinin kusuru halinde
ödenek 4 hafta askÕya alÕnÕr.

küçük olanlar için son 12
ayda 26 hafta.

 6 takvim günü.

 Ayda azami gelir ulusal
ortalama ücretin % 50 sidir.
Gelir durumunun tetkiki
yalnÕz talep sahibini
ilgilendirir.

 Süre yoktur.

 øúsizlik sigortasÕ: Gelir koúulu
aranmaz.
 øúsizlik yardÕmÕ: AylÕk
ortalama gelirler kiúi baúÕna
faaliyet sektörü için garanti
edilen asgari ücretin % 80 ini
aúamaz.

560 gün ücretli çalÕúma
(istihdam ve sosyal koruma
kapsamÕna giren iúsizler için
12 ayda 270 gün ücretli
çalÕúma) gerekir.
 øúsizlik yardÕmÕ iúsizlikten
önceki 12 ayda en az 180
gün ücretli çalÕúma gerekir.

 5 gün. Sigortaya tabi kazancÕ
belirli sÕnÕrlarÕ aúmayan
kimseler söz konusu de÷ildir.
 Genel bekleme süresini aúan
özel bekleme süresi: 25
yaúÕn
altÕndaki
çocuk
bakÕmÕndan
sorumlu
olmayan
bir
mesleki
e÷itimden yararlanmayan ve
25 yÕldan az prim ödemiú
olan kimseler için: 120 gün /
Prim
ödeme
süresinin
uygulanmadÕ÷Õ
di÷er
kimseler için: 5 gün / SÕk sÕk
iúveren de÷iútiren, sÕnÕrlÕ
sürelerle hizmet iliúkisi olan
veya mevsimlik iúlerde
çalÕúan kimseler için: 1 gün.

 Gelir koúulu yoktur.

ödemek gerekir.
 BazÕ kiúiler prim ödeme
süresinden ba÷ÕúÕktÕrlar.
 ÇocuklarÕnÕn e÷itimi ile
meúgul olan veya iúsizlik
sigortasÕnÕn yardÕmÕ
olmaksÕzÕn ba÷ÕmsÕz faaliyet
icra edenler için çerçeve süre
uzatÕlÕr.

 Bekleme süresi yoktur.

çalÕúmak gerekir.
 KÕsmi çalÕúma saatlerinin tam
gün çalÕúma saatlerine
dönüúümünden sonra sabit
bir süre zarfÕnda istihdam
edilen mevsimlik iúçiler için
önceki 18 ay zarfÕnda asgari
prim ödeme koúulu
uygulanÕr. øúsizlik yardÕmÕ
iúsizlik sigortasÕ haklarÕnÕn
sona ermesinden sonra
ödenir.
 øúsizlik ödene÷i: Gelir koúulu
uygulanmaz.
 øúsizlik yardÕmÕ: bk.
YukarÕdaki Temel Koúullar.
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 Önceki ücret.

 øúsizlik ödene÷i: Baz miktar:
Günlük ücretin % 55 i. / En
düúük miktar: Aile ek
yardÕmÕnÕ içermeyen günlük
iúsizlik ödene÷i net günlük
ücretin % 60 ÕnÕ, aile yardÕmÕ
alÕyorsa % 80 ini oluúturur.
øúsizlik yardÕmÕ: øúsizlik
ödene÷i baz miktarÕnÕn % 92
sidir.

 Eú, metres, çocuklar ve
torunlar için aile ek yardÕmÕ:
Günlük miktar: 0,976 E. Eú /
Metres için aile ek yardÕmÕ
çocuklar ve küçük torunlar ile
ilgili ek yardÕmlarla ba÷lantÕlÕ
olarak sa÷lanÕr.

 Yoktur.
 øúsizlik ödene÷i sigortalÕlÕk
süresine ve yaúa göre de÷iúir
(20, 30, 39, 52 hafta süreli
ödemeler yapÕlÕr). Geçici
ödenekler yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna
kadar devam eder. øúsizlik
yardÕmÕ sÕnÕrsÕz olarak (yÕlda

 YardÕm OranÕ

 Aile Ek YardÕmÕ

 Di÷er Ek YardÕmlar
 Ödeme Süresi

 Son tam takvim yÕlÕnÕn
ortalama ücreti . 13 veya 14.
ay için yapÕlan özel ödemeler
nazara alÕnÕr. Tavan: Ayda
3.226,676 E.

 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar
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 Yoktur.
 ÇalÕúma oranÕnÕn ulusal
ortalamaya eúit veya onun
altÕnda oldu÷u bölgelerde 6
ay, fazla oldu÷u hallerde 12
ay, iki katÕ oldu÷u hallerde
bazÕ úartlarla 18 ay ödeme
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 øúsizlik ödene÷i her ay baz
iúsizlik ödene÷i ile orantÕlÕ
olarak ödenir.
 Ödenek ekonomik faaliyetin
süresine göre 1-20 yÕl ve
daha fazla süre için % 80 ila
% 120 oranÕnda de÷iúir. Baz
iúsizlik ödene÷i: Ayda 105 E.

 YardÕmlar sabit oranlÕdÕr.

 YardÕmlar sabit oranlÕdÕr.

 Yoktur.
 øúsizlik sigortasÕ: Yaúa ba÷lÕ
ödemeler:
- 30-40 yaú: 18 ay,
- Eksi 30 yaú: 12 ay,
- 30-40 yaúÕn üstündekiler : 24
ay,
- 40-45 yaú: 30 ay,

 øúsizlik ödene÷i: Referans
ücret / øúsizlik yardÕmÕ: Ulusal
asgari ücret ve aileyi
oluúturan birey sayÕsÕ.
 øúsizlik sigortasÕ: Ödenek:
Referans ücretin % 65 idir
(Azami miktar garanti edilen
azami ücretin 3 katÕ / Asgari
miktar garanti edilen asgari
ücret).
 øúsizlik Sosyal YardÕmÕ:
- YalnÕz yaúayan kimse için:
Azami ücretin % 80 i.
- Geçindirilen kimse varsa: %
100.
 Bk. YukarÕda “øúsizlik YardÕmÕ
OranÕ”.

 øúsizlik ödene÷i: øúsizli÷in
baúladÕ÷Õ tarihten 2 ay önceki
12 ayÕn ortalama günlük
ücreti.

 SigortalÕ çalÕúmasÕ halinde
almasÕ gereken mesleki
formasyon ve çocuk bakÕm
ödenekleri günlük tutarÕ
düzeyinde aile ek yardÕmÕ
alÕr. Bu yardÕm ancak çocuk
bakÕm ödeneklerinin iúsizlik
süresince ödenmedi÷i sürece
ödenir.
 Yoktur.
 Toplam 12 aylÕk süre için
azami 400 ödenek verilir.
 Çeúitli
sürelerle
ödeme
úekilleri vardÕr. Hükümet
günlük ödene÷in yüksek
oranlÕ ödendi÷i kantonlarda
azami
günlük
ödenek

 Sigortaya tabi kazancÕn % 80
i / BazÕ kimseler için 90 E
nun üstünde tam günlük
ödenek
alan
çocuk
geçindirmeyen ve malül
olmayan sigortalÕlar için % 70
i.

 Sigortaya tabi kazanç: YaúlÕlÕk
ve ölüm sigortasÕ baz rejim
(1. ayak) anlamÕnda bir
referans süresi boyunca
genel olarak ödenekten
önceki son 6 ay prim ödeme
süresi, bir veya birden fazla
iúten elde edilen belirleyici
ücret.
Prim
ödeme
süresinden ba÷ÕúÕk kimselere
özel kurallar / maktu
miktarlar) uygulanÕr. Tavan:
Ayda 5.733 E.
 Sigortaya tabi kazanç.
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 Yoktur.
 øúsizlik ödene÷i: Prim ödeme
süresi ile orantÕlÕdÕr. 1-25 yÕl
ve daha fazla süre ile prim
ödemiú olanlar için 3 ayla 34
ay arasÕnda ödeme yapÕlÕr.

 Yoktur.

 øúsizlik ödene÷i: Önceki
ücretler.
 øúsizlik
yardÕmÕ:
Yasal
referans ücret.
 øúsizlik ödene÷i: ølk 3 ay için
referans ücretin % 70 i,
izleyen aylar için % 60 Õ.
 Azami miktar: Yasal referans
ücretin % 100 ü.
 øúsizlik yardÕmÕ primsiz ve
vergisiz yasal referans
ücretin % 80 i.

 SigortalÕ: øú iliúkisi mevzuatÕna
ve
malüllük ve yaúlÕlÕk
sigortasÕ mevzuatÕna uygun
olarak
telafi
edici
yardÕmlardan
yararlanÕyor
idiyse iúsizli÷in baúladÕ÷Õ
tarihten önceki 12 ay
zarfÕnda alÕnan tavansÕz aylÕk
ortalama ücretler.
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KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 YaptÕrÕmlar

 ÇalÕúma saatlerinde indirim
halinde iúverence kÕsmi
iúsizlik ödene÷ine konu teúkil
eden durumdur.
 ønúaat sektöründe do÷al
felaket ödene÷ine konu teúkil
eder.
 YaúlÕ kimseler için kÕsmi süreli
çalÕúma
ödene÷i:
bk.

 øúsizlik
ödene÷i;
iúsizlik
yardÕmÕ, geçici ödenekler ve
yaúlÕ kimselerle ilgili geçici
kÕsmi süreli ödenekler,
hastalÕk
ödenekleri
ve
aylÕklarla birleúmez.
 øúsizlik
ödene÷i,
iúsizlik
yardÕmÕ ve geçici ödenekler:
Ba÷ÕúÕklÕ÷a tabi transfer
ödemeleri ile birleúme asgari
istihdam eúi÷ine (ayda
316,19 E) kadar mümkündür.

 Önerilen bir iúin reddi halinde
6 hafta, tekrarÕ halinde 8
hafta ödenek verilmez.

bir kez) tahsis edilir. YaúlÕlar
için geçici ödemeler vardÕr.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Mümkündür.

 Aile ödenekleri ile birleúme
mümkündür.

 Para yardÕmlarÕnÕ haksÕz yere
alan kimseler bu hususta
verilecek kararÕn yürürlük
tarihinden itibaren 14 gün
içinde aldÕklarÕ yardÕmlarÕ
geri öderler. Miktarlar idari
düzenlemelere tabidir.

 KÕsmi süreli çalÕúma: øúsiz
kimsenin, iúsizlik sigortasÕ
yararlanÕcÕsÕnÕn kÕsmi süre ile
çalÕútÕrÕldÕ÷Õ durumdur.
 Geçici
çalÕúma
indirimi:
Konjöktürel, teknik, do÷al
felaketle ilgili veya iúyerini
etkileyen bir durumla ilgili
nedenlerle
çalÕúma

 Tam süreli bir çalÕúmadan
elde edilen gelirle birleúme
olmaz.

 øúsizlik yardÕmÕ: Ödenek
hakkÕnÕn sona ermesinden
sonra yukarÕdaki sürelerin
yarÕsÕ kadar sürelerde ödenir.
AyrÕca 2 ay için ödenen
yardÕm
koúullarÕ
söz
konusudur.
 øúsiz kimse bildirilen tarihte
istihdam
merkezinde
bulunmadÕ÷Õ, iú bulmak için
acele etmedi÷i, ikamet
de÷iúikli÷ini
bildirmedi÷i
takdirde 100 E ila 299 E para
cezasÕna çarptÕrÕlÕr. Yetkili
kuruma yardÕmlarÕ askÕya
almayÕ gerektiren bir durumu
bildirmedi÷i takdirde 25 E ile
100 E arasÕnda para cezasÕ
öder.
øúveren
iúsizlik
durumunu
tasdik
eden
bildiride bulunmazsa 249 E
ile 1.097 E para cezasÕna
çarptÕrÕlÕr. Bu miktar duruma
göre % 50 azaltÕlÕr.
 HastalÕk, analÕk, ebeveyn ve
evlatlÕk yardÕmlarÕ, malüllük,
yaúlÕlÕk aylÕklarÕ ile birleúme
olmaz.
sistemi

 YalnÕz kÕsmi süreli bir çalÕúma
için iú arayan veya kÕsmi
çalÕúma yapan ve tam
zamanlÕ bir iú yerine geçen
bir istihdam arayan veya
bunu
baúka
bir
iúle
tamamlayan kimseler iúsizlik
ödene÷ine hak kazanÕrlar.
 Normal çalÕúma süreleri

 Vasat
kazanç
uygulanÕr.

 Fazla
ödenek
hallerini
düzenleyen özel hükümler
uygulanÕr.

 Yasal nedenlerin varlÕ÷Õ
halinde ödenek askÕya alÕnÕr.
AskÕya alma süresi, hafif
kusur halinde 1-15 gün, orta
derecede kusur halinde 1630 gün, a÷Õr kusur halinde
31-60 gün arasÕnda de÷iúir.

sayÕsÕnÕ 6 ay uzatabilir.

 Tam gün çalÕúmak üzere iú
arayan, fakat günde 4 saat
az çalÕúabilece÷i bir iú için
sözleúme yapan bir sigortalÕ
kalan
süre
için
bu
yardÕmlardan
yararlanma
hakkÕna tekabül eden süre
için ödenek alÕr.

 øúsizlik
yardÕmÕ;
aile
ödenekleri, lojman ödene÷i
ve sosyal yardÕm ile
birleúebilir. øúsizlik yardÕmÕ
miktarÕnda bir kez indirim
uygulanÕr.
 Yoktur.

 11 nedenle yasal ödeme
durdurulur.
Nedenler
genellikle iúe hazÕr olmama
ve önerileri kabul etmeme ile
ilgilidir.
 Di÷er bazÕ yasal nedenlerle
yardÕmlarda
indirim
uygulanÕr.
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3.YardÕmlarÕn OranÕ

2. Koúullar

yararlanma

 ÇalÕúma
Saatlerinde
Azalmaya øliúkin Ödenek:
Zorunlu
de÷ildir,
talep
iúverene yapÕlÕr. ÇalÕúma
saatleri ve ödenekle ilgili
kurallar Toplu Sözleúmelerle
düzenlenir.
 Do÷al Felaket Ödene÷i: Kötü
hava úartlarÕ nedeniyle
çalÕúÕlmayan saatler için
iúverenler iúçilerine telafi
yardÕmÕ
ödemek
zorundadÕrlar.
 Sürekli Formasyon Ödene÷i:
øúsizlik
ödene÷ine
hak
kazandÕran staj koúulu yerine
getirilmiúse ve ücretli kiúi
azami 12 ay ücret almamÕúsa
yardÕm sa÷lanÕr. Ücretli
isterse
formasyon
önlemlerine katÕlÕr veya
iúveren onun yerine geçen
bir iúsizi iúe alÕr.
 YaúlÕ Kimseler øçin KÕsmi
ÇalÕúma Ödene÷i: Erkekler
55,5 yaúÕndan, kadÕnlar 50,5
yaúÕndan itibaren çalÕúma
saatlerini % 40 ila % 60
oranÕnda indirebilirler. Asgari
yaú her yÕl (2013 yÕlÕna
kadar) 6 ay artÕrÕlabilir.
 ÇalÕúma Saatlerinde øndirim
Halinde Ödenek: Kaybedilen
her saat için günlük iúsizlik
ödene÷i miktarÕnÕn % 0,125 i
(ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ tespit

“YardÕmlardan
úartlarÕ”.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

olarak

 KÕsmÕ süreli çalÕúma:
sigortasÕ
de÷eri
úartlarla % 25 veya
artÕrÕlÕr) ile kÕsmi
çalÕúma
ücreti

øúsizlik
(bazÕ
% 35
süreli
de÷eri

 KÕsmÕ Süreli ÇalÕúma: øúsizlik
sigortasÕndan
yararlanan
kimse olmak / YardÕm
miktarÕnÕn altÕnda ücret
almak / ÇalÕúma saatleri
sayÕsÕ tam gün çalÕúma saat
sayÕsÕnÕn % 20 si ile % 75 i
arasÕnda olmak.
 ÇalÕúmada Geçici øndirim:
øúçinin mutabakatÕ úarttÕr.

saatlerinde geçici
indirim uygulanÕr.

691

 Bk. Tam iúsizlik.
 Nazara
alÕnan
kazanç
kaybÕnÕn % 80 i. 2 yÕl
zarfÕnda ödenek 12 dekont
süresi boyunca ödenir.

indirimli olan veya faaliyetleri
askÕya alÕnan iúçiler çalÕúma
saatlerinde
azalma
yapÕldÕ÷Õnda ödenek alÕrlar.
 øklim koúullarÕ nedeniyle
çalÕúma saatlerinde indirim
uygulanan iúlerde çalÕúanlar
do÷al felaket halinde ödenek
alÕrlar.
 KÕsmi iúsiz kalmakla ilgili
olarak (bk. Tam iúsizlik).
 øzin verilmez / øú kaybÕ
ekonomik nedenlerden ileri
gelirse ve kaçÕnÕlmaz ise
çalÕúma saatlerinde yapÕlan
indirim geçici olup istihdamÕn
korunmasÕ
sonucunu
do÷urur.
 øú kaybÕ münhasÕran iklim
úartlarÕndan ileri gelirse iú
takibi
yeterli
koruma
önlemlerine karúÕn teknik
olarak mümkün de÷ildir. Bu
durumda ya oranlÕ ödeme
yapÕlÕr veya iúçi gerekmez.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

857
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2. Koúullar

YaûlÖlarÖn
Ödeneøi
1. Önlemler

ùûsizlik

6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

4. YaptÕrÕmlar
5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 øúe elveriúli olmak / ÇalÕúma
iradesine sahip olmak,
emeklilik úartlarÕnÕ yerine
getirmek / 52 yaúÕnÕ

 øúsizlik halinde erken emeklilik
(bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk).

 Sürekli formasyon ödene÷i:
Mesleki gelirler için, asgari
istihdam eúi÷ine (316,19 E)
kadar birleúme mümkündür.

eder).
 Do÷al Felaket Ödene÷i:
Tarifeli ücretin % 60 Õ. Sürekli
formasyon izinlerini veya
ikame personel alÕmÕnÕ
gerektiren durumlar için 3 ila
12 ay için günde 14,53 E
sürekli formasyon ödene÷i
ödenir. 45 yaúÕndan yukarÕ
kimseler için aynÕ tutarda
ödenek ödenir.
 YaúlÕ Kimseler øçin KÕsmi
ÇalÕúma Ödene÷i: øúveren
kaybedilen ücretin % 50 sini,
sosyal primlerinin % 100
ünü öder (ek iúçi alÕrsa). Aks
halde yarÕsÕnÕ öder.
 Yoktur.
 Sürekli formasyon ödene÷i:
HastalÕk
ödene÷i
ile
birleúmez.

 Erken emeklilik ödene÷i.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.

 KÕsmi süreli çalÕúmadan elde
edilen gelirlerle birleúme
mümkündür.
 øúsizlik
ödene÷i
haklarÕ
tükenmiú olmak. / Erken
emeklilik aylÕ÷Õ talebinde
bulunmak.

 Tam iúsizlikte oldu÷u gibi.
 KÕsmi süreli çalÕúma: øú
gelirleri kaybÕndan ileri gelen
yaptÕrÕmlar, zorunlu sosyal
sigorta rejiminde ba÷lanan
aylÕklar, erken emeklilik
yardÕmlarÕ ve iú akdinin
durmasÕ nedeniyle iúverence
ödenen
di÷er
düzenli
ödeneklerle birleúme olmaz.
 Geçici
çalÕúma
indirimi:
HastalÕk, analÕk, ebeveyn
evlatlÕk yardÕmlarÕ, malüllük
ve yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile birleúme
yoktur.
 KÕsmi süreli çalÕúmadan elde
edelin
gelirle
birleúme
mümkündür.

arasÕndaki farka tekabül
eden miktar. Tavanlar:
øúsizlik sigortasÕ ile ilgili
miktara eúittir. Geçici çalÕúma
indirimi için ücret belirli bir
düzeye kadar korunur.

 1. Ayak yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak
kazandÕran yaútan önceki 4
yÕl zarfÕnda iúsiz kalmak ve
kedisine
iú
bulunmasÕ

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.
 bk. Tam iúsizlik.

 øúyerinin normal çalÕúma
saatinin üstünde bir iú kaybÕ
(% 85) 4 dekont süresini
aúamaz.
 Nazara
alÕnan
kazanç
kaybÕnÕn % 80 i: 2 yÕl
zarfÕnda ödenek en çok 6
dekont süresince ödenir.
Dekont süresi: 1 ay.

 øúsizlik ödenekleri kÕsmi
çalÕúma ile oranlÕ olarak
indirime tabidir.
 øúsizlik sigortasÕ primleri
ödenmiú durumda veya
oturma iznine sahip yabancÕ
olmak.

 øúsizlik ödenekleri kÕsmi
çalÕúma ile oranlÕ olarak
indirime tabidir.

 bk. Tam iúsizlik.
 Yoktur.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 øúsizlik ödene÷i: Tavan her yÕl
artÕrÕlÕr. Özel yardÕm aylÕklarÕ
gibi
her
yÕl
yeniden
de÷erlendirilir.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 Özel yardÕm: Bir aylÕk
ba÷landÕ÷Õnda sona erer.

4. Birleúme

3.YardÕmlarÕn OranÕ

doldurmuú
olmak
ve
iúsizlikten önce en az 10 yÕl
maden iú yerinde çalÕúmak.
 øtibari malullük geliri miktarÕ
(bk. Tablo V – Malullük).

 øúsizlik
ödene÷i,
sa÷lÕk
yardÕmlarÕ, malüllük ve
yaúlÕlÕk yardÕmlarÕndan prim
kesilir / Erken emeklik
ödene÷i:
YalnÕz
sa÷lÕk
yardÕmlarÕndan prim kesilir.

 øúsizlik ödene÷i ve erken
emeklilik ödene÷i vergiye
tabidir.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 Erken emeklilik ödene÷i:
Mutat emeklilik yaúÕnda
sigortaya ödenmesi gereken
emekli aylÕ÷ÕnÕn % 80 i veya
iúsizlik ödene÷i miktarÕnÕn %
120 sine eúit veya daha
yüksek bir mebla÷ veya %
200 üne eúit veya daha az
bir mebla÷.
 Ücretlerin toplamÕ ve erken
emeklilik yardÕmlarÕ baz
iúsizlik ödene÷i miktarÕnÕn %
200 ünü aúamaz. Aile
ödenekleri ile birleúme
mümkündür.
 Tüketim fiyatlarÕna ba÷lÕ
olarak her yÕl yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yasal
olarak
otomatik
de÷erlendirme yoktur.

 HastalÕk, analÕk, ebeveyn ve
evlatlÕk
ödenekleri
ile
birleúme mümkün de÷ildir.

 bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk.

kurallarÕ
 1. ve 2. Ayak malullük ve
ölüm yardÕmlarÕndan mesleki
olmayan zorunlu kazalar
sigortasÕ için sosyal prim
kesilir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Otomatik
de÷erlendirme
yapÕlmaz. Sigortaya tabi
azami
kazanç
sigortalÕ
iúçilerin
yarÕsÕnÕn
tam
kazançlarÕ için kapsama
girecek
úekilde
güncelleútirilir.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

olanaksÕz veya çok güç
olmak.
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 Sa÷lÕk hizmetleri için iúsizlik
ödene÷inden % 5,76 prim
kesilir, hastalÕk halinde nakil
giderleri, cenaze giderleri ve
ölüm ödene÷i için gider
iadesi yapÕlÕr.

 øúsizlik ödene÷i vergiye tabidir
(iúsizlik yardÕmÕndan vergi
alÕnmaz).
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 Yasal referans miktarÕnÕn
yeniden
de÷erlendirilmesi
(bk. Tablo III – Para
YardÕmlarÕ).

 Yoktur.

 Bk. YakarÕdaki bilgi.

 Emeklili÷ine 3 yÕldan az süre
kalmak.
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Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 øúsiz ve ücretsiz olmak /
ÇalÕúmaya elveriúli olmak / øú
arayan kimse olarak kayÕt
yaptÕrmak.

 Sosyal güvenli÷e tabi bütün
çalÕúanlar
/
Gördükleri
formasyon sonunda iúsiz
kalan gençler.

BELÇùKA
 øúsizli÷in
Düzenlenmesini
Amaçlayan KasÕm 1991
tarihli Kraliyet Kararnamesi.
 øúsizlik
MevzuatÕnÕn
Uygulanma
Usulleri
HakkÕnda KasÕm 1991 tarihli
BakanlÕk KararÕ
 Zorunlu iúsizlik sigortasÕ
rejimi.

oturan

 Mesleki
faaliyette
bulunmamak / øú arayan
kimse olarak kayÕt yaptÕrmak
/ YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ için tercih
koúullarÕnÕ yerine getirmemiú
olmak.

 Çekostavakya’da
bütün vatandaúlar.

ÇEK CUMHURùYETù
 1/1991
sayÕlÕ
østihdam
Kanunu.
 østihdam ve Çekostavakya
Ulusal
KuruluúlarÕnÕn
østihdam AlanÕnda aldÕklarÕ
Önlemler HakkÕnda 1/1991
SayÕlÕ Kanun.
 Azami 6 ay için gelire dayalÕ
yardÕm sa÷layan sosyal
sigorta rejimi.

 øradesi dÕúÕnda iúsiz kalmak /
øú aramakta olmak / øú Bulma
Kurumuna kayÕtlÕ olmak /
ÇalÕúmaya elveriúli olmak.

 18-63 yaú arasÕnda øúsizlik
SandÕ÷Õna kayÕtlÕ aúa÷Õdaki
kimseler:
- Ücretli çalÕúanlar / En az 18
ay süreli mesleki formasyon
gören ve e÷itim veya
formasyondan sonra 2 hafta
süre ile anÕlan SandÕ÷a kayÕtlÕ
olanlar / Askerlik hizmeti için
gecikenler
/
Ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar ve eúleri / Kamu
hizmeti
gören
kimseler
(örne÷in
Parlamento
mensuplarÕ ve bir Komünde
görevli olanlar).

 øste÷e ba÷lÕ sigorta.

ÜLKELER
DANùMARKA
 Mart 1970 tarihli Kanun.
 708/2003 sayÕlÕ Konsolide
Kanun.

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)

 øúsiz
olmak,
østihdam
Bürosuna kayÕtlÕ olmak.

 øúsizlik sigortasÕ: Primlerle
finanse edilen zorunlu sosyal
sigorta rejimi.
 øúsizlik yardÕmÕ: Vergi ile
finanse edilen sosyal yardÕm
nitelikli
rejim
(iúsizlik
sigortasÕnÕn devamÕ olarak).
 Bütün ücretli çalÕúanlar (genç
sakatlar dahil).

ALMANYA
 Mart 1997 tarihli Sosyal Kod
(KÕsÕm III)

Sosyal

Sosyal

 øki sistem uygulanÕr: 16 yaú ile
emeklilik yaúÕ arasÕnda
olmak / Aktif Ücretli olmak /
østihdam Bürosuna kayÕtlÕ
olmak.
 øúsizlik ödenekleri: ørade dÕúÕ
iúsiz kalmak / Sosyal
yardÕmÕn altÕnda gelir sahibi
olmak.

 Estonya’da sürekli oturanlar /
Geçici oturma belgesine
sahip yabancÕlar / Yasal
olarak kayÕtlÕ sÕ÷ÕnmacÕlar.

 øúsizlik ödene÷i:
sigorta.
 øúsizlik
yardÕmÕ:
yardÕm rejimi.

ESTONYA
 øúsizli÷in Sosyal KorunmasÕ
HakkÕnda
2000
Tarihli
Kanun.
 2001 Tarihli øúsizlik SigortasÕ
Kanunu.
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 Yoktur.

 Bekleme Süresi
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 YardÕm OranÕ

 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

 øúsizlik
ödene÷i:
Aile
yükümlülü÷ü taúÕyanlar ve
müúterek ikamet edenler:
Referans ücretin % 60 Õ.
 Aile
geçindirmeyenlerden
müúterek oturanlar: øúsizli÷in

 Muhtemel maktu miktarlar
hariç, bir taban ve tavanÕn
uygulandÕ÷Õ ücretle oranlÕ
günlük ödenekler (oranlar
aile durumuna göre de÷iúir).
 Günlük
ortalama
ücret
(Tavan: 64,46 E).

 Yoktur.

 Gelir Koúulu

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 SigortalÕnÕn son 18 ayda 312
iú günü ile son 36 ayda 624
iú günü arasÕndaki yaúÕna
göre de÷iúen staj süresi söz
konusudur.

 Staj Süresi

 Önceki 3 ay üzerinden
hesaplanan net aylÕk gelir
ortalamasÕ.
Henüz
çalÕúmayan bir vatandaú için
Kiúisel
øhtiyaç
MiktarÕ
referans olarak nazara alÕnÕr.
 Referans miktarÕn % 50 si /
øzleyen 3 ayda: % 40 Õ /
Yeniden iúe uyum e÷itimi
döneminde: % 60 Õ.

 Önceki gelirler, ücretli faaliyet
süresi.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Son 3 yÕlda 12 ay mesleki
faaliyet, ö÷renim veya 3
yaúÕndan küçük çocukla ilgili
e÷itim süresi.

 Referans ücretin % 90 Õ. BazÕ
koúullarÕ taúÕyan iúsizler için
azami miktarÕn % 82 si. 18
aylÕk bir formasyon veya
askerlik süresinden sonra
hemen meydana gelen

 Normal olarak son 12 haftalÕk
veya son 3 aylÕk ortalama
ücret. øú piyasasÕ primleri
düúülür. Tavan yoktur.

 Ortalama saat ücreti.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için 4
hafta.

 Yoktur.

 Asgari istihdam ve sigortalÕlÕk
süresi: Son 3 yÕlda 52 hafta.
 Bir SandÕ÷a ba÷lÕ 1 yÕl
sigortalÕlÕk süresi.

 øúsizlik sigortasÕ: Çocuklu
kimseler: Net ücretin % 67 si.
 Çocuksuz kimseler: % 60 Õ.
 øúsizlik
yardÕmÕ:
Çocuk
sahipleri:
%
57
/
Çocuksuzlar: % 53.

 Son 42 haftalÕnÕn ücret
ortalamasÕ. Tavan eski ve
yeni eyaletlerde farklÕdÕr.
(5.150 E / 4.350 E).

 Ücret miktarÕ, vergi karnesine
yazÕlÕ vergi grubu, çocuk
sahibi olma / olmama.

 øúsizlik
sigortasÕ:
Tali
derecede bir faaliyetten
(haftada 15 saatten az
çalÕúma gibi) elde edilen
gelirler iúsizlik ödene÷inde
indirime yol açar. Ancak,
iúsizlik ödene÷inin % 20 si
(165 E) indirimden ba÷ÕúÕktÕr.
Di÷er gelirler ve kazançlar
nazara alÕnmaz. øúsizlik
yardÕmÕ
gelir
koúuluna
tabidir.
 Yoktur.

 øúsizlik sigortasÕ: øúsiz kimse
son 3 yÕl zarfÕnda en az 12
ay sigortalÕ olmalÕdÕr.
 øúsizlik yardÕmÕ: øúsiz kimse
son yÕlda iúsizlik ödene÷i
almÕú olmalÕ ve muhtaç
durumda bulunmamalÕdÕr.
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 øúsizlik ödene÷i:100 takvim
gününe kadar referans
ücretin % 50 si.
 øúsizlik yardÕmÕ: Ayda 26 E
(sabit miktar).

 øúsizlik ödene÷i: Ödene÷in
kesildi÷i iúsizlik primleri
üzerinden ortalama günlük
ücret.
 øúsizlik yardÕmÕ: Maktu miktar.

 øúsizlik ödene÷i: Referans
gelir..
 øúsizlik yardÕmÕ: Maktudur.

 øúsizlik ödene÷i: 7 takvim
günü.
 øúsizlik sosyal yardÕmÕ: Genel
olarak 7 gün / øú Bulma
Bürosuna kayÕt tarihinden
itibaren 60 gün (DiplomalÕ
olmak / Önceki øú sözleúmesi
iptal edilmek).

 øúsizlik Ödene÷i: østihdam
Bürosuna kayÕttan önceki 24
ay zarfÕnda sigortaya prim
ödenmiú olmalÕdÕr.
 øúsizlik YardÕmÕ: Talepten
önceki 12 ay üzerinden 180
iú gününe ve eú de÷er bir
süreye sahip olunmalÕdÕr.
 øúsizlik ödene÷i: Gelir koúulu
aranmaz.
 øúsizlik yardÕmÕ: øúsizlik sosyal
yardÕm miktarÕnÕn altÕnda
geliri bulunmalÕdÕr.
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 HaksÕz yere ödenen miktarlar
geri alÕnÕr. Hafif kusur halinde
ödenek 1-26 hafta askÕya
alÕnÕr.
Kusurun
tekrarÕ
halinde 2 misli yaptÕrÕm
uygulanÕr. A÷Õr kusur halinde
ödenek 4-52 hafta askÕya
alÕnÕr, kusur tekrarlanÕrsa
yararlanma úartlarÕ yeniden
gözden geçirilir.
 Erken emeklilik aylÕ÷Õndan
yararlanma halinde: øúsizlik
ödene÷i
kesilir.
Erken
emeklilik kÕsmi aylÕ÷Õndan
yararlanma
halinde:
Ödene÷in günlük miktarÕ, aile

 YaptÕrÕmlar

862

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 Uzun süreli ödemeler hariç
süre sÕnÕrÕ yoktur.

 Ödeme Süresi

 Aile Ek YardÕmÕ
 Di÷er Ek YardÕmlar

1.yÕlÕ için % 55.
 Bekleme ödene÷i: Önceki
ö÷renim ve genç ödenekleri
üzerinden: Aile yükümlülü÷ü
olmayanlar: Yaúa göre
de÷iúen ikame gelirine sahip
aileler için de÷iúik miktar.
 Ek KÕdem YardÕmÕ ile artÕrÕlan
iúsizlik
ödene÷i:
Aile
geçindirenler: Asgari 35,41 E
/ Azami 42,51 E / Aile
geçindirmeyenler:
Gruba
göre de÷iúmek üzere asgari
29,61 E / Azami 35,46 E.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Devlet yardÕmÕ ve sosyal
güvenlik
yardÕmlarÕ
ile
birleúme mümkündür.

 øú arayan kimse úartlarÕ ihlal
ederse sigortaya tescil
askÕya alÕnÕr. ølgili kimse 3 ay
içinde
yeniden
tescil
talebinde
bulunabilir.
YardÕmlar alÕnabilir.

 6 ay.

 Yoktur.
 Yoktur.

 AylÕklarla
birleúme
mümkündür, ancak yardÕm
süresi sÕnÕrlÕdÕr. Erken emekli
aylÕ÷Õ ile birleúme olmaz.
HastalÕk para yardÕmlarÕ ile
birleúme yasaktÕr.

 YardÕm askÕya alÕnÕr. TekrarÕ
halinde sigortadan ihraç
edilme riski vardÕr.

 4 yÕl. BazÕ úartlarla 55-60 yaú
arasÕndaki
iúsizlere
yaygÕnlaútÕrÕlabilir
sosyal
aylÕk alanlar için 18 ay içinde
1 ayla sÕnÕrlÕdÕr.

 Yoktur.
 Yoktur.

iúsizlik halinde genç iúsizlere
azami 353 E.

 AylÕklar:
Duruma
göre
birleúme
mümkündür.
HastalÕk ödene÷i ile birleúme
olmaz.

 øúsizlik sigortasÕ: Zorunlu
sigortalÕlÕk süresine ve yaúa
göre de÷iúir. SigortalÕlÕk
süresi 12-64 ay olup, 45-57
yaúÕnda olanlara 6-32 ay
yardÕm sa÷lanÕr. øúsizlik
yardÕmÕ: Her defasÕnda 1 yÕl
için ödenir. Talep halinde
yenilenir.
 BazÕ
hallerde
iúsizlik
veya
ödene÷inden
yararlanma
yardÕmÕndan
hakkÕ 12 hafta askÕya alÕnÕr.

 Bk. Üstteki referans miktar.
 Yoktur.

 øúsizlik ödene÷i: Devlet emekli
aylÕ÷Õ ile birleúme olmaz.
Di÷er aylÕklarla birleúme
mümkündür.
 øúsizlik
yardÕmÕ:
Devlet
aylÕklarÕ ile birleúme olmaz.

 øúsizlik ödene÷i: SigortalÕ
durumunu ilgili merci'ye
bildirmezse veya bulunan bir
iúte çalÕúmayÕ reddederse
ödemeler kesilir. Bununla
birlikte
sigortalÕ
iúsizlik
yardÕmÕ talebinde bulunabilir.

 Ek yardÕm yoktur.
 øúsizlik ödene÷i: Ek yardÕm
yoktur / øúsizlik yardÕmÕ:
øúsizlik sosyal yardÕmÕnÕn 1,5
katÕna
eúit
“Yeniden
Yetiútirme Ödene÷i” talep
sahibi böyle bir e÷itime
devam ederse ödenir.
 øúsizlik ödene÷i: 5 yÕl, 5-10 yÕl
için 180, 270, 360 gün
ödenir. øúsizlik yardÕmÕ:
Genel olarak 270 güne
kadar. BazÕ hallerde süre
uzatÕlabilir.
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2. Koúullar

KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

 bk. Tam iúsizlik.

 øú sözleúmesinin askÕya
alÕndÕ÷Õ sürede geçen günler
veya yarÕm günler.

geçindiren iúçinin iúsizlik
sigortasÕ ödene÷inin azami
günlük miktarÕnÕn % 30 unu
aúan aylÕ÷Õn günlük miktarÕ
kadar indirime tabi tutulur.
 øúsizlikten en az 3 ay önce tali
derecede bir faaliyetten ileri
gelen mesleki gelir: Aile
geçindiren iúçinin azami
günlük iúsizlik ödene÷inin %
130 una kadar birleúme
mümkündür.
øúsizlik
sÕrasÕnda arÕzi bir faaliyetten
ileri gelen mesleki gelir:
Günlük iúsizlik ödene÷i
çalÕúÕlan
günler
için
ödenmez.
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 KÕsmi iúsizlik için ek koúullar
yoktur.

 KÕsmi iúsizlik deyimi:
- Talep sahibi kendisi için
uygun olmayan bir iúte normal
çalÕúma sürelerinin altÕnda bir
iúte çalÕúmayÕ kabul ederse,
- øúveren 6 ayÕ geçmeyen bir
sürede
normal
çalÕúma
saatleri için ödenen miktarÕn
en az % 10 u tutarÕnda ücret
kesintisi yaparsa, kullanÕlÕr.

 Mümkün de÷ildir.

 bk. Tam iúsizlik.

 Günlük çalÕúma saatlerine
kÕyasla haftada 7,4 saat
indirim uygulanÕrsa kÕsmi
çalÕúma var demektir.

 Baúka bir ücretli faaliyetten
elde edilen mesleki gelir: ølke
olarak birleúme yasaktÕr,
ancak, istisnai hallerde
mümkündür.

 Kiúinin
normal
çalÕúma
sürelerinin altÕnda çalÕúmasÕ
veya tam gün çalÕúmak üzere
iú aramasÕ halinde uygulanÕr.
 Teknik iúsizlik: Ekonomik
nedenlerle normal çalÕúma
saatlerinde indirim yapÕlmasÕ
durumudur. Do÷al engeller
nedeniyle kÕsmi iúsizlik: Bina
inúaatlarÕnda 1 KasÕm ile 31
Mart
arasÕnda
hava
úartlarÕndan ileri gelen kÕsmi
çalÕúmadÕr.
 KÕsmi iúsizlik ödene÷i: KÕsmi
iúsizlik / øú Kurumu nezdinde
úahsen bildirimde bulunmak /
Son 12 ay zarfÕnda baúka bir
iúte
çalÕúmak
zorunda
kalmak.
 Teknik iúsizlik ödene÷i: øú
süresinde personelin en az
1/3 ün etkileyen ve aylÕk brüt
ücretin % 10 undan
fazlasÕnÕn kaybÕna yer veren
zorunlu indirim.
 øptal edilmeyen ve sosyal
sigortaya tabi iú sözleúmesi.

 Tali derecede bir faaliyetten
elde edilen gelirle birleúme
mümkündür.

 Özel bir hüküm yoktur.
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güvenlik
birleúme

 Özel bir hüküm yoktur.

 Mümkün de÷ildir.

Di÷er
sosyal
ödemeleri
ile
mümkündür.
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2. Koúullar

 65-65 yaúÕnda olmak, erken
emeklilik rejiminde prim
ödemiú olmak ve son 30 yÕl
zarfÕnda en az 25 yÕl süre ile
øúsizlik SandÕ÷Õna kayÕtlÕ
olmak.
 Emeklilik
tasarruflarÕnÕn
tamamÕnÕ øúsizlik SandÕ÷Õna
bildirmek.
 Danimarka’da veya bir AB
üyesi ülkede oturmak. Esnek
iúte çalÕúmayÕ kabul etmek.

 SigortalÕnÕn 25 yÕl prim
ödemesi
ve
østihdam
Bürosuna en az 180 gün
zarfÕnda iú arayan kimse
olarak kaydedilmesi úartÕyla
normal emeklilik yaúÕndan iki
yÕl önce ödenek verilir.

 Genel kural olarak: 58
yaúÕnda
olmak,
iúten
salÕverilmek,
iúsizlik
ödeneklerine hak kazanmak,
istihdam
piyasasÕndan
çekilmek, Ön AylÕk (Erken
AylÕk) tahsisi zorunlulu÷u
olmak.

 øste÷e ba÷lÕ erken emeklilik
halinde yardÕmlar / Esnek
çalÕúma
yapan
kiúilere
benzer yardÕm.

 Geçici olarak indirimli erken
aylÕk.

 øúverenin iúçiyi salÕvermesi
halinde sözleúmeli erken
aylÕk.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

 ÇalÕúma süresindeki indirimde
oranlÕ normal miktar.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

 Yoktur.

 YalnÕz iúveren yeni bir
mesleki faaliyete yönelik bir
geçiú süresi için ücretler
toplamÕ üzerinden azami %
40 oranÕnda bir telafiyi
sa÷layabilir.

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme
6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme
YaûlÖlarÖn
ùûsizlik
Ödeneøi
1. Önlemler

4. YaptÕrÕmlar

 Aile geçindiren ve müúterek
oturanlar
ve
yalnÕz
yaúayanlar
için
tavanlÕ
referans ücretin % 60 Õ, tam
iúsizlikte uygulanan aynÕ
asgari ve azami miktarÕn %
50 si.
 bk.
Tam
iúsizlik.(özel
durumlar nazara alÕnÕr).

3.YardÕmlarÕn OranÕ

 Emekli oluncaya kadar iúsizlik
yardÕmÕ devam eder.
 YaúlÕ kimseler için kÕsmi süreli
çalÕúma: 55 ve daha yukarÕ
yaútaki kimseler için haftada
en az 15 saat çalÕúma veya
ayda 400 E dan fazla ücretle
çalÕúma / 60 yaúÕndaki
kimseler emekliye sevk
edilirler (bk. Tablo VI –
YaúlÕlÕk).
 YaúlÕ kimseler için kÕsmi süreli
çalÕúma:
BazÕ
úartlarla
Federal
østihdam
Ofisi
iúverene ve malullük ve
yaúlÕlÕk sigortasÕna % 20
gider iadesi yapar.
 60 yaúÕndaki iúsizler emekliye
sevk edilirler (bk.Tablo VI –
YaúlÕlÕk).

 Emeklilik yaúÕndan önce 180
takvim
günü
zarfÕnda
emeklilik yaúÕndan önce 180
günden az bir süre kalmÕúsa
ödenek iúsizlik yardÕmÕ
alÕndÕktan sonra verilir.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Uygulanan Toplu Sözleúmeler
veya bireysel anlaúmalarla
yürütülür.
 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 bk. Tam iúsizlik.

 Tam iúsizlik ödene÷i gibi. BazÕ
hallerde ödenek 12 hafta
süre ile kesilir.
 bk. Tam iúsizlik.

 Do÷al KÕú AylarÕ Ödene÷i:
Kötü hava úartlarÕ nedeniyle
kÕsmÕ ödenek / øúletme
düzeyinde Toplu Sözleúme
ile tespit edilen ödenekten
avans
alma
hakkÕnÕn
tükenmesi.
 øúsizli÷in
baúlangÕcÕnda
zorunlu sosyal sigortaya tabi
istihdam korunur.
 Çeúitli durumlara göre de÷iúir.
Kimi durumlarda iúveren
finansmana katÕlÕr.
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3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 YardÕmlara belirli oranda vergi
indirimi
uygulanÕr.
MünhasÕran yasal iúsizlik
ödene÷i
alan
vergi
mükellefleri vergi ödemezler.
 Bir asgari miktara ba÷lÕ olarak
sözleúmeye tabi erken aylÕk
miktarÕ üzerinden % 3,5
kesinti ile birleúmek üzere
%1-3 dayanÕúma primi
kesilir.

 Vergi alÕnÕr.

 øúsizlik ödene÷i: Tütün, alkol
ve yakÕtlar dÕúÕnda tüketim
fiyatlarÕ endeksine ba÷lÕdÕr.
Sözleúmeli Erken AylÕk: AynÕ
göstergeye ba÷lÕdÕr. AyrÕca,
her yÕl 1 Ocakta sözleúmeye
dayalÕ ücretlerdeki geliúmeye
göre yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

Yeniden
Deøerlendirme

4. Birleúme

 øúsizlik ödene÷ine, iúverenin
yükümünde olmak üzere,
tavanlÕ net ücret ile iúsizlik
ödene÷i arasÕndaki farkÕn
yarÕsÕna eúit bir ek ödenek
ilave edilir.
 Önlemler: YarÕm zamanlÕ
sözleúme erken aylÕ÷Õ indirim
halinde bazÕ yaúlÕ iúçiler için
ek ödenek rejimidir. / ùartlar:
En az 55 yaúÕnda olmak /
Miktar: Bir kÕsmÕ iúverence
ödenen maktu 12,72 E dur.
 Ancak erken emekli aylÕ÷Õ
tahsis edilmiúse mümkündür.
Ödene÷in günlük miktarÕ aile
geçindiren iúçinin iúsizlik
sigortasÕ azami günlük
miktarÕnÕn % 30 unu aúan
aylÕk miktarÕ kadar indirilir.

3.YardÕmlarÕn OranÕ

 Vergi alÕnÕr.
 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Esnek çalÕúma dahil, ek aylÕk
rejimi için prim kesilir.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

kurallarÕ

 Baúka bir ücretli faaliyetten
ileri gelen bir kazanç söz
konusu ise (bu kazanç esnek
bir
çalÕúmadan
ileri
gelmiyorsa)
birleúme
mümkündür. Ücret yardÕm
miktarÕndan düúülür. øndirim
aynÕ zamanda aylÕk tasarrufu
halinde de yapÕlÕr.
 Belirli bir orana göre her yÕl
yapÕlÕr.

 Mümkün de÷ildir.

 øúsizlik ödenekleri yeniden
de÷erlendirilmez.
Geçici
olarak indirime tabi erken
aylÕk için (bk.Tablo VI –
YaúlÕlÕk).

 Erken emeklilik: Ödenek
miktarÕnÕn % 9 i (haftada
azami 392 E).
 Esnek çalÕúma halinde: AynÕ
miktar.

 Normal emeklilik yaúÕndan
önceki her 90 gün için
hesaplanan baz miktarda %
1,3 indirim yapÕlÕr. Miktar
emeklilik yaúÕna ulaútÕ÷Õnda
yeniden hesaplanÕr.

 Yoktur.
Ancak,
Federal
østihdam Acentesi øúsizlik
Telafi YardÕmÕ alan tahsis
sahiplerinden
(emeklilik,
hastalÕk, ba÷ÕmlÕlÕk) sosyal
branúlarla ilgili olarak prim
alÕr.

 Yoktur.
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 øúsizlik
ödene÷i:
øúsizlik
SigortasÕ
Fonu
iúsizlik
ödene÷i alanlar hesabÕna
hastalÕk sigortasÕ için % 13
sosyal prim öder. øúsizlik
yardÕmÕ: Ödemeyi øú PiyasasÕ
Ofisi yapar.

 øúsizlik
ödene÷i
vergiye
tabidir, iúsizlik yardÕmÕndan
vergi alÕnmaz.
 øúsizlik ödene÷i için genel
vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 øúsizlik ödene÷i: Otomatik
de÷erlendirme yapÕlmaz.
 øúsizlik yardÕmÕ: Hükümet
yeniden tespit yapar.

 øúsizlik
ödene÷ine
esas
referans ücret yÕl baúlarÕnda
brüt ücretlerdeki geliúmeye
göre yeniden de÷erlendirilir.

 Vergi alÕnmaz.

 Mümkün de÷ildir.

 YaúlÕ kimseler için uygulanan
kÕsmi çalÕúma söz konusu
ise, yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn iptal
edilen kÕsmÕna eúit bir aylÕk
ba÷lanÕr. Birleúme mümkün
de÷ildir.

normal

 øúsizlik yardÕmÕnÕn
tutarÕ: Ayda 26 E.

 bk.Tablo VI – YaúlÕlÕk.
 Ücretli haksÕz ödemelerin
baúlangÕcÕnda yapÕlan haksÕz
ödemeleri iade eder.
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Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 øúsiz
kimse
Ödeme
Bürosunun
emrinde
olmalÕdÕr.
Özel
iúsizlik
ödene÷i için, iúin bÕrakÕlmasÕ,
úantiyenin ikmali gerekir,
personel sayÕsÕnda indirim
veya kriz nedeniyle iúsizin
iúine son verilmiú olmasÕ
koúulu aranÕr.

 Tam iúsizlik: bk. YukarÕda
sözü edilen yardÕmlar. KÕsmi
iúsizlik: BazÕ yerlerde ve
gruplarda çalÕúanlar (tam
iúsizlik
koúullarÕnÕ
taúÕyorlarsa),
bir
iúçi
ola÷anüstü bir ücret alabilir
(bk. Aúa÷Õda KÕsmi øúsizlik).
1999 dan beri iúsizlik
ödene÷i kendi iste÷i ile iúini
terk
edenlere
ödenmemektedir.

ùTALYA
 Tam øúsizlik: A÷ustos 1975,
Haziran 1988, Temmuz 1991
tarihli Kanunlar.
 KÕsmi øúsizlik: Temmuz 1991
tarihli Kanun.
 øste÷i dÕúÕnda iúsiz kalmÕú
olanlarÕn durumuna ba÷lÕ
ödenekler.
Kanunu

 østihdam
acentesine
kaydolma,
 øúe elveriúlilik ve iú için emre
amade olma, isteyerek veya
istemeyerek iúsiz kalmÕú
olma.

 SigortalÕ, iúveren ve devlet
tarafÕndan ödenen primlerle
finanse edilen sosyal sigorta
rejimi. Rejim iste÷e ba÷lÕ
sigortalÕlar dahil ücretli bir
faaliyet icra eden herkesi
kapsar. Bütün sigortalÕlar
prime esas kazançlarÕna
göre hesaplanan iúsizlik
ödene÷i talep edebilirler.
 Bütün ücretliler.
 YabancÕ bir ülkede bir KÕbrÕs’lÕ
iúveren emrinde çalÕúan
kimseler için iste÷e ba÷lÕ
sigorta uygulanÕr.

KIBRIS
 Sosyal Sigortalar
(1980-2002).

 øú arayan kimse sÕfatÕyla
kayÕtlÕ olma, gerekli prim
ödeme
süresini
yerine
getirmiú bulunma.

 Sosyal sigorta primlerini
ödemiú olan ve kendileri için
primlerin
hesaplandÕ÷Õ
kimseler: Ücretliler emeklilik
yaúÕnÕ geçirmiú olan veya 1.
veya 2. malüllük grubuna
giren ve primleri devlet
bütçesinden ödenen kimseler
hariç (bk. Tablo I –
Finansman).

 YardÕmlarÕn kazanca göre
hesaplandÕ÷Õ sigorta rejimi.

ÜLKELER
LETONYA
 1997 tarihli Devlet Sosyal
Sigorta Kanunu.
 1999 Tarihli øúsizlik SigortasÕ
Kanunu.

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)

 øúsiz kimse: øúsiz kalmÕú
olmalÕdÕr, asgari sigortalÕlÕk
süresi
gerekir.
AyrÕca,
Liechtenstein’de oturmalÕdÕr,
nazara alÕnacak iú kaybÕna
maruz
kalmalÕdÕr,
iúe
yerleútirilmeye
elveriúli
olmalÕdÕr,
kontrol
zorunlulu÷una uymalÕdÕr.

 Bütün ücretliler ve çÕraklar.

 Aúa÷Õdaki risklere karúÕ
zorunlu iúsizlik sigortasÕ
sistemi:
- Tam iúsizlik,
- KÕsmi iúsizlik,
- øúverenin ödeme aczi,
 Tam iúsizlik halinde uyum
önlemleri alÕnÕr.

LùECHTENSTEùN
 1969 Tarihli øúsizlik SigortasÕ
Kanunu.

 FormasyonlarÕ olmayÕp geçim
için gerekli gelirden yoksun
bulunan veya bir meslek
ö÷renmeye elveriúli kimse
sÕfatÕyla iú arayan kimse
olarak kayÕt yaptÕrmÕú olmak.

 Gerekli
süre
zarfÕnda
herhangi bir sigorta koluna
katkÕda
bulunan
bütün
ücretliler.
 Askerlik hizmetinden dönen
ve tutukluluk yerlerinden
gelen (hapislik süresi 6 ayÕ
geçmiúse) iú arayÕcÕlarÕ,
üniversiteliler, 8 yaúÕndan
küçük çocuk bakÕcÕsÕ olup
çalÕúmayanlar, 1. ve 2. grup
iú göremezlik durumunda
olanlarÕn vasileri.

 Talep sahibinin prim ödeme
süresine göre
bir aylÕ÷Õ
garanti eden sosyal sigorta
rejimi.

LùTVANYA
 1991 Tarihli Devlet Sosyal
Sigorta Kanunu.
 1990 tarihli øúsizlik SigortasÕ
Kanunu.
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 Toplu ücret / Normal iúsizlik
ödene÷i: 1.711,71 E / Özel
iúsizlik ödene÷i: Tavan
yoktur / Hareketlilik ödene÷i:
1.711,71 E.

 Normal iúsizlik ödene÷i: Son 3
ayda alÕnan ortalama ücretin
% 40 Õ (AylÕk tavan: 3.711,71
E nun altÕndaki ücretler için
794,21 E, bu miktara eúit
veya daha yüksek ücretler
için 950,95 E).

 YardÕm OranÕ

 Önceki tavan ücret.

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

 Yoktur.

 Yoktur.

 Gelir Koúulu

 Bekleme Süresi

 Normal iúsizlik ödene÷i: 2 yÕl
sigortalÕlÕk süresi ve son 2
yÕlda 52 hafta prim ödeme
süresi.
 Özel iúsizlik ödene÷i: Ayda 10
adet prim ödemeli ve inúaat
sektöründe son 2 yÕlda 43
hafta prim ödenmiú olmalÕdÕr.
 Hareketlilik ödene÷i: øúyerinde
en az 12 ay sigortalÕlÕk süresi
en az 6 ay prim ödenmiú
olmalÕdÕr.

 Staj Süresi

 Önceki yÕlÕn sigortaya tabi
kazançlarÕ / Tavan: Ayda
3.258 E.
 Nazara alÕnan kazançlar
yararlanÕcÕnÕn
sigortalÕ
olmasÕndan
elde
etti÷i
kazançlardÕr.
 Baz
yardÕm:
YardÕmÕn
hesaplandÕ÷Õ yÕl üzerinden
sigortaya
tabi
haftalÕk
ortalama kazancÕn asgari
payÕnÕn % 60 Õ (geçindirilen
ilk kiúi için 1/3, azami iki kiúiyi
aúmamak üzere izleyen kiúi

 Önceki yÕlÕn sigortaya tabi
kazançlarÕ.

 3 gün (iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlar
için 30 gün).

 ùartlar ödenen primlere
ba÷ladÕr:
- 26 haftadan beri sigortalÕ
olmalÕ,
- øúsizli÷in baúladÕ÷Õ tarihe
kadar ödenen sigortaya tabi
asgari kazanç payÕ sigortaya
tabi baz kazancÕn en az 26
katÕna eúit olmalÕdÕr.
- YardÕmlarÕn hesaplandÕ÷Õ yÕl
zarfÕnda
ödenen
ve
borçlanÕlan sigortaya tabi
kazançlar haftalÕk kazanç
tutarÕnÕn 20 katÕna eúit
olmalÕdÕr.
 Yoktur.

 Ödenek sigortalÕlÕk süresine
göre ödenir: 1 ila 30 yÕl ve
daha fazla yÕl sigortalÕlÕk
süresi için % 50 ila % 65
oranÕnda ödenek ödenir.

 6 aylÕk sürede ödenen: iú
arayan kimse olarak kayÕtlÕ
oldu÷u sürede 2 takvim ayÕ
için ödenen primlerin brüt
tutarÕ.

 Ödenen primlerin miktarÕ,
sigortalÕlÕk süresi, tabi olma
süresi.

 østek dÕúÕ iúsizlik: Bekleme
süresi uygulanmaz.
 øste÷e ba÷lÕ veya benzeri
iúsizlik: 2 ay.

 Yoktur.

 En az 1 yÕl sigortalÕ olmak
úarttÕr.
 øú arayan kimse sÕfatÕyla
kendisini
kaydettirdi÷i
tarihten önceki 12 ayda en
az 9 ay prim ödenmiú
olmalÕdÕr.

 Son ücret. Bu ücretle 6 aylÕk
prim ödeme süresi içinde
alÕnan ücret arasÕndaki fark
% 10 veya daha fazla ise
ortalama
ücret
günlük
ödeneklerin
hesaplanmasÕnda belirlenir.
 Brüt ücretin % 80 i. BakÕm
mecburiyeti olmayan, 84 E
nun üstünde ödenek alan ve
malül olmayan sigortalÕlar
için % 70.

 Sosyal sigortaya tabi ücret,
yaú, bakÕm mecburiyeti.

 øúe alÕnmadan önceki bütün
kazançlar iúsizlik ödene÷ini
etkiler. Buna karúÕlÕk, normal
çalÕúma saatleri dÕúÕndaki tali
kazançlar ödenek miktarÕnda
azaltma yapÕlmasÕna yol
açmaz.
 øúsizlik
ilgilinin
kendi
eyleminden ileri gelirse
günlük ödenekler 60 güne
kadar askÕya alÕnÕr.

 Son 2 yÕlda (çerçeve süre) 6
ay sigortalÕ olmak gerekir.

867

 AylÕk miktar prim ödeme
süresine ve iú kaybÕna
ba÷lÕdÕr. Ödenek miktarÕ için
aúa÷Õdaki formül uygulanÕr:
B = SE + 2 msl – sl X r/R.
B: øúsizlik ödene÷i / sl: Devlet
destek geliri / msl: asgari geçim

 ølgilinin ulusal sosyal sigortaya
prim ödeme süresine ve iú
kaybÕ nedenlerine göre tespit
edilir.
 YardÕmlar kazançlara göre
hesaplanmaz.

 østek dÕúÕ iúsizlik: 7 takvim
günü.
 øste÷e ba÷lÕ iúsizlik: 3 ay.

 Yaúam için yetersiz kazanç
sahibi olmak gerekir.

 Önceki 3 yÕlda asgari 24 ay
prim ödenmelidir.
 BazÕ gruplar için özel kurallar
vardÕr.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

702

868

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 øúsizlik
ödenekleri
ile
ola÷anüstü
ödenekler
birleúmez.
HastalÕk
ödenekleri, iú göremezlik
ödene÷i ve asgari aylÕktan
yüksek aylÕklarla birleúme
olmaz. Malüllük aylÕ÷Õna hak
kazanan iúsiz kimse aylÕkla
iúsizlik ödene÷i arasÕnda
tercih yapabilir.
 Yoktur.

 Yoktur.
 Normal iúsizlik ödene÷i: 180
gün (50 veya daha yukarÕ
yaútakiler için 270 gün).
 Özel iúsizlik ödene÷i: 90 gün
(kriz halinde uzatÕlabilir).
 Hareketlilik ödene÷i: 36 ay
(güney bölgelerinde 48 aya
kadar uzatÕlabilir).
 Uygun bir iúin reddi halinde
(iste÷e
ba÷lÕ
iúsizlikte)
ödenekler kesilir.

 Di÷er Ek YardÕmlar
 Ödeme Süresi

 YaptÕrÕmlar

 Aile ödene÷i.

 Aile Ek YardÕmÕ

 Hareketlik ödene÷i: ølk yÕl
ola÷anüstü ek ücretin % 100
ü, izleyen aylarda normal
ödenek tavanÕnÕn % 80 i
(AynÕ tavanlar).

 Yoktur.

 YalnÕz dulluk aylÕ÷Õ
birleúme mümkündür.

ile

 Aúa÷Õdaki idari yaptÕrÕmlar:
- Ödenek ödenmez, ödenek
miktarÕ geri alÕnÕr.
 Cezai yaptÕrÕmlar:
- 2 yÕla kadar hapis cezasÕ,
1.075 E ya kadar para cezasÕ
ve üstteki yaptÕrÕmlar.

 Yoktur.
 Sigortaya tabi baz kazancÕn
en az 26 katÕna eúit sigortaya
tabi kazanç için: 156 gün.

için 1/6 artÕrÕlÕr). ÇalÕúmayan
veya østihdam Fonundan
yardÕm almayan karÕ/koca
geçindirilen kiúi sayÕlÕr.
 Ek yardÕm haftalÕk ortalama
kazancÕn % 50 sidir.
 Aile bireylerinin sayÕsÕ baz
miktarÕn hesabÕnda nazara
alÕnÕr.

 Yoktur.

 Ödenekler yargÕ kararÕ ve
di÷er yetkili kuruluúlarÕn
kararlarÕna göre aúa÷Õdaki
hallerde durdurulur:
- Kiúi kendisi kusurlu ise, kiúi
yanlÕú veya eksik bilgi verirse,
ödene÷i
etkileyen
bir
de÷iúikli÷i bildirmezse. Bu
taktirde
aylÕk
kesintiler
baúlangÕçta
belirlenen
miktarÕn % 10 unu aúamaz ve
durdurulan her miktar (øúsizlik
Özel Bütçesine) geri ödenir.
 Aile yardÕmlarÕ ile birleúme
yapÕlÕr.

 Yoktur.
 9 ay.

 Yoktur.

 Geçici ücret alanlar için
iúsizlik ödenekleri özel olarak
hesaplanÕr
(artÕrÕlmÕú
ödeme).

 ÇalÕúma saatlerinde yapÕlan
indirimden ileri gelen yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ ve iú göremezlik
ödene÷i ile iúsizlik ödene÷i
birleúebilir.

 Geçindirilen birinci kiúi veya
sigortalÕnÕn a÷ÕrlÕklÕ olarak
baktÕ÷Õ kiúi için günde 6,44 E,
izleyen her kiúi için 3,22 E.
 Yoktur.
 Yaúa ba÷lÕdÕr. 2 yÕllÕk çerçeve
süre boyunca mevcut olan
hak: 49 yaúÕna kadar 250
günlük
ödenek,
50-59
yaúlarÕnda iken 400 günlük
ödenek, yaúlÕlÕk aylÕ÷Õna hak
kazanma yaúÕna kadar 500
günlük ödenek.
 Aúa÷Õdaki hallerde ödenek
kaldÕrÕlÕr:
- øste÷i ile iúten ayrÕlma ve
uygun bir iúi reddetme,
yetersiz
kiúisel
çabalar,
kontrol vecibesinin yerine
getirilmemesi, haberleúme ve
bildirim
mecburiyetine
aykÕrÕlÕk.

 Ödenekler ilgilinin iú bulmasÕ
halinde kesilir.
 ølgili kimse iú piyasasÕnda bir
istihdam iyileúme programÕ
ile bütünleúirse ödeme
askÕya alÕnÕr.

 øú arayan kimse miktarÕ
iúsizlik ödeneklerinin altÕnda
olan devlet aylÕ÷Õ ve sosyal
sigorta aylÕ÷Õ alabilir. øúsizlik
ödene÷i ile fiilen aldÕ÷Õ aylÕk
arasÕndaki
farkÕ
talep
edebilir.

 KocalÕk statülerini gizleyen,
ödenek talebinde sahte
beyanda bulunan veya
østihdam Fonunca finanse
edelin önlemlere itiraz eden
kimseler
ödenek
taleplerinden sonra 1 ayla
sÕnÕrlÕ
olarak
anÕlan
yardÕmlarÕ Fona iade etmek
zorundadÕrlar.

 Yoktur.
 YÕlda 180 gün.

miktarÕ / r: Prim ödeme süresi /
R: Prim ödeme süresi paydasÕ.
 Devlet deste÷i: Ayda asgari
39 E, azami asgari miktarÕn 2
katÕ. Ödenekler ayda bir kez
ödenir.
 Yoktur.
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5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme
6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

4. YaptÕrÕmlar

3.YardÕmlarÕn OranÕ

2. Koúullar

KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

 Yoktur.

 Normal Ek Ücret: øúverenin
gerekçeli talebi ve sosyal
Güvenlik Ulusal Kurumunun
izni gerekir.
 Ola÷anüstü
Ek
Ücret:
øúverenin gerekçeli talebi ve
ÇalÕúma
BakanlÕ÷Õ
Kararnamesi gerekir.
 Normal Ek Ücret: Azami 12
ayda çalÕúÕlmayan 24-40
haftalÕk çalÕúma saatleri için
toplu ücretin % 80 i. økinci 6
aylÕk dilim için yardÕm belirli
bir tavan dahilinde sa÷lanÕr.
 Ola÷anüstü Ek Ücret: Azami
36 ayda çalÕúÕlmayan 0-40
haftalÕk çalÕúma saatleri için
toplu ücretin % 80 i. Tavan
aynÕdÕr.
 øste÷i ile iúini terkedenler ve
bulunan uygun bir iú
reddedenlerin
ödenekleri
askÕya alÕnÕr.
 Asgari
aylÕktan
yüksek
aylÕklarla birleúme olmaz.

 Normal Ek Ücret: Geçici veya
özel nedenlerle iúyerinin
faaliyetinin durmasÕ veya
azaltÕlmasÕ halinde verilir.
 Ola÷anüstü
Ek
Ücret:
øúyerinin
kriz,
yeniden
yapÕlanma veya yeniden
dönüúümü nedeniyle ödenir.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.

 øúverenin katÕlÕmÕ iú kaybÕnÕn
% 20 sine eúittir. Bakiye %
80 i iúsizlik sigortasÕ karúÕlar.

 bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.

 ÇalÕúma saatlerinde azalma
varsa
ödenek
“Günlük
Ödenek” úeklinde ödenir.
øúverenin % 20 katÕlÕmÕ
düúüldükten sonra ödeme
nazara alÕnan iú kaybÕnÕn
genel olarak % 80 ine
yükseltilir.

 ÇalÕúma saatlerinde azalma
olmasÕ veya çalÕúmanÕn
geçici
olarak
kesintiye
u÷ramasÕdÕr.
Do÷al
nedenlerden ileri gelen kÕsmi
iúsizlik
yalnÕz
inúaat
sektöründe bazÕ meslek
gruplarÕ için ve sadece 1
AralÕk – 15 Mart (veya
istisnai olarak 24 AralÕk – 6
Ocak) tarihlerinde meydana
gelen iúsizlik türüdür.
 Ay içinde asgari 2 gün iú
kaybÕ. BazÕ hallerde iú kaybÕ
nazara alÕnmaz.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.
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 Uygulanmaz.
 Otomatik
de÷erlendirme
yapÕlmaz.

4. Birleúme
Yeniden
Deøerlendirme

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Yoktur.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

kurallarÕ

 Yoktur.

3.YardÕmlarÕn OranÕ

 Vergi alÕnÕr.

 Yoktur.

2. Koúullar

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 Özel bir hüküm yoktur.

ùûsizlik

YaûlÖlarÖn
Ödeneøi
1. Önlemler

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.
 øúsizlik ödene÷i nazara alÕnan
hesaplama
yÕlÕna
göre
belirlenir (bk. Tam iúsizlik).

 øúsizlerle aynÕ.

 øúsizlerle aynÕ.

 ølk ödene÷in ödenmesi sona
erdikten sonra 60 yaúÕndan
yukarÕ kimseler yeni haklar
(26 hafta yerine 13 hafta)
talep edebilirler.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Tam iúsizlik ödenekleri,
AylÕklar Ulusal Ofisi, malüllük
sigortasÕ, Aile Telafi YardÕmÕ
ve mesleki koruma için prim
kesilir.

 øúsizlik ödene÷i ve iúverenin
ödeme aczi halinde ödenen
ödenek vergiye tabidir.
 Yoktur.

 Genel
yardÕmlarla
aynÕ
oranlar.
 Bk. Tam iúsizlik.
 Otomatik
de÷erlendirme
yoktur. Parlamento kararÕ ile
belirli zamanlarda yeniden
de÷erlendirmeler yapÕlabilir.

 Tam iúsizlik halinde ödeme
süresi 60 yaúÕndan itibaren
emeklilik
yaúÕna
kadar
uzatÕlÕr.
 Tam iúsizlik ödene÷inden
yararlanma hakkÕ tam oranlÕ
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ba÷lanmasÕ
halinde sona erer. Buna
karúÕlÕk,
haklar
kÕsmi
iúsizlikte ve iúverenin ödeme
aczine düúmesinde devam
eder.
 Genel koúullar.

 Prim
alÕnmaz.
Devlet
güvencesi söz konusudur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bk. Tam iúsizlik.
 Hükümetin
önerisi
ve
Parlamentonun onayÕ ile
yapÕlÕr. Ödenek oranÕ devlet
destek geliri ile sÕnÕrlÕdÕr.

 Tam oranlÕ yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
yaúÕndan 5 yÕl önce iúsiz
kalan herkes 2 aylÕk ek
ödeme süresi talep edebilir.
 øúsizlerle aynÕ oranlar.

 øúsizlik ödeneklerinin ödenme
süresi yaúlÕ kimseler için
uzatÕlÕr.
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 Son yÕlda en az 26 hafta
çalÕúmÕú olmak.

 Yoktur.

 Staj Süresi

 Gelir Koúulu

 øste÷i dÕúÕnda iúsiz kalmak,
çalÕúabilir olmak, çalÕúmak
için hazÕr olmak, iú arayan
kimse olarak kayÕtlÕ olmak,
bulunan bir iúi kabul etmek.

 Ücretli
çalÕúanlar,
formasyonlarÕ sonunda iúsiz
durumda bulunan gençler,
mesleki
faaliyetlerini
bÕrakmak zorunda kalan ve
ücretli iú arayan ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar.

Uygulama AlanÖ

Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

 øúsizler için ödenek rejimi.

LÜKSEMBURG
 MayÕs 1987 tarihli Kanunla
De÷iúik Haziran 1976 tarihli
Kanun.

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Yoktur.

 øste÷i dÕúÕnda iúsiz kalmak,
malüllük
veya
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õndan yararlanma hakkÕ
olmamak,
iú
aramak,
østihdam Ofisi ile iliúkili
olmak.
 Önceki yÕl zarfÕnda en az 200
gün prim ödemek.

 Bütün ücretliler.

 Sosyal sigorta ilkelerine
dayanan ve iúçi, iúveren,
devlet tarafÕndan finanse
edilen, ücretiler için ücrete
dayalÕ yardÕmlarÕ içeren
sistem.

MACARùSTAN
 østihdamÕn Geliútirilmesi ve
øúsizlik YardÕmÕ HakkÕnda
1991 tarihli Kanun.

 Yoktur.

 Son 2 yÕlda en az 20 hafta
prim ödemek veya prim
borçlusu olmak.

 østihdam Ofisine kayÕtlÕ olmak,
çalÕúmaya hazÕr bulunmak,
asgari bir süre zarfÕnda
ücretli olmak.

 Ücretliler.

ÜLKELER
MALTA
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik
Kanunu (KÕsÕm 316).
 østihdam Ve Formasyon
Hizmetleri HakkÕnda Kanun
(KÕsÕm 343).
 østihdam
Komisyonu
HakkÕnda Kanun (KÕsÕm
268).
 Maktu bir yardÕma dayanarak
iúsizlik ödene÷i tahsis eden
sosyal sigorta sistemi.

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)

bütün

 KÕsa süreli yardÕm: Son 39
haftada enaz 26 hafta
çalÕúmÕú olmak.
 Ücrete ba÷lÕ yardÕm veya
sürekli yardÕm: Son 5 yÕl
boyunca 52 günden fazla
süre
zarfÕnda
ücretin
ödendi÷i en az 4 yÕl çalÕúmÕú
olmak (4/5 úartÕ).
 Yoktur.

 ÇalÕúabilir durumda olmak, øú
Bulma Bürosu emrinde
bulunmak, uygun bir iúi
reddetmemek.

 65 yaúÕn altÕndaki
ücretli çalÕúanlar.

 Aúa÷Õdaki yardÕmlarÕ içeren
iúsizlik sigortasÕ:
- KÕsa süreli yardÕm, ücrete
ba÷lÕ yardÕm, sürekli yardÕm.

HOLLANDA
 øúsizlik Ödenekleri Kanunu.

 Yoktur.
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 Son takvim yÕlÕnda baz
miktarÕn en az 1,5 katÕna eúit
(10.738 E) bir ücret aldÕ÷Õ
iúte çalÕúmak veya son 3
yÕlda ortalama olarak en az
baz miktar kadar (7.159 E)
ücret aldÕ÷Õ bir mesleki
faaliyet icra etmiú olmak.

 øúsizlik
nedeniyle
gelir
u÷ramak,
bir
kaybÕna
østihdam Servisine kayÕtlÕ
olmak,
çalÕúmaya
ve
önlemlere hazÕr olmak.

 Ulusal sigorta çerçevesinde
kazanca dayalÕ, çalÕúmadan
elde edilen gelir kaybÕnÕ
telafiyi amaçlayan ve iúsiz
kimseyi iú piyasasÕ için daha
nitelikli kalmayÕ öngören
zorunlu sigorta.
 65 yaúÕn altÕnda ulusal
sisteme ba÷lÕ ücretliler.
Serbest meslek sahipleri
ücretli gibi kabul edilirler.
BalÕkçÕlar ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
olsalar
dahi
(genellikle
böyledir) kapsamdadÕrlar.

NORVEÇ
 ùubat 1997 tarihli Ulusal
Sigorta Kanunu (KÕsÕm 4).
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 Yoktur.

 Di÷er Ek YardÕmlar

872

 Geçindirilen
çocu÷u
bulunanlar için ücretin % 85 i
oranÕnda zam.

 øúsizlikten önce kazanÕlan
ücret.
 øúsizlikten önceki 3 ay
zarfÕnda alÕnan brüt ücret.
øúsizlik süresi 12 takvim
ayÕnda 182 günü aúarsa
ödenek 3.507 E veya
2.085,91 E dan fazla olamaz.
Ek ödenek süresi için tavan:
2.104,4 E.
 Referans ücretin % 80 i.

 Yoktur.

 Aile Ek YardÕmÕ

 YardÕm OranÕ

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar
 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

 Bekleme Süresi

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ortalama ücretin % 65 i.
Asgari: YaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn %
90 Õ (ayda 83 E). Azami:
Asgari yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn 1,5
katÕ (ayda 166 E).

 12 takvim yÕlÕnÕn brüt ortalama
ücreti / Tavan yoktur.

 Ortalama brüt ücret.

 øste÷i dÕúÕnda iúsiz kalÕrsa:
Gelir koúulu uygulanmaz.
øste÷i ile ayrÕlÕrsa: østihdam
Ofisine kaydÕnÕ yatÕrdÕktan 90
gün sonra.
 øhbarsÕz ayrÕlÕrsa yukarÕdaki
koúul.

 øúsizlik sosyal ödene÷i: øúsizlik
ödeneklerinden yararlanma
úartlarÕnÕ yerine getiren ve
aile reisi durumunda olan
kimselere ve bazÕ gelir
úartlarÕnÕ taúÕyanlara ödenir.
YalnÕz iki oran söz konusu
olup
(úartlar
yerine
getirilmemiúse) daha yukarÕ
miktarda iúsizlik ödene÷i
verilir. Azami miktarlar: Evli
veya
yalnÕz kimse için:
Günde 15 E (eú tam gün
ücretli çalÕúmÕyorsa) / Di÷er
her kiúi için: Günde 9,85 E.
 E÷er miktar primsiz yardÕmÕn
altÕnda ise fark ödenir. Özel
iúsizlik ödeneklerinin miktarÕ
maktudur, fakat primsiz
sosyal yardÕmÕn miktarÕ aileyi

 Evli kimseler: Günde 9,01 E.
 YalnÕz kimseler: Günde 5,87
E (YardÕm 6 günde bir
ödenir).

 Evli veya yalnÕz kimseler için
maktu miktar.
 Maktu miktar.

 Kendi iste÷i ile iúsiz kalÕrsa
veya
a÷Õr
bir
kusur
dolayÕsÕyla iúine son verilirse,
6 ay süre ile yardÕm
sa÷lanmaz.

 øúsizlik ödene÷i sosyal asgari
miktarÕn altÕnda ise gelir
koúulu uygulanarak Ek
Ödenekler
Kanunu
çerçevesinde
talepte

 KÕsmi süreli yardÕm: Asgari
ücretin % 70 i.
 Ücrete ba÷lÕ yardÕm: son
ücretin % 70 i Azami 167 E).
 Sürekli yardÕm: Asgari ücretin
% 70 i.
 Bk. Tablo XI – Aile YardÕmlarÕ

 Bk. Aúa÷Õdaki oranlar.

 Mesleki öykü ve yaú.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Çocuk ek yardÕmÕ: 18
yaúÕndan küçük her çocuk
için: Günde 2,07 E.

 Baz gelirlerin % 24 ü (günlük
olarak); bu genel olarak %
62,4
oranÕnda
Telafi
YardÕmÕna tekabül eder.

 Önceki mesleki gelirler düzeyi
ve geçindirilen çocuk sayÕsÕ.
 Önceki mesleki gelirler düzeyi
ve geçindirilen çocuk sayÕsÕ.

 Son 10 gün zarfÕnda 5 gün
iúsiz kaldÕ÷Õna dair kayÕtlÕ
olmak (cumartesi ve pazarlar
hariç). Bekleme süresi,
iúsizlik iste÷i ile veya istek
dÕúÕ meydana gelmiúse 8
hafta,
aynÕ
suretle
tekrarlanÕrsa 12 hafta uzatÕlÕr.
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 Mesleki gelir ödene÷in eúi÷i
olan % 10 u aúarsa tavanÕ
aúan
ödenekte
indirim
yapÕlÕr.

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

 HaftalÕk çalÕúma saatlerinde
indirim yapÕlmasÕ veya birkaç
gün çalÕúÕlmasÕ.

 Yoktur.

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 YaptÕrÕmlar

 24 aylÕk bir referans süresi
zarfÕnda 365 takvim günü / øú
bulmalarÕ güç olan kimseler
için ilave 182 gün / 50
yaúÕndan yukarÕ iúsizler için
aylÕk sigortasÕna 30, 25 veya
20 yÕl tabi olmuú kimseler
için, ilgisine göre 12, 9 veya
6 ay uzatma yapÕlÕr.
 øúsiz kalan kimse østihdam
Bürosuna
kaydÕnÕ
yaptÕrmazsa 7 gün, tekrarÕ
halinde 30 gün ödenek
ödenmez.

 Ödeme Süresi

 Özel bir hüküm yoktur.

 Ödenek yasa dÕúÕ ödenirse,
ilgili
kimse
østihdam
Bürosuna
kaydÕnÕ
yaptÕrmazsa, önerilen iúi
kabul etmezse ödenek
ödenmez.
 YalnÕz aile ödenekleri ile
birleúme mümkündür. Di÷er
yardÕmlarla birleúme olabilir.
øúsiz kimse bir aylÕk talebinde
bulunursa ödenek ödenmez.
 øúsiz kimse ücretli bir iúte
çalÕúÕrsa (90 günlük kÕsa
süreli çalÕúma hariç) ödenek
sona erer. Yasal bir mali
destekten
ileri
gelen
formasyona katÕlÕm halinde
ödenek devam eder.

 1 günlük iúsizlik ödene÷i
primsiz dönemin her biri için
azami 270 güne kadar
ödenir.

kiúi

Ödenekler

sayÕsÕna

 Özel bir hüküm yoktur.

 øúsizlik ödene÷i alan kimse
hastalÕk sosyal yardÕmÕ, ek
ödenek
ve
aile
ödeneklerinden
azami
oranda yararlanÕr.
 Ödeme kesilir veya düzenli bir
iúe girme halinde askÕya
alÕnÕr.

 ødari yaptÕrÕm:
askÕya alÕnÕr.

 Azami 156 gün.

oluúturan
ba÷lÕdÕr.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Mesleki faaliyetten elde edilen
gelirler iúsizlik ödene÷ini
etkilemez. Ek Ödenekler
Kanununa göre verilen ek
ödenek miktarÕ ilgilinin veya
onun yardÕmcÕsÕnÕn yaptÕ÷Õ
iúten elde etti÷i her nevi
gelire ba÷lÕdÕr.

 Erken emekli aylÕ÷Õ, yaúlÕlÕk
geçici yardÕmlarÕ iúsizlik
ödene÷ini etkilemez.

 YararlanÕcÕ yasalara uymazsa
hakkÕnda idari yaptÕrÕm
uygulanÕr.

bulunmak mümkündür. Bu ek
yardÕmÕn azami miktarÕ evli
çift için asgari ücretin % 30
una, yalnÕz yaúayan iki
ebeveyn için % 27 sine tek
ebeveyn için % 20 sine
eúittir. Düúük oranlar 23
yaúÕn altÕndaki kimselere
uygulanÕr.
 KÕsa süreli yardÕm: 6 ay.
Ücrete ba÷lÕ yardÕm: Önceki
iúsizlik
günlerine
göre
de÷iúir. Önceki günlerin
hesabÕnda özel kurallar
uygulanÕr.

 Mutat çalÕúma saatlerinde %
50 indirim.

 Tam oranlÕ iúsizlik ödene÷i
mesleki gelirle birleúmez.
Ödenekte çalÕúma saatlerine
göre indirim uygulanÕr.

 Tam oranlÕ iúsizlik ödene÷i ile
birleúme olmaz.

 SigortalÕ
önerilen
iúi
reddederse ödenek 8 hafta
süre ile askÕya alÕnÕr. TekrarÕ
halinde
ek
yaptÕrÕmlar
uygulanÕr.

 104 hafta önceki takvim
yÕlÕnda mesleki faaliyetten
elde edilen gelir baz miktarÕn
(14.318 E) 2 katÕnÕn altÕnda
ise 52 hafta / Bekleme süresi
ve yaptÕrÕm günleri ödeme
yapÕlan haftalar olarak kabul
edilir.
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2. Koúullar

YaûlÖlarÖn
Ödeneøi
1. Önlemler

ùûsizlik

6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

4. YaptÕrÕmlar
5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

3.YardÕmlarÕn OranÕ

2. Koúullar

 57 yaúÕnÕ doldurmuú olmak ve
izleyen 3 yÕl zarfÕnda erken
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almak için
gerekli koúullarÕ taúÕmak.
ArÕzi iúler dÕúÕnda bir mesleki
faaliyet icra etmek.

 Yaú durumuna bakÕlmaksÕzÕn
normalden fazla alÕnan
personel için asgari erken
emeklilik ödene÷i veririlir.
Erken emeklilik, geceleri ve
postalÕ
çalÕúmalara
da
uygulanÕr. Ödenen miktar
østihdam Ofisince iade edilir.

 Yoktur.

 KÕsmi iúsizli÷in meydana
geldi÷i sÕrada iúletmede
normal olarak çalÕútÕrÕlan iúçi
gruplarÕ úunlardÕr:
- Do÷al felaketlerden ileri gelen
iúsizlik, arÕzi veya teknik
iúsizlik, konjonktürel veya
yapÕsal durumdan ileri gelen
iúsizlikten etkilenen kimseler.
 Asgari yasal saat ücretinin 2,5
katÕnÕ aúmamak kaydÕyla
asgari saat ücretinin % 80 i.
Ayda 8 saatlik ilk dilim
ödenmez, 8 saatlik ikinci
dilim
iúverenin
yükümündedir.
 Yoktur.
 Yoktur.

 øúsizler aúa÷Õdaki koúullarla
erken emekli aylÕ÷Õ alabilirler:
- Erken emeklik yaúÕndan 5
veya daha az yaúta olmak,
iúsizlik ödeneklerinin sona
erdi÷i tarihi izleyen 3 yÕl içinde
emekliliklerine 5 yÕldan az

 YaúlÕ iúsizler için erken
emeklik olana÷Õ vardÕr.
 Erken aylÕk ba÷lanabilir.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Tam iúsizlikte oldu÷u gibi,
gerekli úartlarÕ taúÕmak ve
iúsizlik tarihinde 57,5 yaúÕnda
veya daha yukarÕ yaúta
olmak. SÕnai mesleki sektöre
göre
de÷iúebilen
uygulamalar vardÕr.

 Ödenek süresi asgari sosyal
oranla ödeme yapmak üzere
uzatÕlÕr. Toplu sözleúmeler
çerçevesinde erken aylÕk
ba÷lanabilir.

 bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.
 bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.

 Yoktur.

 Erken emeklilik aylÕ÷Õ yoktur.
64 yaúÕndan yukarÕ kimseler
67 yaúÕna kadar iúsizlik
ödene÷i alabilirler. Bu yaú
diliminde
mesleki
faaliyetlerini bÕrakmÕú olan
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar iúsizlik
ödene÷ine de hak kazanÕrlar.
Gelirlerin baz miktarÕ daha
yararlÕ düzenlemelere göre
hesaplanÕr.
 Bk. Üstteki bilgi.

 Bk. YukarÕdaki bilgi.
 Tam oranlÕ ödene÷inin % 50
si tam oranlÕ iúsizlik
ödene÷inin % 50 si ile
birleúebilir.
 Bakiye çalÕúma saatlerine
tekabül eden mesleki gelirler
ödenekle
tamamen
birleúebilir.

 Normal
oran
üzerinden
çalÕúma saatinde yapÕlan
indirimle oranlÕ ödeme.

 Bk. Tam iúsizlik.
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
kurallarÕ

 Bütün
soysal
güvenlik
yardÕmlarÕndan prim kesilir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ, ba÷ÕmlÕlÕk
sigortasÕ ve aylÕk sigortasÕ
için prim kesilir.

 Vergi alÕnÕr.

 ølgili yÕlÕn ocak ayÕnda tüketim
fiyatlarÕndaki yükselmenin %
50 si oranÕnda ve ortalama
net aylÕk kazançlardaki
yükselmenin % 50 si
oranÕnda
yeniden
de÷erlendirme
yapÕlÕr.
Tüketim
fiyatlarÕndaki
geliúmeye göre her yÕl KasÕm
ayÕnda ayarlama yapÕlÕr.

 Vergi alÕnÕr.
kurallarÕ

 Mesleki gelir asgari sosyal
ücretin yarÕsÕnÕ (701,48 E)
aúÕyorsa erken emekli aylÕ÷Õ
ödenmez.
 Önceki vade kotasÕna göre
gösterge rakamÕ % 2,5
oranÕnda de÷iúirse ödenekler
otomatik olarak yeniden
de÷erlendirilir.

4. Birleúme

Yeniden
Deøerlendirme

 Önceki brüt ücret üzerinden
ilk 12 ay için % 75 ile % 85
arasÕnda de÷iúen oranlar.

3.YardÕmlarÕn OranÕ

süre
kalmak,
emeklilik
primlerini yeterli düzeyde
(normal olarak 20 yÕl) ödemiú
olmak, bir iúte çalÕúma
olana÷Õ
kalmamak
ve
østihdam Ofisi ile iúbirli÷i
içinde olmak / Erken aylÕk: En
az 20 yÕl prim ödemiú olmak.
 øúsizler için erken emekli
aylÕ÷Õ:
Asgari
yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn % 80 i (ayda 74 E).
 Erken aylÕk: øúçi, iúveren ve
Sosyal
Güvenlik
Fonu
arasÕnda
üç
taraflÕ
anlaúmalar gerekir. 1 yÕl
iúinden ayrÕlan ücretliye
iúveren
yaúlÕlÕk
aylÕ÷Õ
miktarÕnÕ öder.
 Yoktur.

 Yoktur.

kurallarÕ

her yÕl asgari
de÷iúikli÷e göre
de÷erlendirme

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Hükümet
ücretteki
yeniden
yapar.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

kurallarÕ
 Çeúitli kanunlar uyarÕnca
iúsizlik ödeneklerinden prim
kesilir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Ücretlerdeki
ortalama
geliúmeye göre her yÕl 1 ocak
ve 1 Temmuzda yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.
 SÕnai ve mesleki sektöre göre
de÷iúik uygulama.

kurallarÕ
 Sosyal güvenlik normal prim
oranÕ: % 7,8.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Her yÕl Parlamento kararÕ ile 1
mayÕstan geçerli olarak baz
miktar yeniden derlendirilir.
64 yaúÕndan yukarÕ kimseler
hariç, bir yardÕmÕn ödenmesi
aúamasÕnda
yeniden
de÷erlendirme yapÕlmaz.

 Bk. Üstteki bilgi.

 Bk. Üstteki bilgi.
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Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 øste÷i dÕúÕnda iúsiz kalmak,
çalÕúmaya elveriúli olmak, øúe
Yerleútirme Bürosuna kayÕtlÕ
olmak ve bu Büronun
emrinde olmak.

 Bir
sosyal
güvenlik
kuruluúunda hastalÕ÷a karúÕ
sigortalÕ olan ücretliler.

 Primlere
ba÷lÕ
para
yardÕmlarÕnÕ
içeren,
müstahdemler ve benzeri
kimseler için sosyal sigorta
sistemi.

YUNANùSTAN
 2961/1954 sayÕlÕ KHK.
 1545/1985 tarihli Kanun.
 1982/1990 tarihli Kanun.

 øúsizlik SigortasÕ: østek dÕúÕ
iúsiz kalmak, çalÕúma gücü
ve iradesine sahip olmak,
aktif iú aramaya yol açan bir
uzlaúmaya taraf olmak, øú

 øúsizlik SigortasÕ: Sosyal
güvenlik sistemine tabi ücretli
çalÕúanlar.
 øúsizlik
yardÕmÕ:
Aile
geçindiren
veya
geçindirmeyen iúsizler. Di÷er
bazÕ gruplar (52 yaúÕndan
yukarÕ iúsizler).
 Yurt dÕúÕnda son 6 yÕl
çalÕútÕktan sonra dönüú
yapan göçmen iúçiler.
 En az 6 ay tutukluluktan sonra
serbest kalan hükümlüler,
sa÷lÕk durumlarÕ nedeniyle
aylÕklarÕ
askÕda
kalan
malullük aylÕ÷Õ sahipleri.

ùSPANYA
 625/85
sayÕlÕ
Kraliyet
Kararnamesi.
 Haziran 1994 tarihli Kraliyet
Kararnamesi.
 Ekim 1999 tarihli Kanun.
 35/2002 sayÕlÕ Kanun.
 52/2003 sayÕlÕ østihdam Genel
Kanunu.
 5/99
sayÕlÕ
Kraliyet
Kararnamesi.
 Müstahdemler ve benzeri
kimseler için yalnÕz sigorta
sisteminde primlere ba÷lÕ
para yardÕmlarÕnÕ içeren
sosyal sigorta sistemi.

 øúsizlik
SigortasÕ:
Yasal
nedenler hariç, son iúini
kendi iste÷i ile terk etmek, iú
aramakta olmak ve bedenen
çalÕúabilir
durumda

 øúsizlik SigortasÕ: Ücrete ba÷lÕ
ödenekleri içeren zorunlu
sigorta sistemi.
 DayanÕúma Rejimi: Karma
sistem. Önceki çalÕúmaya ve
ücrete dayalÕ ödenek ödeme
sistemi.
ùirket
 øúsizlik
SigortasÕ:
yöneticileri hariç bütün
ücretliler.
 DayanÕúma rejimine tabi
çeúitli sosyal gruplar.

ÜLKELER
FRANSA
 øú Kodu (M.l-351-3 ila 13518).
 AralÕk 1958 ve Ocak 2004
tarihli Sözleúmeler.
 DayanÕúma Rejimi: øú Kodu,
M.351-9 ve 1351-10).

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)

 øúsizlik SigortasÕ ve Sosyal
YardÕm: iú Bulma Bürosuna
kayÕtlÕ olmak, bir iú aramakta
olup çalÕúmaya elveriúli
bulunmak.

 øúsizlik SigortasÕ: 16 ve daha
yukarÕ yaútaki kimseler, bir iú
veya çÕraklÕk sözleúmesi
uyarÕnca çalÕúanlar (bazÕ
istisnalar dÕúÕnda).
 øúsizlik yardÕmÕ: 18 yaúÕndan
itibaren úartlarÕ taúÕyan
kimseler.

 Sigorta: Bütün østihdam
edilenler için sosyal sigorta
sistemi.
 YardÕm: Bütün mukimler için
vergi ile finanse edilen
sistem.

ùRLANDA
 1943 Tarihli Birleútirilmiú
sosyal Koruma Kanunu.

ba÷ÕmsÕz

 øzlanda’da oturmak, tam gün
çalÕúmaya elveriúli olmak, iú
piyasasÕ emrinde olmak.

 Ücretliler
ve
çalÕúanlar.

 øú arayan iúsizlere iúsizlik
ödene÷ini garanti eden Aktif
Kimse Zorunlu SigortasÕ.

ùZLANDA
 øúsizlik SigortasÕ HakkÕnda
Mart 1997 Tarihli Kanun.
 Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlarÕn øúsizlik
SigortasÕ HakkÕnda MayÕs
1997 tarihli Kanun.
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 Son 14 ayda en az 125 gün
veya iúten ayrÕldÕ÷Õ tarihten
önceki son 2 yÕlda en az 200
gün çalÕúmÕú olmak, ilk kez
haktan yararlananlar için
önceki 2 yÕlda en az 80 gün
çalÕúmÕú olmak.

 Uygulanmaz.

 Staj Süresi

 Gelir Koúulu

 øúsizlik
SigortasÕ:
Koúul
yoktur.
 øúsizlik Sosyal YardÕmÕ: Fiili

Bürosunun emrinde olmak,
bir sosyal güvenlik rejimine
tabi olmak ve aktif prim
ödeyen
durumunda
bulunmak, gerekli prim
ödeme süresine sahip olmak,
16 yaú ile emeklilik yaúÕ
arasÕnda bir yaúta olmak
(yeterli
prim
kredisi
bulunmayanlar hariç).
 øúsizlik
YardÕmÕ:
øúsiz
durumda olup øú Bulma
Bürosuna kayÕtlÕ olmak,
asgari ücretin % 75 inin
üstünde baúka bir kayna÷a
sahip olmak, øú Bürosunun
emrinde olmak, 16 yaú ile
emeklilik yaúÕ arasÕnda
bulunmak,
primli
yardÕmlardan
yararlanma
hakkÕ sona ermek veya primli
yardÕmlardan yararlanmak
üzere yeterli prim kredisine
sahip olmaksÕzÕn iúini iste÷i
dÕúÕnda
kaybetmek,
geçindirdi÷i
kimseleri
bulunmak (bazÕ úartlarla),
di÷er úartlarÕ yerine getirmek
(ödene÷e göre).
 øúsizlik SigortasÕ: Asgari prim
ödeme süresi: Olaydan
hemen önceki 6 yÕl zarfÕnda
en az 360 gün prim ödemek.
 øúsizlik yardÕmÕ: Genel olarak
staj koúulu yoktur. Ancak,
sosyal yardÕm için bazÕ
mevzuata göre 3 veya 6 ay
prim ödenmesi gerekir.

 DayanÕúma Rejimi: AylÕk
tavanÕ: YaúlÕ iúsizler:Tek kiúi
için 1.425,80 E, çift kiúi için

 øúsizlik
sigortasÕ:
iú
sözleúmesinin
sona
ermesinden önceki 22 ay
zarfÕnda en az 182 gün
sigortalÕ olmak gerekir.

bulunmak, iú arayan kmse
olarak kayÕtlÕ olmak veya
kiúisel eylem projesinde ön
görülen bir eylemi yerine
getirmek, 60 yaúÕn altÕnda
olmak (ancak yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕ
% 50 oranÕnda almaya
elveriúli de÷ilse ödenek
yararlanma süresi içinde
devam eder).
 DayanÕúma Rejimi: YaúlÕ
iúsizler: Ön koúullarÕ ve Gelir
KoúulunÕ taúÕmak (ikame
yardÕmÕ veya ek yardÕm
olarak emekli aylÕ÷Õna eúit
ödenekten yararlanÕrlar).
 Özel Gruplar: Özellikle uyum
ödene÷i için gelir koúulunu
taúÕmak.

 øúsizlik sigortasÕ: Koúul yoktur.
 øúsizlik sosyal yardÕmÕ: Gelir
durumu yetersiz olmalÕdÕr.

 øúsizlik sigortasÕ: Haftada 39
adet prim ödemek ve yardÕm
yÕlÕndan önceki prim ödeme
yÕlÕnda haftada 39 prim
ödemek veya borçlu olmak,
yardÕm yÕlÕndan önceki 2 mali
yÕlda haftada 26 prim
ödemek.
 øúsizlik YardÕmÕ: Staj koúulu
uygulanmaz. Gelir koúulu
aranÕr.

 Son 12 ay zarfÕnda 10 hafta
tam gün çalÕúmÕú olmak
asgari
yardÕma
hak
kazandÕrÕr.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar fazla
olarak
iúsizli÷in
baúlamasÕndan önceki en az
12 ay zarfÕnda sosyal
güvenlik primi ve en az 3 ay
süre ile gelir vergisi ödemek
zorundadÕrlar. øúsiz kalan
kimse en az 3 günden beri
kayÕtlÕ iú aramakta olmalÕdÕr.
 Koúul yoktur.
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 øúçiler: Günlük ücretin % 40 Õ.
/ Müstahdemler: AylÕk ücretin
% 50 si (Asgari: Günlük
asgari ücretin 2/3 si / Azami:
Geçindirilen kiúi baúÕna baz
miktar artÕ zam): SigortalÕnÕn
tabi oldu÷u sigorta sÕnÕfÕnÕn
fiili ücretinin % 70 i / Ödenek
süreleri bittikten sonra baz
ödene÷in % 50 sine eúit ek
yardÕm.

 YardÕm OranÕ

878

 øúten ayrÕlma tarihindeki ücret.

 Müstahdemler için aylÕk ücret
veya iúçiler için günlük ücret.

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

 6 gün.

 Bekleme Süresi

 øúsizlik SigortasÕ: øú kaybÕndan
hemen önceki 180 günde
ödenen iúçi primlerinin
ortalamasÕ (sosyal güvenlik
primleri için azami sÕnÕr).
Tavan yoktur.
 øúsizlik YardÕmÕ: Fiili asgari
ücretin % 75 i.
 øúsizlik SigortasÕ: ilk 180
günde referans ücretin % 70
i, sonra % 60 Õ. Asgari ve
azami
miktarlar
çocuk
sayÕsÕna göre de÷iúir.
 øúsizlik yardÕmÕ: Fiili asgari
ücretin % 75 i. Uzun süre
iúsiz kalan 45 yaúÕndan
yukarÕ iúsizler için (720 gün
prime ba÷lÕ yardÕm aldÕktan
sonra) 6 ay süre ile fiili asgari
ücretin % 75 i ile % 125 i
arasÕnda (geçindirilen çocuk
sayÕsÕna
göre)
yardÕm
sa÷lanÕr.

 Gelir, prim ödeme yÕl sayÕsÕ.

asgari ücretin % 75 ini aúan
bir gelire sahip olmamak.
Aile sorumlulu÷u söz konusu
olan hallerde ailedeki kiúi
baúÕna gelir fiili asgari ücretin
% 75 ini aúmamak.
 øúsizlik SigortasÕ: Yoktur.
 øúsizlik Sosyal YardÕmÕ: Primli
yardÕmÕn sona ermesinden
sonra 1 ay süre ile østihdam
Bürosu emrinde olmak
gerekir,
bazÕ
hallerde
bekleme süresi uygulanmaz.

 øúsizlik SigortasÕ: Günlük
referans ücretin % 40,4 ü
veya % 57,4 ü (günde azami
% 75 le sÕnÕrlÕ olarak günde
asgari 24,76 E).
 DayanÕúma Rejimi: økame
emekli aylÕ÷Õna eúde÷er
ödenek: Günde 29,70 E. /Ek
emekli aylÕ÷Õna eúde÷er
ödenek: Fark miktar.
 Uyum ödene÷i: Günde 9,69
E.

 øúsizlik SigortasÕ: son 12 ayda
prime tabi ücret. Eski günlük
ücretin % 75 i. Sosyal
güvenlik tavanÕnÕn 4 katÕ
(ayda 9.904 E):
 DayanÕúma Rejimi: Maktu
miktar.

 øúsizlik SigortasÕ: Prime esas
ücret.
 DayanÕúma Rejimi: Gelir.

 øúsizlik SigortasÕ: Ücretli izin
bekleme süresi artÕ 7 gün
ödenek ertelenmesi artÕ iú
sözleúmesinin feshine iliúkin
ödenekler miktarÕnÕn 75
günle sÕnÕrlÕ referans ücret
miktarÕna bölünmesi suretiyle
elde edilen miktara eúit yasal
bekleme süresi.
 DayanÕúma Rejimi: ödeme
hemen yapÕlÕr.

2.049,30 E.
 Di÷er gruplar: Uyum ödene÷i:
Tek kiúi için 872,10 E, çift kiúi
için 1.744,20 E.

 øúsizlik SigortasÕ:
134,80 E.
 øúsizlik YardÕmÕ:
134,80 E.

Haftada

Haftada

 øúsizlik SigortasÕ: Prim ödeme
koúullarÕnÕ yerine getirmek,
16-66 yaú arasÕnda olmak.
 øúsizlik YardÕmÕ: Gelir/ 16-66
yaú arasÕnda olmak.
 øúsizlik SigortasÕ: Uygulama
yoktur.
 øúsizlik YardÕmÕ: Günlük
kazanca dayalÕ gelir koúulu.

 øúsizlik SigortasÕ: 3 gün.
 øúsizlik YardÕmÕ: 3 gün (talep
tarihinden hemen önce
sigortalÕ idiyse).

 Günde azami 45 E. Haftada
tam gün çalÕúmÕú olanlar için:
Günde 10 E. KÕsmi süreli
çalÕúmalarda
ona
göre
indirim uygulanÕr.

 Önceki gelirlere rücu edilmez.

 øúsizlikten önceki son 12 ayda
çalÕúma süresi.

kiúinin
kendi
 øúsizlik
kusurundan ileri gelmiúse
bekleme olmaz.
 Kendi
kusurundan
ileri
gelmiúse bekleme süresi 40
gündür. YardÕm süresinde
ona göre indirim yapÕlÕr.
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 Di÷er
sosyal
güvenlik
yardÕmlarÕnÕn miktarÕ yaúlÕlÕk
aylÕ÷ÕnÕn asgari miktarÕnÕn
altÕnda ise iúsizlik ödene÷i bu
yardÕmlarla birleúebilir.

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 YaptÕrÕmlar

 Genel
olarak
istihdam
süresine göre de÷iúir: 125 ila
250 gün için 5 ay ile 12 ay
arasÕnda ödeme süresi. 49
ve daha yukarÕ yaútakiler
için: 210 gün için 12 ay.
Bütün durumlarda indirimli bir
tarifeye göre 3 ay ek yardÕm
sa÷lanÕr,
4050
gün
çalÕúÕlmÕúsa yardÕm süresi 12
ay. øú PiyasasÕna yeni girmiú
olanlar için (20-29 yaú
arasÕndaki gençler): 5 ay
yardÕm süresi. Her yardÕm
ayÕ için 25 dilim günlük
iúsizlik ödene÷i verilir.
 øúsizlik ödene÷i, yararlanÕcÕ
istihdam servisinin ça÷rÕsÕna
uymazsa veya mesleki
formasyon koúulunu yerine
getirmezse askÕya alÕnÕr.

 Geçindirilen kiúi baúÕna:
øúsizlik ödene÷ine % 10 zam.
Ödenek ve zamlar için azami
miktar: Günlük ücretin % 70
i.
 Noel ve Yortular için: Özel ek
ödenek.

 Ödeme Süresi

 Di÷er Ek YardÕmlar

 Aile Ek YardÕmÕ

713

 øúsizlik
sigortasÕ
sosyal
güvenlik yardÕmlarÕnÕn iúsizlik
ödeneklerine hak kazandÕran
mesleki
faaliyetle
ba÷daúmasÕ durumu hariç
birleúme olmaz.
 ÇalÕúma ile ba÷daúabilen
aylÕklarla birleúme olur.
Di÷er
øúsizlik
YardÕmÕ:
yardÕmlarÕn aylÕk miktarÕ
asgari ücretin % 75 ini
aúmÕyorsa birleúme olmaz.

 AylÕklar ve sosyal nitelikli
yardÕmlarÕ
yeniden
düzenleyen
04/08/2000
tarihli Kanun aykÕrÕlÕklarÕ ve
yaptÕrÕmlarÕ
hükümlere
ba÷lanmÕútÕr.

 øúsizlik SigortasÕ: son 6 ayda
prim
ödenen
çalÕúma
süresine göre yardÕm süresi
4 ay ila 2 yÕl.
 øúsizlik YardÕmÕ: 6 ay (azami
18 ay). 52 yaúÕndan yukarÕ
çalÕúanlar için süre bazÕ
koúullarla emeklili÷e kadar
uzatÕlabilir.

 Yoktur.

 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 øúsizlik SigortasÕ: Ömür boyu
ödenen bir ikame geliri ile
sÕnÕrlÕ olan bazÕ hallerde
birleúme mümkündür. Sosyal
güvenlik
ödenekleri
ile
birleúme olmaz.
 DayanÕúma Rejimi: Günlük
ödenek alÕnmasÕ dayanÕúma
ödene÷inin
ödenmesine
engeldir.

 østihdam için pozitif bir çözüm
yoksa ödenekler Valilik kararÕ
ile geçici veya kesin olarak
askÕya alÕnabilir.

 øúsizlik SigortasÕ: SigortalÕlÕk
süresine, yaúa ve asgari prim
ödeme süresine ba÷lÕdÕr:
Asgari 7 ay, Azami 42 ay.
 øúsizlik
YardÕmÕ:
Emekli
aylÕ÷Õna eúde÷er ödenek: 12
ay (yenilenebilir).
 Özel gruplar: Azami 1 yÕl.
 Özel DayanÕúma Ödene÷i:
730 gün.

 Yoktur.

 Yoktur.

 øúsizlik sigortasÕ ve iúsizlik
yardÕmÕ: Genel kural olarak
birleúme mümkün de÷ildir.
Ancak, kör aylÕ÷Õ alan iúsizler
tam oranlÕ iúsizlik ödene÷i de
alÕrlar.

 øúsizlik sigortasÕ ve iúsizlik
yardÕmÕ: Temel úartlarÕ yerine
getirmeyen
kimselere
ödenek verilmez.

 øúsizlik sigortasÕ ve iúsizlik
yardÕmÕ: Geçindirilen reúit
için: Haftada 89,40 E /
Geçindirilen çocuk için:
Haftada 16,80 E.
 HavayÕ kirletmeyen ÕsÕtma
ödene÷i: Haftada 3,90 E
(yÕlda toplam 29 hafta için).
 Sosyal yardÕm rejiminden ek
yardÕmlar (örne÷in, kira,
hipotek, istisnai acil ihtiyaç
yardÕmlarÕ).
 øúsizlik SigortasÕ: 390 gün.
 øúsizlik YardÕmÕ: 66 yaúÕna
kadar.
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 øúsiz kimse aúa÷Õdaki hallerde
yardÕm hakkÕnÕ kaybeder: øú
arama planÕna uymazsa,
østihdam Servisinin teklif
etti÷i iúi reddederse, yanlÕú
veya yanÕltÕcÕ bilgiler verirse,
durumuyla ilgili bilgileri
gizlerse.
 AylÕklarda birleúme mümkün
de÷ildir. HastalÕk ödenekleri
ile birleúme olmaz.

 5 yÕl. YararlanÕcÕ yeniden
çalÕúmaya baúlarsa yardÕm
süresi ona göre uzatÕlÕr.
 Yeni bir yardÕm süresi bazÕ
úartlarla yeniden baúlayabilir.

 Yoktur.

 18 yaúÕndan küçük çocuklar
için tam gün yardÕmlarÕnÕn %
4 üne eúit ek yardÕm.
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4. YaptÕrÕmlar

3.YardÕmlarÕn OranÕ

2. Koúullar

KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

 Özel
iúsizlik
ödene÷i
yararlanÕcÕnÕn (miktarÕ asgari
yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ miktarÕndan
fazla olan aylÕk tipinde baúka
yardÕmlardan yararlanmasÕ
halinde) ödenmez (bk. Tablo
VI – YaúlÕlÕk).

 øúsizlik
ödene÷inin
ödenmesinden önceki yÕlda
belirli bir sosyal gruba dahil
ücretli sÕfatÕyla belirli bir gün
sayÕsÕnÕ (asgari 50-210 gün,
azami
240
gün)
gerçekleútirmiú
olmak
gerekir. AylÕk iúsizlik ödene÷i
için gerekli úartlarÕ yerine
getirmeyen sigortalÕlar özel
iúsizlik ödene÷i alabilirler.
 Her yÕl maktu bir ödenek
ödenir. Miktar ilgilinin ait
oldu÷u sosyal gruba göre
de÷iúir.

 Asgari 50-210 gün azami 240
gün sigortalÕ çalÕúma gerekir.

 øúsiz kimse iúsizlik ödene÷i
aldÕ÷Õ süre zarfÕnda haftada
en çok 3 gün çalÕúabilir.

 Hileli bir eylem halinde 2 yÕl
hapis, 3.811 E para cezasÕ.

 bk. Tam iúsizlik.

 øúsizlik SigortasÕ: ÇalÕúma
saatinde sistematik indirim:
KÕsmi iúsiz olarak çalÕúÕlan
her gün için iúsizlik ödene÷i
haftalÕk tutarÕnÕn 1/5 idir.
Haftada azami 5 gün ödeme
yapÕlÕr. KÕsmi çalÕúmada: Her
iúsizlik günü için iúsizlik
ödene÷inin 1/6 sÕ ödenir. Bir
mesleki gelirden elde edilen
gelirle birleúme mümkündür.
 øúsizlik sigortasÕ ve iúsizlik
yardÕmÕ: BazÕ úartlarÕ yerine
getirmeyen kimselere ödeme
yapÕlmaz.

 Bk. Tam iúsizlik.

 Meslekler arasÕ asgari artÕú
ücretinin (SMIC) 18 katÕna
eúit veya ondan daha fazla
haftalÕk ücret almak gerekir.
 AyrÕca,
mevsimlik
iúçi
olmamak, grev sebebiyle
iúsiz duruma düúmemek, 4
haftadan fazla bir süre için
çalÕúmamak koúuldur.
 øúveren, saat ücretinin % 50 si
tutarÕnda (saatte 4,42 E)
ödeme yapar.

 Bk. Tam iúsizlik.

 øúsizlik SigortasÕ: ÇalÕúma
süresinde sistematik indirim:
Tam gün çalÕúma süresinin
haftada 3 gün veya daha az
bir süre indirilmesidir. ølgili
kimse çalÕúmadÕ÷Õ günler için
ücret talep edemez.
 øúsizlik YardÕmÕ: YardÕm
sa÷lanan gün sayÕsÕnÕn 3
gün veya daha az bir süre
yapÕlmasÕdÕr.

 Asgari ücretin 18 katÕna eúit
veya ondan fazla haftalÕk
ücret alÕnmasÕ.

 øúsizlik SigortasÕ: øndirimli
ücret ödenen kÕsmi süreli
çalÕúma
ile
birleúme
mümkündür.
 DayanÕúma Rejimi: Emekli
AylÕ÷Õna Eúit Ödenek: øúsizlik
sigortasÕ
için
belirtilen
kurallar uygulanÕr.
 Uyum Ödene÷i: Zamanla
sÕnÕrlÕ birleúme mümkündür.

 KÕsmi iúsizlik ödenek miktarÕ
önce tam iúsizlik gibi
hesaplanÕr, sonra çalÕúma
süresindeki azalma oranÕna
göre azaltÕlÕr.

 Yeniden teúkilatlanma planÕ
çerçevesinde
yetkili
mercilerce karara ba÷lanan
kÕsmi çalÕúma süresine ba÷lÕ
iúsizlik.
 Tam iúsizlik ödene÷i için
gerekli koúullardan ayrÕ
olarak kÕsmi iúsiz kimse
yetkili mercilerin yeniden
yapÕlanma planÕ dahilinde
alaca÷Õ kararlara konu teúkil
eder.

 øúsizlik SigortasÕ: Tam iúsizlik
ödene÷i
alan
kimseler
müstahdem sÕfatÕ ile ücretli
kÕsmi çalÕúma yapabilirler.
BazÕ durumlar hariç bu
olanak tam gün çalÕúanlara
tanÕnmaz. øúsizlik yardÕmÕ:
ÇalÕúÕlan iúten alÕnan ücret
fiili asgari ücretin % 75 ini
aúarsa kÕsmi sürekli bir iúte
çalÕúmadan elde edilen
kazançla
birleúme
mümkündür.

 øúsiz kimse yanlÕú ve yanÕltÕcÕ
bilgi verirse ve durumuna
iliúkin bilgileri vermezse
yardÕm yapÕlmaz.

 ÇalÕúma saatindeki azalma ile
orantÕlÕ miktar.

 Bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.

 E÷er bir iúsiz kimse önceki
çalÕúma süresinden daha az
süreli kÕsmi bir çalÕúmayÕ
kabul ederse yardÕmlara hak
kazanabilir. Normal çalÕúma
saatinin % 75 ine tekabül
eden bir kÕsmi çalÕúma
yapÕldÕ÷Õnda iúsiz sayÕlan ve
% 50 istihdam kabul eden
bir kimse için aradaki farkÕn
alÕnmasÕna
ödenekler
Komitesi karar verebilir. Bu
miktar alÕnan ücrete göre
de÷iúebilir.
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ùûsizlik
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 Bk. YukarÕdaki bilgi.

 49 yaúÕndan yukarÕ iúsizlere
iúsizlikten önceki 14 aylÕk
aúamada
210
gün
çalÕúmÕúlarsa 12 ay yardÕm
yapÕlÕr.

 bk. Tam iúsizlik.

6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

YaûlÖlarÖn
Ödeneøi
1. Önlemler

 bk. Tam iúsizlik.

5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 64 yaúÕndaki yaúlÕ iúsizlere
haklarÕ % 100 sa÷lanÕr. BazÕ
sektörlerde
sÕnai
dalgalanmalar
nedeniyle
sosyal güvenli÷in finanse
etmedi÷i sosyal yardÕmlardan
belirli bir plan dahilinde
yararlandÕrÕlÕrlar. Özellikle 55
yaúÕndaki iúçiler için yeni
sektörel
oluúumlarÕn
meydana geldi÷i tarihte
belirgin önlemler nedeniyle
65 yaúÕna kadar yardÕm
sa÷lama olana÷Õ vardÕr. 60
yaúÕndan itibaren oranlÕ kÕsmi
aylÕk ba÷lanÕr.
 Bir
anlaúma
veya
sözleúmenin mevcut olmasÕ
halinde: Yasal emekli olmak
için gerekli úartlarÕ taúÕmak
gerekir. øúsizlik ödene÷i alan
kimselere öncelikli olarak boú
kadrolarda çalÕúma olana÷Õ
sa÷lanÕr / 55 yaúÕnÕ
dolduranlar için: Krizi tasdik

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

 Erken emeklilik: En az 57
yaúÕnda
veya
istisnai
hallerde 56 yaúÕnda olmak
gerekir. / 10 yÕl ücretli bir iúte
çalÕúmÕú olmak bunun 1
yÕlÕnda o iú yerine ba÷lÕ
olmak ve tam oranlÕ emekli
aylÕ÷Õna hak kazanmÕú olmak
úarttÕr. / Ücretli øúten AyrÕlma

 Devlet yükümünde erken
emekli aylÕ÷Õ ba÷lanÕr.
 A÷Õr iúlerde çalÕúanlarÕn iúten
ayrÕlmalarÕnda
ödenek
verirler.
 Emekli aylÕ÷Õna eúit ödenek:
YaúlÕ iúsizlere emekli aylÕ÷Õ
alÕncaya
kadar
uygun
miktarda yardÕm yapÕlÕr.

 Mümkündür.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Talep
sahiplerinin
gelir
koúulunu
yerine
getirmemeleri ve 15 ay veya
daha fazla bir süre iúsizlik
ödene÷i almaya mecbur
olmalarÕ úarttÕr.
 SigortalÕ
bir
iúte
çalÕúÕlmamalÕdÕr.

 55-66 yaúÕndaki kimselere
erken emekli aylÕ÷Õ ba÷lanÕr.

 Genel kural olarak mümkün
de÷ildir. Ancak, kör aylÕ÷Õ
alan
kimselere
iúsizlik
ödene÷inin yarÕsÕ ödenir.
 øúsizlik sigortasÕ: Mesleki gelir
ödeme oranÕnÕ etkilemez.
 øúsizlik yardÕmÕ: E÷er iúsiz
kimse geçici bir süre için
kÕsmi bir iúte çalÕúÕrsa
ödenek
haftalÕk
gelir
ortalamasÕnÕn % 60 Õ
oranÕnda eksiltilerek tam
hafta için ödeme yapÕlÕr.
ølgilinin
geçindirmekle
yükümlü oldu÷u kimse yoksa
her çalÕútÕ÷Õ gün için 12,70 E
tutarÕnda
eksik
ödeme
yapÕlÕr.

 Özel bir hüküm yoktur.
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 Özel önlemler söz konusu
de÷ildir.

 BazÕ normlara göre ücretli bir
iúte çalÕúma yardÕmlarda
indirime neden olur.

 AylÕklarla
birleúme
mümkündür.
HastalÕk
ödenekler ile birleúme olmaz.
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2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

 BazÕ
savaú
sakatlarÕ,
kurbanlarÕ ve aile bireyleri,
körler ve felçli hastalar için
bazÕ de÷iúiklikler vardÕr.

 ølke olarak vergi alÕnÕr.

 Ödenekleri verilen østihdam
Ofisinin önerisi üzerine
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik
BakanlÕ÷Õ ilgili yÕl için yeniden
derlendirme konusunda karar
verir.

Yeniden
Deøerlendirme

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 bk. Tam iúsizlik.

 bk. Tam iúsizlik.

4. Birleúme

3.YardÕmlarÕn OranÕ

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

kurallarÕ

 Normal
yaúta
emekli
olundu÷unda yardÕm % 100
ödenir. 55-60 yaú arasÕnda
yukarÕ sözü edilen yeni
oluúumun belirtildi÷i tarihten
önceki 6 aylÕk ücret
ortalamasÕnÕn % 80 i / 60-65
yaú arasÕnda erken emeklilik
rejimine kabul sÕrasÕnda
anÕlan ortalama ücretin % 75
i / Normal emeklilik aylÕ÷Õ
formülü uygulanÕr. Emekli
aylÕ÷Õnda ilgilinin çalÕúma
süresi ile oranlÕ olarak indirim
yapÕlÕr.
 BazÕ hallerde sosyal güvenlik
yardÕmlarÕ ve mesleki gelirle
birleúme mümkündür.
 Otomatik olarak yoktur

eden
iúyerinin
talepte
bulunmasÕ gerekir, kriz
durumu çalÕúma mercilerince
bildirilir, 66 yaú doldu÷unda
anÕlan iúyerinde yeniden
yapÕlanma planÕ aranÕr.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 YÕlda bir kez.

 bk. Tam iúsizlik.

kurallarÕ

Ödene÷i: YukarÕdaki koúul
artÕ 15 yÕl ekip çalÕúmasÕ
yapmak koúulu uygulanÕr /
Emekli AylÕ÷Õna Eúde÷er
Ödenek: En az
yaúÕnda
olmak ve en az 160X3 ay
sigortalÕlÕk süresi bulunmak
ve bazÕ tavanlarÕn altÕnda
geliri olmak gerekir.
 Erken emekli aylÕ÷Õ ve ücretli
iúten
ayrÕlma
ödene÷i:
Sosyal
güvenlik
prim
tavanÕnÕn altÕndaki günlük
referans ücretin % 65 i ve
tavanla tavanÕn 2 katÕ
arasÕndaki ücret payÕ için %
50 si.

 Sigorta: HaftalÕk ödemenin ilk
13 E su hariç yardÕmlar
vergiye
tabidir.
øúsizlik
yardÕmÕ vergiye tabi de÷ildir.
 Genel
vergi
kurallarÕ
uygulanÕr.

 Uygulanmaz.

 Uygulanmaz.

 Haftada azami 134,80 E.
Oranlar talep sahibinin geçim
durumuna göre de÷iúir.

 Genel
vergi
uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

kurallarÕ

 YardÕm miktarÕ her yÕl devlet
bütçesinin
fiyatlardaki
geliúme nazara alÕnarak
kabulü sÕrasÕnda düzeltilir.
Ancak, sosyal iúler BakanlÕ÷Õ
ücretlerdeki geliúmeyi ve
ekonomik durumu nazara
alarak yardÕmlarÕn miktarÕnÕ
de÷iútirebilir.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.
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Tam ùûsizlik

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Ücretliler ve hastalÕk sigortasÕna prim
ödemekle yükümlü kimseler için
zorunlu sigorta. Sistem yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
alanlara uygulanmaz.
 Slovakya’da geçici veya sürekli olarak
16 yaúÕndan küçük kimseler için
iste÷e ba÷lÕ sigorta uygulanÕr.

 Gelire ba÷lÕ yardÕm sa÷layan, iúveren,
ücretli ve iste÷e ba÷lÕ sigortalÕlarca
finanse edilen sosyal sigorta rejimi.

 Genelleútirilmiú sosyal prim
(% 6,2) ve sosyal borç primi
kesilir.
 Yoktur.

ÜLKELER
FùNLANDùYA
ùSVEÇ
 AralÕk 2002 tarihli øúsizlik Ödenekleri  øúsizlik SigortasÕ hakkÕnda MayÕs 1997
Kanunu.
tarihli
Kanun
ve
Uygulama
 24.08.1984 tarihli øúsizlik SandÕklarÕ
Yönetmeli÷i.
Kanunu.
 MayÕs 1997 tarihli øúsizlik SigortasÕ
 øúsizlik YardÕmlarÕnÕn FinansmanÕ
SandÕklarÕ hakkÕnda Kanun ve
hakkÕnda 24.07.1998 tarihli Kanun.
Uygulama Yönetmeli÷i.
 øúsizlik sigortasÕ bir baz iúsizlik  1 Ocak 1998 tarihinden itibaren
ödene÷ini veya gelirle oranlÕ iúsizlik
sadece iki AyaklÕ bir sistem
ödeneklerini öngören iste÷e ba÷lÕ
uygulanmaktadÕr: 1) øúsizlik yardÕmÕ
sigorta. KÕsmi
iúsiz kimseler
yerine baz ödenek, 2) Gelirle oranlÕ
güncelleútirilmiú iúsizlik ödene÷ine
ihtiyari ödenek.
hak kazanÕrlar. Hiç çalÕúmayan ve iú
arayan veya kabul edilir azami bir
süre için evvelce iúsizlik ödene÷i alan
kimseler bir “iú piyasasÕ iste÷ine” hak
kazanÕrlar.
 øúsizlik sigortasÕ: Baz iúsizlik ödene÷i:  Baz ödenek: 20 yaúÕnda olup: Gelir
Ücretliler ve 17-64 yaúÕndaki primsiz
kaybÕnÕ karúÕlamak üzere sigortaya
çalÕúanlar.
tabi olmayanlar, iúsizlik sigortasÕna
 Gelirle oranlÕ iúsizlik ödene÷i: Ücretliler
tabi olma koúullarÕnÕ (12 ay) yerine
ve bir øúsizlik SandÕ÷Õna kayÕtlÕ 17-64
getirmeyenler yararlanÕrlar.
yaúÕndaki ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar.
 Gelirle oranlÕ ödenek, kiúi ilgili sandÕ÷a
 øúsizlik yardÕmÕ: øúsizlik sigortasÕna tabi
kayÕtlÕ ise ve sigortaya tabi olma
olma úartÕnÕ yerine getirmeyen,
koúullarÕnÕ taúÕyorsa yararlanÕrlar.
günlük ödenek almayan iúsizler,
østihdam Ödene÷i alan 17-24
yaúÕndaki gençler. østihdam ödene÷i
almayan ve østihdam önlemlerinden
yararlanmayÕ
reddeden
17-24
yaúÕndaki gençler yardÕmlardan
yararlanamazlar.

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)

 Sigorta: øú kazalarÕ / meslek
hastalÕklarÕ, Ücretliler Garanti
Fonu ve Mesleki Formasyon
hariç sosyal güvenlik primi
alÕnÕr.

SLOVAKYA
 Sosyal øúler Aile ve østihdam Hizmetleri
AlanÕnda Ulusal ødari Kuruluúlar
hakkÕnda 453/2003 sayÕlÕ Kanun.

 Yoktur.
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 øúsizlik ödene÷i: Nisan 1977 den önce
sigortalÕ olmayÕ tercih etmeyen evli
kadÕnlar hariç, ücretiler.
 øúsizlik yardÕmÕ: Gelirleri asgari düzeyin
altÕnda olan iúsizler.

 Sigorta: øúsizlik Ödene÷i: Bütün
ücretliler ve bazÕ ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar
için zorunlu sosyal sigorta rejimi.
YardÕmlar maktu olarak ödenir.
 Primsiz sosyal yardÕm / øúsizlik
yardÕmÕ: Vergi ile finanse edilen ve
gelire ba÷lÕ maktu yardÕmlarÕ içeren
zorunlu sosyal sigorta rejimi.

BùRLEúùK KRALLIK
 øúsizlik YardÕmlarÕ hakkÕnda 1995
tarihli Kanun.

 AylÕklar Fonuna ödenen
yardÕmlarÕn % 4 ü ve iúsizlik
sigortasÕna % 6 sÕ oranÕnda
prim kesilir.
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 Gelir Koúulu

 Staj Süresi

1. ùartlar
 Temel ùartlar

 Yoktur.

 Son 4 yÕl da iúsizlik sigortasÕna en az 3
yÕl prim ödemek.

 Slovakya’da veya yabancÕ bir ülkede
çalÕúmamak veya ba÷ÕmsÕz bir faaliyet
icra etmemek,
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ almamak,
 Asgari sigortalÕlÕk süresine sahip
olmak,
 ÇalÕúma, Sosyal øúler ve Aile
BakanlÕ÷Õna kaydÕnÕ yaptÕrmak.

 øúsizlik sigortasÕ: Gelir koúulu aranmaz.
 øúsizlik yardÕmÕ: Gelir koúulludur, fakat
bu koúul aúa÷Õdaki durumlarda
uygulanmaz:
- østihdam önlemlerine katÕlma zarfÕnda,
iúsizlik ödene÷i ödenen azami süreyi
izleyen 180 gün zarfÕnda 55-65
yaúÕnda olup iúsizliklerinin baúÕnda
istihdam koúullarÕ yerine gelmiúse.

 øúsizlik sigortasÕ: Baz iúsizlik ödene÷i:
Ücretliler: Haftada en az 18 saat
çalÕúmak koúulu ile son 28 ayda en az
43 hafta çalÕúmak (birinci tahsis için).
øzleyen tahsisler: Haftada en az 18
saat çalÕúmak koúulu ile son 24 ayda
en az 34 hafta çalÕúmak. Ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar: Son 48 ayda en az 24 ay
mesleki faaliyet icra etmek. Gelirle
oranlÕ iúsizlik ödene÷i: Baz yardÕmlar
gibi, fazla olarak, iúsizlik sigortasÕna
tabi olunan süre zarfÕnda çalÕúmak ve
prim ödeme koúullarÕnÕ yerine
getirmek.
 øúsizlik yardÕmÕ: Staj süresi aranmaz.
Gelir koúuluna ba÷lÕ uygulama yapÕlÕr.

 øúsizlik sigortasÕ: Mukim olmak,
østihdam Bürosuna kaydÕnÕ yaptÕrmak,
tam gün çalÕúmak üzere iú aramakta
olmak, iú piyasasÕ emrinde olmak.
 øúsizlik YardÕmÕ: bk. YukarÕdaki bilgi.
BazÕ hallerde iúsizin iúsizlik yardÕmÕna
ihtiyacÕ oldu÷unu kanÕtlamasÕ gerekir.

 En az 6 ay süre ile ayda en az 70 saat
ücretli veya ba÷ÕmsÕz çalÕúan
durumunda bulunmak veya 6 aylÕk
sürekli bir zaman zarfÕnda asgari 450
saat ve son 12 ayda asgari 45 saat
çalÕúmak veya mesleki faaliyet icra
etmek, belirli bir formasyonu
tamamlamak,
østihdam
Bürosu
aracÕlÕ÷Õ ile iú aramakta olmak veya
formasyon sonunda 10 ay boyunca
asgari 90 gün çalÕúmÕú olmak. Gelirle
oranlÕ ödene÷i almaksÕzÕn en az 12
aydan
beri
øúsizlik
SigortasÕ
SandÕ÷Õna tabi olmak gerekir.
Gere÷ine göre, azami 2 aylÕk bir
çalÕúma yerine ebeveyn ödene÷i
ödenen bir izin süresi veya zorunlu
askerlik hizmeti nazara alÕnÕr.
 Yoktur.

 Gayri iradi iúsiz olmak.
 østihdam Servisine kaydÕnÕ yaptÕrmak,
günde en az 3 saat, haftada sürekli
ortalama 17 saat çalÕúmaya elveriúli
olmak, fiilen uygun iú aramakta
olmak.

 øúsizlik ödene÷i: Gelir durumu nazara
alÕnmaz. Ancak, çalÕúmadan sonra
ba÷lanan bir aylÕk veya kiúisel
gelirden türeyen (haftada 24 E yu
aúan) gelir nazara alÕnÕr.
 øúsizlik yardÕmÕ: Gelir koúulu uygulanÕr.
Genel olarak ailenin her nevi gelirleri
ve tasarrufu yeniden gruplandÕrÕlÕr ve
yaúam için gerekli miktar (baz miktar
ve ek yardÕmlar ilave edilerek)
hesaplanÕr. E÷e gelir miktarÕ yaúam
için gerekli miktarÕn altÕnda ise yardÕm
sa÷lanabilir.

 øúsizlik ödene÷i: øúe elveriúli olmak,
emre amade olmak, bir istihdam
sözleúmesine taraf olmak, haftada 16
saat veya daha fazla bir süre
çalÕúmakta olmamak, tam gün ö÷renci
olmamak, emeklilik yaúÕnda olmak,
Büyük Britanya’da mukim olmak, prim
ödeme úartlarÕnÕ yerine getirmek,
toplu sözleúme ile ilgili bir uzmanlÕ÷Õ
bulunmamak.
 øúsizlik yardÕmÕ: Prim ödeme úartlarÕ
hariç yukarÕdaki úartlarÕ ve fazla
olarak aúa÷Õdaki úartlarÕ taúÕmak:
- 11.852 E dan fazla tasarrufu olmamak,
24 saatten fazla iúveren emrinde
çalÕúmamak. 18 yaúÕndan küçüklere
özel kurallar uygulanÕr.
 øúsizlik ödene÷i: Staj süresi aranmaz,
ancak primler ödenmiú olmalÕdÕr.
 øúsizlik yardÕmÕ: Staj süresi aranmaz,
ancak mutat ikamet yerinin Büyük
Britanya’da olmasÕ gerekir.
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 YardÕmlarÕn OranÕ

 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Bekleme Süresi

 øúsizlik ödene÷i: Referans miktarÕn %
50 si.

 Önceki 3 yÕlda alÕnan ücretlerin
ortalama miktarÕ. Tavan: Slovakya
ortalama aylÕk gelirinin 3 katÕ.

 Prim ödeme süresi, gelirler.

 ølk iúsizlik süresi: Yoktur. øzleyen
iúsizlik süresi: øúsizlik primlerinin
ödenmesi gerekti÷i sÕrada istihdam
talepleri sicilinin kaldÕrÕlmasÕndan
sonra 3 yÕl.

 øúsizlik sigortasÕ: øúsizlik ödene÷i:
Gelirle oranlÕ olmayan maktu yardÕm.
Gelirle oranlÕ iúsizlik ödene÷i:
Ücretliler için: YardÕma hak kazÕndÕran
43 haftalÕk ortalama ücret (tavan
yoktur), ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için, son
24 ayda prim ödenen ücret (Genel
olarak Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlarÕn AylÕklarÕ
HakkÕnda Kanun uyarÕnca beyan
edilen gelire eúittir).
 øúsizlik yardÕmÕ: Gelirle oranlÕ maktu
ödenek.
 øúsizlik sigortasÕ: Baz iúsizlik ödene÷i:
Günlük miktar: 23,16 E.
 Gelirle oranlÕ ödenek: Baz ödenek artÕ
günlük ücretle baz iúsizlik ödene÷i
arasÕndaki farka tekabül eden miktar.
AylÕk ücret baz miktarÕn 90 katÕndan
fazla ise miktar bu tavanÕ aúan
miktarÕn % 20 sine tekabül eder.
 Gelirle oranlÕ arttÕrÕlmÕú iúsizlik
ödene÷i: Gelirle oranlÕ bileúken (e÷er
ilgilinin çalÕúmasÕ ekonomik nedenlere
veya üretime ba÷lÕ ise ilgili kimse ilk
kez en az 5 yÕl bir iúsizlik sandÕ÷Õna
ba÷lÕ ise veya en az 20 yÕl ücretli
olarak çalÕúmÕúsa) ilk 150 günde % 55
arttÕrÕlÕr.
 øúsizlik yardÕmÕ øú PiyasasÕ Deste÷i:
Tam oranlÕ miktar günde 23,16 E. Bu
miktar yalnÕz yaúayan kimse için 848
E nun altÕnda ise ödenir. Söz konusu
miktar 18 yaúÕndan küçük her çocuk

 øúsizlik sigortasÕ: Önceki gelirler: Gelir
koúuluna ve ailenin kapsamÕna ba÷lÕ
maktu yardÕm.

 øúsizlik sigortasÕ: Birbirini izleyen 8
hafta boyunca 7 iú günü. øúe yeni
girenler için 5 ay staj süresi (bir
mesleki formasyonu tamamlamÕú olan
kimseler için uygulanmaz).

 Gelirle oranlÕ ödenek: Referans ücretin
% 80 i. YardÕmÕn ba÷landÕ÷Õ ilk 100
gün zarfÕnda günde azami 80 E, kalan
süre için günde azami 74 E.
 Baz ödenek: Günde 35 E. E÷er
çalÕúma koúulu kÕsmi süreli bir
istihdamla yerine getirilirse baz
ödenekte oranlÕ olarak indirim
uygulanÕr.

 Gelirle oranlÕ ödenek: Normal olarak,
önceki gelirlerin günlük ortalamasÕ
esas alÕnÕr.
 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için, 3 yÕl vergiye
tabi gelir.
 Ücret tavanÕ: Ayda 2.199 E veya
yardÕmlarÕn sa÷landÕ÷Õ ilk 100 gün
zarfÕnda her gün için 100 E.

 Gelirle oranlÕ ödenek: Önceki gelirler.
 Baz ödenek: Maktu miktar.

 5 gün.
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 øúsizlik ödene÷i: 25 yaúÕnda veya daha
yukarÕ yaútakiler için: Haftada 82 E. /
18-24 yaútakiler için: 65 E. / 16-67
yaútakiler için: 50 E / Geçindirilen kiúi
için zam ödenmez.
 øúsizlik yardÕmÕ: Ailenin gelir durumuna
göre baz miktar: 18 yaúÕndan küçük
evli çiftler için haftada 99 E, 18
yaúÕndan küçük büyük çiftler için 124
E:
 YalnÕz yaúayan kimseler için miktar
iúsizlik ödene÷i ile aynÕdÕr.

 øúsizlik ödene÷i: Talebin dayandÕ÷Õ iki
vergi yÕlÕndan birinde ödenen primler
(o yÕl için ödenen asgari primin en az
15 katÕ) ve sözü edilen 2 yÕlda ödenen
veya borçlanÕlan ve bu yÕlda ödenen
asgari primin en az 50 katÕna bali÷
olan primler.
 Uygulanmaz. Önceki ücrete ba÷lÕ
maktu miktar.

 3 gün.
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 YabancÕ ülkede çalÕúan veya kanuna
aykÕrÕ bir faaliyet icra eden kimselerin
ÇalÕúma, Sosyal øúler ve Aile Bürosu
ile iúbirli÷ini kesmeleri halinde
istihdam talep kayÕtlarÕ kaldÕrÕlÕr. øú
arayanlar 6 ay sonra anÕlan Büroya
kendilerini iú arayan kimse olarak
kaydettirebilirler.

 YaptÕrÕmlar

886

 øúsizlik ödene÷i: 6 ay. østihdam
taleplerinin veya yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ
ödemesinin
kaldÕrÕldÕ÷Õ
tarihte
yardÕmdan yararlanma haklarÕ da
sona erer.

 øhtiyaç içinde olan kimseler için
canlandÕrma ödene÷i (bk. Tablo XI –
Gelir Garantisi). AyrÕca bk. Tablo XI –
Sosyal
ve
Mesleki
Uyumu
Güçlendirme YardÕmlarÕ.

 Di÷er Ek YardÕmlar

 Ödeme Süresi

 Bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ.

 Aile Ek YardÕmÕ

 øúsizlik sigortasÕ: 500 takvim günü. ølgili
kimse 57 yaúÕnÕ doldurmuú olup
iúsizlik ödene÷i almaya devam
ediyorsa ödenekten 60 yaúÕna kadar
yararlanÕr.
 øúsizlik yardÕmÕ: SÕnÕrsÕzdÕr.
 Bir kimse haklÕ bir neden olmaksÕzÕn
iúini terkeder veya kendi kusuru
nedeniyle iúine son verilirse 90 gün
ödenek alamaz.
 E÷er bir kimse geçerli bir neden
olmaksÕzÕn kendisi için bulunan iúi
reddederse 60 gün ödeme hakkÕnÕ
kaybeder.

için 106 E artÕrÕlÕr. Gelir bu tavanÕ
aúarsa oran yalnÕz yaúayan kimseler
için % 75, evliler için % 50 artÕrÕlÕr.
Ebeveynleri ile birlikte yaúayan
kimseler için miktar ebeveynlerin gelir
durumuna ba÷lÕdÕr. Bunlar istihdam
önlemlerine katÕlma süselerinde tam
oranlÕ miktar üzerinden yardÕm alÕrlar.
 18 yaúÕndan küçük çocuklar için günde
aúa÷Õdaki ek yardÕmlar:
- 1 çocuk: 4,39 E
- 2 çocuk: 6,44 E
- 3 ve daha fazla çocuk: 8,31 E
(iúsizlik sigortasÕ iúsizlik yardÕmÕ olarak)
 ÇÕraklÕkta sosyal yardÕm: Günde 8 E.

 øúini geçerli neden olmadan terkeden
kiúiye 45 gün ödenek ödenmez. E÷er
bir iúsiz kimse önerilen uygun bir iúi
reddederse ödenek 40 gün için
kaldÕrÕlÕr. ølk redden sonra % 25, ikinci
redden sonra % 50 oranÕndan indirim
uygulanÕr. Üçüncü ret halinde ödenek
askÕya alÕnÕr.

 300 gün. Bu süre 600 güne kadar
uzatÕlabilir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 øúsizlik ödene÷i ve iúsizlik yardÕmÕ: øú
arayan kimse aúa÷Õdaki hallerde
ödenek hakkÕnÕ kaybeder:
- øúinden iste÷i ile ayrÕlmasÕnÕ gerektiren
esaslÕ bir neden ileri sürmezse,
önerilen bir iúi reddederse, kötü bir
eylem nedeniyle iúine son verilirse,
formasyon hakkÕnÕ kaybederse, uygun
bir iúe girme olana÷ÕnÕ unutursa.
- østihdam talep eden kimse úartlarÕ
taúÕyorsa acil iúsizlik yardÕmÕ alÕr.
- YatÕrÕm süresi aykÕrÕlÕ÷a göre 1-26 gün
arasÕnda de÷iúir. 2 veya 4 hafta süre
ile yardÕm kesilebilir. østihdam Bürosu
ilgiliye iú aramaya iliúkin bilgileri verir
ve ilgiliyi yönlendirir.

 øúsizlik ödene÷i: Zam yoktur. Yüksek
bir miktar gerekli ise ve kabul úartlarÕ
buna olanak veriyorsa onun yerine
ödenebilir.
 øúsizlik yardÕmÕ: Evli çiftlerin çocuklarÕ
varsa veya baúka durumlarda yardÕm
sa÷lanabilir. Miktarlar yukarÕda “Aile
Ek YardÕmlarÕ” baúlÕ÷Õnda verilmiútir.
Di÷er ek yardÕmlar için bk. Tablo XI –
Gelir Garantisi.
 øúsizlik ödene÷i: Bir iú arama
döneminde 182 günle sÕnÕrlÕ ödeme
söz konusudur.
 øúsizlik yardÕmÕ: øúe alma úartlarÕ yerine
getirildi÷i sürece devam eder.

 øúsizlik ödene÷i: Yoktur.
 øúsizlik yardÕmÕ: Geçindirilen çocukla
ilgili ödenekler.
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 KÕsmi iúsizlik yoktur.

 KÕsmi iúsizlik yoktur.

 KÕsmi iúsizlik yoktur.
 KÕsmi iúsizlik yoktur.

2. Koúullar

3.YardÕmlarÕn OranÕ

4. YaptÕrÕmlar
5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 Özel bir hüküm yoktur.

 YalnÕz arÕzi iúlerden elde edilen kazanç
haftada 20 E nun altÕnda ise birleúme
mümkündür.

5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

 ølgili kimse hastalÕk veya analÕk
yardÕmÕ, yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ veya ebeveyn
e÷itim ödene÷i alÕyorsa iúsizlik
ödene÷i almaz.

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme

 Güncelleútirilen iúsizlik ödene÷i: Tam
iúsizlik halinde ödenir, bir mesleki
faaliyet icrasÕndan elde edilen ücret
veya baúka bir gelirin % 50 si indirime
tabidir.
 Yoktur.
 Bk. Güncelleútirilmiú iúsizlik ödene÷i
(aile ödenekleri, lojman ödenekleri,
sosyal yardÕm vb. hariç) di÷er
yardÕmlarla birleúebilir.

 Aúa÷Õdaki hallerde kÕsmi iúsizlik söz
konusudur:
- øúsiz kimse sürekli kÕsmi bir çalÕúmayÕ
veya bir ayla sÕnÕrlÕ 1 tam gün
çalÕúmayÕ kabul ederse veya toplam
çalÕúma süresi tam gün çalÕúan bir
iúçinin çalÕúma saatlerinin % 75 ini
aúmÕyorsa,
- Bir kimse esas mesleki faaliyetini
kaybetmiú olup tali derecede bir
mesleki faaliyet icra ederse veya
müteahhit iúveren olarak çalÕúÕrsa,
- øúsiz kimse baúka bir çalÕúmayÕ kabul
etmesine engel olmayan bir iúyeri
kurarsa.
 Bk. Tam iúsizlik.
 Güncelleútirilen bir iúsizlik ödene÷i 36
ay için ödenir. Ancak, 57 yaúÕndan
itibaren sÕnÕrlandÕrma yoktur.

 Bk. YardÕmlarÕn miktarÕ (oranlar)

 øúsizlik yardÕmlarÕ (aile ödenekleri,
sosyal yardÕm vb. yardÕmlar hariç)
di÷er sosyal güvenlik yardÕmlarÕ ile
birleúebilir.

 Ödenekten yararlanma hakkÕnÕn her 6
ayda bir kanÕtlanmasÕ gerekir.
 300 gün ödeme süresi sona erdi÷inde
ve ilgili kimse kesinlikle kÕsmi süreli bir
iúte çalÕútÕrÕlÕyorsa ödenek hakkÕ sona
erer.
 Ödenek hükümetçe düzenlenen bir
Tabloya göre ödenir. Ödene÷in ve
baz ödene÷in miktarÕ ilke olarak
çalÕúma süresindeki azalma ile oranlÕ
hesaplama yapÕlÕr.
 Bk. YukarÕdaki bilgi.
 Bk. AylÕklar: Birleúme mümkündür,
ancak indirim uygulanÕr / HastalÕk
ödene÷i tam alÕnÕyorsa iúsizlik
ödene÷i verilmez, aksi halde tabloya
göre indirim uygulanÕr.

 Bir kimse önceki haftalÕk faaliyetinin
altÕnda bir iúte çalÕútÕ÷Õnda kÕsmi iúsiz
sayÕlÕr.

 AylÕklar: Birleúme mümkündür. Ancak,
aynÕ zamanda aylÕk alan kimsenin
aylÕ÷Õnda indirim yapÕlÕr.
 HastalÕk ödene÷i: Bu ödene÷in tamamÕ
alÕnÕyorsa, iúsizlik ödene÷i ödenmez,
aksi halde bir tabloya göre yardÕmda
indirim yapÕlÕr.
 Yoktur.

 Bk. Tam iúsizlik.
 Bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.

 Bk. Tam iúsizlik.
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 Normal çalÕúma saatlerinin altÕndaki
her iúsizlik kÕsmi iúsizliktir.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 Özel önlemler yoktur.

 Özel önlemler yoktur.

3.YardÕmlarÕn OranÕ

4. Birleúme

722

 Yoktur.

3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

888

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para
YardÕmlarÕn
Vergilendirilmesi

 Düzenli de÷erlendirme yoktur. KararÕ
hükümet verir.

 Özel önlemler yoktur.

2. Koúullar

Yeniden
Deøerlendirme

 Özel önlemler yoktur.

ùûsizlik

 Yoktur.

YaûlÖlarÖn
Ödeneøi
1. Önlemler

6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme

 HastalÕk sigortasÕ primleri vergiye tabi
bütün gelirler için uygulanÕr. Baúka bir
prim söz konusu de÷ildir.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 Vergi alÕnÕr.

 Malüllük aylÕ÷Õnda oldu÷u gibi tüketim
fiyatlarÕ
endeksine
ba÷lÕ
de÷erlendirme yapÕlÕr.

 øúsizlik aylÕ÷Õ malüllük aylÕ÷Õna tekabül
eder.

 øúsizlik aylÕ÷ÕnÕn miktarÕ malullük aylÕ÷Õ
miktarÕna eúittir.

 øúsizlik aylÕ÷Õ 60-64 yaúlarÕnda uzun
süre iúsiz kalan ve azami bir süre
zarfÕnda iúsizlik ödene÷i almÕú olan
kimselere ödenir.

 øúsizlik aylÕ÷Õ verilir.

 Bk. YardÕmlarÕn oranÕ.

 Yoktur.

 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 YardÕmlar ve baz ödenek vergiye
tabidir.

 Erken emeklilik uygulanmaz. E÷er bir
kimse 65 yaúÕndan önce normal
emekli aylÕ÷Õna hak kazanÕrsa yardÕm
belirli bir indirim uygulanarak sa÷lanÕr.
 Emekli aylÕ÷Õ alan iúsizlere önceki
gelirin azami % 65 ine kadar yardÕm
sa÷lanÕr.
 Tam malüllük aylÕ÷Õ alan veya hastalÕk
ödeneklerini % 100 oranÕnda alan
iúsizler iúsizlik ödene÷i alamazlar.
 Ödemeden önce, günlük iúsizlik
ödene÷i miktarÕnda emekli aylÕ÷Õ
tutarÕnda indirim yapÕlÕr. YardÕmlar da
yÕllÕk aylÕ÷Õn 1/260 oranÕnda indirime
tabi tutulur.
 AylÕklar: Birleúme mümkündür. Ancak,
bir aylÕk aynÕ zamanda alÕnÕyorsa
yardÕmlar indirim uygulanÕr.
 HastalÕk ödene÷i: Ödenek tam oranlÕ
miktar
üzerinden
alÕnÕyorsa
yararlanÕcÕ iúsizlik ödene÷ine hak
kazanamaz, aksi halde Tabloya göre
indirim uygulanÕr.
 Parlamento karar verir.

 øúsiz kalÕnan haftalÕk saatler için,
önceki çalÕúma saati ile karúÕlaútÕrma
yapÕlarak bir Telafi YardÕmÕ ödenir.

 øúsizlik ödene÷i ve iúsizlik yardÕmÕ bazÕ
miktarlar için vergiye tabidir. Tavan
yalnÕz yaúayanlara ve evli çitlere göre
belirlenir.
 Bk. YukarÕdaki açÕklama.
 Sözkonusu ödeneklerin miktarÕ Vergi
Dairesine bildirilir, fakat yardÕm
ödenmiúse kesinti yapÕlmaz.
 Yoktur.

 Mevzuata göre, her yÕl fiyatlardaki
geliúmeye göre de÷erlendirme yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 Referans Ücret ve
Ücret TavanÕ
 YardÕm OranÕ

2. YardÕmlar
 YardÕm
MiktarÕnÕ
Belirleyen Unsurlar

 Gelir Koúulu
 Bekleme Süresi

 Staj Süresi

Tam ùûsizlik
1. ùartlar
 Temel ùartlar

Uygulama AlanÖ

Temel ùlkeler

Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Önceki gelirler,
 AylÕk ulusal asgari ücret,
 Son iúten ayrÕlma nedeni,
 Önceki meslek,
 Önceki çalÕúma saatleri sayÕsÕ.
 øúsizli÷in baúladÕ÷Õ tarihten önceki 9 ay zarfÕnda prim kesilen brüt ücret.
 Ücret tavanÕ: Referans ücret aylÕk ulusal asgari ücretin 10 katÕ ile sÕnÕrlÕdÕr.
 Son 9 aylÕk çalÕúma süresi zarfÕnda alÕnan aylÕk ortalama brüt ücretin % 60 Õ.
Asgari miktar aylÕk ulusal asgari ücretin % 80 i, azami % 150 si.
 KÕsmi çalÕúma yapan iúçiler için yardÕm miktarÕ sözleúmede yazÕlÕ çalÕúma süresi ile
orantÕlÕdÕr.
 østeyerek istifa eden iúsizler (sözleúmede yazÕlÕ önemli de÷iúiklikler nedeniyle iúten
ayrÕlanlar hariç) ve disiplin nedeniyle iúlerine son verilen kimseler 4 ay süre ile
asgari ücretin % 80 ini alÕrlar.
 Önceki haklarÕnÕn sona ermesinden sonra 3 yÕl içinde haklarÕ yenilenen kimseler 4

 16 yaúÕndan yukarÕ olmak,
 østeyerek veya istemeyerek iúsiz kalmak,
 Fiilen iú aramakta olmak,
 Bir øú Bulma Bürosuna kaydÕnÕ yaptÕrmak,
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ alma koúullarÕnÕ yerine getirmemiú olmak.
 øúsizlikten önceki 15 ay zarfÕnda 9 ay sigortalÕ olmak,
 Mevsimlik øúçiler: Son 12 ayda 6 ay sigortalÕ olmak,
 Sahne SanatkârlarÕ ve Benzeri Kimseler: Son 12 ayda 9 ay sigortalÕ olmak (veya
bu süre zarfÕnda bir mesleki faaliyete sahip olmasa dahi 4 ay prim ödemiú olmak).
 Yoktur.
 østifa eden veya disiplin nedeniyle iúten ayrÕlan iúsizler için iú sözleúmesinin
feshinden itibaren 3 ay.
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 øúsizlik ödene÷inin hesaplanma tarihinden önceki 3 ay zarfÕnda ortalama baz ücret.
AylÕk ulusal net gelirin % 55 i tutarÕnda bir tavanla sÕnÕrlÕdÕr.
 Referans gelirin % 50 i ila % 60 Õ.

 Önceki gelirler,
 AylÕk ortalama ulusal ücret.

 Aranmaz.
 Talebi izleyen 30 gün.

 østihdam Bürosuna kaydolmak,
 Hekimce onaylanan bir iúe elveriúli olmak,
 Ödenek talebinden önceki 12 ay zarfÕnda 6 ay çalÕúmÕú olmak,
 Baúka geliri olmamak,
 øú Bulma Bürosunun iú araútÕrmasÕ ile ilgili aylÕk toplantÕsÕna katÕlmak.
 Ödenek talebinden önceki 12 ayda 6 ay çalÕúmÕú olmak.

ÜLKELER
BULGARùSTAN
ROMANYA
 øúsizli÷e KarúÕ Koruma ve østihdamÕn Geliútirilmesi HakkÕnda 1998 tarihli Kanun  1/1991 sayÕlÕ øúsizler Kanunu.
(2002 yÕlÕnda revize edilmiútir).
 1991 sayÕlÕ Kanunu øyileútiren 57/1994 sayÕlÕ Kanun.
 øúsizlerin Mesleki Formasyonu HakkÕnda 288/1991 ve 171/1994 sayÕlÕ Hükümet
KararlarÕ.
 65/1994 sayÕlÕ Kanun.
 Ulusal østihdam Acentesi Tesisine øliúkin 145/998 sayÕlÕ Kanun.
 Özel bir Fon kapsamÕna gren sigorta rejimidir. Fon gelirleri iúçilerin ücretlerinden  Ücretliler önceki gelirlerine ba÷lÕ yardÕmlar sa÷layan ulusal sosyal sigorta sistemi.
kesilen primlerden ve iúveren primlerinden oluúur.
 Ücretliler:
 Ücretliler, Romen vatandaúlarÕ.
 Devlet iúyerleri ve belediyelerin ücretli müdürleri ve yöneticileri.
 øúletme Genel Kurulunun kararÕ üzerine ticari iúyerlerinin müdürleri ve yöneticileri.

TABLO X – ùúSùZLùK (Devam)
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2. Koúullar
3.YardÕmlarÕn OranÕ

2. Koúullar
3.YardÕmlarÕn OranÕ
4. YaptÕrÕmlar
5.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme
6. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme
YaûlÖlarÖn
ùûsizlik
Ödeneøi
1. Önlemler

4.
Di÷er
Sosyal
Güvenlik YardÕmlarÕ øle
Birleúme
5. Mesleki Bir Gelirle
Birleúme
KÖsmi ùûsizlik
1. TanÕm

 YaptÕrÕmlar

 Ödeme Süresi

 Aile Ek YardÕmÕ
 Di÷er Ek YardÕmlar

 Yoktur.
 øúsiz kimse çalÕútÕ÷Õnda yardÕm askÕya alÕnÕr.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 YalnÕz kÕsmi süreli iúlerde alÕnan ücretle birleúme mümkündür.

 øúsizlik ödene÷i aldÕklarÕ süre zarfÕnda kÕsmi süreli bir iúte çalÕúan ve ulusal asgari
ücretin altÕnda ücret alan kimselere verilen ödenekle ilgili iúsizlik.
 Ödenek iúsizlik ödene÷ine hak kazanÕlan süre içinde ödenir.
 Tam iúsizlik halinde ödenen para yardÕmlarÕnÕn % 50 si.
 Kusurun a÷ÕrlÕ÷Õna göre idari ve/veya cezai yaptÕrÕmlar uygulanÕr.
 Malüllük aylÕ÷Õ ile birleúme mümkündür.

 KÕsmÕ süreli iúlerde çalÕúanlar asgari ücretle sÕnÕrlÕ ücret alabilirler.

 Yeniden Geçici Olarak øúe Girme: Örne÷in sanayi sektörlerinin kaybÕ halinde
(uranyum üretiminde veya silahlÕ kuvvetlerde indirimli olarak).
 ølgili proje metinlerinde belirtilir.
 Para yardÕmlarÕ için fark yoktur. Yeniden iúe girme veya mesleki aracÕlÕk halinde
sa÷lÕk yardÕmÕ sa÷lanÕr.

 Özel bir hüküm yoktur.
 Özel bir hüküm yoktur.

 Bilgi yok.

 Bilgi yok.

 Yoktur.
 Yoktur.

ay süre ile asgari ücretin % 80 ini alÕrlar.
 Sahne sanatkârlarÕ ve benzeri kimseler baz ücretin % 60 ÕnÕ alÕrlar, fakat miktar
ulusal asgari ücretin % 80 inden aúa÷Õ olamaz.
 Yoktur.
 BazÕ güçsüz gruplarÕ, sakatlar, aile analarÕ ve kadÕnlarÕ için onaylÕ destek önlemleri
alÕnÕr.
 Talep sahibinin sigortalÕlÕk süresine ba÷lÕ olan aylÕk ödemeler úöyledir:
YardÕm Süresi
SigortalÕlÕk Süresi
3 yÕl
4 ay
3-5 yÕl
6 ay
5-10 yÕl
8 ay
10-15 yÕl
9 ay
15-20 yÕl
10 ay
20-25 yÕl
11 ay
25 artÕ yÕl
12 ay
 Aúa÷Õdaki gruplara yardÕm süresi 4 ayla sÕnÕrlÕdÕr:
- østeyerek iúsiz duruma düúenler,
- Disiplin nedeniyle iúine son verilenler,
- Önceki haklarÕn sona ermesinden sonra 3 yÕl içinde haklarÕ yenilenenler.
 Fiilen iú arayan iúsizlerin yardÕmlarÕ askÕya alÕnÕr.
 YardÕmlarÕn askÕya alÕnmasÕndan ve programlara zorunlu kayÕttan sonra hileli
durumlar cezayÕ gerektiren suç olarak kabul edilir.
 Malüllük aylÕ÷Õ ile birleúme mümkündür.
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4. Birleúme
Yeniden
Deøerlendirme
Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1. Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

 Özel bir hüküm yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Uygulanmaz.

 Di÷er iúsizlik yardÕmlarÕ gibi.
 Bilgi yok.

 Yoktur.

 Uygulanmaz.

 YardÕmlarÕ øúsizlik SandÕ÷Õ prim kesintisi yapmadan sa÷lar.
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TABLO XI / A – GELùR GARANTùSù
(15 Ülke)
I. PRùMSùZ GENEL SùSTEM
ÜLKELER

1, SøSTEMLE øLGøLø BAùLIKLAR
1/1. SøSTEMøN ADI

ALMANYA

Sosyal yardÕm.

AVUSTURYA

Sosyal yardÕm.

BELÇùKA

Asgari geçim vasÕtalarÕnÕn sa÷lanmasÕ.

BùRLEúùK KRALLIK

Destek yardÕmÕ.

DANùMARKA

Sosyal yardÕm.

FùNLANDùYA

Sosyal destek.

FRANSA

Asgari uyum geliri.

HOLLANDA

Destek geliri.

ùRLANDA

Ek geçim ödene÷i.

ùSPANYA

Asgari uyum yardÕmÕ veya asgari gelir.

ùSVEÇ

Sosyal yardÕm.

ùTALYA

Asgari yaúam geliri.

LÜKSEMGURG

Asgari yaúam geliri.

PORTEKùZ

Asgari gelir garantisi.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1 / 2. YÜRÜRLÜKTEKø MEVZUAT

ALMANYA

30 haziran 1961 tarihli kanunu yeniden düzenleyen 23 mart 1994 tarihli kanunu iyileútiren 21
temmuz 1999 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu (BSHG)

AVUSTURYA

Dokuz eyalete göre farklÕ Kanunlar.

BELÇùKA

Sistemi kuran 7 a÷ustos 1974 tarihli Kanun.

BùRLEúùK KRALLIK

Asgari Gelir Ödene÷i HakkÕnda Genel Tüzükler ( Destek yardÕmÕ, 1987 ) / Sosyal Güvenli÷in
Yönetimi HakkÕnda Kanun ( 1992 ).

DANùMARKA

Aktif Sosyal Politika HakkÕnda 10 haziran 1997 tarihli Kanun.

FùNLANDùYA

30 aralÕk 1997 tarihli Sosyal YardÕm HakkÕnda Kanun (1 mart 1998 tarihinde yürürlü÷e girmiútir).

FRANSA

1 ocak 1988 tarihli Kanun ( 29.1.1992 tarih, 92-722 sayÕlÕ kanunla de÷iútirilmiútir ).

HOLLANDA

Sosyal Güvenlik HakkÕnda Genel Kanun (ABW).

ùRLANDA

Sosyal Güvenlik HakkÕnda Birleútirilmiú Kanun (1993, de÷iúik).

ùSPANYA

17 toplulu÷un her biri için tekdüze olmayan kanunlar.

ùSVEÇ

Ocak 1992 tarihli kanun.

ùTALYA

Bölgelerin yetki alanÕna giren de÷iúik düzenlemeler vardÕr: Ekseri bölgelerde hizmetler sosyal
güvenlik hizmetlerinin yeniden teúkilat landÕrÕlmasÕna iliúkin yasalarla düzenlenir. Di÷er bölgelerde
(örne÷in,Toscane,Emilie-Romagne ) her yetkili idari birim veya sa÷lÕk merkezi asgari gelir miktarÕnÕ
sosyal yardÕmlarla ilgili mevzuatlarla tespit eder. Bu konuda tek mevzuat uygulayan bölgeler
úunlardÕr: Umbrie, Aoste Bölgesi, Özerk Bolzano Eyaleti.

LÜKSEMBURG

Asgari Gelir Garantisine øliúkin 29 nisan 1999 Tarihli Kanun.

PORTEKùZ

29 haziran 1996, 19-A / 96 sayÕlÕ Kanun / 31 temmuz 1997 tarih, 196/97 sayÕlÕ Kanun Hükmünde
Kararname.

YUNANùSTAN

Genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

1 / 3. TEMEL øLKELER

ALMANYA

Yeterli gelire sahip olmayan ve kiúisel çabalarÕ ile veya üçüncü kiúilerden yeterli gelir elde edemeyen
kimselere uygun bir yaúam düzeyi sa÷lamak, ekonomik ba÷ÕmsÕzlÕk kazandÕrarak sosyal yardÕm
yoluyla yaúamlarÕnÕ kolaylaútÕrmak, bu kimseleri fark ödeneklere sahip kÕlmak, öznel hukuk
uygulamasÕ ile yasal yoldan yardÕm sahibi yapmak.

AVUSTURYA

Topluluk yardÕmÕna ihtiyacÕ olan kimselere uygun bir yaúam
sa÷lamak, fark ödene÷i ödemek, öznel hukuk kurallarÕnÕ uygulamak.

BELÇùKA

Almanya gibi.

BùRLEúùK KRALLIK

Tam gün çalÕúmayan (kendisi haftada 16 saat veya daha fazla, eúi haftada 24 saat veya daha fazla
çalÕúmayan), iúsizlik sigortasÕna kendini kaydettirmek zorunda olmayan ve kim olursa olsun gelir
durumu tespit edilen bir asgari düzeyin altÕnda bulunan kimselere mali yardÕm sa÷lamak.

DANùMARKA

HastalÕk, iúsizlik veya di÷er nedenlerle özel durumlarÕ para yardÕmÕnÕ gerektiren ve / veya çalÕúmaya
elveriúli olmayan veya aktif yaúama kendisini uyarlayamayan, bu ve benzeri nedenlerle belirli bir
süre veya süre kaydÕ olmaksÕzÕn geçici veya sürekli olarak kendisinin veya aile bireylerinin
ihtiyaçlarÕnÕ giderecek durumda bulunmayan kimseler için asgari geçim olana÷Õ sa÷layacak önlemleri
almak, fark ödene÷i ödemek, bu kimseleri öznel hukuktan yararlandÕrmak.

FùNLANDùYA

KÕsa veya uzun bir sürede kendi ihtiyaçlarÕnÕ veya aile bireylerinin ihtiyaçlarÕnÕ gideremeyen
kimselere en son yardÕm türü olarak sosyal yardÕm sa÷lamak.

FRANSA

Gerçek ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamada asgari düzeyde gelir sahibi olmayan kimselere uygun bir yaúam
sa÷lamak ve yoksullarÕ sosyal ve mesleki yönden yeterli uyum düzeyine kavuúturmak.

HOLLANDA

Kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarÕna cevap verecek giderleri üstlenemeyen veya böyle bir
durumla karúÕ karúÕya olan kimselere mali yardÕm sa÷lamak.(Kanun bu durumdaki kimselerin
geçimleri ni sa÷lama olana÷Õ getirir,bu kimseleri sosyal katkÕya ihtiyaç göstermeyecek düzeye
getirecek önlemleri alÕr. Önlemler kiúilerin kendi ihtiyaçlarÕnÕ kendilerinin karúÕlamasÕ olanaklarÕnÕ
sa÷lar. Bunun için, ulusal normlar düzenlenmiú, belediyelerin yukarÕdaki önlemler dÕúÕnda ilgililere
yardÕmcÕ olmalarÕ güvence altÕna alÕnmÕútÕr ).

ùRLANDA

Mali olanaklarÕ az veya elveriúsiz olan kimselere haftalÕk gelir olarak sosyal yardÕm sa÷lamak,
istisnai veya özel kiúisel durumlarda ilgililere maktu ödemeler yapmak, fark ödene÷i ödemek, úartlarÕ
taúÕyanlara haftalÕk yasal ödenek sa÷lamak, haftalÕk gelirleri veyaolasÕ gelirleri yeterli olmayanlara
haftalÕk maktu veya ek parasal yardÕmda bulunmak.

ùSPANYA

Temel ihtiyaçlarÕ karúÕlayan bir mali destekle yoksullu÷a karúÕ mücadele etmek, fark ödene÷i
ödemek, bütçe olanaklarÕçerçevesinde ilgilileri öznel hukuktan yararlandÕrmak.

ùSVEÇ

Genel Rejim çerçevesinde hastalÕk ödene÷i ve benzeri yardÕmlardan yararlanamayan veya
yararlandÕ÷Õ halde ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamada ödeme gücü yetersiz olan kimselere sosyal
yardÕmsa÷lamak, fark ödene÷i ödemek, kiúileri öznel hukuktan yararlandÕrmak.

ùTALYA

ÇalÕúabilecek durumda olmayan ve yaúamÕnÕ sürdürmek üzere asgari bir gelire sahip olmayan özel
sosyal gruplar yararÕna kamu kaynaklarÕndan yararlanmayÕ gerçekleútirmek, bölgelere, belediyelere
ve sa÷lÕk merkezlerine göre tespit edilen asgari baz miktar ile ailenin yardÕma muhtaç bireylerinin
oluúumuna görefark ödene÷i ödemek, kiúileri öznel hukuktan yararlandÕrmak.

LÜKSEMBURG

Sosyal dÕúlamaya karúÕ mücadele etmek, yeterli geçim vasÕtalarÕnÕ sa÷lamak, mesleki ve sosyal
uyum önlemlerini almak.

PORTEKùZ

Asgari geçim olanaklarÕndan yoksun kiúilere sosyal ve mesleki uyum sa÷layÕcÕ önlemleri almakla
birlikte bunlarÕ primsiz rejim ve sosyal uyum rejiminden yararlandÕrmak. Bu durumda bulunan kiúilere
öznel hukuk kurallarÕnÕ uygulamak, fark ödene÷i ödemek.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

1/4. YARARLANICILAR VE HAK SAHøPLERø

ALMANYA

Birey veya ba÷ÕmsÕz aile birimleri.

AVUSTURYA

Bireyler ve aileler (gelir durumlarÕ göz önünde tutularak).

BELÇùKA

AynÕ çatÕ altÕnda yaúayan eúler veya birey.

BùRLEúùK KRALLIK

Eve bakan kiúi için veya aileye dahil olup geçindirilmeye muhtaç bir çocuk için ödenek talebinde
bulunan kimse.

DANùMARKA

Birey (evli iseler karÕ koca birlikte yararlanÕr). Çocuklar kiúisel olarak yardÕm alÕrlar.

FùNLANDùYA

ølke olarak, bireysel hak sözkonusudur. Ailenin toplam bireyleri nazara alÕnÕr ( nazara almada, evli
çiftler, evli olmayanlar ve reúit olmayan çocuklar belirlenir ).

FRANSA

Bireysel hak sözkonusudur. Ailenin oluúumu nazara alÕnÕr ( evli çiftler, evli olmayanlar, reúit olan
ve olmayan çocuklar, 25 YaúÕn altÕnda geçindirilmeye muhtaç kimseler belirlenir ).

HOLLANDA

ølke olarak bireysel hak sözkonusudur. Evli olan veya olmayan çiftler cinsiyet ayrÕmÕ
gözetilmeksizin nazara alÕnÕr. Eúlerden biri yardÕm talebinde bulunur, yardÕm sosyal yardÕm
olarak sa÷lanÕr. Talepleri üzerine eúlerin her biri yardÕmÕn yarÕsÕnÕ alabilir.

ùRLANDA

YalnÕz yaúayan kimselere baz ödenek ödenir. Geçindirilmeye muhtaç kimselere ek ödenek verilir.

ùSPANYA

YalnÕz yaúayan kimseler veya ba÷ÕmsÕz aile bireyler sözkonusudur.

ùSVEÇ

YalnÕz yaúayan kimse veya birlikte oturuyorlarsa aileye dahil birden fazla kiúi söz konusudur.

ùTALYA

Bireysel ekonomik ihtiyaç içinde bulunan bütün vatandaúlar kapsama girer.

LÜKSEMBURG

Bütün kiúilere yaygÕn evrensel hak sözkonusudur.

PORTEKùZ

Ekonomik bakÕmdan aileye ba÷ÕmlÕ olsun veya olmasÕn evlenme ile erginlikleri tanÕnan 18 veya
daha yukarÕ yaútaki veya daha aúa÷Õ yaútaki kimseler, gebe olsun veya olmasÕn tüm kadÕnlar
kanunda gösterilen úartlarÕ taúÕmasÕ ve özellikle geçim vasÕtalarÕna muhtaç durumda bulunma
halinde kapsama girer.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem yoktur.
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1 / 5 . PRùMSùZ GENEL SùSTEMDEN YARARLANMA úARTLARI ( GENEL )
ÜLKELER

1 /5 / 1 . Süre

ALMANYA

ølgililerin durumlarÕnÕn düzelmesine kadar (sÕnÕrsÕz).

AVUSTURYA

SÕnÕrsÕz.

BELÇùKA

SÕnÕrsÕz.

BùRLEúùKKRALLIK

SÕnÕrsÕz.

DANùMARKA

SÕnÕrsÕz.

FùNLANDùYA

SÕnÕrsÕz.

FRANSA

Üç ay ( bir yÕlda üç aylÕk süre yenilenebilir ).

HOLLANDA

SÕnÕrsÕz.

ùRLANDA

SÕnÕrsÕz.

ùSPANYA

Genel olarak 12 ay ( uzatÕlabilir ).

ùSVEÇ

SÕnÕrsÕz.

ùTALYA

Belirli bir süre ( ilgilinin ihtiyacÕnÕn devamÕ halinde yenilenebilir).

LÜKSEMBURG

SÕnÕrsÕz.

PORTEKùZ

12 ay ( Otomatik olarak yenilenebilir ).

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1 /5 / 2 .VATANDAùLIK DURUMU

ALMANYA

Ulusal vatandaúlar, Sosyal Koruma AnlaúmasÕnÕ imzalayan devletlerin vatandaúlarÕ ( örne÷in, AB’
nin bütün vatan daúlarÕ, sÕ÷Õnma hakkÕndan yararlanan kimseler, bazÕ kayÕtlarla di÷er yabancÕlar
yardÕmlardan yararlanÕrlar.SÕ÷Õnma talebinde bulunanlara, sivil savaú sÕ÷ÕnmacÕlarÕna ve SÕ÷Õnma
Talebinde Bulunanlar HakkÕnda Kanuna göre ülkeyi terk etmeye zorlanan yabancÕlarasa÷lanan
yardÕmlar için özel düzenlemeler vardÕr ).

AVUSTURYA

Eyaletlere göre de÷iúen úartlar sözkonusudur: Burgenland, YukarÕ Avusturya ve Tyrol için
vatandaúlÕk úartÕ aranmaz. Di÷er eyaletlerde sosyal yardÕmlar tam olarak yalnÕz ulusal vatandaúlara
sa÷lanÕr. Sözleúmelerde sözü edilen sÕ÷ÕnmacÕlar, kendileri ile karúÕlÕklÕlÕk esasÕna göre anlaúma
düzenlenmiú olan ülkelerin vatandaúlarÕ ve devletler arasÕndaki antlaúmalara göre asimile edilen
(ulusal vatandaúlarla bir tutulan ) kimseler de tam yardÕmdan yararlanÕrlar. Aúa÷Õ Avusturya’ da,
Burgenland ve Corariberg’ te geçim vasÕtalarÕndan yararlanma hakkÕ asimile edilmeyen yabancÕlara
sa÷lanÕr. Oysa, Karinthie, Salzburg ve Viyana’ da sosyal yardÕm bu kimseler için takdire ba÷lÕdÕr.

BELÇùKA

Ulusal vatandaúlar, Avrupa Birli÷inin 1612 / 68 sayÕlÕ Serbest DolaúÕm Tüzü÷ünden yararlanan
kimseler, vatansÕzlar, sÕ÷ÕnmacÕlar ve vatandaúlÕ÷Õ belirsiz olanlar sözkonusudur.

BùRLEúùK

VatandaúlÕk úartÕ sözkonusu de÷ildir. Talep tarihinden önce 5 yÕl
süre ile Birleúik KrallÕk dÕúÕnda yaúamÕú olan hak sahipleri øngiltere’de oturma úartÕnÕ yerine getirmiú
olmak zorundadÕrlar.

DANùMARKA

1 yÕldan fazla süreli yardÕmlar yalnÕz ulusal vatandaúlara ve 3 yÕldan fazla bir süreden beri
Danimarka’ da oturmuú olan yabancÕlara sa÷lanÕr. AB üyesi devletlerin vatandaúlarÕ ile
Avrupasözleúmelerini imzalayan devletlerin vatandaúlarÕ için genel kural olarak vatandaúlÕk úartÕ
aranmaz.

FùNLANDùYA

VatandaúlÕk úartÕ aranmaz.

FRANSA

Ulusal vatandaúlar, Fransa’ da oturan, Fransa’ da kalmalarÕnda kararlÕlÕk bulunan yabancÕlar
(sözkonusu kararlÕlÕk bunlarÕn oturma durumlarÕnÕn de÷erlendirilmesi suretiyle belirlenir).

HOLLANDA

Geçim vasÕtalarÕndan yoksun olmalarÕ kaydÕyla yasal olarak
Hollanda’ da oturan kimseler kapsama girer.

ùRLANDA

Ulusal vatandaúlar, sÕ÷ÕnmacÕlar, vatansÕzlar ve vatandaúlÕk durumu ne olursa olsun yasal olarak
ülkede oturan kimseler kapsama girer.

ùSPANYA

VatandaúlÕk úartÕ sözkonusu de÷ildir.

ùSVEÇ

VatandaúlÕk úartÕ sözkonusu de÷ildir.

ùTALYA

Ulusal vatandaúlar ve øtalya’ da oturan yabancÕlar, siyasi sÕ÷ÕnmacÕlar kapsam dahilidir.

LÜKSEMBURG

VatandaúlÕk úartÕ aranmaz.

PORTEKùZ

VatandaúlÕk úartÕ aranmaz.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1 / 5 / 3. OTURMA

ALMANYA

BazÕ úartlarla ülkede fiilen oturmakta olmak gerekir,yabancÕ ülkelerde oturan Almanlar bu kurala
tabidirler.

AVUSTURYA

BazÕ istisnalarla, ülkede oturmakta olmak gerekir.

BELÇùKA

Fiili olarak ülkede oturmakta olmak gerekir.

BùRLEúùK KRALLIK

Talep tarihinde ülkede oturmakta olmak úarttÕr.

DANùMARKA

Ancak ülkede oturan kimseler yararlanÕrlar.

BùRLEúùK KRALLIK

Talep tarihinde ülkede oturmakta olmak úarttÕr.

DANùMARKA

Ülkede oturma úartÕ aranÕr.

FùNLANDùYA

Ülkede oturma úartÕ aranÕr.

FRANSA

Fransa’ da fiili olarak oturmakta olmak gerekir. YabancÕ ülkede kÕsa süreli ve tekrarlanan otur
malarda, yardÕm tutarÕ her takvim yÕlÕ için 3 ayÕ aúarsa yardÕm askÕya alÕnÕr.

HOLLANDA

Geçim vasÕtalarÕ bulunmayan kimseler için Hollanda’ da düzenli olarak oturma úartÕ aranÕr.

ùRLANDA

Ülkede fiilen oturmakta olmak úartÕ aranÕr.

ùSPANYA

Belirli bir süreden itibaren ( genel olarak 3 ila 5 yÕl arasÕnda ) özerk toplulu÷un mukimi olmak úarttÕr.

ùSVEÇ

øsveç’ te oturma izni almÕú olmak gerekir.

ùTALYA

Primsiz yardÕm hizmetini sunan makama göre de÷iúmek üzere bölgesel olarak veya belediyelerce
tanÕnmÕú oturma úartÕnÕ yerine getirmiú olmak gerekir.

LÜKSEMBURG

Lüksemburg’ da oturmakta olmak ve orada son 20 yÕl zarfÕnda en az 5 yÕldan beri mukim sayÕlmak
úarttÕr.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

1 /5 / 4 . YAù

ALMANYA

Yaú úartÕ aranmaz. Reúit olmayanlar da yardÕma hak kazanÕrlar.

AVUSTURYA

Yaú úartÕ aranmaz.

BELÇùKA

18 yaúÕndan itibaren medeni rüút hali sözkonusudur. Evlenme ile erginli÷i onanmÕú olanlar ile bir
veya daha fazla çocuk bakmakla yükümlü bulunan bekâr kimselerde ve reúit olmayan gebe genç
kÕzlarda yaú úartÕ aranÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

1996 yÕlÕndan itibaren asgari gelir ödene÷i için yaú úartÕ aranmaz. ÇalÕúmaya elveriúli kimseler
iúsizlik ödene÷i alÕrlar.

DANùMARKA

Yaú úartÕ aranmaz; ancak, uygulamada ebeveynleri tarafÕndan geçindirilmeye muhtaç 18 yaúÕn
altÕndaki çocuklar sosyal yardÕmdan yararlanÕrlar.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Yararlanma 25 yaúÕndan sonra baúlar; do÷muú bir çocu÷u geçindirme yükümlülü÷ünü üstlenen 25
yaúÕn altÕndaki kimseler de sosyal yardÕm alÕrlar.

HOLLANDA

Yararlanma 18 yaúÕndan itibaren baúlar. 21veya 22 yaúÕndaki kimseler belediyenin istihdam yerine
mali açÕdan daha yararlÕ olaca÷Õna karar vermesi durumunda, bir miktar ödenek alabilirler. 65 ve
daha yukarÕ yaútaki kimselerle ilgili ödenek AOW aylÕ÷ÕnÕn net tutarÕ olarak belirlenir. 21 yaúÕn
altÕndaki gençlerle ilgili miktar çocuk ödenekleri miktarÕna göre tespit edilir. E÷er bu kimseler daha
yüksek bedel ödemek durumunda kalÕrlarsa bu miktarlarÕ ebeveynler üstlenir. Bu olanaksÕzsa özel
sosyal yardÕm çerçevesinde bir ek ödenek talep edilebilir.

ùRLANDA

Normal olarak 18 yaúÕndan sonra yardÕm sa÷lanÕr.

ùSPANYA

YardÕm 25-65 yaú arasÕndaki yaúlarda sa÷lanÕr; 25 yaúÕn altÕndakiler geçindirilmeye muhtaç sakat
kimseleri veya geçindirilmeye muhtaç çocuklarÕ varsa yardÕmdan yararlan abilirler.

ùSVEÇ

Sosyal yardÕm geçindirilmeye muhtaç durumlarÕ devam etti÷i sürece her aileye sa÷lanÕr. Baúka bir
úart sözkonusu de÷ildir.

ùTALYA

Reúit olmayan yetim çocuklar için komünlerce yönetilen para yardÕmlarÕnÕ sa÷lamakla yükümlü
Kampanya bölgesi hariç di÷er tüm bölgeler bakÕmÕndan yaú úartÕ sözkonusu de÷ildir.

LÜKSEMBURG

YardÕmlar 25 yaúÕndan sonra sa÷lanÕr (bir çocuk veya sakat kimseye bakmakla yükümlü olup
çalÕúmaya elveriúli olmayan kimseler hariç).

PORTEKùZ

18 ve daha yukarÕ yaútaki kimseler yararlanÕrlar. Geçindirilmeye muhtaç çocuklarÕ bulunan kimseler
ile 18 yaúÕn altÕndaki gebe genç kÕzlar da kapsama dahildir.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1 / 5 / 5 . ÇALIùMA DURUMU

ALMANYA

ÇalÕúabilir durumda olan kimseler durumlarÕna uygun her nevi iúi kabul etmeye mecburdurlar.

AVUSTURYA

ÇalÕúabilir durumda olan kimseler durumlarÕna uygun her nevi iúi kabul mecburdurlar. Bununla
birlikte yaúlÕ kimseler (65yaúÕndan yukarÕ erkekler, 60 yaúÕndan yukarÕ kadÕnlar), üçüncü kiúi
tarafÕndan bakÕlan kimseler ile e÷itim görmek mecburiyetinde olanlar bir iúte çalÕúmaya
zorlanamazlar.

BELÇùKA

Sa÷lÕk nedenleri ve kimi di÷er nedenler hariç, hak sahibinin çalÕúabilir durumda oldu÷unu
kanÕtlamasÕ gerekir.

BùRLEúùK KRALLIK

Ekim 1996 dan sonra asgari gelir ödene÷inden yararlanmak için bir úart sözkonusu
de÷ildir.ÇalÕúabilir durumda olanlar iúsizlik ödene÷ine hak kazanÕrlar.

DANùMARKA

Herkes kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak durummundadÕr. Eúlerden her ikisi iú piyasasÕnda iú
bulamamÕú olmalÕdÕr. Eúlerden biri ev ihtiyaçlarÕnÕ bizzat görmek üzere evde kalmak zorunda ise
di÷eri ayrÕca ek ödenek alÕr. Ödenek sahibi veya onun eúi yeterli bir nedeni kanÕtlamaksÕzÕn
devam etmekte olan bir faaliyeti çerçevesinde kendi iúinde bulunamÕyorsa % 20 lik bir sÕnÕra
kadar çalÕúamadÕ÷Õ günler veya saatlerle oranlÕ olarak indirimli yardÕm alÕr.

FùNLANDùYA

Herkes her úeyden önce kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak zorunda olup çalÕúabildi÷i sürece yeterli
düzeyde bir ücret alabilece÷i iúte çalÕúmak mecburiyetindedir.

FRANSA

E÷itime, uyum formasyonuna ve istihdama iliúkin faaliyetlere hazÕr durumda olmak úarttÕr. ølgili
kimse YEREL UYUM KOMøSYONU tarafÕndan belirlenen uyum faaliyetlerine katÕlmak üzere bir
sözleúme düzenlemekle yükümlüdür.

HOLLANDA

Kiúiler en yüksek düzeyde yükümlülük alma e÷iliminde bulunmak durumundadÕrlar.Her
yararlanÕcÕ kendine uygun bir iú aramaya,bulmaya, bulunan iúi kabul etmeye ve bunun için
kendisini østihdam Kurumuna kaydettirm eye mecburdur. TÕbbi ve sosyal durumlar nazara alÕnÕr.
E÷er bir kimse 5 yaúÕn altÕnda bir veya daha fazla çocukla meúgul olmak zorunda ise iú aramak
zorunda de÷ildir. Bu durumdaki çocuklar 5 yaúÕndan yukarÕ iseler, talep sahiplerinin ba÷ÕúÕklÕk
durumlarÕ veya bir iúte çalÕúmaya mecbur olmamaya yönelik konumlarÕ tetkik edilir. 1 mayÕs 1999
tarihi itibariyle 57,5 veya daha fazla yaúta olan iúsiz durumdaki kimseler iú aramak zorunda
de÷ildirler. Bu yaúa bu tarihten sonra ulaúmÕú olanlar iú görüúmelerine gelmeye mecbur
olmamakla birlikte kendilerini østihdam Kurumuna kaydettirmek ve önerilen durumlarÕna uygun
iúte çalÕúmak zorundadÕrlar. E÷er bütün giriúimler sonuç vermemiúse, sosyal hizmet servisleri
ilgililere bir iú bulmak veya bir e÷itim sa÷lamak yükümlü÷ünü yerine getirirler. Hak sahibi bu
yoldaki eylem planlarÕnÕ reddederse anÕlan servisler ödenekleri kaldÕrmak veya askÕya almak
yetkisine sahiptirler.

ùRLANDA

øúsiz kimse sosyal güvenlik ek ödene÷i yerine iúsizlik ödene÷i alÕr.

ùSPANYA

ølgilinin çalÕúabilir olup olmadÕ÷Õ tetkik edilir.

ùSVEÇ

Herkes kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak zorunda olup yeterli ücret getiren bir iú aramaya mecburdur.

ùTALYA

Herkes kendine uygun ve çalÕúabilirli÷ini kanÕtlayaca÷Õ bir iúte çalÕúmak zorundadÕr. Bu amaçla,
Komünler ve Bölgelerce bazÕ hallerde özel mesleki kurslar düzenlenir.

LÜKSEMBURG

Kiúiler durumlarÕnÕ iyileútirmek üzere kullanabilecekleri bütün olanaklarÕnÕ tüketmiú durumda
bulunmalÕdÕrlar.

YUNANùSTAN

Primsiz genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

1 /5 / 6. DøöER HAKLARIN TÜKENMESø

ALMANYA

Almanya Sosyal Kanununa göre öncelikle di÷er ödeneklerden yararlanma hakkÕ bulunan ve ailede
geçim yükümünü üstlenen kiúilerin bu yükümlülüklerinin sona ermesi gerekir. Sözkonusu ödeneklere
iliúkin haklar özet olarak úunlardÕr: Ebeveyn e÷itim ödene÷i, sosyal koruma ile ilgili federal yasaya
göre sa÷lanan baz aylÕk.

AVUSTURYA

Sosyal yardÕmlardan ve geçindirilme olanaklarÕndan yararlanma haklarÕnÕn tükenmesi gerekir.
Geçindirilme olanaklarÕndan yarar lanmanÕn baúlangÕçtan itibaren somut olarak belirlenmiú olmasÕ
úarttÕr.

BELÇùKA

ølgililerin Belçika sosyal mevzuatÕna veya yabancÕ bir sosyal mevzuata göre talep ede bilecekleri
haklardan yararlanma olasÕlÕklarÕ tükenmiú olmalÕdÕr. Asgari gelir garantisi kalÕntÕ bir haktÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

Di÷er yardÕmlardan yararlanma hakkÕ tükenmiú olmalÕdÕr. E÷er ilgililerin asgari gelir garantisine olan
ihtiyaçlarÕ devam ediyorsa gelir durumunu belirli bir düzeye ulaútÕrmak üzere kendilerine asgari bir
gelir ödene÷i verilebilir. Buna << destek geliri >> denir.

DANùMARKA

ølgililerin di÷er rejimlerin sosyal yardÕmlarÕndan olasÕ yararlanma haklarÕ sözkonusu olmalÕdÕr. Talep
sahibinin, eúine ve 18 yaúÕndan küçük çocuklarÕna bakma yükümlü÷ü sona ermiú olmalÕdÕr.

FùNLANDùYA

Sosyal yardÕm ancak her nevi geçim ödeneklerine ek olarak sa÷lanan bir yardÕm olup en son
sa÷lanacak bir haktÕr.

FRANSA

Talep sahiplerinin sosyal yardÕmlardan ve geçindirilme olanaklarÕndan yararlanma durumunda
olduklarÕ haklar sona erer.

HOLLANDA

Sosyal yardÕm di÷er her nevi geçim ödeneklerine ilave ediliyorsa ve sosyal güvenli÷in devamÕ
sürecinde sa÷lanÕyorsa bu durum önceki devam eden haklardan yaralanmayÕ sona erdirir. Bir kimse
sosyal ödenek veya çalÕúmadan ileri gelen bir gelir (geçim aylÕ÷Õ) alÕyorsa , uygun sosyal yardÕm
düzeyine ulaúmÕú demektir.

ùRLANDA

Baz yardÕmlarÕn tutarÕ ulusal en düúük gelir düzeyinde tespit edilir. Bölgeler arasÕnda farklÕ uygulama
sözkonusu de÷ildir. Yerel topluluklarÕn sosyal yardÕm sa÷layan sorumlularÕ bazÕ özel durumlarda
düzey konusunda kapsamÕ geniúletme yetkisine sahiptir.

ùSPANYA

Kamu sosyal yardÕmlarÕ ile birleúme yasaktÕr.

ùSVEÇ

ølgililerin eú ve çocuklarÕna bakma yükümlülüklerinin sona ermesine kadar (çocuklar için, yüksek
ö÷renimin sona ermesi veya en geç 21 yaúÕna kadar) yardÕmlardan yararlanma haklarÕ vardÕr.

ùTALYA

Genel olarak sosyal yardÕmdan yararlanma hakkÕnÕn tükenmiú olmasÕ di÷er sosyal yardÕmlardan
yararlanma hakkÕnÕn askÕya alÕnmasÕ sonucunu do÷urmaz.

LÜKSEMBURG

Sosyal yardÕmlardan ve geçim olanaklarÕndan yaralanma hakkÕ, devam eden önceki sosyal yardÕm
hakkÕnÕ durdurur.

PORTEKùZ

HakkÕn tüketilimiú olmasÕ sözkonusu de÷ildir.

YUNANùSTAN

Genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

1 / 5 / 7 . DøöER ùARTLAR ( Özel )

ALMANYA

Gelirlerin veya gelir garantisinin ( korunan miktar
sözkonusudur.

AVUSTURYA

Öncelikle yeterli servetin tükenmiú olmasÕ úarttÕr.

BELÇùKA

ølgilinin geçimini sa÷layan kimseler için yardÕmdan yararlanma hakkÕnÕn devam etti÷inin kanÕtlanmasÕ
yükümlülü÷ü getirilebilir. 25 yaúÕn altÕnda olan bir yararlanÕcÕ sa÷lÕk ve hakkaniyet nedenleri hariç, ilk
talep tarihinden itibaren 3 ay içinde bir ferdî bütünleúme projesi ile ilgili bir sözleúme metnini
imzalamak ve sözleúmenin içeri÷ini takip etmek zorundadÕr. Sözleúme, tedrici bütünleúme ve
formasyon usullerini ve olasÕ iúe girme durumuna iliúkin bilgileri içerir.

BùRLEúùK KRALLIK

Talep sahibinin konut dÕúÕnda parasal varlÕ÷Õ ve / veya yardÕmÕ sa÷layan kiúinin olasÕ parasal durumu
8.000 GBP’ ye veya sa÷lÕk evlerinde yaúayanlar için 16.000 GBP’ ye eúit veya bu miktarÕn altÕnda
olmalÕdÕr.

DANùMARKA

Talep sahibi veya eúinin, iú piyasasÕnda úanslarÕnÕ iyileútirme olana÷ÕnÕ sa÷layan uygun bir istihdam
önerisini veya di÷er her nevi önlemi kabulü gerekir. YardÕm, bu úarta uyulmamasÕ veya eúin hiçbir
neden olmaksÕzÕn önerilen istihdamÕ reddetmesi halinde kaldÕrÕlÕr.

FùNLANDùYA

Özel bir úart sözkonusu de÷ildir.

FRANSA

Özel bir úart sözkonusu de÷ildir.

HOLLANDA

Özel bir úart sözkonusu de÷ildir.

ùRLANDA

HakkÕn tükenmesi kuralÕ özellikle tam gün çalÕúanlara ve tam gün ö÷renimde bulunanlara
uygulanmaz; ayrÕca, ticari mahiyetteki anlaúmazlÕklarla ilgisi bulunan kimselere de uygulanmaz,
bunlarÕn geçindirilmeye muhtaç aile bireyleri yardÕmdan yararlanÕrlar.

ùSPANYA

YararlanÕcÕ, marjinal yardÕmÕn tahsisi sÕrasÕnda öngörülen úartlarÕ taúÕmak zorundadÕr.

ùSVEÇ

Servet sahibi olmak yardÕmdan yararlanmaya engel de÷ildir. Ancak, yaúam úartlarÕnÕ de÷iútiren her
olay yardÕmdan yararlanmayÕ etkiler.

ùTALYA

Baúka bir úart sözkonusu de÷ildir.

LÜKSEMBURG

Ciddi ve gerçek nedenleri kanÕtlamaksÕzÕn liglinin kendisine bütün sosyal haklarÕ sa÷layan mesleki
faaliyetlerini terk etmemiú olmasÕ veya bu faaliyette bir azalmanÕn sözkonusu olmamasÕ gerekir.

YUNANùSTAN

Genel sistem mevcut de÷ildir.

nazara alÕnarak ) kullanÕmÕnda tercih
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ÜLKELER

1 / 6 . GARANTø EDøLEN ASGARø MøKTAR
1 / 6 / 1 . MøKTARIN BELøRLENMESø

ALMANYA

Gerekli geçim vasÕtalarÕ ile ilgili yardÕm özellikle beslenme, konut , giyim, beden sa÷lÕ÷Õ,hareket
edebilme gücü, ÕsÕtma ve günlük yaúamla ilgili ihtiyaçlarÕ ilgilendirir. Sürekli geçim ( beslenme )
yardÕmlarÕ ile enerji dahil ev ihtiyaçlarÕ baz miktar olarak sa÷lanÕr. Baz miktar, gelirleri düúük
kategorilere dahil aileler için düzenlenen gerçek giderlerin yer aldÕ÷Õ istatistiklere dayanÕlarak tespit
edilir. Buna konut ÕsÕtma giderleri ile tek ödeme úeklinde yapÕlan ödemel er ilave edilir. Ek yardÕmlar
özel durumlarda sa÷lanÕr.

AVUSTURYA

Besin ihtiyaçlarÕ ile bakÕm, giyim, sa÷lÕk, ÕsÕtma ve aydÕnlatma, mutfak ihtiyaçlarÕ, e÷itim ve sosyal
iliúkilerin korunmasÕna iliúkin bireysel ihtiyaçlar miktarÕn belirlenmesinde nazara alÕnan referans
unsurlardÕr. Bu unsurlara dahil olmayan konut ve giyimle ilgili ihtiyaçlar gibi di÷er unsurlar para
yardÕmlarÕna ve ek aynî yardÕmlara konu teúkil eder.

BELÇùKA

Asgari geçim vasÕtalarÕna iliúkin baz miktarÕn tespitinde, emre âmade düzeydeki ortalama gelire,
ailenin tüketim ihtiyaçlarÕna ve yasal asgari ücrete rücu edilmez. ølk miktarlar, yaúlÕ kimselere garanti
edilen gelir için tespit edilir.

BùRLEúùK KRALLIK

Hükümet tarafÕndan tespit edilir.

DANùMARKA

Garanti edilen miktarÕn tespitinin baúlangÕcÕ çocuk sahibi kimseler için iúsizlik ödenekleri azami
miktarÕnÕn %80 ine, çocuksuz kimseler için azami miktarÕn %60 Õna dayanÕr. 25 yaúÕn altÕndaki
gençler için özel miktarlar sözkonusudur.

FùNLANDùYA

Kanunla tespit edilir.

FRANSA

Kararname ile tespit edilir.

HOLLANDA

Gerçek ihtiyaçlarla ilgili sosyal yardÕmÕn düzeyi aylÕk standartlarÕ tespit eden Sosyal YardÕm Genel
YasasÕnda (ABW) yer alan ulusal tüzüklerle belirlenir. AylÕk standartlar net asgari ücrete dayanÕr.

ùRLANDA

Devlet tespit eder.

ùSPANYA

Özerk topluluklara göre de÷iúir.

ùSVEÇ

Hükümet ve parlamento bazÕ gider gruplarÕna tahsis edilen miktarlarÕ her yÕl karara ba÷lar. BazÕ
hallerde belediyeler reel giderleri makul sÕnÕrlar dahilinde üstlenmek zorundadÕrlar. Di÷er hallerde
yine belediyeler tercih yapmakta tamamen serbesttirler.

ùTALYA

Düzenleme bölgelere göre de÷iúir.

LÜKSEMBURG

En düúük referans miktarlar en düúük sosyal ücret ve en düúük sosyal aylÕklarla karúÕlaútÕrÕlarak
siyasi kararla tespit edilir.

PORTEKùZ

Ödenek primsiz rejimde ba÷lanan sosyal aylÕ÷Õn %5 inin altÕnda olamaz.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1/ 6/ 2. ÖDENEK DÜZEYøNøN TESPøTøNDE ÖLÇÜ

ALMANYA

Baz miktar oranlarÕ eyaletlerce tespit edilir. Oranlar 1.7.1999 tarihinden itibaren eyaletlerle ilgisine
göre 522 DEM ile 548 DEM arasÕnda de÷iúir.

AVUSTURYA

Referans miktarlar eyaletlerce büyük faklÕlÕklarla tespit edilir. Örne÷in, yalnÕz yaúayan bir kimse için
normal oran Carinthie eyaletinde ayda 4.947 iken,YukarÕ Avusturya’da ayda 6.540 ATS dir.

BELÇùKA

Asgari geçim vasÕtalarÕnÕn miktarÕ ulusal ölçe÷e göre tespit edilir. Bölgeler arasÕnda de÷iúiklik
sözkonusu de÷ildir.

BùRLEúùK KRALLIK

Belçika gibi.

DANùMARKA

Belçika gibi.

FùNLANDùYA

Ödenekler ulusal ölçe÷e göre tespit edilir. Komün sÕralamasÕna göre iki grup sözkonusudur.

FRANSA

Belçika gibi.

HOLLANDA

Normlar evli çiftler, tek baúÕna yaúayan ebeveynler, yalnÕz yaúayan kimseler için ulusal ölçe÷e göre
tespit edilir. KaldÕklarÕ evleri baúkalarÕ ile paylaúamayan kimselere yalnÕz yaúayan kimselerle ilgili
asgari ücretin azam %20 lik kÕsmÕ üzerinden ödenecek ek ödenekler belediyelerce tespit edilir.

ùRLANDA

Belçika gibi. Yerel topluluklarda sosyal yardÕm sa÷layan yetkililer bazÕ özel durumlar için geniú
kapsamlÕ hareket edebilirler.

ùSPANYA

Özerk topluluklara göre de÷iúir. Aile bireylerine sa÷lanacak yardÕmlar ve yardÕmlardan yararlanma
úartlarÕnÕ taúÕmada 30.000 ESP ile 38.000 ESP arasÕnda de÷iúen farklÕlÕklar vardÕr.

ùTALYA

Ödenekler bölgelere göre de÷iúir. Önemli ölçüde farklÕlÕklar sözkonusudur: YalnÕz yaúayan kimse için
miktar 450.000 øTL ile 520.000 øTL arasÕndadÕr. Vte Aosta bölgesi için istisna úöyledir: Kira ödeyen
kimse konutun sahibi ise yardÕm miktarÕ 432.000 øTL dir.

LÜKSEMBURG

Belçika gibi.

PORTEKùZ

Belçika gibi.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

1/6/3. GELøRøN HESAPLANMASINDA NAZARA ALINAN BøRøM

ALMANYA

Sosyal yardÕm talep eden kimsenin ve kendisiyle aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan eúin geliri ve mal varlÕ÷Õ
nazara alÕnÕr. Ebeveynleri veya bunlardan biri ile aynÕ yerde oturan bekârlar ve reúit olmayan
çocuklar için ebeveyn gelirleri ve mal varlÕklarÕ da nazara alÕnÕr. Metres hayatÕ yaúayan kimseler
eúlere kÕyasla daha kolaylaútÕrÕlmÕú haklara sahip olamazlar.

AVUSTURYA

Tahsis sahibinin, kendisiyle onunla aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan bak
makla yükümlü oldu÷u kimseler gelirin hesabÕnda esas alÕnÕr.

BELÇùKA

ølgili eúler, reúit ve evli olmayan geçindirilm eye muhtaç bir çocu÷u bulunan kimseler ( bu çocukla
birlikte yaúÕyorlarsa ) veya bu kimselerden belirtilen özelliklere sahip birden fazla çocu÷a bakmakla
yükümlü olanlar, talep sahibi ile aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan kimse veya yalnÕz yaúayan kimse
hesaplamada temel birim kabul edilir.

BùRLEúùK KRALLIK

YararlanÕcÕ ve aile, yani eú ve onun geçindirmekle yükümlü oldu÷u kendisiyle aynÕ çatÕ altÕnda
yaúayan 16 veya 19 yaúÕn altÕndaki çocuklar ( artÕk okula gitmiyorlarsa ve anÕlan yardÕma hak
kazandÕran grubadahil de÷illerse) sözkonusudur.

DANùMARKA

Tahsis sahibi ve geçindirmekle yükümlü oldu÷u 18 yaúÕn altÕndaki çocuklar temel birim kabul edilir.

FùNLANDùYA

YararlanÕcÕ veya ailesi iki temel birimi oluúturur.

FRANSA

Tahsis sahibi ve onunla aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan eú, metres, geçindirmekle yükümlü oldu÷u 25
yaúÕn altÕndaki kimseler gelirin hesabÕnda nazara alÕnÕr.

HOLLANDA

Talep sahibi, ona bakan kimse veya 18 yaúÕn altÕndaki çocuklar ana unsurlardÕr.

ùRLANDA

Aile, talep sahibi ve geçindirmekle yükümlü oldu÷u kimseler ana unsur sayÕlÕr.

ùSPANYA

Aile birimi : Aile ba÷larÕ veya evlatlÕk ikinci dereceye kadar evlenmeden ileri gelen hÕsÕmlÕk gibi, di÷er
benzeri iliúkilerle birbirleriyle birleúmiú iki veya daha fazla kimsenin aynÕ çatÕ altÕnda yaúamasÕ,
dördüncü dereceye kadar kan ba÷Õ unsurlarÕ ana birim olarak nazara alÕnÕr.

ùSVEÇ

Eú, talep sahibi ile aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan kimse veya yalnÕz yaúayan kimse ana unsurlardÕr.

ùTALYA

Medeni Hal Belgesinde yazÕlÕ aile bireyleri. YardÕm hakkÕ aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan aynÕ kökenden
kimselere yaygÕnlaútÕrÕlÕr ve ölüm gelirleri bunlar arasÕnda bölüútürülür.

LÜKSEMBURG

Ailede aynÕ veya ortak bütçe ile yaúayan aynÕ çatÕ altÕndaki kim selerden baúka yerde gelir veya
varlÕklarÕ olanlar tespit edilir.

PORTEKùZ

YararlanÕcÕ ve onun dÕúÕndaki kimselerden aúa÷Õda belirtilenler yararlanÕcÕ ile aynÕ aileye mensup
kimse kabul edilirler:
. Eú veya benzeri kimse,
. Reúit olmayan aile bireyleri veya benzeri kiseler,
. Tam veya sÕnÕrlÕ olarak evlatlÕk kabul edilenler,
. Vesayet altÕndaki küçükler,
. Mahkeme veya vesayet dairesinin kararÕ ile talep sahibinin bakmakla yükümlü oldu÷una karar
verilen kimseler,
. EvlatlÕk alÕnmak üzere olanlar (dava önceden açÕlmÕúsa),
. Mahkeme kararÕ ile sÕnÕrlÕ veya sÕnÕrsÕz evlatlÕk olmaya hak kazananlar ve benzeri kimseler, vesayet
altÕndaki kimseler ve evlatlÕk alÕnanlar,
. BazÕ úartlarla aile birli÷ine dahil oldu÷u kabul edilen kimselerden ekonomik olarak münhasÕran talep
sahibine ba÷ÕmlÕ olan veya reúit duruma gelen sosyal gruplar,

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER
ALMANYA
AVUSTURYA

1/ 6 / 4. NAZARA ALINAN GELøRLER
Aile ödenekleri gibi sosyal yardÕmlar dahil (bkz. Di÷er ùartlar) her nevi gelir ile korunan miktarlar
dÕúÕnda kiúilerin mal varlÕklarÕ (tercihan) nazara alÕnÕr.
ølke olarak, mahiyetleri ve menúeleri ne olursa olsun her nevi gelir nazara alÕnÕr. BazÕ yardÕmlarla ilgili
istisnalar úunlardÕr: Kamu sosyal yardÕmÕ, sa÷lÕk sigortasÕ ile ilgili parasal yardÕmlar, e÷itim yardÕmlarÕ
nazara alÕnmaz.

BELÇùKA

Mahiyet ve menúeleri ne olursa olsun (Belçika yasalarÕna ve yabancÕ ülke yasalarÕna göre tahsis
edilen yardÕmlar dahil), her nevi gelir nazara alÕnÕr. ùu yardÕmlar hariç tutulur: Reúit olan veya
olmayan çocuklar için ödenen aile yardÕmlarÕ: ølgililerin úahsi mülkiyetlerinde bulunan veya intifa
hakkÕ ile yararlandÕklarÕ taúÕnmaz mallardan kadastro tespitlerine uygun úekilde elde ettikleri
miktarlar:
. Kamu mercilerinin kararlarÕ ile sosyal yardÕm olarak sa÷lanan yardÕmlar;
. Talep sahibinin kendisi veya bakmakla yükümlü oldu÷u çocuklarÕ için tahsis edilen ö÷renim
ödenekleri;
. BazÕ hallerde ba÷Õúlar, talep sahibinin bakmakla yükümlü oldu÷u reúit olmayan bekâr çocuklarÕ
yararÕna ödenen geçim aylÕklarÕ için peúin verilen avanslar;

BELÇùKA

. Reúit durumdaki kiúilerin gelirleri ve kamu düzeni ba÷lamÕnda savaú hallerinde ödenen gelirler;
.Yerel istihdam acenteleri çerçevesinde ( A.L.E. ) yerine getirilen hizmetler nedeniyle saati 150 BEF
üzerinden alÕnan ücretin bir kÕsmÕ; .Ev veya tesis de÷iútirmeden elde edilen gelirler;
. Kira gibi unsurlarla ilgili olarak bölgelerce ödenen primler ve ödenekler;
.Çeúitli mercilerce öngörülen verimlilik veya teúvik primleri;
.Kimi durumlarda gençlerin iaúe ve ibateleri için ödenen ödenekler ve tahsisatlar.

BùRLEúùK KRALLIK

Gelir kaynaklarÕnÕn ekserisi, aylÕklar ve sosyal yardÕmlar nazara alÕnÕr. Nazara alÕnmayan yardÕmlar
úunlardÕr: << Lojman ödene÷i, yerel harçlar için sa÷lanan yardÕm, sakatlarla ilgili primsiz ödenekler
>> AyrÕca úu unsurlar da nazara alÕnÕr: 250 GBP’ den fazla her nevi tasarruf, 3000 GBP’ yi aúan
miktarÕn 250 GBP tutarÕndaki kÕsmÕ, sa÷lÕk tesislerinde yaúayan kimseler için 10.000 GBP’ den
sonraki miktarlar ( her hafta normal olarak ödenen miktarlardan 1 GBP indirim yapÕlÕr ).

DANùMARKA

ølke olarak, mahiyet ve menúelerine bakÕlmaksÕzÕn her nevi gelir nazara alÕnÕr. ùunlar istisnadÕr: “
10.000 DKK’ nÕn veya evli çift için 20.000 DKK’ nÕn altÕndaki para ve ailenin konut bakÕmÕ için gerekli
olan para. Tahsis sahibi veya ailesinin e÷itimi veya mesleki e÷itime kabul için mevcut faaliyeti
korunur. Malüllük ödene÷i hiç bir suretle nazara alÕnmaz. øú kazasÕ ve meslek hastalÕ÷Õ ödenekleri ile
bazÕ di÷er úahsi ödenekler ve maddi olamayan bir nedenle ödenmesi gereken ödenekler de nazara
alÕnmaz. Mesleki faaliyetle ilgili belirli bir ölçü dahilinde yapÕlan çalÕúmalar dahil her iú saati için
ödenen 10,85 DKK dÕúÕnda kalan ücret bölümü yardÕmdan indirilir.

FùNLANDùYA

BazÕ istisnalarla bütün ücretler, tahsis sahibi ve ailesinin alacaklarÕ nazara alÕnÕr.

FRANSA

Aile yardÕmlarÕ dahil her nevi gelirler ( taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallar ile di÷er tüm varlÕklardan elde edilen
gelirler) nazara alÕnÕr.Özel bir ihtiyacÕ karúÕlamaya yönelik özel amaçlÕ sosyal yardÕmlar tahsis
sahipleri için gelir getirici kaynak sayÕlmaz.
Mahiyeti ve menúei ne olursa olsun bütün gelirler nazara alÕnÕr. Nazara alÕnmayan bakiye para evli
veya müúterek yaúayan çiftler için 20.000 NLG, yalnÕz yaúayan kimseler için 10.000 NLG. Den
ibarettir.

HOLLANDA

ùRLANDA

Di÷er sosyal güvenlik ödemeleri dahil, para yardÕmlarÕ, talep sahibinin oturdu÷u mesken hariç sahip
oldu÷u mülkiyetin bedeli, yatÕrÕmlar ve tasarruflar ile aile ödenekleri de÷erlendirmede kapsam
dÕúÕdÕr.

ùSPANYA
ùSVEÇ
ùTALYA
LÜKSEMBURG

Ailenin bütün gelirleri nazara alÕnÕr.
Yerel ve ulusal ölçülerin karÕúÕmÕ nazara alÕnÕr.
Ödenekler bölge ölçe÷inde nazara alÕnÕr. Bölgeler arasÕnda önemli farklÕlÕklar vardÕr: YalnÕz yaúayan
kimse için miktar 450.000 ITL ile 520.000 ITL arasÕnda de÷iúir. Vald Aoste ‘da istisna úöyledir:
Meskende oturan bir kimse konutun sahibi ise yardÕm miktarÕ 432.000 ITL dir.
Ödenekler ulusal ölçe÷e göre tespit edilir. Bölgeler arasÕnda farklÕlÕk yoktur.

PORTEKùZ
YUNANùSTAN

Ulusal düzeyde tespit edilir. Bölgeler arasÕnda farklÕlÕk yoktur.
Genel sistem mevcut de÷ildir.
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2) SOSYAL YARDIM SøSTEMLERøNDE GARANTø EDøLEN MøKTAR / ÖNGÖRÜLEN GRUPLAR

ALMANYA

Aúa÷Õdaki yardÕmlarÕnÕn tahsisi suretiyle asgari geçim vasÕtalarÕ sa÷lanÕr:
. Sürekli YardÕmlar: Baz miktar ( yalnÕz yaúayan kimseler veya aile reisleri için belirlenir, aile reisi
zevç veya zevce olabilir, ayrÕca geçindirilmeye muhtaç çocuklar varsa miktarÕ etkiler );
. Konut ve IsÕtma YardÕmÕ; Özel durumlar içinde yardÕm sözkonusudur:
. Bireysel ihtiyaçlar yardÕm yoluyla giderilir ( özellikle hastalÕk, tedavi, özel sosyal güçlükler için ).

AVUSTURYA

Referans miktarlar sözkonusudur: YalnÕz yaúayan kimseler, aile reisi ( geçindirilmeye muhtaç
çocuklar dahil ), aile reisi ile birlikte aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan ( onun tarafÕndan bakÕlan ) di÷er
kimseler, bir üçüncü kiúi tarafÕndan yetiútirilen çocuk ) öngörülen gruplardandÕr.

BELÇùKA

Öngörülen gruplar úunlardÕr:
. AynÕ amaçla yaúayan eúler;
. ølgili eúler, reúit ve evli olmayan geçindirilmeye muhtaç bir çocu÷u bulunan kimseler ( bu çocukla
birlikte yaúÕyorlarsa ) veya bu kimsel erden belirtilen özelliklere sahip birden fazla çocu÷a bakmakla
yükümlü olanlar, talep sahibi ile aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan kimse;
. YalnÕz yaúayan kimse;
. Bir veya birden fazla ebeveyn veya hÕsÕmlarÕ ile birlikte yaúayan di÷er herhangi bir kimse.

BELÇùKA

Asgari düzeyde yeni özel miktarlar yarar lanÕcÕnÕn mesleki önlemler çerçevesinde bir iúe giriú
programÕna göre çalÕúmasÕ halinde tespit edilir. (bkz. Örnek Durumlar ). Bu miktarlar öncelikli olup
öngörülen gruplar için belirlenen miktarlara aykÕrÕlÕk oluúturur. øúverenin ödedi÷i ücretin ancak bir
kÕsmÕ nazara alÕnÕr. E÷er ilgilinin gelirleri onun alabilece÷i asgari miktarÕn altÕnda ise, kendisine, dahil
oldu÷u grup için sa÷lanan asgari yardÕm miktarÕna ulaútÕrÕlmak üzere tamamlayÕcÕ bir ek miktar
ödenir.

BùRLEúùK KRALLIK

Gelirin karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õ miktarÕn baúlangÕcÕ, tüm primli ödenekler ve aile primleri ile bazÕ lojman
giderlerinin ( örne÷in, kira giderlerinin ) toplamÕna eúittir. Bir sa÷lÕk evinde veya emeklilik evinde
bulunan kimselere ek ödenek verilir.
Bireysel ödenekler aúa÷Õdaki kimseler için ödenir:
. 25 veya daha yukarÕ yaútaki yalnÕz yaúayan kimseler (51,40 GBP);
. 18 veya daha yukarÕ yaútaki yalnÕz yaúayan ebeveyn (51,40 GBP);
. Evli çiftten 18 veya daha yukarÕ yaútaki bir eú için ( 80,65 GBP);
. Geçindirilen çocuk : 11 yaúÕn altÕnda ise 20,20 GBP, 11-15 yaú arasÕnda ise 25,90 GBP, 16-18 yaú
arsÕnda ise 30,95 GBP.
Güvence Ödentileri :
. Aile : 13,90 GBP ;
. Emekli (75 yaúÕn altÕnda ise)Bir kiúi için 23,60, evli çift için 35,95 GBP;
. Emekli ( 75 –80 yaú arasÕnda ise ) : Bir kiúi için 25,90 GBP, evli çift için 39,20 ;
. Emekli ( 80 veya daha yukarÕ yaúta ise ) : Bir kiúi için 30,85 GBP,
evli çift için 44,65 GBP ;
. Sakat : Bir kiúi için 21,90 GBP ; evli çift için 31,25;
. A÷Õr sakat:1 yararlanÕcÕ için 39,75 GBP, 2 yararlanÕcÕ için 79,50 GBP;
. Sakat çocuk : 21,90 GBP ;
. Tedavi gören ba÷ÕmlÕ kiúi : 13,95 GBP.
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DANùMARKA

. Baz miktar, 25 yaúÕndan yukarÕ olup yalnÕz yaúayan kimseye ve en az bir çocuklu kimseye ödenir.
. 25 yaúÕn altÕndaki kimse ebeveyni ile birlikte veya ayrÕ yaúÕyorsa baz miktarlardan yararlanÕr.
. AyrÕca ek miktarlar söz konusudur.

HOLLANDA

. Evli veya, evli olmayan çift ( 21-65 yaú arasÕnda olmalarÕ gerekir, cinsiyet ayrÕmÕ yoktur ) : Net
asgari ücretin %100 ü.
. 21-65 yaú arasÕnda tek ebeveyn : Net asgari ücretin %7 i.
. 21-65 yaú arasÕnda yalnÕz yaúayan kimseler : Net asgari ücretin
%50 si.
Tek ebeveyn ve yalnÕz yaúayan kimselerle ilgili standart miktarÕn istisnasÕ lojman giderlerinin di÷er
kimselerle bölüúülmesine iliúkindir. E÷er durum böyle de÷ilse en azÕndan kÕsmi miktar olarak
belediyeler net asgari ücretin %20 sini aúmayan düzeyde eködenek ödeyebilirler. Gerçek giderlerini
di÷er kimselerle paylaúamayanlar da bu azami ödene÷e hak kazanÕrlar.

FùNLANDùYA

YalnÕz yaúayan kimse, evli kimseler, 19 yaúÕna basmadan aileleri ile birlikte yaúayan çocuklara, 0-9
ve 10-17 yaú arasÕndaki çocuklara güvence ödentisi ödenir.

FRANSA

YalnÕz yaúayan kimse : Baz miktar . Bu miktar aúa÷Õdaki oranlar da artÕrÕlÕr :
. Ailede ilk ilave her kiúi için : %30,
. ølk kiúiden sonraki ilave her kiúi için : %30,
. Eú veya metres sözkonusu olmaksÕzÕn, hesaba dahil edilmeyen üçüncü kiúiden sonraki her kiúi
için : %40.

ùRLANDA

. Baz miktar, yardÕma hak kazanan kimse içindir.
. Ek ödenekler geçindirilmeye muhtaç çocuklar ile yetiúkinler için ödenir. Özel ve istisnai ihtiyaçlar
için ek ödenek verilebilir.

ùSPANYA

Garanti edilen miktar tek kiúi de olsa aileye ödenir. Geçindirilen her kiúi için ayrÕca ek ödenek verilir.

ùSVEÇ

ølke olarak, baz miktar yalnÕz yaúayan kimselere ödenir. Evli çiftler, geçindirilen çocuklar için de (
yaúa göre de÷iúen oranlarda ) baz miktar ödenir.

ùTALYA

Miktarlar yerel kuruluúlara göre de÷iúir.Referans miktarlarÕn baúlangÕcÕ iki parametreye tabidir : 1)En
düúük aylÕk 2)Vergiye tabi olmayan gelir (bu parametre ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için genel vergilendirme
kuralÕnÕn uygulanmasÕnda geçerlidir ). Ödenek miktarÕ aileyi oluúturan bireylerle iliúkili olarak de÷iúir.
Yetimler, göçebeler kimi sosyal gruplara iliúkin özel durumlarda artÕúlÕ ödenek alabilirler

LÜKSEMBURG

Baz miktar; tek kiúiyi, reúit kiúiyi, izleyen reúit kiúiyi, varsa çocuklarÕn her birini ilgilendirir. Güçsüz
kimseler için artÕúlÕ ödeme yapÕlÕr.

PORTEKùZ

AylÕk yardÕm miktarÕ, ailenin tüm gelirleri ile ailenin aúa÷Õdaki kimseleri için hizalarÕnda yazÕlÕ
oranlarda hesaplanan asgari gelir miktarÕn arasÕndaki farka tekabül eder :
. (2. kiúiye kadar) : Reúit olan her kiúi için, baz miktarÕn %100 ü.
. (3. kiúiye kadar) : Reúit olan her kiúi için, baz miktarÕn %70 i .
Reúit olmayan her kiúi için : Baz miktarÕn %50 si.

YUNANùSTAN

Genel sistem mevcut de÷ildir.
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ÜLKELER

3) SøSTEMLERDE ÖZEL ARTIùLAR VE TEK YARDIM UYGULAMASI

ALMANYA

. Tek ebeveynli aileler, gebe kadÕnlar, 65 yaúÕndan sonra çalÕúamaz durumda bulunanlar vb.
kimselerin ihtiyaçlarÕ için istisnai ek ödemeler sözkonusudur.
. Ev nakli, giyim ve di÷er bazÕ özel ihtiyaçlar için toplu tek ödeme yapÕlÕr.

AVUSTURYA

Ek ihtiyaçlar << istisnai ödemeler >> adÕ altÕnda sabit miktarlar halinde ödenir. Geçim vasÕtalarÕ
çerçevesinde normal miktar veya istisnai ödemeler kapsamÕna girmeyen bir ihtiyaç; bireysel
ihtiyaçlara göre belirlenen ek yardÕmlar, para yardÕmlarÕ ve aynî yardÕmlar kapsamÕna girer. Tek
yardÕm, iaúe ve ibate yardÕmlarÕ kapsamÕnda ve ilgililerin kaldÕklarÕ konutun sa÷lÕklÕ olarak
kullanÕlmasÕna yönelik ihtiyaçlarÕn giderilmesinde sa÷lanÕr.

BELÇùKA

Özel artÕúlar sözkonusu de÷ildir.

BùRLEúùK KRALLIK

AylÕ÷a hak kazanma yaúÕnda asgari gelir ödene÷inden yarar lananlar her yÕl bir defaya mahsus
olarak maktu Noel Primi alÕrlar.

DANùMARKA

Aile yükümlülü÷ü giderleri ve konut giderleri a÷ÕrlÕklÕ olan kimselerle ilgili olarak ek ödeme yapÕlÕr.
Beklenmedik durumlar ve bazÕ özel haller için de özel ödenek verilir.

FùNLANDùYA

<< Sosyal YardÕm Ek Ödene÷i >> nin ait oldu÷u di÷er giderler , uygun mesken giderleri ile basit
tedavi giderleri , çocuklarÕn tÕbbi giderleri ve kaçÕnÕlmazlÕ÷Õ kabul edilen di÷er giderlerin % 93 ünü
teúkil eder.

FRANSA

østisnai hallerde, yalnÕz yaúayan kimse için aralÕk 1999 da 1.000 FRF tutarÕnda maktu telafi ödene÷i
ödenmeye baúlanmÕútÕr.

HOLLANDA

Ulusal ve ek ödeneklerden ayrÕ olarak, istisnai ihtiyaçlarÕ bulunan ailelere özel nitelikli bir yardÕm
ödenir. YardÕm, düzenli olarak baz miktardan yararlanan kimselere ve geliri yeni almaya baúladÕ÷Õ
asgari ödene÷in üstünde olan kimselere sa÷lanÕr. Gider iadesi,aúa÷Õdaki giderler için yapÕlÕr :
.Okul seyahatleri için yapÕlan giderler;
.Evlerde so÷utucu giderleri, istisnai konut giderleri;
. økinci derecede lüzumlu istisnai giderler.

ùRLANDA

Özel ödenekler kira ödemelerinde, taúÕnmaz mesken alÕmÕ ile ilgili taksitlerin faizlerinin ödenmesinde,
hastalÕk halinde veya tÕbbi yardÕm olarak özel beslenme ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕnda sa÷lanÕr.
østisnai ihtiyaç hallerinde yardÕm, gerçek, tek ve istisnai giderler için sa÷lanÕr. Örne÷in, temel mutfak
donanÕmÕ, cenaze kaldÕrÕlmasÕ veya beklenmedik di÷er giderler sözkonusu oldu÷unda ödenir. Bu
hususta Sa÷lÕk Mercilerinin kararÕ gerekir. Acil ihtiyaç hallerinde uygulanan sistem kapsamÕnda
öngörülen yardÕmlardan yoksun kimselere ödenek verilir. YangÕn sonrasÕ giyim ihtiyacÕ ile sel
felaketine maruz kalÕnan ve giyime ihtiyaç duyulan hallerde veya beklenmedik durumlarda yapÕlan
giderler karúÕlanÕr.

ùSPANYA

Özerk topluluklara göre de÷iúir.

ùSVEÇ

ArtÕúlÕ ödeme yoktur.

ùTALYA

Düzenleme bölgelere göre de÷iúir.

LÜKSEMBURG

Özel artÕúlÕ uygulama yoktur.

PORTEKùZ

Mesken giderlerinin asgari gelir yardÕmÕnÕn %25 inin üstünde olmasÕ halinde miktarÕ de÷iúebilen
ödenek verilir.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

4 ) SøSTEMLERDE GARANTø EDøLEN ASGARø MøKTAR VE AøLE ÖDENEKLERø

ALMANYA

Her aile bireyi kendisine ait sosyal yardÕmdan yararlanÕr. YardÕm ailede birey sayÕsÕndaki artÕúa göre
artÕrÕlÕr. Sosyal yardÕm giderek azalan bir seyir izledi÷inden, aile ödenekleri gelir kabul
edilereksosyal yardÕmdan düúülür. Ebeveyn e÷itim ödene÷i sosyal yardÕm faslÕndan ödenir.

AVUSTURYA

Aile ödenekleri sosyal yardÕm dÕúÕnda ayrÕca ödenir. Geçindirilmeye muhtaç kimselerin aile
ödeneklerine hak kazanÕp kazanmamalarÕna göre referans miktarlar arasÕnda farklÕlÕk
bulunaca÷Õndan, eyaletlerde garanti edilen asgari sosyal yardÕm miktarlarÕ az veya fazla olarak
nazara alÕnÕr.

BELÇùKA

Garanti edilen aile yardÕmlarÕ sosyal yardÕm dÕúÕnda fazladan ödenir.

BùRLEúùK KRALLIK

Aile ödenekleri asgari gelir ödene÷i miktarÕnÕn hesaplanmasÕnda aile geliri olarak nazara alÕnÕr.

DANùMARKA

Genel aile ödenekleri fazladan ödenir.

FùNLANDùYA

YardÕm miktarÕnÕn tespiti sÕrasÕnda aile yardÕmlarÕ aile geliri olarak de÷erlendirilir.

FRANSA

Asgari uyum geliri kapsamÕnda geçindirilmeye muhtaç çocuklar yer alÕr.

HOLLANDA

Aile yardÕmlarÕ sosyal yardÕmlar dÕúÕnda ayrÕca ödenir.

ùRLANDA

Aile ödenekleri asgari gelire dahil de÷ildir ve geçindirilmeye muh taç çocuklarÕn ödenekten
yararlanma haklarÕna engel olmaz.

ùSPANYA

Asgari miktar geçindirilmeye muhtaç her aile bireyi için artÕrÕlÕr. Ek ödenekler her özerk toplulu÷a
göre farklÕdÕr.

ùSVEÇ

Sosyal yardÕm çocuklar yararÕna yaúamlarÕnÕn çeúitli aúamalarÕnda geliútirilerek sa÷lanÕr.

ùTALYA

Aile yardÕmlarÕ ve asgari yaúam ödene÷i bir birini etkilemeksizin sa÷lanÕr. Aile ödeneklerinden
yararlanma hakkÕ bir iúte çalÕútÕklarÕnÕ kanÕtlayan kimseler için sözkonusudur.

LÜKSEMBURG

Normal aile ödenekleri sosyal yardÕm dÕúÕnda fazladan ödenir.

PORTEKùZ

Aile ödenekleri asgari gelirden yararlanmada nazara alÕnmaz. Çocuklar ve gençler için aile
ödeneklerinin miktarÕ primli sosyal güvenlik rejimleri çerçevesinde birinci ve ikinci altsoy kiúilerine
tekabül eder. Primsiz rejimin maddi uygulama alanÕna giren di÷er aile ödeneklerinin miktarÕ ile sakat
çocuklar ve gençler için aile ödene÷inden yapÕlacak indirimin miktarÕ primli rejimde oldu÷u gibidir.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

5 ) SøSTEMLERDE ÖRNEK DURUMLAR

ALMANYA

Konut giderleri hariç, gerekli geçim vasÕtalarÕna iliúkin yardÕm çerçevesinde baz miktar, tek yardÕm
ödene÷i miktarÕ, yalnÕz yaúayan çocuk sahibi kimseler için istisnai ihtiyaç ek ödene÷i eski eyaletlerde
1 temmuz 1999 tarihi itibariyle, tek çocuklu, çocuksuzveya birden fazla çocuklu olmalarÕna göre kiúi
baúÕna 633 DEM ile 1.703 DEM arasÕnda de÷iúir. Normal olarak bu miktarlar, konut ve ÕsÕtma
ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesinde sa÷lanan ek yardÕmlarla artÕrÕlÕr. Eski eyaletlerde belirtilen tarih itibariyle
ek ödenek miktarlarÕ 1 ila 5 kiúi için 548 DEM ila 1.046 DEM arasÕnda de÷iúir.

AVUSTURYA

Miktar, aile yardÕmlarÕ nazara alÕnmaksÕzÕn, eyaletlere göre de÷iúir. Örne÷in, yalnÕz yaúayan kimse,
çocuklu veya çocuksuz evli çift, metres durumundaki kimseler için ödenek miktarlarÕ 4. 937 ATS ile
3.680 ATS arasÕnda hesaplanÕr. Aile yardÕmlarÕna iliúkin örnekler úöyledir : 1 ila 3 çocuklu evli çift için
aile yardÕmlarÕnÕn miktarÕ 9.620 ATS ile 20.325 ATS arasÕnda, tek veya çift çocuklu tek ebeveynli aile
için 6.945 ATS ile 12.705 ATS arasÕnda tespit edilir.

BELÇùKA

Aile ödenekleri hariç yararlanÕcÕ veya tahsis sahibinin niteli÷ine göre farklÕ olabilen aylÕk miktarlar
yalnÕz yaúayan kimse, çocuklu veya çocuksuz evli çift, tek ebeveynli aile aynÕ çatÕ altÕnda birlikte
oturma durumuna göre 21.334 BEF ile 14.223 BEF arasÕnda de÷iúir. Aile ödene÷i nazara alÕnarak
ödenen aylÕk miktarlar 1 ila 3 çocuklu evli çift, 1 veya 2 çocuklu tek ebeveynli aileye göre 33.539
BEF ile 40.506 BEF arasÕnda hesaplanÕr. øúe girme programlarÕna göre çalÕúan yararlanÕcÕ için özel
asgari miktarlar, iú hayatÕndaki konumlarÕ ile ilgisine göre 10.000 BEF ile 6.000 BEF arasÕnda
de÷iúmekte olup bu miktarlar talep sahibinin ilgili takvim ayÕnda aldÕ÷Õ ücretle sÕnÕrlÕdÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

AylÕk miktarlar, ilgili kimselere ödenen yardÕmlarÕn toplu miktarÕ üzerinden haftalÕk miktarlara
dönüútürülerek ödenir. Konut ödene÷i ve yerel harçlarla ilgili yardÕm ödene÷inin tam oranlÕ miktarÕ
aile tipine ve ailenin oluúumuna göre de÷iúir: Miktarlar yararlanÕcÕlarÕn özel bir kira bedeli ödemeleri
halinde daha yüksek veya yararlanÕcÕnÕn geçindirmekle yükümlü olmayÕp aile içinde oturan kimse
olmasÕna göre daha az olabilir. BazÕ ek yardÕmlar (parasÕz gÕda yardÕmÕ ve benzeri yardÕmlar) nazara
alÕnmaz.Aúa÷Õdaki miktarlar net olup kimi durumlarda vergiye tabi de÷ildir :
. 25 yaúÕn altÕnda yaúayan kimse : 430,86 GBP;
. Çocuksuz evli çift : 571,48 GBP;
. 1 çocuklu evli çift ( 10 yaúÕnda ) : 749,92 GBP;
. 2 çocuklu evli çift ( 8 ve 12 yaúlarÕnda ): 896,90 GBP;
. 3 çocuklu evli çift ( 8,10,12 yaúlarÕnda ): 1.004,46 GBP;
. 18 ve daha yukarÕ yaúta , bir çocuklu yaúayan ebeveyn: 609,31 GBP;
. 18 ve daha yukarÕ yaúta 2 çocuklu yalnÕz yaúayan ebeveyn
:733,15 GBP.

DANùMARKA

AylÕk miktarlar, konut ödene÷i hariç, kiúilerin 25 yaúÕndan yukarÕ olmalarÕna, 25 yaúÕn altÕnda olup
ebeveynleri ile birlikte yaúamalarÕna, 25 yaúÕn altÕnda olup yalnÕz yaúamalarÕna göre 9.865 DKK ile
4.753 DKK arasÕnda de÷iúir. Genel aile ödeneklerinin 3 aylÕk tutarÕna 0-3 yaú, 3-7 yaú ve 7-18 yaú
için 2.925 DKK ile 2.100 DKK arasÕnda ilave yapÕlÕr. Öte yandan, aile ödenekleri dahil aylÕk miktarlar
ilgililerin çocuklu / çocuksuz evli çift olmalarÕna çocuklu / çocuksuz ebeveyn durumunda
bulunmalarÕna göre 14.820 DKK ile 12.193,32 DKK arasÕnda hesaplanÕr. Aile yükümlülükleri ve
konut giderleri a÷Õr basan kimselere ek ödenek verilir. Önemli ölçüde gideri gerektiren özel hallerde
ve beklenmedik durumlarda ek ödenek ödenir. øú piyasasÕna girmek için alÕnan önlemler arasÕnda
katÕlÕm gerektiren giderler için ayrÕca ek ödenek verilir.

FùNLANDùYA

AylÕk baz miktar bölgelere göre de÷iúir. YalnÕz yaúayan kimselere ve tek ebeveynli ailelere
(geçindirmekle yükümlü olduklarÕ çocuklarÕn yaúÕna ve sayÕlarÕna göre de÷iúen oranlarda ) ayda
2.071 FIM veya 1.981 FIM ile 4.722 FIM veya 4.517 FIM arasÕnda ödeme yapÕlÕr. Sosyal yardÕm
ödenekleri ile karúÕlanan di÷er giderlerin çeúitli durumlarla ilgili olarak %93 ü karúÕlanÕr.

FRANSA

YalnÕz yaúayan kimse ödene÷i, çocuksuz aile, 2 çocuklu tek ebeveyn aile, 1 ila 3 çocuklu evli çift için
ödenek miktarÕ 2.552,35 FRF ile 6.380,86 FRF arasÕnda de÷iúir. Fiilen ödenen konut yardÕmÕ sözü
edilen sabit miktarlarÕn altÕnda ise ödenek bu yardÕmla sÕnÕrlÕdÕr.
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HOLLANDA

Aile yardÕmlarÕ hariç aylÕk net standart miktar 21-65 yaú arasÕndaki kimseler için ilgililerin evli çift ve
çocuksuz birlikte yaúayan çiftler olmalarÕna göre 2.055,59 NLG ile 1.027,80 NLG arasÕnda
hesaplanÕr. AyrÕca, hesaplanan bu miktarlarÕn %8 i oranÕnda tatil ödene÷i verilir. Yerel merciler
yalnÕz yaúayan ailelere ve tek ebeveynli ailelere %11,12 ye kadar hesaplanabilen ek ödenek
verirler. Aile ödenekleri dahil standart miktar ( tatil ödene÷i hariç ) evli çiftlerin tek çocuklu, iki çocuklu
ve üç çocuklu olmalarÕna ve çocuklarÕn 6,8,12 yaúlarÕnda bulunmalarÕna göre de÷iúen miktarlarda
ödenir.

ùRLANDA

Baz ödenekler, her ay, yalnÕz yaúayan, çocuklu ve çocuksuz kimselere çocuklarÕn sayÕsÕna ve
yaúÕna göre de÷iúen miktarlarda ödenir. Bütün yardÕmlar iúlem eúitli÷i çerçevesinde herkese haftalÕk
miktarlara dönüútürülerek verilir. Aile ödenekleri dahil aylÕk miktarlar ilgililerin 1-3 çocuklu evli çift
olmalarÕna veya 1-2 çocuklu tek ebeveyn durumunda bulunmalarÕna göre de÷iúir.

ùSPANYA

Ortalama miktarlar özerk topluluklara göre de÷iúir. AyrÕntÕlÕ bilgi verme olana÷Õ yoktur. Çünkü,
miktarlar böl gelere göre farklÕdÕr, ve aile bireylerinin sayÕsÕna ba÷lÕdÕr. Miktarlar bölgelerce yapÕlan
tespitler dahilinde kiúilerin yalnÕz yaúamalarÕna ve 1 ila 5 aile bireyine sahip bulunmalarÕna göre
450.000 ITL ile 1.770.000 ITL arasÕnda ödenir. Val d’ Aoste bölgesinde ve Trente özerk bölgesinde
yukarÕdaki miktarlara kira, ÕsÕtma ve bazÕ di÷er giderleri karúÕlayan ilaveler yapÕlÕr.

LÜKSEMBURG

Miktarlar aile ödeneklerini içermelerine veya içermemelerine göre de÷iúen oranlarda hesaplanÕr.

PORTEKùZ

Miktarlar ilgililerin yalnÕz yaúayan aile, evli çift, çocuklu ve çocuksuz aile ve tek ebeveynli aile
olmalarÕna göre de÷iúen oranlarda ve düzeyde hesaplanÕr.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur
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ÜLKELER

6 ) SøSTEMLERDE YER ALAN ÖDENEKLER ARASINDA øLøùKøLER

ALMANYA

Gerekli geçim vasÕtalarÕ ile ilgili baz miktarlar yararlanÕcÕnÕn yaúÕna ve aile içindeki konumuna göre
de÷iúir. Örne÷in, aile reisi ve yalnÕz yaúayan kimse için referans oran %100, 7 yaúÕndan küçük
çocuklar için %50, sa÷lÕk ve e÷itim yönünden geçimlerini üstlenen kimse ile yaúayan 7 yaúÕndan
küçük çocuklar için %55, 7-14 yaú arasÕndaki çocuklar için %65,14-18 yaú arasÕndaki çocuklar için
%90, 18 yaúÕndan yukarÕ aile bireyleri için %80’ dir.Konut giderlerine iliúkin baz oranlar farklÕdÕr.

AVUSTURYA

Eyalete göre de÷iúir.

BELÇùKA

.AynÕ çatÕ altÕnda yaúayan eúler ve yalnÕz yaúayan çocuklu kimse için %100 (baz oran),
.YalnÕz yaúayan çocuksuz kimse için %75 (baz oran) ,
. 1 çocuklu eúler için ( garanti edilen aile yardÕmlarÕ ve ortalama yaú (12 yaú) ek ödene÷i dahil ) : ArtÕ
baz oranÕn % 19,8 i
. YukarÕdaki kimselerden 2 çocuklu eúler için (aynÕ yardÕmlar dahil): ArtÕ baz oranÕn %45,96sÕ,
. YukarÕdaki kimselerden 3 çocuklu eúler için (aynÕ yardÕmlar dahil) : ArtÕ baz oranÕn %78,45i.

BùRLEúùK KRALLIK

. Yukarda Örnek Durumlar için belirtilen rakamlara eúde÷er olarak ( aile ödenekleri dahil ) aúa÷Õdaki
oranlar uygulanÕr:
. YalnÕz yaúayan kimse için, %100,
. Evli çiftlerin ikinci reúit çocu÷u için, %38,
. 0-10 yaú arasÕndaki birinci çocuk için, artÕ %57,
. 11-15 yaú arasÕndaki ikinci çocuk için, artÕ %49,
. 16-17 yaú arasÕndaki üçüncü çocuk için, artÕ%57.

DANùMARKA

. YalnÕz yaúayan kimse için,azami iúsizlik ödenekleri miktarÕnÕn %60’Õ . Müúterek çocuklu evli çift için,
en yüksek miktarÕn 2x980’i,
. Çocuksuz evli çift için, en yüksek miktarÕn 2x%60 Õ,
. Birinci evlilikten çocuklarÕ bulunan evli çift için, en yüksek miktarÕn 1x980 i artÕ en yüksek miktarÕn
1x%60’ Õ (iki eúin müúterek çocuklarÕ yoksa), durum böyle ise yine de en yüksek miktarÕn %80’ i .

FùNLANDùYA

YalnÕz yaúayan kimselerle ilgili baz miktar ve di÷er kimseler için öngörülen baz miktarlar arasÕndaki
iliúkiler Sosyal Sigorta
Kanununa göre úöyle tespit edilir :
. YalnÕz yaúayan kimseler için, baz miktar M ,
. Eúlerin her biri için, %85 xM,
. Ebeveynleri ile birlikte yaúayan 18 yaúÕndan yukarÕ çocuklar için,
%73 x M,
. 10-16 yaú arasÕndaki çocuklar için, %70 x M,
. 10 yaúÕn altÕndaki çocuklar için, %63 x M ,
. YalnÕz yaúayan kimse için %100, çocuksuz evli çift için, artÕ %50, 1 çocuklu evli çift için, artÕ %30 , 2
çocuklu evli çift için, artÕ %40.
. BazÕ özel yardÕmlar dÕúÕnda aile yardÕmlarÕ dahildir.
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HOLLANDA

FarklÕ aile tipleri ile ilgili baz miktarlar arasÕnda aritmetik iliúkilerde (tatil ödene÷i ve müúterek ek
ödenek hariç ) oran : YalnÕz yaúayan kimse için , %100 , evli çiftin ikinci yetiúkin çocu÷u için, artÕ
%100 ,birinci çocuk için (aile ödenekleri ve ortalama yaú ödene÷i dahil), artÕ %14 , aynÕ yardÕmlar
dahil ikinci çocuk için, artÕ %19 ).

ùRLANDA

YalnÕz yaúayan kimse için %100; evli çiftin ikinci çocu÷u için, artÕ %60; birinci çocuk için, artÕ %29,
ikinci çocuk için, artÕ %29; üçüncü çocuk için, artÕ %33.

ùSPANYA

Aile bireylerine uygulanan miktar özerk topluluklara göre de÷iúir: Ailenin ikinci bireyi için baz miktarÕn
%10’ u ila %42’ si arasÕnda, üçüncü birey için baz miktarÕn %7’ si ila %37’ si arasÕnda, dördüncü
birey için baz miktarÕn %4’ü ila %32’ si arasÕnda ödeme yapÕlÕr.

ùSVEÇ

Miktarlar birbirlerine ba÷lÕ de÷ildir. YardÕmlar ailenin farklÕ bireylerinin ihtiyaçlarÕna ve tüketim
fiyatlarÕna göre de÷iúir.

ùTALYA

Düzenleme bölgelere göre de÷iúir. Örnek Durumlar için belirtilen rakamlar arasÕndaki iliúkiler kiúilerin
yalnÕz yaúamalarÕna veya evli çiftlerin 1 ila 3 çocuk sahibi olmalarÕna göre hesaplanÕr. Yüzde oranlarÕ
yaklaúÕk olup bölgelere göre belirlenen asgari geçim mik tarÕna dayanÕr. Belediyelerce ödenen
miktarlar ve yerel sa÷lÕk bir imleri hakkÕnda bir bilgi mevcut de÷ildir.

LÜKSEMBURG

Ödenekler arasÕnda iliúkiler kiúilerin yalnÕz yaúamalarÕna ve evli çiftlerin çocuklu veya çocuksuz
olmalarÕna göre (yalnÕz yaúayan kimseler için %100 oranÕ baz alÕnmak suretiyle) artÕ %50 ila %21
arasÕnda de÷iúir.

PORTEKùZ

YalnÕz yaúayan kimse için oran %100 olup bu orana yetiúkin ikinci çocu÷a sahip aile için %100,
yetiúkin üçüncü çocuklarÕ bulunan aileler için %70, her çocuk için %50 oranÕnda ilave yapÕlÕr.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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7 ) SøSTEMLERDE YAPILAN YARDIMLARIN GERø ALINMASI

ALMANYA

Sosyal yardÕmlar kapsam dÕúÕ oldu÷u anlaúÕlan kimselerden geri alÕnÕr. Ancak, cezai bir eylem
nedeniyle sÕkÕntÕya düúmüú kimseler hariç tutulur. Öte yandan, ihtiyaçlarÕnÕkarúÕlamak zorunda olan
kimselerin konumde÷iútirmelerinde (örne÷in, eúlerin boúanmasÕ, ayrÕ yaúamalarÕ, ebeveynin ve
çocuklarÕnebeveynden ayrÕlmalarÕ halinde) yardÕmlar geri alÕnÕr.

AVUSTURYA

Genel kural olarak, tahsis sahibi ( sonraki gelirlerle ilgili olarak ), mirasçÕlar ve geçindirilmeye muhtaç
kimseleri bulunan kimseler ve tahsis sahibi için yardÕmlardan yararlanma hakkÕ do÷uran olarak
yaptÕrÕmlar uygulanÕr. Bu kabil kimseler için geri alma 3 yÕllÕk zaman aúÕmÕna tabi olup bazÕ yardÕmlar
ve durumlar için istisnalar vardÕr. Önemli istisnalar, Viyana, Salzburg ve YukarÕ Avusturya’ da
ilgililerin geçindirmekle yükümlü olduklarÕ di÷er kimselere iliúkin vecibeleri ilgilendirir.

BELÇùKA

Sosyal yardÕmÕn tahsisi sÕrasÕnda kiúilerin yasal ölçülere göre gelir sahibi olduklarÕnÕn anlaúÕlmasÕ
halinde, sosyal yardÕmÕ etkileyen miktarlar kadar geri alma iúlemi uygulanÕr. YararlanÕcÕnÕn bilerek
ihmali ve maddi hatalar sözkonusu oldu÷unda, asgari yardÕm tahsisi yapÕlmaz. YapÕlmÕúsa geri
alÕnÕr. Kaza veya hastalÕklara maruz kalma hallerinde bunlarÕn kusurlularÕ hakkÕnda ve nafaka
borçlusu bazÕ kimselerle ilgili olarak úartlar oluútu÷unda yardÕmÕn geri alÕnmasÕ olanaklÕdÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

Sosyal yardÕmÕn bir sosyal güvenlik yardÕmÕ ile çakÕúmasÕ veya bir sosyal güvenlik yardÕmÕnÕn
ba÷lanmasÕ olasÕlÕ÷Õnda geri alÕnmasÕ olanaklÕdÕr.

DANùMARKA

ølgililerin mali durumlarÕ ile ilgili olarak hileli veya ihmale dayanan bilgileri verdiklerinin anlaúÕlmasÕ
halinde sosyal yardÕm tahsis edilmez veya geri alÕnÕr. Süreli ödemelerde, taúÕnmazlardan elde edilen
menfaatlerde ve bazÕ özel durumlarda (süre bitimi ile ilgili olarak) yardÕmlar sona erdirilir.

FùNLANDùYA

Ödenek ilgililerin hak kazandÕklarÕ di÷er sosyal güvenlik yardÕmlarÕna iliúkin iúlemlerin devamÕ
sÕrasÕnda geçici olarak ödenirse, sonradan sa÷lanmÕú olan yardÕmlar geri alÕnÕr. Öte yandan,
yararlanÕcÕ kasÕtlÕ olarak yanlÕú veya hileli bilgiler verirse yardÕm sa÷lanmaz veya geri alÕnÕr.

FRANSA

HaksÕz olarak sa÷lanan veya hak düúümüne u÷rayan yardÕmlar geri alÕnÕr. Tahsis sahibinin aktifinin
temlikinde veya ölüm halinde miras sözkonusu oldu÷unda úartlarÕn oluútu÷u tespit edilirse geri alma
iúlemi uygulanÕr.

HOLLANDA

Sosyal yardÕm haksÕz olarak veya gerekli olmadÕ÷Õ halde ödenmiúse veya tahsis sahibinin bazÕ
bilgileri eksik veya yanlÕú olarak verdi÷i anlaúÕldÕ÷Õnda geri alÕnÕr. BazÕ hallerde, úartlarÕn oluúmasÕ
halinde, bazÕ bireylerin bakÕmÕnÕ üstlenen kimselerden de yardÕm geri alÕnabilir. Ödenek, ölen
yararlanÕcÕnÕn taúÕnmaz mallarÕndan istirdat olunabilir.

ùRLANDA

Finlandiya gibi.

ùSPANYA

YardÕm bazÕ úartlarla tümüyle geri alÕnabilir.

ùSVEÇ

YardÕm indirimli gelirden avans olarak ödenmiúse ve bazÕ hallerde ödünç olarak verilmiúse bunlara
iliúkin miktarlar geri alÕnÕr.

ùTALYA

Bölgelere göre uygulama de÷iúir.

LÜKSEMBURG

YararlanÕcÕnÕn mesleki uyum dÕúÕnda alÕnan önlemlerle servetinde yeterli düzeyde bir geliúme
oldu÷unun belirlenmesi halinde sosyal yardÕm sa÷lanmaz veya geri alÕnÕr.

PORTEKùZ

Danimarka gibi.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

8) SøSTEMLERDE ENDEKSLEME KURALLARI

ALMANYA

østatistiklerde net gelirler tüketicilerin alÕm güçleri ve hayat pahalÕlÕ÷Õ gibi konularda meydana gelen
de÷iúikliklere göre, baz oranlar her yÕl 1 temmuz itibariyle yeniden de÷erlendirilir. Yedinci Sosyal
YardÕm Kanununa uygun olarak yeniden de÷erlendirme 1 temmuz 1996 - 30.6.2000 dönemi için
sÕnÕrlandÕrÕlmÕútÕr.

AVUSTURYA

YÕllÕk de÷erlendirme aylÕklardaki geliúmeye endekslidir.

BELÇùKA

Tüketim fiyatlarÕ endeksi dönemsel de÷erlendirmelerde esas alÕnÕr. Tüketim fiyatlarÕ endeksi önceki
anahtar endekse kÕyasla de÷iúirse yardÕm %2 oranÕnda otomatik olarak yeniden de÷erlendirilir.
AyrÕca, Kraliyet Kararnamesi de baz miktarlarÕ etkiler.

BùRLEúùK KRALLIK

YardÕmlar fiyatlardaki geliúmelere göre her yÕl bir defa yeniden de÷erlendirilir.

DANùMARKA

Birleúik KrallÕk gibi.

FùNLANDùYA

Ulusal aylÕklara göre her yÕl güncelleútirme yapÕlÕr.

FRANSA

Birleúik KrallÕk gibi.

HOLLANDA

Ücretlerdeki ortalama artÕúlara göre her yÕl 1 ocak ve 1 temmuz tarihlerinde ayarlama yapÕlÕr.

ùRLANDA

Her yÕl haziran ayÕnda yeniden de÷erlendirme yapÕlÕr.

ùSPANYA

Genellikle yÕlda bir defa ayarlama yapÕlÕr. Özerk topluluk hüküme tinin iste÷ine göre endeksleme
yapÕlÕr. Endeksleme tüketim fiyat larÕndaki geliúmeye dayanÕr.

ùSVEÇ

Bkz. “ Garanti Edilen Asgari YardÕmÕn Belirlenmesi “

ùTALYA

En düúük aylÕ÷a ba÷lÕ miktarlar: Tüketim fiyatlarÕndaki ve ücretlerdeki artÕúlara göre yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr. Di÷er miktarlar: önceki tespit usulü nazara alÕnmaksÕzÕn ayarlama yapÕlÕr.
Bununla birlikte, yukarÕdaki miktarlar sadece bilgi için verilmiútir.

LÜKSEMBURG

Endeksleme, miktarÕn önceki süre kotasÕnakÕyasla %2 oranÕnda de÷iúti÷inin tespit edildi÷i her
seferinde fiyatlardaki geliúmelere göre otomatik olarak yapÕlÕr.

PORTEKùZ

YardÕm primsiz rejimde sa÷lanan sosyal aylÕk miktarÕna endekslenir, her yÕl yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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9) SøSTEMLERDE VERGøLENDøRME VE SOSYAL PRøMLER
9 / 1 .PARA YARDIMLARININ VERGøLENDøRøLMESø

ALMANYA

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

AVUSTURYA

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

BELÇùKA

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

BùRLEúùK KRALLIK

Asgari gelir ödene÷i vergiye tabi de÷ildir.

DANùMARKA

YardÕmlar kendi miktarlarÕ dahilinde vergiye tabidir.

FùNLANDùYA

YardÕmlar vergiden ba÷ÕúÕktÕr.

FRANSA

Asgari gelir, aile ödenekleri, konut yardÕmÕ vergiden ba÷ÕúÕktÕr.

HOLLANDA

Genel olarak, yardÕmlar vergiye tabidir.

ùRLANDA

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

ùSPANYA

YardÕmlar vergiye tabidir.

ùSVEÇ

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

ùTALYA

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

LÜKSEMBURG

Vergi kamu vergi hukukuna göre alÕnÕr.

PORTEKùZ

YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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9 / 2 . VERGø øÇøN GELøR TAVANI VEYA VERGøLERDEN øNDøRøM YAPILMASI

ALMANYA

Uygulanmaz. YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Almanya gibi.

BùRLEúùK KRALLIK

Almanya gibi

DANùMARKA

Almanya gibi.

FùNLANDùYA

Almanya gibi.

FRANSA

Almanya gibi.

HOLLANDA

Tedrici vergi uygulamasÕ vardÕr. Genel olarak, vergi belirlenen asgari gelirin aúÕlmasÕ halinde
sözkonusudur.

ùRLANDA

Almanya gibi.

ùSPANYA

SÕnÕr her yÕl ailenin gelir durumuna ve uygulanan úartlara göre de÷iúir.

ùSVEÇ

Almanya gibi.

ùTALYA

Almanya gibi.

LÜKSEMBURG

Bilgi yok.

PORTEKùZ

Almanya gibi.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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9 / 3 . YARDIMLARA UYGULANAN SOSYAL PRøMLER

ALMANYA

Prim alÕnmaz.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Almanya gibi.

BùRLEúùK KRALLIK

Almanya gibi.

DANùMARKA

Ek aylÕk (ATP ) rejiminde yardÕmlardan aúa÷Õdaki oranlarda prim alÕnÕr:
. Ödenekten %3 ( tahsis sahibi öder ) ;
. Belediyenin yükümünde : %2/3.

FùNLANDùYA

Almanya gibi.

FRANSA

Almanya gibi.

HOLLANDA

Aúa÷Õdaki kanunlara göre, ödeneklerden sosyal sigorta aidatÕ alÕnÕr:
.Dul ve Yetimler Genel Kanunu,
.østisnai TÕbbi Giderler Genel Kanunu,
.YaúlÕlÕk AylÕklarÕ Genel Kanunu,
.BazÕ hallerde HastalÕk SigortasÕ Kanunu.

ùRLANDA

Almanya gibi.

ùSPANYA

Almanya gibi.

ùSVEÇ

Almanya gibi.

ùTALYA

Almanya gibi.

LÜKSEMBURG

HastalÕk sigortasÕ uygulamasÕnda prim alÕnÕr.

PORTEKùZ

Almanya gibi.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

10) SOSYAL VE MESLEKø UYUMU TEùVøK EDEN ÖNLEMLER

ALMANYA

øúçi ücretlerinin bir kÕsmÕ gelirlerin hesaplan masÕnda nazara alÕnmaz. E÷er sosyal yardÕm alan kiúi
bir iúte çalÕúÕrsa, 12 ay için mali katÕlÕma tabidir. østihdamla ølgili YardÕmlar: øúverenlere iliúkin kÕsa
süreli istihdamla ilgili uyarlama önlemlerinde, baúka bir iúveren yararÕna çalÕúmayÕ teúvik için,
iúçilere, mali katÕlÕmda bulunulur. Düzenli iú iliúkileri ile sosyal sigortaya konu teúkil eden iú
sözleúmeleri düzenlenerek geçici istihdam olanaklarÕ yaratÕlÕr, yardÕm giderlerisosyal yardÕm
fonundan karúÕlanÕr, kamu yararÕna geçici ek istihdam olanaklarÕ sa÷lanÕr veya iú sözleúmesi
düzenlenerek ek ödenek verilir, bu alanlarda istihdam kurumu ile iúbirli÷i yapÕlÕr. Uygun bir iúte
çalÕúmanÕn reddedilmesi halinde baz miktardan %25 oranÕnda kesinti uygulanÕr. Sosyal yardÕmÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna katkÕda bulunacak istiúareler yapÕlmasÕ gere÷i sözkonusudur.

AVUSTURYA

Bir önlem sözkonusu de÷ildir.

BELÇùKA

øúe girmede sürekli olarak azami 3 yÕl zarfÕnda ve mesleki e÷itime tabi olmada, yardÕmlarÕn en
düúükmiktarlarÕnÕn hesaplanmasÕnda, bu bütünleúmeden ileri gelen gelirler, ancak anÕlan 3 yÕl
zarfÕnda endeksli bir maktu aylÕk miktarÕndan indirim yapÕlmasÕ suretiyle nazara alÕnÕr. Yerel
acenteler istihdam için alÕnan ödeneklere iliúkin indirimden ba÷ÕúÕktÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

. Gelirlerin Nazara AlÕnmadÕ÷Õ Haller:
. YalnÕz yaúayan tahsis sahipleri için her nevi gelirin haftada 5 GBP lik, evli çiftler için 10 GBP lik,
yalnÕz yaúayan ebeveynler ile hastalar ve malüller gibi bazÕ kiúi gruplarÕ için 15 GBP lik bölümü
indirimden ba÷ÕúÕktÕr.
. YalnÕz yaúayan ebeveynler için uygulanan program : øú bulma veya aramalarda, çocuklarÕn
geçimlerinin üstlenilmesinde, mesleki e÷itim konusunda, yardÕmlardan ba÷ÕmsÕz olarak gelire hak
kazanmada ve iúe teúvikte tavsiyelerde bulunan konsey hizmetleri de÷erlendirmede nazara alÕnmaz.
. Di÷er Önlemler: Vergi sistemi ve yardÕmlara iliúkin uygulama ücretlilerin mali durumlarÕnÕn
iúsizlerinkinden daha iyi olmasÕnÕ ve gelirlere yapÕlan bir artÕúÕn cezai yaptÕrÕmlardan ba÷ÕúÕk
tutulmasÕnÕ amaçlar. Örne÷in, ebeveynlerin yardÕmlardan ba÷ÕmsÕz gelir elde etmelerine yol açan ve
ilgililere bir iú bulunmasÕnÕ sa÷layan bir asgari gelir iúin baúlamasÕndan itibaren iki hafta süre ile
ödenir. AynÕ suretle, düúük gelirli ailelerden alÕnacak vergilerde istihdamÕ teúvik için ( özellikle çocuk
sahibi iseler ) indirim yapÕlÕr. Di÷er önlemler genellikle kira bedeli düzeyinde yardÕm yapÕlmasÕnÕ
öngörür: Konut ödene÷i ve yerel harçlara iliúkin yardÕm ödene÷i için aynÕ kural uygulanÕr.

DANùMARKA

BaúlÕca önlemler; yeniden e÷itime tabii tutma, esnek çalÕúma, e÷itim ve çalÕúmaya iliúkin di÷er
önlemlerle ilgilidir.

FùNLANDùYA

Yerel düzeyde öngörülen projeler yararlanÕcÕlarÕn sosyal bütünleúmesini kolaylaútÕrmayÕ amaçlar.

FRANSA

ølgilinin ödenek almaya devam ederken bir iúte çalÕúmaya baúlamasÕ halinde gelirlerin durum
de÷iúmesini izleyen ilk üç aylÕk döneme kadar ödenekle birleúmesi olanaklÕdÕr. Bu revizyon sÕrasÕnda
önceki tam birleúmenin 3 aya ulaúmamÕú oldu÷u durumlarÕn nazara alÕnmasÕnda önceki üç aylÕk
gelirlerin aylÕk ortalamasÕ üzerinden %50 oranÕnda kesinti yapÕlÕr. økinci üç aylÕk revizyonda yardÕm
haklarÕnÕn tasfiyesi için %50 indirim uygulanÕr. Bir iúte çalÕúmanÕn dayanÕúmalÕ bir istihdam
sözleúmesi çerçevesinde devam etmesi halinde ilgilinin aldÕ÷Õ ücretler tahsis sahibi için tespit edilen
asgari uyum geliri miktarÕnÕn %33ü üzerinden indirime tabidir. Bu indirim çalÕúmanÕn baúladÕ÷Õ tarihi
izleyen ilk üç aylÕk dönemin baúladÕ÷Õ tarihten itibaren geçerli olup hizmet sözleúmesinin sona erdi÷i
tarihi takip eden üç aylÕk dönemin sonuna kadar devam eder. RMI’ nin ödenmesi döneminde iúyeri
bulma yardÕmÕndan yararlanan kimseler için iúin bulundu÷u tarihi takip eden iki revizyon sÕrasÕnda iú
bulunursa elde edilen mesleki faaliyet gelirleri nazara alÕnmaz. Üçüncü ve dördüncü revizyonlar için
gelirlerden %50indirim yapÕlÕr.
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HOLLANDA

BaúlÕca önlemler úunlardÕr: øú görüúmeleri için somut önlemleri içeren eylem planÕ yapÕlÕr, mesleki
deneyim kazandÕrÕlÕr ve ilgililerin sosyal uyum programlarÕna katÕlÕmlarÕ sa÷lanÕr.
Ücretten ba÷ÕúÕklÕk: KÕsmi süreli iúten elde edilen ücretlerin bir kÕsmÕ istihdam aramayÕ teúvik için
nazara alÕnmaz.

ùRLANDA

Uzun süre iúsiz kalmÕú olan kimselerden çalÕúmak için bir iúyeri bulmak isteyenler veya mesleki
e÷itime ihtiyacÕ olanlar için destek yardÕmÕ sa÷lanÕr. øú bulmak isteyenlerden 12 ay veya daha fazla
bir süreden beri iúsiz durumda bulunanlar iú arama yardÕmÕna hak kazanÕrlar. Hak sahibi 1 yÕl için
tam iúsizlik yardÕmÕ alÕr. Bu süre bitti÷inde, ilgili kimse azami üç yÕla kadar yeniden << istihdam uyum
ödene÷i >> almaya baúlar. Bir iúsiz kimse sanayi sektörünün bazÕ kesimlerinde bir iúte çalÕúmak için
geçen sürede veya kendi hesabÕna ba÷ÕmsÕz bir faaliyet icra etmesine kadar yukarÕdaki koúulla
iúsizlik yardÕmÕ almaya devam eder. Yerel istihdam programÕ ile iúsizler mesleki yeteneklerini
geliútirmek üzere alÕnan önlemlerden yararlanmaya devam ederken kÕsmi süreli bir iúte çalÕúabilirler.
Bu kuraldan yararlanan sosyal gruplar úunlardÕr:
. øúsizlik sosyal yardÕmÕ alan 21 veya daha yukarÕ yaútaki kimseler;
. øúsizlik ödene÷i veya aile ödene÷inden 12 ay veya daha fazla bir süreden beri yararlanan kimseler.

ùSPANYA

Özerk topluluklarca yoksullu÷un ve sosyal dÕúlanmalarÕn önlenmesi , kaldÕrÕlmasÕ amacÕyla
düzenlenen bölgesel programlar çerçevesinde gerekli önlemler alÕnÕr. YardÕm eúli÷inde hemen her
zaman alÕnan önlemler genellikle úunlardÕr: Uyum önlemleri: Mesleki önlemler, kurslar açarak
yeniden yetiútirme önlemleri, bütünleúme önlemleri vb. önlemler.

ùSVEÇ

Bir iúte çalÕúmaya hazÕr durumda bulunan kimseler için sa÷lanan bir sosyal yardÕm bunlarÕn ücretli bir
iúte çalÕúmalarÕna olanak veren aktif önlemlere ba÷lÕdÕr.

ùTALYA

KadÕnlar ve erkekler için eúit düzeyde olmak üzere özel sosyal gruplarÕn mesleki uyumlarÕnÕ
sa÷layÕcÕ formasyon önlemleri alÕnÕr.

LÜKSEMBURG

Sa÷lanan bir uyum ödene÷i, mesleki uyumu gerektiren bir iúte çalÕúmak üzere
sözleúmesine konu teúkil eden kimselere verilir.

PORTEKùZ

Sosyal uyum programlarÕ çerçevesinde alÕnan önlemler mesleki uyuma zemin hazÕrlayan yardÕmlarÕn
sa÷lanmasÕnÕ öngörür. Bundan tahsis sahipleri ve aile bireyleri yararlanÕr.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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ÜLKELER

11) SøSTEMLERDE ORTAK HAKLARLA øLGøLø KONULAR
11 / 1 . SAöLIK

ALMANYA

HastalÕk halinde hastalÕk sigortasÕ primlerinin ödenmesi yükümlülü÷ünün üstlenilmesi veya do÷rudan
hastalÕk giderlerinin (hekim, hastane vb. giderleri ) üstlenilmesi suretiyle toplu ortak koruma sa÷lanÕr.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

ParasÕz iste÷e ba÷lÕ sigorta uygulamasÕ sözkonusudur.

BùRLEúùK KRALLIK

NHS reçeteleri ve diú tedavileri karúÕlÕksÕz ödenir.

DANùMARKA

Danimarka’da oturan tüm kiúilerin sa÷lÕk giderleri parasÕz karúÕlanÕr. ( özel kurallara tabii ortak hak
sözkonusu de÷ildir ).Gözlük giderleri indirimli ödenir. Hastaneye nakil yardÕmÕ yapÕlÕr, 5 yaúÕndan
küçük çocuklar ve gebe kadÕnlar için parasÕz süt ve vitamin sa÷lanÕr, okul yemekleri parasÕzdÕr.

FùNLANDùYA

Bütün oturanlar ortak hak sözkonusu olmaksÕzÕn kamu sa÷lÕ÷Õ giderlerinden yararlanÕrlar. Basit tÕbbi
tedavi giderleri yardÕm miktarÕnÕn tespitinde nazara alÕnÕr.

FRANSA

Genel rejimde hastalÕk , analÕk sigortasÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕndan ve yaygÕn hastalÕk sigortasÕ
yardÕmlarÕndan ( CMU ) yararlanma sözkonusudur.

HOLLANDA

HastalÕk SigortasÕ Kanunu uyarÕnca zorunlu sigortalÕ olan kimse kanunda (nominal prim yardÕm
anlamÕnda prim ) olarak adlandÕrÕlan bir ödenekle ilgili ödemelerden yararlanÕr. Bu sigortaya tabi
olmayan kimselerin zorunlu sigorta ile aynÕ riskleri kapsayan sa÷lÕk sigortasÕ giderleri karúÕlÕksÕz
ödenir.

ùRLANDA

Direk haklar sözkonusu de÷ildir; ancak, ödenekten yararlanan kimseler genel olarak gelir durumlarÕ
düúükse geniú kapsamlÕ sa÷lÕk hizmetlerinden yararlanma hakkÕna sahiptirler.

ùSPANYA

Ulusal yasalar uyarÕnca, gelirden yoksun kiúiler hastalÕk yardÕmlarÕndan yararlanÕrlar.

ùSVEÇ

HastalÕk halinde øsveç’te oturan herkes hastalÕk sigortasÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕndan yararlanÕr. Bir kÕsÕm
giderler kamu mercilerince karúÕlanÕr. Bununla birlikte, bazÕ sa÷lÕk giderlerine cüzi katÕlÕm uygulanÕr.

ùTALYA

Ulusal sa÷lÕk hizmetleri ulusal aylÕ÷Õn altÕnda geliri olan kimselere (belirli bir katÕlÕm karúÕlÕ÷Õnda bütün
vatandaúlara) sa÷lanÕr.

LÜKSEMBURG

HastalÕk sigortasÕ çerçevesinde uygulama yapÕlÕr.

PORTEKùZ

Ulusal Sa÷lÕk Hizmeti çerçevesinde sa÷lÕk yardÕmlarÕ güvence altÕndadÕr.

YUNANùSTAN

Genel sistem mevcut de÷ildir.
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11 / 2 . KONUT VE ISITMA YARDIMI

ALMANYA

Uygun ÕsÕtma ve konut giderleri tam olarak ödenir. Konut ödene÷i sabit miktar olarak da nazara
alÕnÕr.

AVUSTURYA

Referans miktarlara dahil olmayan uygun konut bedelleri parasal veya aynî ek yardÕm olarak
üstlenilir.

BELÇùKA

Bilgi yok.

BùRLEúùK KRALLIK

øpotekle ilgili faiz giderleri, konut yardÕmÕ dÕúÕnda kalan bazÕ sa÷lÕk ve emeklilik evleri giderleri gibi
bazÕ iaúe ve ibate giderlerini karúÕlamak üzere asgari gelir ödene÷i ödenir. Makul ölçüdeki kira
giderleri konut yardÕmÕ çerçevesinde karúÕlanÕr.

DANùMARKA

Yüksek düzeyde konut gideri ödeyen kimselere ek yardÕm sa÷lanÕr, ayrÕca Lojman Ödenekleri
HakkÕnda Kanun UyarÕnca özel bir mevzuata göre lojman ödene÷i verilir.

FùNLANDùYA

Kanunda öngörülen özel lojman ödene÷i sözkonusudur. Mesken bedelleri lojman ödene÷i miktarÕnÕn
tespitinde nazara alÕnÕr.

FRANSA

Sosyal lojman ödene÷i RMI den yararlanan tüm kiúilere yaygÕnlaútÕrÕlÕr. RMI fark ödene÷i lojman
ödene÷ine iliúkin gelir tespitinde nazara alÕnmaz.

HOLLANDA

ølke olarak, bir yardÕm sözkonusu de÷ildir. Sosyal yardÕm lojman giderlerinin tahsis konusu miktara
dahil olmasÕ halinde “ tam “ miktar olarak ödenir. Bununla birlikte, ilgili kimse bir yerel ek miktar
seçmekte serbesttir. E÷er durum böyle ise, yardÕm niteli÷inde ilgilinin gelir dilimine, yaúÕna, kira
tutarÕna ve kapasitelerine ba÷lÕ olacaktÕr. ølgili kimse ayda 349 NLG ile 1.107 NLG arasÕnda kira
ödüyorsa yerel ek miktar talep etme hakkÕna sahiptir E÷er ilgili kimse ucuz bir lojman varken daha
pahalÕ bir lojmanda oturmayÕ arzu ederse, hükümet kendisine yerel ek ödenek tahsis etmek zorunda
de÷ildir.

ùRLANDA

Primli rejimde prim ödememiú olmalarÕ veya staj sürelerinin yetersizli÷i nedeniyle aylÕk talep etme
hakkÕna sahip olmayan 65 veya yukarÕ yaútaki kimselere bir gelir ba÷lanÕr.

ùSPANYA

ørlanda gibi.

ùSVEÇ

Uygun lojman bedelleri ödenir.

ùTALYA

BazÕ bölgelerde, özellikle yaúlÕ kimseler yararÕna, lojman bedellerinin tamamÕnÕn veya bir kÕsmÕnÕn
karúÕlanmasÕ yükümlülü÷ünü üstlenen << Lojman Servisi >> kurulmuútur.BazÕ bölgeler ilgililerin
elektrik veya gaz bedellerini üstlenirler veya oturulan evlerin zaruri duvar ve sÕva iúlerine iliúkin
giderleri öderler.

LÜKSEMBURG

Oturulan lojman için üstlenilecek kira bedeli ile garanti edilen asgari gelir arasÕndaki farka tek abül
eden fark miktar 5.000 LUF’ u aúmamak úartÕyla karúÕlanÕr.

PORTEKùZ

Ortak hak sözkonusu de÷ildir.

YUNANùSTAN

Genel sistem yoktur.
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II . PRùMSùZ ÖZEL ASGARù SùSTEM
ÜLKELER

1. ADLANDIRMA: YAùLILIK

ALMANYA

Özel asgari sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

YaúlÕ kimselere en düúük gelir garantisi sa÷lanÕr ( 1 nisan 1969 tarihli kanun).

BùRLEúùK KRALLIK

YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ, Grup C : Erkekler ve kadÕnlardan Ulusal Sigorta Rejiminin Kabul edildi÷i 5.7.1949
tarihinde 65/60 veya daha yukarÕ yaúta olanlar ile bu erkeklerin dul kalan kadÕn eúleri için uygulanÕr.
80 veya daha yukarÕ yaútaki kimseler (D) Grubu kapsamÕna girerler.

DANùMARKA

Özel asgari sistem yoktur. YardÕm ulusal aylÕklarla karúÕlanÕr.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Fark ödenekler için özel ödenek sözkonusu olup tahsis yapÕlÕr.

HOLLANDA

Özel asgari sistem yoktur. YaúlÕlÕk AylÕklarÕ Genel Kanunu (AOW ) uyarÕnca karúÕlanÕr. YaúlÕ
çalÕúanlar için özel mevzuat vardÕr.

ùRLANDA

Primsiz yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ uygulamasÕ sözkonusudur.

ùSPANYA

ørlanda gibi

ùSVEÇ

Özel asgari sistem yoktur.

ùTALYA

Sosyal ödenek uygulamasÕ sözkonusudur.

LÜKSEMBURG

Özel asgari sistem yoktur. Uygulama “Garanti Edilen Asgari Gelirle ilgilidir.

PORTEKùZ

YaúlÕlÕk Sosyal AylÕ÷Õ ba÷lanÕr (3 ekim 1980 tarih, 464/80 sayÕlÕ Kanun Hükmünde Kararname ).

YUNANùSTAN

Özel asgari sistem yoktur.
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ÜLKELER

1 / 1 . øLKE

ALMANYA

Özel asgari sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Bütün yaúlÕ kimseler için asgari gelir garantisi sa÷lanÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

Primsiz maktu aylÕk sözkonusudur.

DANùMARKA

Özel asgari sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Fark ödenek tahsis edilir.

HOLLANDA

Danimarka gibi.

ùRLANDA

Primli rejimden yararlanamayan 66 veya daha yukarÕ yaútaki kim selere gelir ba÷lanÕr.

ùSPANYA

ørlanda gibi.

ùSVEÇ

Özel asgari sistem yoktur.

ùTALYA

Gelir durumu nazara alÕnarak prim yardÕmÕ sa÷lanÕr.

LÜKSEMBURG

Özel asgari sistem yoktur.
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1 / 2 .YARARLANMA ùARTLARI

ALMANYA

Özel asgari sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Belçika’ da oturan ve geliri belirli bir tavanÕ aúmayan kadÕn için 62, erkek için 65 veya daha yukarÕ
yaúta olmak úartÕ sözkonusudur. KadÕnlar için yaú úartÕ 1977 yÕlÕndan önce 60idi, 2006 yÕlÕndan
sonra kadÕn için 63, erkek için 65 yaú úartÕ aranacaktÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

. Grup C :
Belirli tarihlerde Birleúik KrallÕk’ta oturmuú olmak.
. Grup D :
60 yaúÕndan sonra en az 20 yÕl zarfÕnda 10 yÕl süre ile Birleúik KrallÕkta sürekli oturmak úarttÕr.(
CebelitarÕk’ ta veya Avrupa Birli÷i üyesi ülkelerde aynÕ úartla oturmak geçerlidir ). Di÷er bir yaúlÕlÕk
sigortasÕ grubundan eúit veya daha yüksek oranlÕ yaúlÕlÕk aylÕ÷Õndan yararrlanmak gerekir.

DANùMARKA

Özel asgari sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

ÖZEL ÖDENEK : ÇalÕúamayacak durumda geliri belirli bir tavanÕ aúmayan kadÕn için 60, erkek için
65 yaúÕnda olanlardan baúka bir temel rejimden bir yaúlÕlÕk yardÕmÕ almamak gerekir.
EK ÖDENEK : Özel ödenek sahibi olmak ve geliri belirli bir tavanÕ aúmamak gerekir.

HOLLANDA

Özel asgari sistem yoktur.

ùRLANDA

66 veya daha yukarÕ yaúta olmak, primli rejimden aylÕk almamak ørlanda’ da oturmak, gelir durumu
elveriúli olmamak gerekir.

ùSPANYA

65 yaúÕnÕ doldurmuú olmak, kanunda öngörülen yardÕmlarÕn birleúmesinden oluúan tavanÕn üstünde
gelir veya aylÕk almamak, 1-65 yaú arasÕnda øspanya’ da en az 10 yÕl süre ile oturmuú olmak úarttÕr.
(en az 2 yÕlÕnÕn talep tarihinden önce geçmiú olmasÕ gerekir).

ùSVEÇ

Özel asgari sistem yoktur.

ùTALYA

65 yaúÕnda olmak, kira bedeli hariç yÕllÕk geliri yalnÕz yaúayan kimse için 6.593.600 ITL’ dÕr.

LÜKSEMBURG

Özel asgari sistem yoktur.

YUNANùSTAN

Lüksemburg gibi.
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1 / 3 . ÖDENEK MøKTARI

ALMANYA

Özel asgari sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

YÕlda : YalnÕz yaúayan kimse için 256.019 BEF, aile için 341.355 BEF’ dir. Tüketim fiyatlarÕ
endeksinde %2 de÷iúiklik olmasÕ halinde yardÕmlarda otomatik olarak %2 oranÕnda yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.

BùRLEúùK KRALLIK

YardÕm yaúla ilgili 0,25 BGP tutarÕnda ek ödenek dahil haftada 39,95 GBP ile sÕnÕrlÕdÕr.

DANùMARKA

Özel asgari sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

ÖZEL ÖDENEK : YÕlda 17.663 FRF.
EK ÖDENEK

: YÕlda: Tek kiúi için 25.277 FRF, evli çift için 41.711 FRF.

HOLLANDA

Özel asgari sistem yoktur.

ùRLANDA

Gelir düzeyi ile ilgili olarak , haftada 78,50 IEP ye kadar her yetiúkin için,haftada 44,20 IEP’ ye kadar
geçindirilmeye muhtaç çocuklar için, haftada 13,20 IEP’ ye kadar, 80 yaúÕndan yukarÕ kimselerden
yalnÕz yaúayanlar için haftada 5,00 IEP’ ye kadar ödeme yapÕlÕr. Tahsis sahipleri úartlarÕ taúÕyorlarsa
ÕsÕtma, elektrik, televizyon ve telefon ödeneklerinden de yararlanabilirler.

ùSPANYA

Bir yararlanÕcÕ için, yÕlda 563.570 ESP : øki yararlanÕcÕ için, yÕlda 940.286 ESP ödenir. Emekli aylÕ÷Õ
di÷er gelirler miktarÕndan asgari % 425 e kadar düúürülür.

ùSVEÇ

Özel asgari sistem yoktur.

ùTALYA

YÕlda 6.593.600 ITL ödenir, ayrÕca her yÕl zamlÕ uygulama sözkonusudur.

LÜKSEMBURG

Özel asgari sistem yoktur.

YUNANùSTAN

Lüksemburg gibi.
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2) ADLANDIRMA: MALÜLLÜK
2 / 1. UYGULAMA

ALMANYA

Özel asgari sistem yoktur. Uygulama yaúlÕlÕkta oldu÷u gibidir.

AVUSTURYA

Genel olarak Almanya paralelinde uygulama sözkonusudur. Tedavi ödene÷ine ek haklar eyaletlere
göre de÷iúir. Eyalet yasalarÕ büyük ölçüde Tedavi Ödene÷i Federal YasasÕna tekabül eder. Özellikle
7 ödenek grubu aynÕdÕr. ArtÕrÕlmÕú aile ödenekleri için ( bkz. Aile YardÕmlarÕ’ na iliúkin bilgiler ).

BELÇùKA

. Sakatlarla ilgili ödenek: Gelirlerle ilgili ikame ödene÷i;
. Bütünleúme ödene÷i;
. YaúlÕ kimselere yardÕm ödene÷i.

BùRLEúùK KRALLIK

. A÷Õr sakat ödene÷i;
. Sakatlarla ilgili bakÕm ödene÷i;
. Malül kimseler için vergi indirimi;
. YaúlÕlÕk halinde tedavi ödene÷i; sözkonusudur.

DANùMARKA

Özel asgari sistem yoktur. Malüllük aylÕ÷Õ ile karúÕlanÕr.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Sakat yetiúkinler ödene÷i verilir.

HOLLANDA

Ek ödenekler HakkÕnda Kanun uygulanÕr (TW)

ùRLANDA

øúgöremezlik ödene÷i verilir.

ùSPANYA

Primsiz malüllük aylÕ÷Õ tahsis edilir.

ùSVEÇ

Özel primsiz sistem yoktur.

ùTALYA

Primsiz malüllük aylÕ÷Õ, Sivil körler aylÕ÷Õ, Sivil kÕsmi malüller aylÕk ödene÷i, 18 yaúÕndan aúa÷Õ
kimselere Sivil malüllük aylÕk ödene÷i,Sakat ödene÷i, KÕsmi körler için özel ödenek, Sa÷Õr ve
dilsizler iletiúim ödene÷i sözkonusudur.

LÜKSEMBURG

Finlandiya gibi.

PORTEKùZ

Malüllük sosyal aylÕ÷Õ ödenir.

YUNANùSTAN

Özel primsiz sistem yoktur.
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2 / 2. øLKE

ALMANYA

Özel primsiz sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Yeterli geliri olmayan, çalÕúmakla gelir elde etme olana÷Õna sahip olmayan sakat kimselere kamu
mercilerince geçim güvencesisa÷lamak suretiyle devletin yükümünde ödenek tahsis edilir.

BùRLEúùK KRALLIK

Primli rejimlerde yeterli prim ödediklerini kanÕtlamayan kimselerden a÷Õr sakat olanlar için ödenek,
sakatlÕklarÕ ile ilgili ek gider ödeyen 65 yaúÕndaki a÷Õr sakatlar için bakÕm ödene÷i, yardÕmdan
yararlanmÕú ekim 1999dan beri malüllük için telafi edici gelir yerine geçen yardÕmdan yararlanmÕú
hastalÕk veya çalÕúma sonucu malül olmuú kimseler için vergi indirimi uygulamasÕ sözkonusudur. Bu
yardÕmlar malüllükleri süresince iú dünyasÕna katÕlamayan uzun süreli malül kimseler ilgilendirir.
YaúlÕlÕkta, sakatlÕklarÕna ba÷lÕ ek giderleri olan a÷Õr sakatlara tedavi ödene÷i verilir.

DANùMARKA

Özel primsiz sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Fark ödene÷i verilir.

HOLLANDA

Gerekti÷inde, Genç Sakatlar øú göremezlik Kanunu ( WET ) veya Ba÷ÕmsÕz ÇalÕúanlar øú göremezlik
Ödenekleri Kanunu ( WAZ ) veya Malüllük SigortasÕ Kanunu (WAO ) uyarÕnca ödenek alan
kimselerin gelirlerini tamamlayÕcÕ mahiyette olmak üzere asgari sosyal yardÕm düzeyine kadar ek
ödenek ödenir.

ùRLANDA

Malüllükleri nedeniyle iúgöremez durumda olan kimselere gelir ba÷lanÕr.

ùSPANYA

Primli rejimden aylÕk alamayan veya aylÕ÷a hak kazanamayan 18-65 yaú arasÕndaki malül kimselere
ödenek verilir.

ùSVEÇ

Özel primsiz sistem yoktur.

ùTALYA

Malül kimselerin ekonomik korunmasÕ özellikle AnayasanÕn 38. maddesine dayanÕr. Madde úöyledir:
“ ÇalÕúma gücüne sahip olmayan ve gerekli geçim vasÕtalarÕndan yoksun olan her vatandaú bakÕm
ödeneklerinden ve sosyal ödeneklerden yararlanma hakkÕna sahiptir”.

LÜKSEMBURG

Özel primsiz sistem yoktur.

PORTEKùZ

ølgililerin yeterli gelir durumlarÕnÕ sa÷lamak üzere katkÕda bulunulur. Öznel hukuk kurallarÕ uygulanÕr.

YUNANùSTAN

Özel primsiz sistem yoktur.
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2 / 3. YARARLANMA ùARTLARI

ALMANYA

Özel primsiz sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

Gelir ikame ödene÷i ve bütünleúme ödene÷i için 21-65 yaú arasÕnda sakat olmak veya gelirleri bir
tavanÕ aúmayan yaúlÕ kimselerle ilgili ödeneklerden yararlanmak için 65 yaúÕn üstünde sakat
durumda bulunmak úarttÕr. YardÕmlar birleúmez, ayrÕca tÕbbi kurallar, vatandaúlÕk ve oturma úartlarÕ
sözkonusudur.

BùRLEúùK KRALLIK

Mallül kimselere vergi indirimi uygulanÕr. Bunun için, iú dünyasÕna hastalÕk veya sakatlÕklarÕ nedeniyle
katÕlamayanlarÕn aúa÷Õdaki úartlarÕ taúÕmalarÕ gerekir:
. Haftada en az 16 saat çalÕúmak;
. Birleúik KrallÕkta oturmak ve orada çalÕúmaya elveriúli olmak;
. En az bir sosyal yardÕmdan yararlanmaya hak kazanmak;
. 16.000 GBP veya daha az miktarda tasarruf olmak;
. Di÷er úartlar için Malüllük SigortasÕnda öngörülen úartlarÕ taúÕmak.

DANùMARKA

Özel primsiz sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

20-65 yaú arasÕnda olup en az %80 oranÕnda sürekli iú göremez durumda bulunmak veya sakatlÕklarÕ
nedeniyle iú bulamamak ve gelirleri belirli bir tavanÕn altÕnda olmak gerekir.

HOLLANDA

Ödenek miktarÕ ile di÷er olasÕ gelirlerin toplamÕ asgari gelir tutarÕnÕn altÕnda olmalÕdÕr (Eúin geliri veya
evli olarak yaúayan çiftten aile reisi durumunda bulunan kimselerin geliri fark ödenek miktarÕndan
düúülür).
. Ebeveyni ile birlikte yaúayan 21 yaúÕn altÕndaki bekâr kiúilere,
. 31 aralÕk 1971 tarihinden sonra do÷muú olup evde yaúayan 21
yaúÕn altÕndaki evli veya bekâr durumda bulunan kimselere, ek ödenek ödenmez.

ùRLANDA

YardÕm talebinde bulunabilmek için, talep sahibi deneyimine ve becerilerine uygun çalÕúamayacak
durumda a÷Õr sakat olmalÕdÕr. Bu durum en az 1 yÕldan beri devam etmeli, ilgilinin gelir ve sa÷lÕk
durumunun tespitinde incelenmek üzere talep sÕrasÕnda kanÕtlanmÕú olmalÕdÕr.

ùSPANYA

ølgili kimse en az %65 oranÕnda malül veya hastalÕk nedeniyle iú göremez durumda olmalÕ, 18-65 yaú
arasÕnda bulunmalÕ, øspanya’da en az 5 yÕl süre ile yasal olarak oturmuú olmalÕ, kanunla tespit
edilen gelirleri toplamÕnÕn üstünde bir gelir veya aylÕk almamakta olmalÕdÕr.

ùSVEÇ

Özel primsiz sistem yoktur.
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ùTALYA

AYLIKLAR: ølgili kimse %100 oranÕnda sivil sakat, kör veya sa÷Õrdilsiz durumda bulunmalÕdÕr.
AYLIK ÖDENEK: Sivil sakatlar %74 ila %99 oranÕnda malül durumda olmalÕdÕrlar.
REùøT OLMAYAN MALÜL KøMSELERE ÖDENEN ÖDENEK: Ancak 18 yaúÕn altÕndaki kimselere
ödenir.
REFAKAT ÖDENEöø: Seyahat edemeyecek derecede iú göremez veya üçüncü kiúinin bakÕmÕna
muhtaç durumda bulunanlarra ve%100 körlere ödenir.
ÖZEL ÖDENEK: KÕsmi kör olanlara, iletiúim ödne÷i olarak sa÷Õrdilsizlere sa÷lanÕr. AylÕklar ve
tahsisatlar ilgililerin gelir düzeylerine bakÕlarak tahsis edilir, oysa ödenekler gelir úartÕna ba÷lÕ
de÷ildir. YÕllÕk tavan, aylÕklar için 22.310 ITL, 18 yaúÕn altÕndaki kimselerle ilgili tahsisatlar ve
ödenekler için 5.077.800 ITL dir. øúlemlerde yalnÕz bireysel gelir (ailenin ve zevcenin geliri hariç
olmak üzere) nazara alÕnÕr.

LÜKSEMBURG

Özel primsiz sistem yoktur.

PORTEKùZ

Yeterli gelir düzeyine sahip olmayan ve primli rejimden aylÕk almayan sakatlar 18 yaúÕndan itibaren
yardÕma hak kazanÕrlar.

YUNANùSTAN

Özel primsiz sistem yoktur.
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2 / 4. ÖDENEK MøKTARI

ALMANYA

Özel primsiz sistem yoktur.

AVUSTURYA

Almanya gibi.

BELÇùKA

GELøR øKAME ÖDENEöø:
. Birlikte yaúayan yararlanÕcÕ için, 170.681 BEF;
. YalnÕz yaúayan yararlanÕcÕ için,255.999 BEF;
. Geçindirilmeye muhtaç kimsesi bulunan yararlanÕcÕ için, 341.335 BEF;
BÜTÜNLEùME ÖDENEöø: Müstakil yaúamayan kimselerle ilgili sÕralamaya göre de÷iúmek üzere ,
35.120 BEF ile 278.592 BEF arasÕnda de÷iúir.
YAùLI KøMSELERE YARDIM ÖDENEöø: AynÕ sÕralamaya göre, 114.563 BEF ile 201.463 BEF
arasÕnda de÷iúir.

BùRLEúùK KRALLIK

A÷Õr sakat ödene÷inin haftalÕk miktarlarÕ, kimi durumlarda ek ödenekler hariç yaúa ve ilgililerin talep
tarihindeki gelir durumlarÕna göre de÷iúmek üzere de÷iúik úartlarla 14,05 GBP ile 40,35 GBP
arasÕnda de÷iúir. 50-60 yaúlarÕ arasÕnda en düúük miktar 4,45 GBP dir. Sakat Kimseler BakÕm
Ödene÷i, 14,05 GBP ile 37 GBP arasÕnda de÷iúir. Malüllük vergi indirimine, iliúkin temel miktar,
yalnÕz kimse için 54,30 GBP, çocuklarla ilgili miktar ( do÷um tarihinden 11 yaúÕna ulaúÕncaya kadar)
19,95 GBP, 11 yaúÕnÕ izleyen eylül ayÕndan itibaren 20,90 GBP, 16-19 yaú arasÕndaki gençler için,
25,95 GBP dir. Sakat çocuklar için, 21,90 GBP ödenir. Geçindirilmeye muhtaç çocuklar için nazara
alÕnan vergi indirimi haftada bir çocuk için %70, iki veya daha fazla çocuk için 150 GBP dir.
YaúlÕlÕkta, tedavi ödene÷i olarak 35,40 GBP ödenir. Ödemeler haftalÕktÕr.

DANùMARKA

Özel primsiz sistem yoktur.

FùNLANDùYA

Danimarka gibi.

FRANSA

Ayda 3.575,83 FRF ödenir.

HOLLANDA

Fark ödene÷i en düúük sosyal ödenek düzeyine kadar evli çiftler için asgari ücretin %100 ü, tek
ebeveynli aileler için %70 oranÕnda, yalnÕz yaúayan kimseler için 2.406,30 NLG olarak ödenir.
Asgari ek ödenek oranlarÕ úöyledir: Evli çift için %30, yalnÕz yaúayan kimseler için %27, tek baúÕna
yaúayan kimseler için %21. Garanti edilen asgari gelir 23 yaúÕn altÕndaki kimseler için daha azdÕr.

ùRLANDA

HaftalÕk miktarlar: Malül kimse için 73,50 IEP; geçindirilmeye muhtaç yetiúkin için 43,20 IEP,
geçindirilmeye muhtaç çocuk için 13,20 IEP dir.

ùSPANYA

En az %65 oranÕnda malül durumda bulunan kimseler için yÕlda 563.570 ESP, en az %75 oranÕnda
malül olup üçüncü kiúinin bakÕmÕna muhtaç durumda bulunanlar için 845.355 ESP.

ùSVEÇ

Özel primsiz sistem yoktur.

ùTALYA

AYLIK MøKTARLAR: Malüller, sa÷Õr – dilsizler ve hastanede yatan %100 körler ile kÕsmi körler için
381.600 ITL, %100 körler için 412.655 ITL. Malüllere ödenen refakat ödene÷i %100, körler için
1.056.750, kÕsmi körler için özel ödenek 89.195 ITL, sa÷Õr - dilsizler için iletiúim ödene÷i 311.780 ITL
dir.

LÜKSEMBURG

Özel primsiz sistem yoktur.

PORTEKùZ

Ayda 25.000 PTE ödenir.

LÜKSEMBURG

Belçika gibi.
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III- DøöER ÖZEL PRøMSøZ ASGARø YARDIMLAR

ALMANYA

SøVøL KÖRLER YARDIMI: Eyaletlerin ço÷unda sivil körler gelir durumuna ba÷lÕ olmayan
yardÕmlardan yararlanÕrlar, bu yardÕmlarla körlüklerinin gerekti÷i tedavileri yaptÕrÕrlar. YardÕm miktarÕ
eyaletlerle ilgisine göre 650-1.082 DEM arasÕnda de÷iúir. Bu geniúletilmiú özel primsiz sistemde
aúa÷Õdaki yasalar uygulanÕr:
. Ebeveyn E÷itim Ödene÷i Federal Kanunu,
. Mesleki E÷itimin Geliútirilmesi HakkÕnda Federal Kanun,
. Lojman Ödene÷i HakkÕnda Kanun.

AVUSTURYA

Baúka bir özel sistem uygulanmaz.

BELÇùKA

Nafaka aylÕ÷Õ ( geçim aylÕ÷Õ ) üzerinden avans verilir ( 8 mayÕs 1989 tarihli kanun ). Çocuklara
sa÷lanan geçim aylÕklarÕnÕn ödenmesinde yeni çözümler üretilmiú ödemeler yeniden düzenli hale
getirilmiútir. Geçim yardÕmÕnÕ da üstlenen Kamu Sosyal YardÕm Merkezi tarafÕndan fark yardÕmÕ
sa÷lanÕr.
ÇOCUKLARLA øLGøLø ùARTLAR : ÇocuklarÕn özel aile ödeneklerinden yararlanabilmeleri için reúit
olmamalarÕ gerekir.
GEÇøM YARDIMI ALACAK KøMSELERE øLøùKøN ùARTLAR: Bir geçim aylÕ÷Õ, baba veya ananÕn
çocukla kan ba÷Õ olan veya çocuk hakkÕnda açtÕ÷Õ babalÕk davasÕnÕ kazanan kimse olmasÕ gerekir.
GELøR DURUMUNA øLøùKøN ùARTLAR: Çocu÷un gelirlerinin, bazÕ hallerde, kendisi için aile ödene÷i
alan kimsenin gelirleri ile kendisine ait gelirlerin toplamÕndan oluúan miktar 430.236 BEF’i
aúmamalÕdÕr. 2000 yÕlÕnÕn ocak ayÕndan itibaren sözkonusu gelirlerin miktarÕ %15’ i geçebilir.
MøKTARLAR: Miktar, azami olarak 5.000 BEF’le sÕnÕrlÕ geçim aylÕ÷Õna eúittir. Geçim aylÕ÷ÕnÕn kÕsmen
ödenmemiú olmasÕ halinde avansÕn azami miktarÕ, 5.000 BEF ile sÕnÕrlÕ aylÕk miktarÕ ile fiilen alÕnan
miktar arasÕndaki farka eúittir. Azami gelir miktarÕnÕn %5 oranÕnÕ aúmasÕ halinde azami avans miktarÕ
korunur, Azami avans miktarÕnÕn avanstan ayda 400 BEF’in altÕnda olmasÕ halinde bunun altÕna
inilemez. AvansÕn geri alÕnmayan %90 lÕk tutarÕnÕ devlet, %10 luk tutarÕnÕ Kamu Sosyal YardÕm
Merkezi üstlenir.

BùRLEúùK KRALLIK

LOJMAN ÖDENEöø: øúsiz durumda olsun veya olmasÕn gelir durumlarÕ elveriúli olmayan kimselerin
kira bedellerini karúÕlamayÕ amaçlar. MiktarÕ ilgililerin gelir durumlarÕna göre de÷iúir, 16.000 GBP’ nin
üstünde gelire sahip kimselere ödenek verilmez. Ödenek kira bedelleri ile ilgili bütün unsurlarÕ içerir.
Tahsis sahibinin geçim yükümünde bulunmadÕ÷Õ kimselerin ödeneklerinden indirme yapÕlÕr. En
yüksek ödenek asgari gelir ödene÷i alan kimselere veya gelirleri aúa÷Õdaki tavanlarÕn altÕnda
olanlara haftalÕk olarak ödenir:
. Çocuksuz evli çift için: 80,65 GBP, 2 çocuklu evli çift için, (çocuklardan birinin 10 yaúÕnda,
di÷erinin 15 yaúÕnda olmasÕ gerekir).126,75 GBP
.Talep sahiplerinin gelirleri yasada öngörülen tavanÕ aúarsa azami miktarÕ aúan kÕsmÕn %65i
oranÕnda indirim yapÕlÕr.
. Yerel Harçlar YardÕmÕ: Gelir durumu orta düzeyde olan kimselerin yerel mercilerce tahakkuk
ettirilen harç giderlerine katkÕda bulunmayÕ öngörür. YardÕm büyük ölçüde yukarÕda sözü edilen
lojman yardÕmÕ ile aynÕ düzeydedir. E÷er ilgilinin geliri yasada öngörülen sÕnÕrÕ aúÕyorsa yardÕmdan
aúan kÕsmÕn %20 si oranÕnda indirim yapÕlÕr.
. Sosyal Fon: Bu fondan yapÕlan yardÕm aúa÷Õdaki unsurlarla ilgilidir:
- AnalÕk ödemeleri, cenaze ödenekleri, tedavilerle ilgili sübvansiyon, beklenmedik giderler için borç
para, kritik durumlarda ödenen borç para.
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DANùMARKA

Aúa÷Õdaki hallerde sa÷lanan yardÕmlar özel sistem kapsamÕndadÕr:
. Çocuklarla ilgili sa÷lÕk ve e÷itim giderleri (daha sa÷lÕklÕ bir lojmana nakil giderleri için yapÕlan
ödemelerde)
. økametgâhta 18 yaúÕn altÕnda bir sakat çocu÷u bulunan kimselere iliúkin yardÕmlarda (telafi geliri,
bazÕ ek giderlerin üstlenilmesi úeklinde);
. Kendilerine ait ikametgâhta oturan bedensel ve ruhsal yönden sakat kimselere iliúkin yardÕmlarda;
. 25 NøSAN 1990 TARøHLø KANUN: Ölmek üzere bulunan bir kimse ile meúgul kimselerin gelir
kayÕplarÕnÕn telafisinde.

FùNLANDùYA

Düúük ücretli bütün aile bireylerine lojman ödene÷i verilir. Özel rejimlerden aylÕk alanlar ile ö÷renciler
sözkonusu ödene÷i alamazlar. Askere giden bir kimsenin aldÕ÷Õ geçim yardÕmÕndan yararlananlarÕn
gelirleri belirli bir asgari miktarÕn altÕnda ise özel bir ödenek verilir.

FRANSA

. UYUM ÖDENEöø: øú arayan kimselere yasada öngörülen miktarlarda ödenek sa÷lanÕr. Ödenek
ilgilinin gelir düzeyi dikkate alÕnarak verilir. Bu düzey, her gün için 59,22 FRF’ dir.
. YALNIZ YAùAYAN EBEVEYN ÖDENEöø (A.P.I): MiktarÕ belli bir tavanÕ aúmayÕp çocuk
geçindirmekle yükümlü gebe kadÕnlardan yalnÕz yaúayanlara ödenir. Miktarlar: Ayda; çocuksuz gebe
kadÕn için 3.236 FRF çocuklu kadÕn için, artÕ 1.079 FRF dir.

HOLLANDA

øúsizler için özel asgari primsiz sistemden yardÕm sa÷lanÕr.
EK ÖDENEKLER HAKKINDA KANUN ( TW ): øúsizlik sigortasÕ Kanununa göre asgari sosyal yardÕm
miktarÕ kadar ödenek verilir. Miktarlar için, bkz. Malüllük.
øùSøZ DURUMDA BULUNAN YAùLI VE KISMø SAKAT DURUMDAKø ÜCRETLøLERE øLøùKøN
GELøR DESTEöø HAKKINDA KANUN (Wet): Asgari sosyal yardÕm miktarÕ düzeyinde aúa÷Õdaki
kimselere sa÷lanÕr.
. 50-57,5 yaúlarÕ arasÕnda iúsiz duruma düúen ve Ücrete Ba÷lÕ Ödenek ve øúsizlik Ödene÷i HakkÕnda
Kanuna göre ( WW ) yardÕm alan kimseler;
. 57,5 veya daha yukarÕ yaúta olup 26 hafta úartÕnÕ yerine getiren, fakat ( WW ) sisteminin 5
úartÕndan ancak 4 ünü taúÕyan iúsiz duruma düúmüú kimseler;
. KÕsmi malüllük ödene÷i ( WAO ) veya mesleki malüllük, iúgöremezlik veya hastalÕkla ilgili baúka bir
ödenek almakta olup ve ücretlerine göre belirlenen bir ödenekten ve øúsizlik Ödenekleri Kanununa
göre ek ödenekten yararlanan kÕsmi sakat iúsizler;
. 17 yaúÕndan önce iúgöremez durumda bulunan ve %80 in altÕnda iú göremezli÷e dayalÕ bir
ödenekten yararlanan kimseler;
MøKTARLAR:
. Evli olan veya olmayan çiftler için, ayda 2.571,06 NLG;
. Tek ebeveynli aileler için, ayda 2.367,94 NLG;
. 23 veya daha yukarÕ yaútaki yalnÕz yaúayan kimseler için, ayda 1.980,69 NLG;
VERGø YÜKÜMLÜLÜKLERø VE SOSYAL YÜKÜMLÜLÜKLERLE øLGøLø MøKTAR DÜùÜLDÜKTEN
SONRA NET ÖDENEK: Çiftler için net asgari ücretin %100’ ü tek ebeveynli aileler için %90’ Õ ve
yalnÕz yaúayan kimseler için %70’ i oranÕnda ödenir. 23 yaúÕn altÕndaki kimseler için ödenek miktarÕ
daha azdÕr.
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ùRLANDA

TEK EBEVEYNLø AøLE ÖDENEöø: Tahsis sahibine iliúkin yardÕmÕ alamayan, gelir durumu elveriúsiz
olan ve bir veya birden fazla çocuk yetiútirmekle yükümlü bulunan kimseye, dul, boúanmÕú, ayrÕlmÕú,
terkedilmiú veya bekâr kimseye veya belirli bir tavanÕ aúmayan gelire sahip tutuklu bir zevceye
ödenir. Miktar; yalnÕz yaúayan ebeveyn için 73,50 IEP, geçindirilmeye muhtaç çocuk için 15,20
IEPdir.
PRøMSøZ DULLUK AYLIöI: Çocuksuz dul erkeklere ve kadÕnlara ödenir. Çocuklu olanlar sosyal
sigortalar dulluk aylÕ÷Õndan yararlanan ve gelir durumu yeterli düzeyde olmayan ödenekten
yararlanÕrlar . Miktar haftada 73,50 IEP’ dir. Yüksek oranlÕ miktar yalnÕz yaúayan 66 yaúÕndan yukarÕ
kimselere verilir ve devletçe finanse edilir. 1998 yÕlÕnda bu yardÕmdan yararlananlarÕn sayÕsÕ 18.409
kiúi olarak belirlenmiútir. Özel ihtiyaçlar ve gruplar için aúa÷Õdaki yardÕmlar sa÷lanÕr:
. TEDAVø ÖDENEöø : Düúük gelirli ve sürekli tedaviye muhtaç olup sürekli izlenmeleri gereken
kimselere gelir durumlarÕ incelenerek tahsis edilir.
. KÖR AYLIöI: Görme kabiliyeti azalan körlere ödenir.

ùSPANYA

Aile ödenekleri sigortasÕ çerçevesinde gelir durumu elveriúli olmayan kimselere ve çocuk
geçindirmekle yükümlü kimselere ödenir (Gelir koúuluna tabi çocuklar için uygulanmaz ).

ùSVEÇ

BazÕ görme bozukluklarÕ bulunan kimselere maddi destek sa÷lanÕr. Bu yardÕma iliúkin kanun
aúa÷Õdaki kimselerle ilgili hükümleri içerir:
. Geri zekâlÕ veya içine dönük kimseler;
. Yetiúkinlik sürecinde meydana gelen bir rahatsÕzlÕktan etkilenip beyninden a÷Õr ve sürekli ÕstÕrabÕ
olanlar;
. YaúlÕlÕkla ilgili olmayÕp, günlük yaúamda kendini gösteren ve bu nedenle yo÷un deste÷e ihtiyacÕ
olan tedavisi olanaksÕz bedensel veya zihinsel sakatlar.
Uygulanan yasaya göre destek yardÕmÕ kapsamÕna girmeyen bir ihtiyaç için makul ölçülerde yapÕlmÕú
giderler bireysel yardÕm ve malî destekle karúÕlanÕr. Ödemeyi Sosyal Sigortalar Ulusal Ofisi ve
Sosyal Sigorta Ödeme BürolarÕ yapar.

LÜKSEMBURG

Özel primsiz sistem yoktur.

PORTEKùZ

. DULLUK AYLIöI ( 11 kasÕm 1981 tarih, 52 / 81 sayÕlÕ Tüzük Hükmünde Kararname): Primli
rejimden aylÕk almayan, gelir durumu yetersiz dul erkek ve kadÕnlara ödenir. Miktar sosyal aylÕ÷Õn
%60 ÕdÕr.
. YETøM AYLIöI ( 27 mayÕs 1980 tarih, 160 / 80 sayÕlÕ kanun Hükmünde Kararname ):YukarÕdaki
özelliklere sahip 18 yaúÕn altÕndaki yetimlere ödenir. Miktar hak sahibi çocuk sayÕsÕnÕ karúÕlayan
sosyal aylÕk oranÕnda bir miktardÕr.
. BAöIMLILIK EK ÖDENEöø: Üçüncü kiúinin bakÕmÕna muhtaç kimselere ödenir. MiktarÕ primsiz
rejimde sa÷lanan sosyal aylÕk miktarÕna endeksli olup 25.000 PTE veya bu miktarÕn %80 ine eúittir.
(karúÕlÕklÕ olarak birinci veya ikinci dereceden ba÷ÕmlÕlÕk sözkonusu ise).
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YUNANùSTAN

. øùSøZLøK ÖDENEöø: ølk defa alÕnan kimselerden veya vatana iade edilmiú olanlardan iúsiz durumda
bulunanlara ödenir.
. KORUNMAYAN ÇOCUKLAR øÇøN MAKTU ÖDENEK: ( 147 / 1989 sayÕlÕ Kararname).
- Vatana iade edilenlere maktu destek yardÕmÕ olarak sa÷lanÕr. (57 / 1973 sayÕlÕ kararname ).
. Fevkalade hallerde acil yardÕm ( 1331 / 1983 sayÕlÕ kanun ).
- Korumadan yoksun analara maktu analÕk ödene÷i verilir ( 1331 / 1984 sayÕlÕ kanun ).
.LOJMAN YARDIMI: Maktu bir miktar ödenir.
.Do÷u Avrupa, MÕsÕr ve Arnavutluk’tan gelen yunan menúeli mültecilere gelir koúullu sa÷lanÕr.
- ÜLKEYE DÖNEN YUNAN GÖÇMENLERE yardÕm yapÕlÕr.
- TARIM øùÇøLERøNE ( OGA ) aile ödene÷i verilir.
- 147 / 1989 SAYILI KARARNAME: BabasÕz ailelerde korunmaya muhtaç çocuklar maktu yardÕm
alÕrlar.
SAKATLARA ÕsÕtma ödene÷i tahsis edilir.
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ÜLKELER
BELÇùKA

ùRLANDA

Dù÷ER ÜLKELER

IV - DøöER ÖZEL PRøMSøZ ASGARø YARDIMLAR ( devam )
GARANTø EDøLEN AøLE YARDIMLARI : Gelir koúullu olarak yaúla ilgili sÕnÕr dahilinde sa÷lanÕr.
Aúa÷Õda belirtildi÷i úekilde garanti edilen aile yardÕmlarÕ sözkonusudur:
A. BAùKA BøR REJøMDEN YARARLANMAYAN ÇOCUKLAR:Baz miktar:
- Birinci çocuk için, 2.750 BEF;
- økinci çocuk için, 5.107 BEF;
- Üçüncü çocuk için, 7.625 BEF;
- Ek Ödenek:
- Birinci çocuk için, 1.405 BEF;
- økinci çocuk için, 871 BEF;
- Üçüncü çocuk için,153 BEF;
. Yaúla ilgili ek ödenek:
- 6-12 yaú arasÕndaki çocuk için, 959 BEF;
- 12-18 yaú arasÕndaki çocuk için, 1.465 BEF;
-18 yaúÕndan yukarÕ çocuk için, 1.863 BEF;
B. BAùKA BøR REJøMDEN HENÜZ YARARLANAN ÇOCUKLAR:
- Birinci çocuk için, 804 BEF;
- økinci çocuk için, 5.107 BEF;
- Üçüncü çocuk için, 7.625 BEF;
. Yaúla ølgili Ek Ödenek ( Tek çocuk için veya sonuncu çocuk için uygulanmaz ):
- 6-12 yaú arasÕndaki çocuk için, 959 BEF
- 1-18 yaú arasÕndaki çocuk için, 1.465 BEF
- 18 yaúÕndan yukarÕ çocuk için: Birinci gruba girenlerden do÷an ilk çocuk için 1.617 BEF, di÷erleri
için 1.863 BEF.
YukarÕdaki miktarlarda ailenin gelir düzeyine göre indirme yapÕlÕr.
C. KAMU SOSYAL MERKEZLERøNøN YARDIMI: Asgari geçim vasÕtalarÕnÕn dÕúÕnda para yardÕmÕ
olarak sa÷lanÕr.
D.BAZI BAöIMSIZ ÇALIùANLAR øÇøN ÖZEL ASGARø YARDIM:
YaúlÕ, kÕsmen sakat ve evvelce ba÷ÕmsÕz çalÕúan olarak mesleki faaliyette bulunmuú olan kimselerle
ilgili yasa uyarÕnca ( OAZ ) sa÷lanÕr. Amaç, asgari gelir garantisidir.
Bu yardÕmdan aúa÷Õdaki kimseler yararlanÕr:
. Gelirleri garanti edilen asgari yardÕmÕn altÕnda ( örne÷in, ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için yÕlda 42.000 NLG’
nin altÕnda ) olan, bunedenle mesleki veya ticari faaliyetlerini durdurmaya zorlanan 55 veya daha
yukarÕ yaútaki ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar sözkonusudur. Bu kimseler bu úartlar dÕúÕnda ayrÕca 3 yÕl içinde
gelir durumlarÕnda bir de÷iúiklik göstermeyecek olan kimselerdir. BunlarÕn en az 10 yÕl süre ile veya
son 7 yÕlda en az 3 yÕl süre ile mesleki veya ticari faaliyet icra etmiú olmalarÕ gerekir.
. 65 yaúÕn altÕnda sakat olup sakatlÕklarÕ sonunda mesleki faaliyetlerini bÕrakmak zorunda kalan
ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar ile %80 in altÕnda iúgöremezlik derecesi bulunan hak sahipleri yardÕmdan
tercihen yararlanÕrlar. Ancak, bu kimselerin de en az 3 yÕl süre ile mesleki veya ticari faaliyette
bulunmuú olmalarÕ úarttÕr.
. Kira veya ipotek ek yardÕmÕ;
. Özel ihtiyaçlar için ek ödenek;
. østisnai ihtiyaç hallerinde ek ödenek;
. Okula giriú ödene÷i;
Sözkonusudur.

KAPSAM DIùIDIR.
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(Hak

Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre

YararlanÖcÖlar
Sahipleri)

 SÕnÕrsÕz.

 Kiúinin kendisi ve geçindirdi÷i aile
bireyleri.

 Gelir durumu ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamaya
elveriúli olmayan kimselere ve ailelere
asgari geçim geliri sa÷lamayÕ
amaçlar.
Gelir
özel
hukuk
çerçevesinde tahsis edilir.

Temel ùlkeler

 Sosyal YardÕm

 Sosyal YardÕm ve Sosyal Hizmetler
HakkÕnda 1999 ve 2003 Tarihli
Kanunlar.
 2003 Tarihli Düzenlemeler.

GENEL

KIBRIS

Yürürlükteki Mevzuat

PRùMSùZ
SùSTEM
TanÖm

Konular

 Garanti edilen gelir : 3 ay (yÕlda azami
9 ay için yenilenebilir).

 Letonya vatandaúlarÕ, vatansÕzlar ve
oturma izni alanlar hariç kiúisel Kimlik
Kodu temin eden yabancÕlar.

 Gelir düzeyi Bakanlar Kurulunca tespit
edilen
miktarÕn
altÕnda
olup
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamayan aile
bireylerine asgari yaúam geliri
sa÷lamak.

tarihli

YardÕm

 SÕnÕrsÕz (iyileúinceye kadar)

 Kendisi ve ailesi ile ilgili ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlayamayan kimselere uygun bir
yaúam düzeyi sa÷lamak.
 østisnai ihtiyaç hallerinde kiúisel yardÕm
sa÷lanÕr.
 Fark yardÕmÕ verilir.
 Takdire ba÷lÕ olmayan öznel hukuk
kurallarÕ uygulanÕr.
 YalnÕz yaúayan kimseler ve aileler.

 15.11.1984
Kanunu.

Sosyal

LùECHTESNTEùN
 Sosyal yardÕm.

ÜLKELER

 Sosyal Hizmetler ve Sosyal YardÕm
HakkÕnda 31.10.1984 Tarihli Kanun.

 Garanti edilen asgari miktar

LETONYA

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù
(16 Ülke)
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 3 ay (Sosyal yardÕm bir durum
de÷iúikli÷i yoksa gerekli olan bir süre
için yenilenebilir).

 YalnÕz yaúayan kimseler dahil, aile
yalnÕz yaúayan bir kimseden
oluúuyorsa veya eúlerden biri
çalÕúÕyorsa
veya
aúa÷Õdaki
durumlardan
biri
nedeniyle
çalÕúmÕyorsa:
- Tam gün ö÷renim yapan ö÷renciler,
aylÕk sahipleri veya emeklilik yaúÕnÕn
üstünde olanlar ve sakatlar, iú
göremez durumda olan bir aile bireyine
bakan kimse, østihdam Servisine iú
arayan kimse olarak kaydÕnÕ yaptÕran
ve iúsizlik ödene÷i alan veya 6 aydan
fazla bir süreden beri iúsiz durumda
olan kimse, 3 yaúÕndan küçük bir
çocuk veya 8 yaúÕndan küçük bir
çocuk (çocuklarla ilgili özel durumda
ise 16 yaúÕndan küçük) 3 çocuk
yetiútiren kimseler.

 Sosyal yardÕm (Ailenin su ve ÕsÕtma
giderleri karúÕlanÕr).
 Garanti Edilen Gelirler HakkÕnda 1990
Tarihli Kanun.
 YalnÕz Yaúayan, Düúük Gelirli Ailelere
Parasal Sosyal YardÕm HakkÕnda
2003 tarihli Kanun (Bölüm IX – 1675).
 Fark yardÕmÕ sa÷lamak.

LùTVANYA

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

773

960

Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi

7. Di÷er Koúullar

HaklarÕn

 Belirleme sosyal yardÕm servislerinin
anketleriyle ve nüfus sayÕmÕ
sonuçlarÕnÕn yansÕtÕldÕ÷Õ istatistik
servisleri ile iúbirli÷i halinde yapÕlÕr.

 Mallar ve di÷er ekonomik varlÕklar kiúi
baúÕna 853 E yu, geçindirilen kimse
baúÕna 426 E yu aúmamalÕdÕr. Ailenin
toplam gelirleri 1.705 E nun üstünde
olmamalÕdÕr. Sosyal yardÕmda indirim
yapmaya elveriúli mallar / Aktifler
baúka bir kimse hesabÕna aktarÕlmÕú
olmamalÕdÕr.

 Sosyal yardÕm son baúvuru hakkÕnÕ
ifade eder ve di÷er her nevi talebe
yardÕmcÕ olur.

 Aranmaz.
 Sa÷lÕklÕ yaúamÕ olan herkesten
beklenen durumlar ve bir iúte
çalÕúmaya elveriúli olma.

4. Yaú
5.ÇalÕúmaya
Olma

6.
Di÷er
Tükenmesi

 Ülkede yasal olarak oturmak gerekir.

3.Oturma (økamet)

HazÕr

 Aranmaz.

2. VatandaúlÕk

dayanÕlarak

 YardÕmlar talep sahibinin ihtiyaçlarÕna
ba÷ladÕr. Geçim vasÕtalarÕnÕn ve di÷er
giderlerin karúÕlanmasÕ için maktu
miktarlar mevcuttur. Belli miktarlara
kadar kira bedelleri ve hastalÕk,
yaúlÕlÕk ve ölüm sandÕklarÕna
ödenecek primler üstlenilir.

 Gelir ve aylÕklarda tercihli kullanÕm söz
konusudur.
 Korunan miktarlar ve ilgilinin kendisinin
ve ailesinin barÕndÕrdÕ÷Õ ev nazara
alÕnÕr.

 YararlanÕcÕlar durumlarÕnda iyileútirme
yapacak sosyal çalÕúanlarla iúbirli÷i
içinde olmalÕdÕrlar.
 Bütün sosyal vecibeler yerine getirilmiú
olmalÕdÕr.

 Belediye bütçelerine
hükümetçe yapÕlÕr.

 Di÷er sosyal yardÕmlardan ve gereklilik
ilkesine göre sa÷lanan nafaka
alacaklarÕndan yararlanma hakkÕ
tükenmiú olmalÕdÕr.

 Sosyal koruma ilgili bir AnlaúmayÕ
imzalayan devletlerin vatandaúlarÕ
(örne÷in, AB ülkesi ülkelerin ve
Avrupa Ekonomik Alan AnlaúmasÕna
taraf ülkelerin vatandaúlarÕ), sÕ÷Õnma
hakkÕndan yararlanan mülteciler,
Anlaúma imzalanmamÕú ülkelerin
vatandaúlarÕ (yaúamlarÕ için gerekli
ise).
 Ülkede oturmak gerekir. YabancÕ bir
ülkede oturan ulusal vatandaúlar (AB
üyesi ülkelerin ve Avrupa Ekonomik
AnlaúmasÕna
taraf
ülkelerin
vatandaúlarÕ
hariç)
yardÕmdan/yararlanÕrlar.
 Aranmaz.
 ÇalÕúmaya elveriúli kiúiler uygun bir iúi
kabul etmek zorundadÕrlar.
 ÇocuklarÕn
e÷itimini
ilgilendiren
görevler yalnÕz yaúayan ebeveynler
için nazara alÕnÕr.

 Di÷er bütün sosyal güvenlik haklarÕ ve
sivil sorumlulu÷a dayalÕ yardÕmlardan
yararlanma
haklarÕnÕn
devamÕ
tükenmiú olmalÕdÕr. Sosyal güvenlik
yardÕmlarÕ talep sahipleri için gelir
kayna÷Õ sayÕlÕr.

 Aranmaz.
 ÇalÕúmaya elveriúli kiúiler kendilerini iú
arayan kimse olarak istihdam
Servisine kaydettirmek zorundadÕrlar.

 ølgili yerel merciin idari bölgesinde
oturmak úarttÕr.

 Aranmaz.

 Geçim durumuna
yapÕlÕr.

göre

belirleme

 Aranmaz.
 øú arayan kimseler kendilerini østihdam
Bürosuna kaydettirmek ve mesleki
formasyon
e÷itimine
katÕlmak
zorundadÕrlar. Bu konudaki kurallara
uymama halinde yardÕm askÕya
alÕnabilir
veya
ödeme
talebi
reddedilebilir.
 Garanti edilen asgari miktar ailenin
gelir durumuna ba÷lÕdÕr. Ödeme gelir
yetersizli÷i halinde yapÕlÕr. Ailenin
gelirleri (ücretler, aylÕklar, aile
ödenekleri , tarÕm gelirleri vb.) sosyal
yardÕmÕn hesaplanmasÕnda nazara
alÕnÕr.
 Ailenin taúÕnmazlar dahil bütün
kaynaklarÕ nazara alÕnÕr.

 Sürekli oturma koúuldur.

 Aranmaz.
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2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ

 Garanti edilen miktar aúa÷Õdaki
unsurlara göre de÷iúir :
- Geçindirilen kiúi sayÕsÕ, geçindirilen
çocuklarÕn yaúlarÕ, sakatlÕk durumu,
talep sahibinin ve ailenin özel
ihtiyaçlarÕ. Baz ihtiyaçlarla ilgili aylÕk
ödenekler, çeúitli kiúi gruplarÕna, çeúitli
adlarla ve 10 E ile 340 E arasÕnda
de÷iúen miktarlarla sa÷lanÕr.
 øhtiyaç içinde olan her talep sahibi
aúa÷Õdaki yardÕmlardan yararlanÕr :
- Ev donanÕmÕ : Asgari ve azami bir
miktar söz konusu olmayÕp kiúinin
ihtiyacÕna göre de÷iúir. Mobilya ve
elektrikli cihazlar söz konusu olabilir.
- Ev tamiratÕ : 836 E.
- IsÕtma yardÕmÕ : YÕlda 102 E.
- Noel primi : Baz ödenek miktarÕna
eúittir.
- Paskalya primi : Her yararlanÕcÕ için 51
E.

 Garanti edilen asgari miktarÕ ÇalÕúma
ve Sosyal Sigorta BakanlÕ÷ÕnÕn
(sosyal yardÕm servisleri) önerisine
göre Parlamento tespit eder.
 Aúa÷Õdaki gelirler kapsam dÕúÕdÕr:
- 18 yaúÕndan küçük geçindirilen
çocukla ilgili gelirler (aile ödenekleri,
nafaka
ödenekleri
vb.),
YararlanÕcÕcÕnÕn 853 E nun altÕndaki ve
geçindirilen her kiúi için 426 E
tutarÕndaki gelirler, yardÕm sandÕ÷ÕnÕn
ödedi÷i gelirler, çocuklarÕ yabancÕ
ülkede yaúayan ebeveynlerin gelirleri,
bazÕ kuruluúlarÕn mali yardÕmlarÕ, a÷Õr
sakat ödene÷i.
- YalnÕz yaúayanlar, a÷Õr sakatlar ve
yaúlÕ kimseler için indirim uygulanÕr.
 ÇalÕúanlarÕn aylÕk gelirlerinden 54 E
tutarÕnda sabit indirim yapÕlÕr.

3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi
4.
Nazara
AlÕnan
Kaynaklar

Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

 Parlamento, ÇalÕúma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÕ÷ÕnÕn önerisine göre
garanti edilen asgari miktarÕ belirler.

2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü

 Baz ihtiyaçlar, konut bedelleri, hastalÕk
sandÕ÷Õ primleri için maktu miktar
ödenir.

 Mesleki faaliyetin kapsamÕna göre bir
indirim hesaplanÕr.
 HastalÕk SandÕ÷Õna katÕlÕm üstlenilir.
 Gebe kadÕnlar bazÕ koúullarla vasat
düzeyde gelire sahip iseler analÕk
yardÕmÕ alÕrlar (bk. Tablo IV).

 Özel bir zam yoktur.

 ølke olarak, di÷er sosyal yardÕmlar ve
devlet yardÕmlarÕ dahil, bütün
kaynaklar nazara alÕnÕr (ebeveyn
ödene÷i hariç).

 Tahsis sahibi ve onunla aynÕ çatÕ
altÕnda yaúayan ailenin hak sahipleri.

 Baz miktar Hükümet Kararnameleri ile
tespit edilir.
 YardÕmlar ülkenin tamamÕ için geçerli
olup bölgelere göre de÷iúir.

 Aile statüsüne sahip ve gelir düzeyi
hükümetçe tespit edilen miktarÕn
altÕnda olan her aile ayda kiúi baúÕna
28 E alÕr, bu miktar durumlarÕ
düzeltmeye muhtaç kimselerle iúbirli÷i
kurularak iki katÕna çÕkarÕlabilir.

 Bütün kiúiler ve aile bireylerinin maddi
gelirleri nazara alÕnÕr.

 Garanti edilen asgari gelirin asgari
düzeyi, ihtiyaç içinde olan aileler için
Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Belediyeler bütçeleri elverdi÷i ölçüde
daha yüksek miktarlar ödeyebilirler.
 Ailenin kendisi ve aile yuvasÕnda
yaúayan kiúi.

 Özel bir zam yoktur.
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 Garanti edilen asgari miktar her aile
bireyi için gelir durumuna ba÷lÕdÕr.
 AylÕk düzeyi ailenin gerçek gelirleri ile
devletin kiúi baúÕna ayda ödedi÷i
Destek Gelirleri arasÕndaki farkÕn %
90 Õna tekabül eder.

 Vergiye tabi gelirler, devletçe sa÷lanan
yardÕmlar (di÷er sosyal yardÕmlar
arasÕnda fevkalade aile ödenekleri,
özel sosyal aile ödenekleri hariç)
nazara alÕnÕr.

 YalnÕz yaúayan aile bireyi veya kiúi.

 Merkezi Hükümetçe tespit edilir.
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 Örnek durumlar baúka geliri olmayan
aileler için aylÕk miktarlar kiúilerin
yalnÕz yaúamalarÕna, evli çift
olmalarÕna ve çocuklu / çocuksuz
olmalarÕna göre 331 E ile 806 E
arasÕnda de÷iúir.
 Aile ödene÷i 3 veya daha fazla çocuklu
aileler her ay, 1 veya 2 çocuklu
ailelere yÕlda bir kez çeúitli miktarlarda
ödenir. Bu miktarlara kira bedelinin
tamamÕna ulaúabilen konut (lojman)
ödene÷i ilave edilir.
 Bir reúit (aile reisi) için % 100, bir
sakatÕ bulunan kiúi için % 30, 14 veya
daha yukarÕ yaútaki çocuk için % 50.

4.Örnek Durumlar
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 Yoktur.

 Endeksleme
için
yeniden
de÷erlendirme esas fiyatlara göre her
yÕl yapÕlÕr.

 Endeksleme KurallarÕ

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi

 DolanlÕ durumlarda ve idari hata
halinde yapÕlan ödeme geri alÕnÕr.
 Mal sahibi olup ekonomik bakÕmdan
varlÕklÕ olan talep sahibi öldü÷ünde,
talep sahibinin mallarÕ baúka birine
aktarÕlÕrsa, talep sahibi sosyal
güvenlik birikmiúlerini aldÕ÷Õnda geri
alma uygulanÕr.

 Geri Alma (østirdat)

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler

 Aile ödenekleri kaynak hesabÕnda
nazara alÕnmaz.

3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri

 Yoktur.

 Bakanlar
Kurulu
olanaklarÕna göre
yapar.

yÕllÕk
bütçe
endekslemeyi

 ølgilinin sosyal vecibelerini yerine
getirmeyi reddetmesi halinde toplam
yardÕm miktarÕ kusurlu kiúiye normal
olarak tahsis edilen kÕsÕmdan düúülür.

 Ödenek miktarÕ (toplam olarak aile
baúÕna 161 E yu aúmÕyorsa) herkes
için aynÕdÕr.

 Aile yardÕmlarÕ dÕúÕnda geliri olmayan
yararlanÕcÕlar için asgari miktar kiúinin
yalnÕz, evli çift, 1-3 yaúÕnda çocuk
sahibi olmasÕna göre 28 E ile 103 E
arasÕnda de÷iúir.

 Aile yardÕmlarÕ gelir kabul edilir.

 Yoktur.

 YardÕmlar eúitlik ilkesine göre ailenin
kapsamÕ nazara alÕnarak artÕrÕlÕr :
- YalnÕz yaúayan kimse için % 100, 2
reúit için % 53,1, bir çocuk için % 33,
2. çocuk için % 27, 3. çocuk için % 26.
 AlÕnan sosyal yardÕm miktarlarÕ
aúa÷Õdaki hallerde geri alÕnÕr :
- HaksÕz bir ödeme yapÕlÕrsa, geri alma
önceden uygun görülmüúse ( kÕsa
süreli bekleme ödene÷i), geri alma
ilgilinin
mali
durumunun
incelenmesinden
sonra
uygun
görülürse (önemli iyileútirme halinde),
nafaka avanslarÕ nafaka borçlusu
tarafÕndan ödenirse.
- Reúit olmayan kiúi için yardÕmlar geri
alÕnmaz. Zaman aúÕmÕ süresi
yardÕmlarÕn kesilmesinden sonra 15
senedir.
 Tüketim fiyatlarÕndaki geliúmeye göre
yeniden
de÷erlendirme
ve
endeksleme yapÕlÕr.

 Sosyal YardÕm Kanunu uyarÕnca
ihtiyaçlarÕn de÷erlendirilmesi ailenin
önem düzeyini ortaya koyar. Toplam
miktarda ailenin kapsamÕna göre
artÕrma yapÕlÕr. Aile ödenekleri gelir
kabul edilir ve sosyal yardÕmlardan
düúülür.
 Geçim yardÕmÕ úeklinde maktu
miktarlar aileye göre hesaplanÕr. Fiili
kira giderleri (belli bir miktara kadar)
ve hastalÕk sigortasÕ primleri üstlenilir.
Maktu miktarlar kiúilerin yalnÕz, evli
çift, çocuklu / çocuksuz olmalarÕna
göre 715 E ile 1.713 E arasÕndadÕr.

 Yoktur.

 Ödenekler
düzenli
aralÕklarla
fiyatlardaki geliúmelere göre hükümet
kararÕ ile yeniden de÷erlendirilir.

 DolanlÕ eylem halinde veya gerekli
bilgilendirme yapÕlmazsa geri alma
iúlemi uygulanÕr.

 Herkes için aynÕ miktar.

 Örnek durumlar : Baúka geliri olmayan
aileler için aylÕk miktarlar ailenin
durumuna göre 35 E ile 106 E
arasÕnda de÷iúir.

 Aile yardÕmlarÕ sosyal yardÕmÕn
hesaplanmasÕnda
gelir
olarak
de÷erlendirilir.
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 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Sosyal
AylÕk, Özel Ek AylÕk, sosyal yardÕm
hizmetleri, ailede sakat ve yaúlÕ kiúiler
için acil tedavi deste÷i, yaúlÕ kiúilerin
yaúam koúullarÕ için mali destek
programÕ, yaúlÕ ve sakat kiúiler için
tatil yardÕmÕ.

 1965 tarihli YaúlÕlÕk SigortasÕ Ek
YardÕmlarÕ Kanunu.

 29.11.1994
Kanunu.

tarihli

Sosyal

963

YardÕm

 Ailenin su ve ÕsÕtma gederleri
karúÕlanÕr. Düúük gelirli aileler için
kayna÷a göre de÷iúen yardÕmlar
garanti edilir. Standart bir lojman
bedeli için lojman ebadÕnÕn 38 metre
kare olmasÕ gerekir (bu alan ilgilinin
kendisiyle oturan her ilave kiúi için 12
metre kare artÕrÕlÕr).

 Uygun lojman giderlerinin veya kira
giderlerinin
üstlenilmesi
söz
konusudur.

 Lojman ödene÷i belediyelerce tespit
edilir. MiktarÕ belediyelere ve bunlarÕn
kaynaklarÕna göre de÷iúir.
 Kiúinin ihtiyaç içinde oldu÷u bir
lojmanda oturmak istedi÷i sabit
olursa, elektrik su ve gaz giderleri
kendisine ait olmak üzere, kira ile
oturmasÕ olana÷Õ sa÷lanÕr.

 Sosyal güvenlik ulusal yardÕmÕ.

 Bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.

 Zorunlu bir temel sigorta ile ilgili
primler sosyal yardÕmla üstlenilir.

 Özel önlemler yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.

 Sosyal yardÕm ihtiyacÕnÕ karúÕlama,
bazÕ úartlarla mal yardÕmÕnda
bulunma, iúsiz kimselere iú bulma
baúlÕca önlemlerdir. Formasyon ve
mesleki uyum programlarÕna katÕlma
önerileri de söz konusudur.

 BazÕ kimselerle ilgili tÕbbi tedavi ve
yeniden
iúe
uyum
sa÷lanÕr.
YararlanÕcÕ çalÕúmaya baúlarsa iúe
giriú
tarihinden itibaren yardÕm
giderek azalan miktarlarda 3 ay daha
ödenir.

 853 E ya kadar bir miktar; formasyon,
mesleki donanÕm için talep sahibine
veya geçindirdi÷i kimseye ödenir.
 34 E ya kadar olan gelirler nazara
alÕnmaz. YalnÕz yaúayan kimseler için
bu miktar gelirlerinin % 100 üne veya
% 50 sine eúittir. Sakatlar için ayda 71
E ya kadar miktarlar nazara alÕnmaz.

 Kamu hastanelerinin sa÷lÕk yardÕmlarÕ
(tÕbbi tedaviler, ilaçlar vb.) sosyal
yardÕm alanlara parasÕz sa÷lanÕr.
 Lojman Ödene÷i : AylÕk kira bedeli
veya talep sahibinin oturdu÷u ev
üzerindeki ipotek faizlerini kapsar.
Ödenek miktarlarÕ talep sahibi ve
geçindirilen kiúi için baz ödene÷in %
50 sine ulaúabilir.
 Özel hallerde aylÕk lojman ödene÷i baz
ödene÷in % 50 sini aúabilir. Fazladan
ödenen özel miktar 12 ay için her ay
verilir. Bu süreden sonra yeniden
de÷erlendirme yapÕlÕr.
 Lojman úartlarÕnÕ iyileútirme yardÕmÕ :
Sosyal yardÕm alan kimselerin ve riskli
kiúilerin yaúam úartlarÕnÕ iyileútirmeyi
amaçlar. Rejim ev tamiratÕ ve
iyileútirme giderlerini karúÕlamak
üzere uygulanÕr. Azami miktar 11.935
E dur. Bu yardÕmÕ almak için talep
sahibinin oturdu÷u evin sahibi olmasÕ
veya
baúka
bir
kimsenin
mülkiyetindeki yerde oturmasÕnÕn
garanti edilmesi gerekir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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ølke

Temel
Yararlanma KoúullarÕ
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c)

b)

2. Malüllük
a) TanÕm

Ödenecek Miktar

Temel
Yararlanma KoúullarÕ

d)

c)

b)

 Özel Ek AylÕk : AylÕklarÕ 853 E nun
altÕnda olan bütün mukim emeklileri
ilgilendirir.

 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Özel ek
aylÕk.
 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Özel ek
aylÕk. 853 E nun altÕnda aylÕk alan
kimselerin aylÕk miktarÕnÕ artÕrmayÕ
amaçlar.

 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Sosyal
aylÕk. 65 veya daha yukarÕ yaúta
baúka bir kaynaktan yardÕm alamayan
kimselere KÕbrÕs’ta oturma koúulu ile
yasal olarak taksim edilir.
 Özel Ek AylÕk : 853 E nun altÕnda geliri
olanlara ek yardÕm olarak ödenir.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : YaúlÕ
kimselerin bütünleúmesini ve sosyal
katÕlÕmÕnÕ iyileútirmeyi amaçlar.
 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Sosyal
AylÕk : 65 veya daha yukarÕ yaúta
olmak, baúka bir yerden aylÕk veya
gelir almamak, 40 yaúÕna ulaútÕ÷Õ
tarihte KÕbrÕs’ta yasal olarak toplam
20 yÕl, 18 yaúÕna ulaútÕ÷Õ tarihten
itibaren toplam 35 yÕl süre ile oturmak
gerekir.
 Özel Ek AylÕk : 853 E nun altÕnda aylÕk
alan bütün KÕbrÕs’lÕ mukimlere ödenir.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : 63 veya
daha yukarÕ yaúta olan, sosyal yardÕm
alan veya bu yardÕma ba÷ÕmlÕ olma
riski taúÕyan kimselere yapÕlÕr.
 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Baz aylÕ÷Õn
% 81 i.
 Özel Ek AylÕk : Sosyal aylÕk miktarÕna
ba÷lÕ olup bu aylÕ÷Õn miktarÕna göre
giderek azalan oranlarda (azami 92 E,
asgari 65 E) ödenir.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : Sosyal
yardÕm ailedeki yaúlÕ ve sakat
kimselere ödenir.
 Çeúitli kiúi gruplarÕna çeúitli koúullarla
yardÕmlar sa÷lanÕr, miktarlar : 10.230
E, 1.364 E, 236 E.

 Ölüm aylÕ÷Õ dÕúÕnda bir zorunlu sigorta
yardÕmÕ almamak gerekir.
 Sakatlar için bu durumlarÕ kabul

 Letonya vatandaúÕ olan, Letonya’da
sürekli oturan ve ölüm aylÕ÷Õ dÕúÕnda
kamu zorunlu sosyal sigortasÕndan
yardÕm almayan kimselere ödenir.

 Ulusal sosyal güvenlik yardÕmÕ.

 Ayda 54 E.

 Zorunlu sosyal sigorta yardÕmÕndan
yararlanmamak, iúsiz olmak, resmi
emeklilik yaúÕndan en az 5 yÕl yukarÕ
yaúta olmak, son 5 yÕlÕ sürekli olmak
üzere Letonya’da oturmak gerekir.

 Özellikle yaúlÕ kiúilerin yaúam
koúullarÕnÕ iyileútirmek üzere, zorunlu
ulusal ödenek almayan ve ülkede
sürekli oturan vatandaúlara ödenir.

 Ulusal
malüllük
aylÕ÷Õ
ve
Liechtenstein’den veya yabancÕ
ülkeden malüllük sigortasÕ günlük

 YaúlÕlÕk, malüllük, ölüm sigortasÕna ek
yardÕmlar.
 Gelir koúulu ile aylÕk sahiplerine asgari
miktarda gelir sa÷lamayÕ amaçlar.

 Bir ek yardÕmÕn miktarÕ ilgilinin somut
durumuna ba÷lÕdÕr, tek yardÕm olarak
yÕlda 3,22 E ile 30.620 E arasÕnda
de÷iúir.

 Liechtenstein’da ulusal yaúlÕlÕk veya
ölüm aylÕ÷Õ almak veya aylÕk
almaksÕzÕn emeklilik yaúÕna ulaúmÕú
olmak (asgari prim ödeme koúulunu
yerine getirmedi÷i için), ülkede
oturmak, ihtiyaç halinde bulunmak
gerekir.

 AylÕk sahipleri için, gelir koúullu vergi
ile finanse edilen, oturma koúuluna
ba÷lÕ asgari gelir garantisi.

 1994 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu
(No. I-675)
 Ülkede sürekli oturan ve objektif
nedenlerle
sosyal
sigorta
yardÕmlarÕndan yararlanmayan ve
yeterli geliri olmadÕ÷ÕnÕ kanÕtlayan
kimselere ödenir.
 Aúa÷Õdaki kimselere çeúitli koúullarla
ödenir:
- Sakatlar, azami 35 yaúÕnda olup

 Sosyal sigorta baz aylÕ÷Õna ba÷lÕ olan
aylÕk yararlanÕcÕ grubuna göre 0,75 ila
2 katsayÕ uygulanarak hükümetçe
tespit edilir. Ortalama sosyal aylÕk
ayda 50 E dur.

 AylÕk aúa÷Õdaki kimselere tahsis edilir:
- Emeklilik yaúÕna ulaúan, 5 veya daha
fazla çocuk do÷uran ve bunlarÕ 8
yaúÕna kadar yetiútiren analar,
- Emeklilik yaúÕna ulaúan ebeveyn veya
vasi olup en az 15 yÕl süre ile sakat
çocuklarla (evlatlÕklar dahil) bunlarÕn
ikametgâhÕnda meúgul olan kiúiler
(bazÕ úartlarla).

 Ülkede sürekli oturan, objektif
nedenlerle sosyal sigortadan ödenek
alamayan ve yeterli gelire sahip
olmadÕ÷ÕnÕ kanÕtlayan özel gruplara
ödenek tahsisi.
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(Hak

Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre
2. VatandaúlÕk
3.Oturma (økamet)
4. Yaú

YararlanÖcÖlar
Sahipleri)

PRùMSùZ
GENEL
SùSTEM
TanÖm
Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler

Konular

Asgari

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Genel sistem uygulanÕr.
 Yoktur.
 Yoktur.

MACARùSTAN

 Sosyal Sigorta Hizmetleri : Niteliklerine
göre de÷iúen úartlarla bir sosyal
yardÕmdan yararlanabilen kimselere
sa÷lanÕr.
 Ek Malüllük Ödene÷i : BazÕ úartlarla
sakat talep sahiplerine ödenir (Miktar
155 E).
 Yoktur.

III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

IV.
Diøer
YardÖmlar

 Özel Ek AylÕk : AylÕk miktarÕna ba÷lÕdÕr
: Asgari miktarÕ 65 E, azami miktarÕ 92
E olup vergiye tabi de÷ildir.

Ödenek MiktarÕ

d)

 SÕnÕrsÕz.
 Vatandaú olma koúulu aranÕr.
 Sürekli oturma koúulu.
 18-60 yaú.

 Sosyal yardÕm
 1987 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu (KÕsÕm 318).
 øhtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak durumda olmayan
iúgöremez kimselere asgari bir gelir sa÷lamayÕ
amaçlayan primsiz fark yardÕmlarÕndan öznel hukuk
çerçevesinde yararlanma hakkÕ (sübvansiyon).
 Aile reisi.

ÜLKELER
MALTA

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù (Devam)

 Yoktur.

NORVEÇ

 Yoktur.

ö÷renim sÕrasÕnda malül olanlar,
üniversite veya yüksek okul mezunu
olup yeni akademik yÕlÕn baúÕnda malül
olanlar, emeklilik yaúÕna ulaútÕ÷Õ sÕrada
malül olan veya I. Ve II. Grup malül
olduklarÕ tasdik edilen ebeveynler, aynÕ
nitelikleri taúÕyan vasiler, analar.
 Miktar hükümetçe tespit edilen baz
sosyal sigorta
aylÕ÷Õna ba÷lÕdÕr.
Sosyal aylÕk ödenen gruplara göre 0,5
ile 2 katsayÕsÕ uygulanÕr.
 Sosyal aylÕk ayda 50 E dur.
 Yoktur.

965

 SÕnÕrsÕz.
 Vatandaú olma koúulu aranmaz.
 Ülkede yasal olarak oturma koúulu.
 Yaú úartÕ yoktur. Ancak uygulamada, 08 nisan 1981

 Geçim ödene÷i.
 13.12.1991 tarihli Sosyal Hizmetler Kanunu.
 Genel amaç : ÇalÕúma yoluyla veya baúka úekilde
yardÕmlardan yararlandÕklarÕ halde yeterli ekonomik
vasÕtalara sahip olmayan kimselerin geçimini
sa÷lamak.
 ølke olarak : Birey / Evli kimseler / Geçindirilen
çocuklar tek baúlarÕna ailenin ekonomik ünitesi
olarak kabul edilirler. Giderlerin anÕlan kimseler
arasÕnda paylaútÕrÕlmasÕndan elde edilen yarar
aileler için nazara alÕnÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Bir ek yardÕmÕn miktarÕ kiúinin somut
durumuna ba÷lÕdÕr. Tek ödeme
úeklinde yÕlda 3,22 E ile 32.632 E
arasÕnda de÷iúir.

ödene÷i veya güçsüzlük ödene÷i
almayÕp malül durumda bulunmak, en
az % 50 oranÕnda malül olmak,
ülkede oturmak ve ihtiyaç içinde
bulunmak gerekir.

 Ayda 54 E.
 Do÷uútan sakat kimseler için ayda 77
E.

edilmek koúuldur.
 18 yaúÕndan yukarÕ olup son 12 ayÕ
sürekli olmak üzere 5 yÕl ülkede
oturmak gerekir.
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6.
Di÷er
Tükenmesi
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2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ

2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü
3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi
4.
Nazara
AlÕnan
Kaynaklar
Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi

7. Di÷er Koúullar

HazÕr

5.ÇalÕúmaya
Olma

 Aile.

 Bilgi yok.
 Aile bireyinin sayÕsÕna göre de÷iúir. Ailede ücretli
veya ücretsiz çalÕúan varsa bunlar yardÕmdan
yararlanamazlar. Bu nedenle yalnÕz yaúayan
bireyden oluúan bir aile haftada 7 E alÕr. Daha fazla
bireyden oluúan ve yardÕma hak kazanan ailede her
birey için haftada 8,2 E tutarÕnda Ek YardÕm ödenir.
 Haziran ve AralÕk aylarÕnda hükümet bütün tahsis
sahiplerine ve primsiz yardÕm alan di÷er kimselere
bir yardÕm (primsiz yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, sosyal yardÕm,
iúgöremezlik ve malüllük aylÕ÷Õ) sa÷lar. Bu yardÕmÕn

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Parlamento belirler.

 Asgari ücrete dayanÕr.

 Di÷er sosyal güvenlik yardÕmlarÕ (iúsizlik ödene÷i ve
özel iúsizlik ödene÷i gibi) birleútirilebilir. Ancak, bu
sonuncu yardÕm bazÕ gelir ve maddi varlÕk koúullarÕnÕ
yerine getirdi÷i takdirde sa÷lanÕr.
 Ailenin zehirli maddelerden arÕnmak üzere bir tedavi
merkezine kabul edilen her üyesi ülkede oturdu÷u
sürece bir yardÕma hak kazanÕr.

 YararlanÕcÕlar kendilerine uygun bir iú aramak
zorundadÕrlar.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 YardÕm ilke olarak baz ihtiyaçlarÕ karúÕlar, bununla
birlikte güç durumlarÕ düzeltmek üzere ek yardÕmlar
sa÷lanabilir.

 YalnÕz yaúayan kimseler, evli çiftler, müúterek
oturanlar ve 17 yaúÕna kadar çocuklar.

 Talep sahibinin ve aile bireyinin bütün gelirleri ve mal
varlÕklarÕ.

 Kanunla tespit edilen bir asgari miktar söz konusu
de÷ildir. Ödenek talep sahibine uygun bir miktar
sa÷lamayÕ amaçlar. YardÕmÕn sa÷lanma kurallarÕn
düzenleyen direktifler vardÕr. Sa÷lÕk ve Sosyal øúler
BakanlÕ÷Õ kabul edilebilir miktarlarla ilgili direktifleri
düzenler. Yerel direktifleri belediyeler düzenler.
 Ulusal ve yerel düzenleme arasÕnda karma
düzenleme söz konusudur.
 Talep sahibinin geçindirdi÷i eú ve çocuklarÕ. Müúterek
oturan kimseler için ailenin nitelikleri nazara alÕnÕr.

tarihli Çocuklar ve Ebeveynler HakkÕnda Kanuna
göre, ebeveynlerin yüklendikleri sorumluluk
nedeniyle bireysel yardÕm 18 yaúÕndan küçüklere
sa÷lanÕr.
 Mali yardÕm talebinde bulunan herkes çalÕúmaya
elveriúli olduklarÕ takdirde ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamakla
yükümlüdürler.
 YardÕm sadece di÷er tüm geçim yardÕmlarÕna ek
olarak sa÷lanÕr ve son yardÕm niteli÷i taúÕr.
BakÕlmaya muhtaç eú ve 18 yaúÕndan küçük
çocuklar kapsam dahilidir.
 Mali Sosyal YardÕm, Sosyal Hizmetler Servisince
tespit edilen koúullara göre sa÷lanÕr. ùartlar talep
sahibinin yardÕm ihtiyacÕna ba÷lÕ olup ona baúlÕca
yaúam vasÕtalarÕnÕ karúÕlama olana÷ÕnÕ sa÷lama
amacÕnÕn güder : Örne÷in, talep sahibi iúsiz ise
kamu istihdam servisleri ile iúbirli÷i içinde bulunmak
ve formasyon programlarÕna katÕlmak zorundadÕr.
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
Mesleki
Sosyal
Uyumu
Teûvik
Önlemleri
 Vergi alÕnmaz.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Malüllük aylÕ÷Õ alan her tahsis sahibi, aylÕklarÕ ve
çalÕúmadan elde edilen gelirleri asgari ücreti
aúmamak koúulu ile çalÕúabilir. Ba÷ÕmsÕz çalÕúan
mesleki faaliyetinin ilk 12 haftasÕ zarfÕnda “ønsan
KaynaklarÕnÕ Geliútirme” programÕna tabi ise
yararlanma hakkÕnÕ korur. BaúlÕca önlemler úunlardÕr
: Mesleki deneyim programÕ, istihdam için temel
program, dÕúarÕda çalÕúma programÕ, 40 yaúÕndan
yukarÕ kimseler için toplulukta çalÕúma programÕ,
çalÕúma ile formasyon programÕ, yalnÕz kimseler için

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 DolanlÕ bildirimden ileri gelen her fazla ödeme geri
alÕnÕr. ødari bir hata söz konusu ise ve ilgili kimse
küçük de÷ilse yalnÕz son 2 yÕla ait fazla miktar geri
alÕnÕr.
 Hükümet her bütçe yÕlÕnda yardÕmlarÕ asgari ücrete
göre yeniden de÷erlendirir.

 YalnÕz yaúayan kimse % 100 üzerinden yardÕma hak
kazanÕr. AynÕ ailedeki di÷er hak sahipleri % 11,745
oranÕnda yardÕm alÕrlar.

 Örnek durumlar ailelere tahsis edilen aylÕk miktarlar
(haftada 4.315 E) di÷er gelirlere tabi de÷ildir. YalnÕz
yaúayan kimselere, evli çiftlere ve yalnÕz yaúayan
ebeveynlere niteliklerine göre 320 E ile 392 E
arasÕnda de÷iúen miktarlar ödenir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Geri Alma (østirdat)

 Endeksleme KurallarÕ

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler

3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri
4.Örnek Durumlar

miktarÕ 136 E olup belirli aylardan yardÕmdan
yararlanma hakkÕ olan her yararlanÕcÕ için 136 E
(toplam 272 E) dur.
 Aile
ödenekleri
kaynakla
ilgili
koúullarÕn
belirlenmesinde gelir sayÕlmaz.
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 Sosyal servisler yardÕmÕn tahsis koúullarÕnÕ tespit
ederler : Talep sahibinin ihtiyaçlarÕnÕ ve geçimini
temin etme yollarÕnÕ dikkate alÕrlar.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Vergi alÕnmaz.

 Sa÷lÕk ve Sosyal øúler BakanlÕ÷Õnca tavsiye edilen
aylÕk miktarlar, lojman, elektrik ev sigortasÕ ve
benzeri durumlarla ilgili ödenekler hariç kiúilerin
yalnÕz yaúayan kimse, evli çift ve müúterek oturan
kimseler olmalarÕna ve çocuklarÕn yaú durumlarÕna
göre de÷iúen miktarlar ödenir.
 Kanunla tespit edilen miktarlar arasÕnda oran iliúkisi
yoktur. Belirtilen miktarlar arasÕnda aritmetik iliúkiler
úöyledir :
- YalnÕz yaúayan kimse : % 100, ikinci reúit kimse : %
66, çocuklar : 0-5 yaútakiler : % 38, 06-10 yaútakiler :
% 50, 11-17 yaútakiler : % 64, 6-10 yaútakiler : % 50;
0-5 Yaútakiler : % 38.
 Ödeme geçici olarak ödeniyorsa geri alma iúlemi
sonraki tahsislerde uygulanÕr. ølgilinin yalnÕz ve
olumsuz bilgi vermesinden kaynaklanan geri almalar
da vardÕr.
 Hükümetin düzenledi÷i direktiflere dayalÕ miktarlar
tüketim fiyatlarÕndaki artÕúlara göre düzenli olarak
yeniden de÷erlendirilir.

 Sosyal yardÕm miktarÕnÕn belirlenmesi sÕrasÕnda aile
ödenekleri “aile geliri” sayÕlÕr.
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IsÕtma
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Ödenecek Miktar

d)
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2. Malüllük
a) TanÕm
b) ølke

Temel
Yararlanma KoúullarÕ

c)

II.Primsiz Asgari Özel
Sistem
1. YaúlÕlÕk
a) TanÕm
b) ølke

2.Lojman
YardÕmÕ

I. Ortak Haklar
1. Sa÷lÕk

 Düzenli sosyal yardÕm.
 Asgari yaúam düzeyini garanti eden sosyal yardÕm
sistemi. YardÕmÕn miktarÕ talep sahibinin ailesindeki
kiúi baúÕna belirlenir. Devlet % 90, yerel merciler %
10 katkÕda bulunurlar. Sabit geliri olmayanlara devlet
katkÕsÕ % 100 dür.

 YaúlÕlÕk ödene÷i.
 YaúlÕlÕk halinde asgari bir geliri garanti eden sosyal
yardÕm sistemi. MiktarÕ kadÕn ve erkek eúin gelirleri
ile belirlenir. Ödenek kÕsmen (% 90) devlet bütçesi
ile, kÕsmen yerel mercilerce karúÕlanÕr.
 Emeklilik yaúÕna (kadÕn ve erkek için 62 veya daha
yukarÕ yaú) ulaúmak, ve talep sahibinin ve eúin
müúterek gelirleri yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ miktarÕnÕn % 80 inin,
yalnÕz yaúayan kimse için % 95 inin altÕnda olmak.
 Evli çift için kiúi baúÕna asgari yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 80
ine, yalnÕz yaúayan kimse için % 95 ine ulaúmak
üzere reel miktarÕ tamamlar.

 Aileye BakÕm YardÕmÕ : Gelir koúuluna ba÷lÕ olarak
sa÷lanÕr. Belirli bir alanÕ aúmayan ve asgari nitelikleri
taúÕyan bir lojmanda oturan ailelere ve yalnÕz
yaúayan kimselere Merkezi Hükümet sosyal yardÕm
sa÷lar. YardÕm özellikle aúa÷Õdaki unsurlarÕn
kanÕtlanmasÕ halinde yapÕlÕr.
- Ailenin bakÕm giderleri ailenin toplam aylÕk gelirinin
veya daha fazlasÕnÕn % 20 sine tekabül etmelidir, kiúi
baúÕna aylÕk gelir yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn güncel asgari
miktarÕnÕn % 50 sini (138 E) aúmamalÕdÕr. Yerel
merciler baúka yardÕmlar da sa÷layabilirler. YardÕmÕn
asgari miktarÕ 9,93 E dur.

 Yoktur.

 Sosyal yardÕm.
 A÷Õr hastalÕk veya bedensel / ruhsal sakatlÕk
nedeniyle iú göremez durumda bulunan ve sosyal
sigortadan malüllük aylÕ÷Õna hak kazanamayan
kimselere gelir sa÷lamayÕ amaçlar.

 Garanti edilen asgari miktar haftada 101 E dur.
 Ödeme evli çift için 4 haftada bir, dul kadÕnlar ve
yalnÕz yaúayanlar için her hafta yapÕlÕr. ølgilinin geliri
evli çift için 387 E yu, yalnÕz yaúayan için 270 E yu
aúÕyorsa miktarda indirim yapÕlabilir.

 60 yaúÕna ulaúmak, ailenin geliri yalnÕz yaúayanlar
için 14.078 E nun, evli kimseler için 23.463 E nun
altÕnda olmak.

 YaúlÕ kimse sosyal aylÕ÷Õ.
 YaúlÕlÕk halinde asgari bir geliri garanti eden sosyal
yardÕm sistemi. Miktar ilgilinin ve eúinin gelirleri ile
belirlenir.

 OturduklarÕ yer için kira ödeyen sosyal yardÕm
sahipleri lojman ödene÷i alÕrlar. AyrÕca, su, elektrik
ve telefon faturalarÕ için yardÕm görürler : Lojman ve
ÕsÕtma yardÕmÕ : Haftada 1,17 E, su yardÕmÕ : Haftada
0,54 E, elektrik yardÕmÕ : Haftada 0,54 E, telefon
yardÕmÕ : yalnÕz 60 yaúÕndan yukarÕ olanlar için
haftada 0,84 E.

 Sosyal yardÕm alanlar hastane yardÕmlarÕndan ve
ilaçlardan parasÕz yararlanÕrlar.

özel formasyon programÕ, özel istihdam bilgilendirme
programÕ, sakatlarÕn istihdamÕnÕ teúvik programÕ,
mesleki beceri kurslarÕ, turizm sanayinde çalÕúanlar
yararÕna yabancÕ ülkede tercihli formasyon programÕ.

 Ulusal asgari sistem kapsamÕnda yardÕm.
 Özel sistem yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel asgari miktar ulusal sigorta kapsamÕndadÕr.
 Özel asgari sistem yoktur.

 Her mukim kimse kamu sa÷lÕk tesislerine baúvurabilir.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕ giderleri mali yardÕm miktarÕnÕn
tespitinde nazara alÕnÕr.
 Lojman Ödenekleri Lojman YardÕm Rejimi
çerçevesinde öngörülmüútür.
 Lojman bedelleri mali yardÕm miktarÕnÕn tespiti
sÕrasÕnda nazara alÕnÕr.
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Yararlanma KoúullarÕ
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Asgari

PRùMSùZ
GENEL
SùSTEM
TanÖm
Yürürlükteki Mevzuat
Temel ùlkeler

Konular

IV.
Diøer
YardÖmlar

d) Ödenek MiktarÕ
III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

c)

POLANYA

 Garanti edilen asgari miktar : 74 E.
 øúsizlik YardÕmÕ : Amaç primli yardÕmlara hak
kazanamayan ve hak kazandÕ÷Õ primli yardÕm asgari
iúsizlik ödene÷i miktarÕnÕn altÕnda olan iúgöremez
durumdaki kimselere bir geliri garanti etmektir. Talep
sahipleri istihdam servislerine kaydolurlar. Azami
miktar yalnÕz yaúayan bir kimseden ibaret aile için
haftada 74 E olup bu miktar ailedeki di÷er her hak
sahibi için 8,21 E artÕrÕlÕr. Ödemeler 4 haftada bir
yapÕlÕr.
 YalnÕz Yaúayan Ebeveyn Sosyal YardÕmÕ : Amaç
ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak durumunda olan ebeveynlere
mali destek sa÷lamaktÕr. Tek ebeveynli aile reisi iúsiz
kalmÕú olmalÕ ve gelir koúullarÕna cevap
verebilmelidir (koúul sosyal yardÕmlarla aynÕdÕr).
YardÕm tek kiúiden oluúan aileye ödenen miktarÕn %
75 ine tekabül eder. Bu konuda “aile” deyimi, yapÕlan
tespite göre yalnÕz yaúayan veya daha fazla kiúi ile
müúterek yaúayan kiúiyi ifade eder. Günümüzdeki
miktar haftada 62 E dur. Ödemeler 4 haftada bir
yapÕlÕr.
 Yoktur.

 Talep sahibi bazÕ gelir úartlarÕnÕ ve parasal úartlarÕ
yerine getirmelidir.

 Federal planda primsiz genel sistem yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

ÜLKELER
ùSVùÇRE

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù (Devam)

 Sosyal yardÕm.
 12.03.2004 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu.
 YalnÕz kendi gelirleri ile ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamayan
bireylere ve ailelere, sorunlarÕnÕn çözümlenmesinde
yardÕmcÕ olmayÕ amaçlar.
 Takdire ba÷lÕ uygulama, di÷er yardÕmlar (nesnel
hukuk). Sabit ve farklÕ miktarlar ödenir.

 Yoktur.

 ÇalÕúma yaúÕnda (18 veya daha yukarÕ yaúta) olmak,
çalÕúma gücünün en az % 67 sini kaybetmek veya
kör ödene÷i almak ve kiúisel geliri veya kiúi baúÕna
geliri ulusal yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn (74 E) % 80 ini
aúmamak.
 Bk. YukarÕda yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ ile ilgili ödenek miktarÕ.
 Yoktur.

SLOVENYA
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 Sosyal yardÕm.
 Sosyal Koruma Kanunu.
 Yasal kriterlere göre, istekleri dÕúÕnda ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlayacak durumda olmayan bireylere ve ailelere
mali yardÕm sa÷lamayÕ öngörür.
 Sosyal ÇalÕúma Merkezi yeterli gelire sahip olmayan
kiúilerin geçici maddi güçlüklerini hafifletmek üzere
sosyal yardÕm sa÷layabilir.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Aile ödenekleri Norveç’te oturan 18 yaúÕn altÕndaki
çocuklar için sa÷lanÕr.
 Para yardÕmlarÕ ikametgâhta Çocuk BakÕm
Ödenekleri rejimi çerçevesinde 1 veya 2 çocuklu
aileye yapÕlÕr.
 Düúük gelirli aileler bazÕ koúullarla lojman ödene÷ine
hak kazanÕrlar.

 Yoktur.
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HaklarÕn
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Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi

7. Di÷er Koúullar

6.
Di÷er
Tükenmesi

 Hükümetçe belirlenir.

 Aúa÷Õdaki úartlarla sürekli yardÕm sa÷lanÕr :
 YaúÕ veya sakatlÕ÷Õ nedeniyle çalÕúmaya tamamen
elveriúli olmayan reúit kimsenin temsil etti÷i tek
ebeveynli aile olmak (gelir durumu belirli ölçülerin
altÕnda ise), sözü edilen niteli÷e sahip kimsenin
temsil etti÷i ailede yaúayan reúit kimse olmak (aynÕ
úart dahilinde).
 Periyodik YardÕm : øúsizlik, sakatlÕk veya hastalÕk
nedeniyle kronik bir mali sorunu bulunan kimselere
sa÷lanÕr.

 Di÷er yardÕmlar için önceden talepte bulunulur.

 ÇalÕúabilir durumda olan herkes bir iúte çalÕúmaya,
staja veya mesleki bireysel bütünleúmeye ve (sakat
bir çocuk için sürekli bir yardÕm alanlar hariç) bir
østihdam Bürosuna kaydolmaya hazÕr olmalÕdÕrlar.

5.ÇalÕúmaya
Olma

HazÕr

 Ulusal vatandaú olma úartÕ yoktur.
 Sürekli oturma úarttÕr.
 18 yaúÕndan itibaren.

 Sürekli yardÕm (nesnel hukuk), periyodik yardÕmlar
takdire ba÷lÕ.

 Polonya’da sürekli oturanlar.

2. VatandaúlÕk
3.Oturma (økamet)
4. Yaú

Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre

YararlanÖcÖlar
Sahipleri)

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur..

 Yoktur.

 Sosyal yardÕm düzeyi Sosyal Koruma Kanununa göre
tespit edilen baz gelirle oranlÕ olarak belirlenir ve her
yÕl yeniden de÷erlendirilir. 1 úubat 2004 ten itibaren
asgari yaúam geliri 191 E ya ulaúmÕútÕr.

 Sosyal yardÕmÕn süresi, yardÕm ilk kez tahsis edilirse,
3 ayÕ geçemez. Yenileme söz konusu ise her
yenileme 6 ay için geçerlidir. ølgilinin statüsü yaú
nedeniyle iyileúmeye elveriúli de÷ilse (ancak 60
yaúÕndan yukarÕ kimseler için söz konusudur)
yardÕmlar 12 ay içinde ödenir. Sürekli bir yardÕm
kesin olarak iyileúmeye elveriúli olmayan kimselere
(yaú, hastalÕk ve di÷er geçerli nedenlerle) yapÕlabilir.
Kesin olarak çalÕúmaya elveriúli olmayan kimseler
yardÕmdan yararlanamazlar.
 Ulusal vatandaú olma úartÕ yoktur.
 Sürekli oturma úarttÕr.
 Sosyal yardÕm baúlangÕçta aileye sa÷lanÕr, fakat aynÕ
zamanda yalnÕz yaúayan reúit kimselere, evli
olmayÕp metres hayatÕ yaúayan ve çocuksuz
kimselere de sa÷lanÕr. Baúkaca yaú koúulu aranmaz.
 ølke olarak, herkes ihtiyaçlarÕnÕ çalÕúarak karúÕlamaya
mecburdur. østekler ile iúsiz kalanlar hiç bir haktan
yararlanamazlar. Mesleki aktif bir programa katÕlÕm
yardÕm almak için gereklidir. ølgiliye sosyal
sorunlarÕnÕ (yeniden e÷itim, tÕbbi tedavi vb) çözme
yükümlülü÷ü getiren bir anlaúma imzalamasÕ
(ÇalÕúma Merkezi ile anlaúma) söz konusu olabilir.
 Sosyal sigorta yardÕmlarÕndan ve nafaka aylÕ÷Õ
ödemelerinden yararlanmaya iliúkin di÷er haklar
tükenmiú olmalÕdÕr.
 Sosyal yardÕm, ilgilinin mallarÕ ve tasarruflarÕ (bazÕ
istisnalarla) asgari ücretin 24 katÕnÕ aúÕyorsa yardÕm
sa÷lanmaz.

 Slovenya’da
sürekli
oturanlar,
Slovenya
Cumhuriyetinin
onayladÕ÷Õ
uluslararasÕ
anlaúmalardan yararlanan hak sahipleri.
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 Yoktur.
 Yoktur.

 Aile ödene÷i gelir kabul edilir.

 Baúka geliri olmayan ailelere tahsis edilen periyodik
yardÕmÕn aylÕk miktarÕ 87 E dur.

3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri
4.Örnek Durumlar

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Periyodik yardÕm, aylÕk ücret tek ebeveynli bir aile için
66 E yu, ailedeki her birey için 96 E yu aúmazsa
sa÷lanÕr. Fark yardÕmlar ve sürekli yardÕm türleri için
özel kurallar uygulanÕr.

 Mahiyeti ve menúei ne olursa olsun bütün gelirler ve
kaynaklar.

 Baz miktar eyaletlerce tespit edilir. Büyük farklÕlÕklar
vardÕr : Örne÷in, yalnÕz yaúayan kimse için baz
miktar ayda 390,30 E ile 511 E arasÕnda de÷iúir.
 Birey veya aile.

2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ

Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

4.
Nazara
Kaynaklar

3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi

2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü
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 Baúka geliri olmayan ailelerin aylÕk sosyal yardÕm
miktarÕ kiúinin yalnÕz yaúamasÕna ve çocuklarÕnÕn
sayÕsÕna göre 191 E ile 496 E arasÕnda de÷iúir.

 Sosyal yardÕm aile bireylerine ve yalnÕz yaúayan
kimselere sa÷lanÕr (bk. YukarÕda “Aile Birimi”).
Sosyal yardÕm asgari baz gelirle (191 E) oranlÕdÕr.
Yasada öngörülen eúikleri aúmayan gelir sahibi
aileler yardÕma hak kazanÕrlar. Tek ebeveynli bir aile
için asgari gelirin düzeyi baz miktarÕn % 30u kadar
artÕrÕlÕr.
 Sosyal yardÕm aúa÷Õdaki koúullarla Ba÷ÕúÕklÕk
Ödene÷ine ilave edilir :
- YararlanÕcÕ yaúÕ, hastalÕ÷Õ veya sakatlÕ÷Õ nedeniyle
çalÕúmaya elveriúli de÷ilse, her gün üçüncü kiúinin
yardÕmÕna muhtaç durumda ise, di÷er kurallara göre
ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i almÕyorsa.
 Aile ödene÷i, sakat çocuk ödene÷i ve sakat çocuk
ödene÷i gelir sayÕlmaz.

 Sosyal yardÕm ailelere veya yalnÕz yaúayan kimselere
sa÷lanÕr. Bir aile birimi aúa÷Õdaki kimseleri kapsar :
- Talep sahibi, eúi, metresi (asgari 1 yÕl süre ile),
geçindirmekle yükümlü oldu÷u çocuklarÕ (yükümlülük
devam etti÷i sürece), ikinci evlili÷inden olan
geçindirmekle yükümlü oldu÷u çocuklarÕ, geçindirdi÷i
torunlarÕ, erkek ve kÕz ye÷enleri.
- YalnÕz yaúayan reúit kimselere de sosyal mali yardÕm
sa÷lanÕr.
 Kiúinin ve aile bireylerinin vergiye tabi mirasÕ,
ba÷ÕúlarÕ, ücretleri ve gelirleri (aúa÷Õdaki unsurlar
hariç) :
- BaúkalarÕyla yaúayan kimselerce alÕnan yardÕmlar,
kurumlarda
barÕndÕrÕlan
sakatlarÕn
gelirleri,
yararlanÕcÕnÕn mahkeme kararÕ ile aldÕ÷Õ, nafaka
alacaklarÕ ve aile ödenekleri, tarÕmsal faaliyetten elde
edilen gelirler. Sosyal ÇalÕúma merkezi aúa÷Õdaki
hallerde yardÕmÕ askÕya alÕr veya indirime tabi tutar:
- YararlanÕcÕ geçimini sa÷layacak gelire sahip olursa,
ilgili kimse en az 30 gün hastanede yatar veya bir
kurumda barÕndÕrÕlÕrsa ve katÕlÕmlÕ veya katÕlÕmsÕz
sürekli yardÕm alÕrsa, kiúi ailesinden olmayan baúka
gelirle yaúarsa, baúkaca bir kayna÷a sahipse.

 Bölge farkÕ olmaksÕzÕn ulusal düzeyde tespit edilir.
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 Sistem yoktur.

b) ølke

IsÕtma

 Yoktur.

 Yoktur.

 Sistem yoktur.

ve

 Yoktur.

 Yoktur.

 Birinci Aya÷a ek yardÕmlar (PC).
 YaúlÕlÕk, ölüm ve malüllük sigortasÕna ek yardÕmlarla
ilgili 19.03.1965 tarihli Federal Kanun (LPC).
 Sosyal Sigortalar Hukukunun Genel Bölümü
HakkÕnda 05.10.2000 tarihli Federal Kanun (LPGA).
 Nesnel Hukuk (Takdire ba÷lÕ olmayan uygulama).
 Birinci Ayak yardÕmlarÕ ek yardÕmlarÕ da içermiú
olarak, uygun düzeylerde, yaúlÕ, sakat ve hak sahibi
kimselerin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlar. Gelir ve oturma
koúulu söz konusudur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Sosyal yardÕm ilgilinin yeterli gelirinin bulunmamasÕ
ve sigortalÕ olmamasÕ halinde sa÷lÕk yardÕmÕ
giderlerini kapsar.
 Yerel merci evsizlerin konut giderlerini üstlenir.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 ødari hata, dolanlÕ eylem, durum de÷iúikli÷i halinde
yardÕm geri alÕnÕr.

 Tüketici fiyatlarÕna göre her yÕl yeniden de÷erlendirme
yapÕlÕr.

 Yoktur.

 bk. YukarÕda “Gruplar”.

II.Primsiz Asgari Özel
Sistem
1. YaúlÕlÕk
a) TanÕm

2.Lojman
YardÕmÕ

I. Ortak Haklar
1. Sa÷lÕk

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
Mesleki
Sosyal
Uyumu
Teûvik
Önlemleri

 Endeksleme KurallarÕ

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler
 Geri Alma (østirdat)

 YaúlÕ kimselere ve çalÕúmaya kesinlikle elveriúli
olmayanlara asgari bir geliri garanti etmeyi amaçlar.

 Ulusal aylÕk 01 ocak 2000 den 2005 yÕlÕna kadar
yürürlükten kaldÕrÕlmÕútÕr.

 Bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ (HastanÕn katÕlÕmÕ).
 Sürekli sosyal yardÕm alanlar zorunlu sa÷lÕk
sigortasÕndan yararlanÕrlar.
 KonutlarÕ için kira ödemek zorunda olanlar bir sosyal
meskenin kira bedeli tutarÕnÕn azami miktarÕna
ulaúan bir zamdan yararlanÕrlar.

 Sosyal önlemler için Sosyal ÇalÕúma Merkezi ile
yararlanÕcÕ arasÕnda bir anlaúma yapÕlabilir. Sosyal
yardÕmdan yararlanma hakkÕ olan kimseler aktif
istihdam programÕna katÕlmayÕ tercih ederler.
 øúveren asgari baz gelirin 12 katÕ (2.290 E) tutarÕnda
bir sübvansiyona hak kazanÕr (son 3 yÕlda en az 24
ay zarfÕnda sosyal yardÕm alan kimseleri istihdam
ederse).

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Sosyal yardÕm, hatalÕ bilgi verme veya durum
de÷iúikli÷ini bildirmeme gibi durumlarda faizi ile
birlikte geri alÕnÕr.
 Sosyal yardÕm, ölen bir yararlanÕcÕnÕn kredili mallarÕna
ipotek tesisi suretiyle de geri alÕnÕr.
 Yeniden de÷erlendirme ve endeksleme her yÕl önceki
yÕlÕn tüketim fiyatlarÕna göre ocak ayÕnda yapÕlÕr.

 bk. YukarÕda “Gruplar”.
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 Özel øhtiyaçlar øçin YardÕm : øhtiyaç içinde olan
kimselerin ilaç alÕmÕ, tamirat iúi, giysi alÕmÕ, gÕda
ürünleri alÕmÕ, okul kantin giderleri ile ilgili olarak
sa÷lanan yardÕmlardÕr. Gelir koúulu aranmaz.

IV.
Diøer
YardÖmlar

Asgari

 Özel øhtiyaç YardÕmÕ : BazÕ kiúilerin ihtiyaçlarÕnÕ (ilaç,
tamirat, giysi, gÕda, kantin giderleri) karúÕlamaya
tahsis edilir. Talep sahibinin ihtiyaç içinde olmasÕ
gerekir. YardÕmlar gelir koúulsuz sa÷lanÕr.

III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

 øúsizlere Kanton YardÕmÕ : Federal iúsizlik sigortasÕ
yardÕmlarÕndan yararlanma haklarÕ sona eren iúsizler
bazÕ kantonlarda baúka günlük ödenek alma hakkÕna
sahiptirler. Bu yardÕmlar kanton mevzuatlarÕ ile
düzenlenir ve genellikle Federal øúsizlik SigortasÕ
koúullarÕna paralel koúullarla tahsis edilir.
 Birinci Ayak Ek YardÕmlarÕ (PC) ölüm sigortasÕ
kapsamÕna giren hak sahiplerine de sa÷lanÕr (bk.
Tablo I – YaúlÕlÕk).
 Do÷umdan sonra 3 yÕl zarfÕnda 11 kanton
ebeveynlere ihtiyaç yardÕmÕ sa÷lar.
 øúsizlere Kanton YardÕmÕ :
- Federal iúsizlik yardÕmlarÕndan yararlanma hakkÕ
sona eren iúsizler ekseri kantonlarda di÷er günlük
ödeneklere hak kazanÕrlar. Genel olarak federal
iúsizlik mevzuatÕ ile aynÕ hükümler uygulanÕr.
- Hak sahiplerine de (dul ve yetimler ) 1. Ayak ek
yardÕmlarÕ sa÷lanÕr.
- 11 kanton do÷umdan sonra 6 ay - 3 yÕl arasÕnda
ihtiyaç yardÕmÕ öder.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Birinci ayak ek yardÕmlarÕ (bk. (1) yaúlÕlÕk).
 Yoktur.
 Yoktur.

 Özel sistem yoktur. (bk. Primsiz Genel sistem)
 Yoktur.

2. Malüllük
a) TanÕm
b) ølke

 Mutat olarak øsviçre’de oturmak ve ikametgâha sahip
olmak gerekir.
 YararlanÕcÕlar : AyrÕca ek yardÕm talebinden önceki 10
yÕl (sÕ÷ÕnmacÕlar ve vatansÕzlar için 5 yÕl) øsviçre’de
kesintisiz oturmak zorunlulu÷u söz konusudur.
 Ek aylÕ÷Õn yÕllÕk miktarÕ giderlerin belirleyici gelirleri
aúan kÕsmÕna tekabül eder.
 YÕllÕk azami ek miktar : økametgâhlarÕnda yaúayanlar
için 32.620 E, kendi evlerinde yaúayanlar için 19.502
E dur.

 Yoktur.

 Özel sistem yoktur.

d) Ödenecek Miktar

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ
d) Ödenek MiktarÕ

 Sistem yoktur.

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ

 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Slovenya’da çalÕúan kimselerin ortalama asgari
ücretlerinin % 35 i artÕ ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i.
 Bk. Tablo V – Malüllük.

 Bk. Malüllük ödene÷i (Tablo V- Malüllük).
 Do÷uútan veya sonradan (ö÷renimde iseler 25
yaúÕndan önce) a÷Õr bedensel ve ruhsal sakat
durumda olanlara mali yardÕm sa÷lamayÕ amaçlar.
 Gelir koúullu üniversel sistem söz konusudur.

 Ulusal AylÕk : Bir yabancÕ kamu aylÕ÷Õ almayan ve
kiúisel geliri belirli bir tavanÕ aúmayan kimseler için
sürekli oturma koúulu uygulanÕr. AyrÕca 65 yaúÕna
ulaúmÕú olmak gerekir, 15-65 yaú arasÕnda
Slovenya’da en az 30 yÕl oturmak zorunlulu÷u vardÕr.
 Ulusal AylÕk : Asgari aylÕ÷Õn hesabÕna esas alÕnan
miktarÕn % 33 üdür (2004 úubat ayÕnda 138 E).
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2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ

Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

6.
Di÷er
HaklarÕn
Tükenmesi
7. Di÷er Koúullar
Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi
2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü
3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi
4.
Nazara
AlÕnan
Kaynaklar

Temel ùlkeler
YararlanÖcÖlar
(Hak
Sahipleri)
Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre
2. VatandaúlÕk
3.Oturma (økamet)
4. Yaú
5.ÇalÕúmaya
HazÕr
Olma

PRùMSùZ
GENEL
SùSTEM
TanÖm
Yürürlükteki Mevzuat

Konular
ESTONYA

 Ulusal düzey nazara alÕnÕr.
 Aúa÷Õdaki kimseleri içeren aile veya birey :
- ølgilinin eúi veya sürekli olarak onunla aynÕ çatÕ altÕnda yaúayan kiúi, çocuklar,
ebeveynler veya büyük ebeveynler, ailede ortak bir geliri kullanan ve aile yuvasÕnÕ
paylaúan tüm di÷er kiúiler.
 Vergiye tabi gelirler dahil bütün gelirler, aylÕklar ve devlet yardÕmlarÕ (devletçe
sa÷lanan maktu yardÕmlar, tavanÕ belirlenmiú konut giderleri ve sakatlarla ilgili
sosyal yardÕmlar hariç) yararlanÕcÕnÕn ve yardÕm miktarÕnÕn tespitinde nazara alÕnÕr.

 Merkezi hükümet belirler.

 Aile veya birey.

 Kiúisel ihtiyaç miktarÕ : SigortalÕlar için yaúa göre de÷iúir.
 Ailenin ihtiyaç miktarÕ : Ailede yaúayan kiúi sayÕsÕna göre de÷iúir.
 Özel zam yoktur.

 Konut (lojman) giderlerinden sonra garanti edilen aylÕk miktar: Bir kiúinin ailesi için
32 E, ilave her aile bireyi için 26 E.
 Yerel Belediyeler takdirlerine göre ek yardÕm tahsis edebilirler.

 Hükümet asgari miktarÕ garanti eder.

 Kanunla tespit edilir.

 Ücretli bir faaliyetten elde edilen gelir, vergi türüne tabi her nevi parasal gelir ve
sosyal güvenlik primleri, di÷er her nevi düzenli gelirler.

 Yoktur.

 Sosyal güvenlik yardÕmlarÕ dahil bütün gelir kaynaklarÕ fark ödemenin
belirlenmesinde nazara alÕnÕr.
 Yoktur.

 AylÕk tahsis ve yenileme.
 Aranmaz.
 Sürekli oturma.
 Aranmaz.
 Ücretli bir faaliyeti olmayan çalÕúma yaúÕndaki kimseler øú PiyasasÕ Ofisine iú
arayan kimse olarak kaydolmak zorundadÕrlar. Yerel Belediyeler 18-63 yaú
arasÕnda çalÕúmaya hazÕr kimselere, iúsizlere, ö÷renci olmayanlara, durumlarÕ ile
uyumlu rehabilitasyon veya e÷itim konusunda Belediyenin hazÕrladÕ÷Õ programlara
katÕlmayan kimselere ödenek vermezler.
 Bütün gelir kaynaklarÕ tükenmiú olmalÕdÕr.

 Bütün mukimlere asgari bir gelir garantisinden fark miktar ödenmesi.
 Bireysel yardÕm (ailenin oluúumu nazara alÕnÕr).

 Sosyal yardÕm.
 Sosyal YardÕm HakkÕnda 1995 Tarihli Kanun.

ÜLKELER

 SÕnÕrsÕz.
 Aranmaz.
 Sürekli oturma (istisnalar vardÕr).
 Aranmaz.
 18 yaúÕndan küçük çocuklar ve 65 yaúÕndan (aylÕk ba÷lama yaúÕ) büyük reúitler
hariç, belirli kimseler.

 Sosyal yardÕm.
 Asgari Geçim Düzeyi HakkÕnda 463/91 sayÕlÕ Kanun.
 Sosyal øhtiyaç HakkÕnda 482/91 sayÕlÕ Kanun.
 Asgari geçim düzeyi için temel ihtiyaçlarÕ garanti etmek.
 Bütün sürekli mukimler.

ÇEK CUMHURùYETù

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù (Devam)
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IsÕtma

II.Primsiz Asgari Özel
Sistem
1. YaúlÕlÕk
a) TanÕm
b) ølke

2.Lojman ve
YardÕmÕ

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
Mesleki
Sosyal
Uyumu
Teûvik
Önlemleri
I. Ortak Haklar
1. Sa÷lÕk

 Geri Alma (østirdat)
 Endeksleme KurallarÕ

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler

3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri
4.Örnek Durumlar

 Yoktur.
 Yoktur.

 Konut Ödene÷i : Konut giderlerinin karúÕlanmasÕnda kiúilere ve ailelere yardÕmda
bulunulmasÕnÕ amaçlar. Ailenin vergi durumuna ve kiúi sayÕsÕna göre “Fark
Ödene÷i” úeklinde ödenir. Konut ödenekleri, aile gelirleri asgari yaúam geliri ile 1,6
katsayÕsÕnÕn çarpÕlmasÕndan oluúan miktarÕ aúmayan daire sahiplerine veya
apartman yöneticilerine ödenir.
 Konut ödenekleri Konutun tipi ne olursa olsun (özel, ortak, topluluk konutu gibi)
ödenir. Gerçek konut bedelleri ödene÷in tespitinde nazara alÕnmaz. Bir takvim
ayÕna ait ödene÷in miktarÕ ailenin ihtiyaç miktarÕ ile bir katsayÕ arasÕndaki fark
üzerinden hesaplanÕr, bu iúlemde pay ailenin geliri ile çarpÕlan asgari yaúamsal
miktardan, payda ailenin bir katsayÕ ile çarpÕlan asgari yaúamsal miktardan oluúur.
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 Ulusal aylÕk.
 Belirli bir yÕl sayÕsÕ üzerinden yeterli prim ödemedikleri için yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ talebinde
bulunamayan kimselere asgari bir gelir garanti edilir. Ulusal aylÕk yaúam boyu
ödenir.

 HastalÕk sigortasÕ kapsamÕna girmeyen kimselere yapÕlan ve genel bütçe gelirleri
ile finanse edilen yardÕmlar söz konusudur. YardÕmdan yararlanmak için yerel
Belediyeden bir Teminat Mektubu vermesi talep edilir.
 YararlanÕcÕnÕn ve yardÕm miktarÕnÕn belirlenmesi sÕrasÕnda ailenin gider durumu
tavan sÕnÕrÕnÕn tespitinde nazara alÕnÕr.

 ParasÕz sa÷lÕk yardÕmÕ sa÷lanÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Belediyelerce organize edilen rehabilitasyon ve e÷itim programlarÕ söz konusudur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Kiúisel durumun iyileútirilmesi çabasÕ bu yardÕmdan yararlanacak kiúilerin
belirlenmesinde gerçek bir koúul oluúturur. Kiúiler ve aileler bir giriúim yardÕmÕnÕn
tahsisinden önce gelir.

 Vergi alÕnmaz.

 Geçim ödene÷inin aylÕk miktarÕ (baúka gelir nazara alÕnmaksÕzÕn geliri olmayan
aileler için aile ödene÷i dahil) ilgililerin yalnÕz yaúayan kimse, evli çift veya bir veya
iki çocuklu ebeveyn olmalarÕna göre 32 E ile 201 E arasÕnda de÷iúir.
Baúka geliri olmayan aileler için, aile ödenekleri dahil geçim ödene÷inin aylÕk miktarÕ
: YalnÕz yaúayan kimse için 58 E / 1-3 çocuklu evli çift için 102 E – 201 E / 1-2
çocuklu tek ebeveyn için : 77 E, 121 E.
 DolanlÕ ve sahte bilgi verilmesi halinde.
 Garanti edilen miktar hükümetçe tespit edilir. Otomatik endeksleme yoktur.

 Tek kiúinin ailesi (baúka gelir nazara alÕnmaz), bir reúit ve 7 yaúÕndan küçük çocuk
(baúka gelir nazara alÕnmaz), iki reúit ve 5-11 yaúlarÕ arasÕnda iki çocuk (baúka
gelir nazara alÕnmaz).
 Bir kiúilik aile (baúka gelir yoksa) : 126 E.
 Bir reúit ve 7 yaúÕndan büyük bir çocuk (baúka gelir yoksa) : Toplam 201 E.
 øki reúit ve 5-11 yaúÕnda iki çocuk (baúka gelir yoksa) : Toplam 351 E.
 DolanlÕ ve sahte bilgi verilmesi halinde.
 Miktarlar her yÕl 1 Ocakta fiyatlardaki artÕúlara göre yeniden de÷erlendirilir.
Fiyatlardaki geliúme % 2 yi aúmÕyorsa de÷erlendirme yapÕlmaz. Fiyatlarda çok
yüksek bir artÕú olursa (en az % 10) fiyatlar daha erken de÷erlendirilir.

 Vergi alÕnmaz.

 HakkÕn ve yardÕm miktarÕnÕn tespitinde tek yardÕmlar ve sakatlarla ilgili sosyal
yardÕmlar hariç, aile ödenekleri gelir kayna÷Õ olarak iúlem görür.

 Aile ödene÷i gelir kabul edilir.
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YararlanÖcÖlar
Sahipleri)

Temel ùlkeler

(Hak

PRùMSùZ
GENEL
SùSTEM
TanÖm
Yürürlükteki Mevzuat

Konular

IV.
Diøer
YardÖmlar

d) Ödenek MiktarÕ
III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

 Bireyler, aileler.

ùZLANDA

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Sosyal ve mali güvence sa÷lar.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Kanunla tespit edilen sÕnÕrlar dahilinde istisnai durumlarÕ
olan kimselere ek yardÕm sa÷lamayÕ amaçlar.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Bireysel hukuk (aile, evli çift, çocuklar).
Peykjavik kenti çocuk giderlerini nazara almaz.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : ølke olarak bireysel hukuk.

 Sosyal yardÕm
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri HakkÕnda Mart 1991 tarih, 40/1991 sayÕlÕ Kanun.
 Sosyal YardÕm HakkÕnda AralÕk 1993 tarih, 118/1993 sayÕlÕ Kanun.

ÜLKELER

 øhtiyaç yardÕmÕ.
 Sosyal YardÕm, Asgari Gelir, Sosyal iúler alanÕnda güvenli idari kuruluúlar, Muhtaç
Kiúiler ve østihdam Hizmetleri hakkÕnda 195/1998, 601/2003, 453/2003, 599/2003,
5/2004 sayÕlÕ Kanunlar.
 Uygun bir yaúam için gerekli asgari miktarÕ karúÕlayacak durumda olmayan
kimselere primsiz asgari bir gelir sa÷lamak.

SLOVAKYA

 Yoktur.

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù (Devam)

 De÷iúik koúullar uygulanÕr.
 Özel Aile Ödene÷i : Düúük gelirli gündüzcü çocuklar, Çek Cumhuriyetinde yaúayan
sürekli mukimlere vergi ile finanse edilen bir sosyal koruma sistemi çerçevesinde
en az bir çocuklu iseler ödenek verilir. Miktar 1,6 katsayÕsÕ ile çarpÕlan asgari
yaúam miktarÕndan oluúur. AylÕk ödenek miktarÕ (yaúlÕlÕk aylÕ÷Õnda oldu÷u gibi)
ailenin ihtiyaç durumuna göre giderek de÷iúir.
 Özel nüfus gruplarÕna iliúkin uygulamada, çocuklu bir aile için asgari yardÕm miktarÕ
çeúitli unsurlara ba÷lÕ katsayÕ uygulamasÕna göre de÷iúir.
 Yoktur.

 Sakatlara verilen yardÕmlar ve hizmetler.
 100/1988 sayÕlÕ Sosyal Güvenlik Kanunu, a÷Õr sakatlarÕn sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ
ve sakat olmalarÕndan ileri gelen sorunlarÕ ile ilgili ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak üzere
gerekli olan yardÕmlardan yararlanmalarÕnÕ öngörür.
 182/1991 sayÕlÕ Molsa Direktifi sosyal güvenlik kanununa iliúkin bilgiler verir.
 Sakatlarla ilgili sosyal yardÕm hizmetleri ve ödenekler bunlarÕn özellikle hareketlilik,
lojman ve di÷er sosyal yardÕmlarla ilgili alanlarda sosyal gereksinimlerini karúÕlar.
 De÷iúik koúullar uygulanÕr.

 “YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ” baúlÕ÷Õnda sözü edilen kimselere bir aylÕk ödenir. Ancak, aúa÷Õdaki
koúullarÕn yerine getirilmesi gerekir :
- En az 1 yÕl Estonya’da oturmak,
- Sa÷lÕk Komisyonunca kabul edilmek kaydÕyla en az % 40 iú gücü kaybÕna
u÷ramak.
 YaúlÕlÕk aylÕ÷Õ gibi.
 Hak Sahipleri Ulusal AylÕ÷Õ : Aile reisinin ölümünde aile bireylerine ödenir (bk.
Tablo VII – Ölüm SigortasÕ).
 Söz konusu aylÕ÷Õn miktarÕ ailede koúullarÕ taúÕyan birey sayÕsÕna ba÷lÕ olup
yararlanÕcÕlar arasÕnda aúa÷Õdaki oranlarla paylaútÕrÕlÕr :
- Bir aile bireyi için : Ulusal aylÕ÷Õn % 50 si, iki aile bireyi için % 80 i, üç aile bireyi için
% 100 ü.

 Ulusal aylÕk.
 Gerekli prim ödemedikleri ve birleútirme sürelerinin yetersizli÷i nedeniyle malüllük
aylÕ÷Õ alamayan kimselere asgari bir gelir garanti edilir. Kesin iúgöremezlik süresi
için ulusal aylÕk tahsis edilir, ancak bu aylÕk ilgilinin yaúlÕlÕk alma yaúÕna ulaúmasÕ
ile sona erer.

 Yoktur.

d) Ödenecek Miktar
2. Malüllük
a) TanÕm
b) ølke

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ

 Estonya’da sürekli olarak oturan kimselere, geçici oturma iznine sahip yabancÕlara
ve yasal sÕ÷ÕnmacÕ durumunda bulunan kimselere aúa÷Õdaki úartlar uygulanÕr:
- Erken emeklilik yaúÕna ulaúmak (erkek ve kadÕn için 63),
- Baúka bir aylÕk grubunda yardÕm almamak,
- AylÕk talep tarihinden önce Estonya’da 5 yÕl oturmak ve baúka bir devletten bir aylÕk
almamak.
 Ulusal aylÕk miktarÕnÕn % 100 ü (63 E).

 Yoktur.

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ
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HazÕr

Di÷er
HaklarÕn
Tükenmesi
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2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ

Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi
4.
Nazara
AlÕnan
Kaynaklar

2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü

Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi

7. Di÷er Koúullar

6.

5.ÇalÕúmaya
Olma

Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre
2. VatandaúlÕk
3.Oturma (økamet)
4. Yaú

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : 18 veya daha yukarÕ yaútaki kimseler için baz
miktar (ailenin her bireyi ile oranlÕ olarak artÕrÕlÕr, bireysel ihtiyaçlara göre özel
zamlar verilir “bk. YukarÕda “Hak Sahipleri”).
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Tek yardÕmlar, zamlar ve gider iadeleri (bk. Tablo VI –
YaúlÕlÕk ve aúa÷Õdaki bilgiler).
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Konut giderleri ve günlük giderlere katÕlÕm
yardÕmÕ için (bk. Tablo XI – Aile YardÕmlarÕ).
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : YalnÕz yaúayan ebeveyn ödene÷i (bk. Tablo IX),
ikametgâhta tedavi ödene÷i (bk. Tablo IX), ölüm ödene÷i (bk. Tablo VII), iúe
alÕútÕrma ödene÷i (bk. Tablo V), yalnÕz yaúayan kiúi için aile yardÕmÕ (bk. Tablo V
ve VI), kadÕn iúçilere ek yardÕm, motorlu araç alÕmÕ için ek yardÕm, araba bakÕm
giderleri ek yardÕmÕ, özellikle yüksek sa÷lÕk giderlerinin devletçe iadesi.

 øhtiyaç içinde bulunan aile grubuna göre : AylÕk baz miktar : YalnÕz yaúayan
çocuklu / çocuksuz ebeveyn ve evli çifte göre 54 E ile 10 E arasÕnda de÷iúen
miktar.
 Di÷er YardÕmlar : YalnÕz yaúayan çocuksuz gebe kadÕnlar için yardÕm, konut
ödene÷i, çalÕúma ödene÷i : 8,69 E ile 1.330 E arasÕnda de÷iúir.
 Komünlerce ödenen maktu yardÕmlar : Asgari yaúam miktarÕnÕn 3 katÕ ve faturaya
dayalÕ ödeme.
 Okulda yemek yardÕmÕ (muhtaç çocuk için günde 0,60 E).
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 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Bütün gelirler (çalÕúmadan elde edilen gelirler)
sosyal güvenlik yardÕmlarÕ, aile yardÕmlarÕ, aile ödenekleri (ikametgâhta tedavi
yardÕmlarÕ ve lojman ödenekleri hariç).
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Genel olarak bütün gelirler.

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Talep sahibi, Eú, 18 yaúÕna kadar çocuklar.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Talep sahibi ve eú.

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Asgari miktarÕ Sosyal øúler BakanlÕ÷ÕnÕn direktifi
ile yerel merciler tespit eder.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Bedellerin asgari ve azami miktarlarÕnÕ ve iade tutarlarÕnÕ
kanun tespit eder.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Bölgesel ölçü.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Ulusal ölçü.

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Devlet sosyal yardÕmlarÕ dahil, bütün di÷er mali
vasÕtalar tükenmiú olmalÕdÕr.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Kiúi hak kazandÕ÷Õ yardÕmlarÕ talep etmek zorundadÕr.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Baúka úart yoktur.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : YalnÕz øzlanda’da yasal olarak oturan ve belirli yasal
úartlarÕ taúÕyan kimselere ödenir. Konut ödene÷i hariç, yardÕmlar ilgililerin gelir
durumlarÕna ba÷lÕdÕr. Genel olarak taúÕnmaz mallar (bunlarÕn getirdi÷i gelirler
hariç) nazara alÕnmaz.

 SÕnÕrsÕz.
 Vatandaú olma úartÕ yoktur.
 øzlanda’da yasal olarak oturan herkes.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : 18 veya daha yukarÕ yaútakiler.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Yaú úartÕ aranmaz.
 Herkes kendisinin, eúinin ve belirli bir yaúa kadar çocuklarÕnÕn ihtiyaçlarÕnÕ
karúÕlamak üzere iú aramak zorundadÕr.

 Aúa÷Õdaki unsurlar hariç ailenin bütün gelirleri :
- Gelirlerin % 25 i, yaúlÕlÕk yardÕmÕnÕn % 25 i, aile ödenekleri, okul/ö÷renim yardÕmÕ,
iúsizlik ödenekleri, diplomatik kiúilerin stajlarÕ, aile hizmetleri, nakil giderleri, asgari
yaúam miktarÕnÕn 2 katÕna kadar ara gelirler, komün yardÕmlarÕ.

 Asgari yaúamsal miktar : Ulusal ölçekle Parlamento tarafÕndan tespit edilir, 1
Temmuzda Sosyal øúler ve ÇalÕúma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yeniden de÷erlendirilir.
øhtiyaç yardÕmÕ aynÕ suretle Parlamento tarafÕndan tespit ve hükümetçe 1 Eylülde
yeniden de÷erlendirilir.
 Aile : Talep sahibi + Eú + Geçindirilen çocuk.

 Azami yaúam geliri gerçek kiúinin yaúamÕ için gerekli asgari gelir gibi hesaplanÕr.
Asgari ücretle de iliúkilidir. AylÕk MiktarlarÕ : Bir reúit kiúi için 104 E, baúka bir reúit
kiúi için 73 E, geçindirilmeyen veya küçükse geçindirilen çocuk için 47 E.

 Yoktur.

 Belirli bir iúte çalÕúmaya elveriúli olan talep sahipleri daha yüksek ihtiyaç yardÕmÕ
alabilmek için østihdam Servisine kaydolmaya ve bu Servisin istihdamla ilgili
önerilerini kabul etmeye mecburdurlar.
 Bütün di÷er yasal ve mali olmayan yardÕmlar tükenmiú olmalÕdÕr.

 YardÕm 4 ay için devletçe, sonra kent veya köy tarafÕndan ödenir.
 Vatandaú olma úartÕ yoktur.
 Bütün mukimler.
 Aranmaz.
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 Ailedeki ilk reúit çocuk için asgari yaúam miktarÕ % 100, di÷er reúit çocuklar için %
70, bir çocuk için % 45.

 YararlanÕcÕ haksÕz yere aldÕ÷Õ yardÕmlarÕ iade etmeye mecburdur. øade mecburiyeti
devlet veya Belediye tarafÕndan yapÕlan araútÕrma tarihinden önceki 3 yÕlda
yapÕlan yardÕmlarÕn % 10 u ile ilgilidir. Bu iade mecburiyeti 10 yÕllÕk zaman aúÕmÕna
tabidir.

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler

 Geri Alma (østirdat)
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I. Ortak Haklar
1. Sa÷lÕk

Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3.YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi
Mesleki
Sosyal
Uyumu
Teûvik
Önlemleri

 Vergi alÕnmaz.
 Yoktur.
 Yoktur.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Genel sistem yoktur. BazÕ yerel merciler tahsis
sahiplerinin yaúam koúullarÕnÕ iyileútirici çeúitli konularÕ içeren programlara
katÕlmaya davet ederler. Yerel istihdam servisleri iúsizleri iú aramalarÕnda
destekler ve bilgilendirir.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : bk. Tablo V – øúe AlÕútÕrma.
 Bütün mukimler kamu sa÷lÕk yardÕmlarÕndan yararlanÕrlar (bk. Tablo II – HastalÕk
Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
 Sosyal yardÕm konusu ile uyumlu olarak özellikle yüksek maliyetli sa÷lÕk yardÕmlarÕ
için gider iadesi yapÕlÕr.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar için çalÕúmaya baúlama ödene÷i : ÇalÕúma ile ilgili aylÕk asgari
toplam maliyetin 24 katÕna kadardÕr.
 Elveriúsiz istihdam talep edenlere yardÕm : øúveren, diplomalÕ stajyerler, iúe
baúlamada hareketlilik, mesleki yer de÷iútirme, mesleki tavsiye, mesleki tefekkür,
iúe teúvik ile ilgili olarak çeúitli koúullar ve miktarlar dahilinde yardÕm sa÷lanÕr.

 Sa÷lÕk yardÕmÕ hizmetleri bütün mukimlere parasÕz sa÷lanÕr.
 YalnÕz ihtiyaç yardÕmÕ alan kimseler için sa÷lÕk yardÕmÕ ödene÷i ödenir (bk
YukarÕdaki bilgi).
 Ödemeler yatarak tedavi görmekte olan ihtiyaç sahipleri için indirimli uygulanÕr (bk.
Tablo II – HastalÕk Sa÷lÕk YardÕmlarÕ)

 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Genel aile yardÕmlarÕ sa÷lanÕr, fakat ihtiyaçlarÕn
tespiti sÕrasÕnda nazara alÕnÕr. Genel olarak, bütün gelirler hesaba dahil edilir (bk.
YukarÕdaki bilgi).
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Genel aile ödenekleri sosyal yardÕm dÕúÕnda ayrÕca ödenir.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Sosyal øúler BakanlÕ÷Õ (konut ödene÷i hariç)
aúa÷Õdaki aylÕk miktarlarÕ öngörür:
 YalnÕz yaúayan kimse, 2-4 çocuklu aileler için 924 E ile .847 E arasÕnda de÷iúen
miktarlar.
 Aile bireylerinin yaú durumu miktarÕ etkilemez. / 109 000 kiúiyi içeren REYKJAVøK
belediyeler tarafÕndan tespit edilen miktarlar / 18 veya daha yukarÕ yaúta yalnÕz
yaúayan kimse veya ebeveyn : 1.400 E / Bu miktarlar öz çocuk ödene÷ini içermez.
YalnÕz yaúayan ebeveyn yardÕmlarÕ ile ilgili olarak, genel aile yardÕmlarÕ çocuklarÕn
geçim giderleri yerine geçer.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : bk. Tablo V – Malüllük, Tablo VI – YaúlÕlÕk.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Sosyal øúler BakanlÕ÷ÕnÕn talimatÕna göre miktar
ulusal aylÕk sisteminde devlet sosyal yardÕm sisteminde tam oranlÕ aylÕ÷a hak
kazanan yalnÕz yaúayan kimseye ödenen miktarla aynÕdÕr.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Uygulanmaz.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Mali yardÕm borç olarak veya iade
edilemeyecek yardÕm olarak sa÷lanÕr. Borç yardÕmÕ ilgili úahsÕn talebi üzerine veya
iade edilmesi gerekti÷inin anlaúÕlmasÕ halinde yapÕlÕr. YanlÕú veya aldatÕcÕ
bilgilendirmeye göre yapÕlan mali yardÕm her zaman geri alÕnÕr.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Ödemenin iadesi genel kurallara göre yapÕlÕr. Miktar ilgiliye
sonradan yapÕlan yardÕmlardan kesilmek suretiyle de iade edilir. YardÕmlarÕn
hesabÕnda geçmiúe yaygÕn gelirleri ilgilendiren ek bilgilere dayanÕlarak veya vergi
beyanlarÕna bakÕlarak da geri alma mümkün olabilir.
 Yerel Mercilerin Sosyal Hizmetleri : Sosyal øúler BakanlÕ÷Õ ulusal aylÕ÷Õn nasÕl
de÷erlendirildi÷ini belirler.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : Devlet bütçesinin durumuna göre yeniden endeksleme
yapÕlÕr.

 Vergi alÕnmaz.

 Asgari miktar her yÕl 1 temmuzda yeniden de÷erlendirilir. De÷erlendirme parasal
gelirlerdeki artÕúlar veya cari yÕlÕn ilk üç ayÕna ve önceki yÕlda meydana gelen net
tutar veya yaúam miktarÕndaki artÕú nazara alÕnÕr.

 Baúka geliri olmayan aileler için aile ödenekleri dahil aylÕk miktarlarÕ : Bekâr,
çocuksuz, 10 yaúÕnda bir çocuklu, 8, 12 yaúÕnda iki çocuklu, 8, 10, 12 yaúÕnda üç
çocuklu evli çiftler, ebeveyn, iki çocuklu yalnÕz ebeveyn için 102 E ile 230 E
arasÕnda de÷iúen miktarlar.

4.Örnek Durumlar

 Endeksleme KurallarÕ

 Aile ödenekleri ihtiyaç yardÕmÕ dÕúÕnda ödenir.

3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri
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IV.
Diøer
YardÖmlar

Asgari

III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

d) Ödenek MiktarÕ

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ

b) ølke

II.Primsiz Asgari Özel
Sistem
1. YaúlÕlÕk
a) TanÕm
b) ølke
c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ
d) Ödenecek Miktar
2. Malüllük
a) TanÕm

2.Lojman ve
YardÕmÕ

 Yoktur.
 Özel sistem yoktur.

 Yoktur.

 BakÕm malzemesi alma yardÕmÕ (özellikle körler için, araba alÕm yardÕmÕ, taúÕt
ödene÷i, ikamet yardÕmÕ güncelleútirme ödene÷i (köpek, araba bakÕmÕ, ikamet
de÷iútirmeye ba÷lÕ ihtiyaçlar ve özel gÕda rejimi yardÕmÕ) .
 Bu yardÕmlarÕn esas nedeni a÷Õr sakat durumda bulunan kimselerin ihtiyaçlarÕnÕ
aza indirmek ve üstlenmektir. BazÕ úartlarla (örne÷in gelir koúulu ile) ödenir.
YardÕm miktarÕ bütçe olanaklarÕna göre takdire ba÷lÕdÕr. Miktarlar genellikle sabit
düzeylidir.
 Bedensel ve ruhsal çalÕúma gücünün % 50 kaybÕ.
 Çeúitli yardÕm tipleri için gelir eúi÷inin asgari yaúam miktarÕnÕn 2 ila 5 katÕnÕn altÕnda
olmasÕ gerekir.
 Maddi tÕbbi bakÕm malzemesi alÕmÕ . Azami 6448 E.
 Araba alÕm yardÕmÕ : Azami 4.960 E.
 TaúÕt giderleri : Ayda 62 E.
 økamet yardÕmÕ güncelleútirme ödene÷i : 6.200 E,
 Körler için köpek alÕm yardÕmÕ : Azami 6.448 E,
 Sakat kiúi ödene÷i : Özel gÕda rejiminden ileri gelen ihtiyaçlar için aylÕk ek
yardÕmlar,
 Kiúisel sa÷lÕ÷Õn ve aile sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ için yardÕm,
 Kör köpe÷i bakÕm yardÕmÕ (çeúitli miktarlarda).
 Devlet, ONG lar ve Belediyelerce özel gruplara (sakatlar, yetimler, tek ebeveynli
aileler, sabit ikametgahÕ olmayan kimseler) yapÕlan yardÕmlar.

 Yoktur.

 Söz konusu de÷ildir. Ulusal aylÕk sistemi kapsamÕna girer (bk. Tablo VI – YaúlÕlÕk).
 Yoktur.
 Yoktur.

 Söz konusu de÷ildir. Garanti edilen gelirle ilgili genel kurallar uygulanÕr.
 Yoktur.
 Yoktur.
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 Yerel Mercilerin Sa÷lÕk Hizmetleri :
- østisnai durumlar için mali yardÕm,
- Ö÷renim ödene÷i : Mali güçlük nedeniyle birinci ve ikinci aúama ö÷renimlerini
tamamlayamamÕú olan 18-24 yaútaki ö÷renciler veya gelirleri ayda 875 E nun
altÕnda olan yalnÕz yaúayan ebeveynler için.
- 6 veya daha fazla aydan beri iúsiz durumda olan veya birinci aúama ö÷renimlerini
tamamlayamayan iúsizlere yardÕm,
- Gelirleri sabit asgari miktarÕn altÕnda olan, ebeveynleri ile yaúayan 16-17 yaútaki
gençlere yardÕm,
- Diú giderlerini (454 E) ve psikolog, sosyal asistan veya psikiyatrik istiúare
giderlerini (624 E) içeren özel yardÕmlar,
- Kiúisel alarm sistemi için yardÕmlar,
- Cenaze giderleri yardÕmÕ (1.186 E),
- Ailenin yok olmasÕna neden olan beklenmedik travmatik durumlarda sa÷lanan
yardÕm (1.135 E).
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Yerel Mercilerin Sa÷lÕk Hizmetleri : Lojman ödene÷i : bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ.
 Devlet Sosyal YardÕmÕ : YalnÕz yaúayan aylÕk sahiplerine özel ek ödenekler verilir
(bk. Tablo V ve VI).

 Lojman Ödene÷i : YalnÕz ihtiyaç yardÕmÕ alanlara ödenir.
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HaklarÕn

6.
Di÷er
Tükenmesi
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Garanti Edilen Asgari
Miktar
1.Asgari
MiktarÕn
Belirlenmesi
2.Ödenek
Düzeyinin
Tespitinde Ölçü
3.KaynaklarÕn
HesaplanmasÕnda
Nazara AlÕnan Aile
Birimi

7. Di÷er Koúullar

HazÕr

5.ÇalÕúmaya
Olma

3.Oturma (økamet)
4. Yaú

2. VatandaúlÕk

Yararlanma KoûullarÖ
1. Süre

YararlanÖcÖlar
Sahipleri)

Temel ùlkeler

PRùMSùZ
GENEL
SùSTEM
TanÖm
Yürürlükteki Mevzuat

Konular

 Aile veya birey.

 Aile de müúterek oturanlar veya yalnÕz oturan kimse.

 Merkezi hükümet.

 YalnÕz yaúayan bir kimse için brüt asgari ücretin % 45 idir : % 45 x 1.400.000 ROL
= 630.000. ROL
 Yerel MuhtarlÕk sosyal bir araútÕrmadan sonra ödenek düzeyini tespit eder.

 Bilgi yok.

 Bilgi yok.

 YararlanÕcÕ istihdam acentelerine kaydolmak ve acentenin istihdam veya
formasyon önerisini (geçerli nedenler hariç) kabul etmek zorundadÕr.

 Romanya’da oturmak úarttÕr.
 SÕnÕr yoktur.

 Romen vatandaúlarÕ, Romanya’da oturan sÕ÷ÕnmacÕlar ve vatansÕzlar.

 SÕnÕrsÕz.

 Asgari yaúam düzeyinden yoksun veya düúük gelirli yalnÕz yaúayan ailelere veya
kimselere bir sosyal ödenek verilmesini amaçlayan sosyal dayanÕúma ilkesidir.
 YardÕm (ödenek) para yardÕmÕ veya aynî yardÕm úeklinde sa÷lanabilir. Gerekli
fonlar yerel topluluk bütçelerinin katkÕlarÕndan oluúur. Sosyal yardÕmÕn miktarÕ
kanunla tespit edilen asgari yaúam düzeyi ile yalnÕz yaúayan ailenin veya
kimsenin net geliri arasÕndaki fark kadardÕr.
 YalnÕz yaúayan aileler ve kimseler, vatansÕzlar, Romanya’da oturan sÕ÷ÕnmacÕlar,
vatansÕzlar.

 Bütçeye ve mal varlÕ÷Õna dayalÕ ulusal maktu miktar belirlenir.

 Kanunun amacÕ yukarda belirtilen kimselerin ihtiyaçlarÕnÕ insani yönden sürekli
olarak karúÕlamaktÕr. Her sosyal yardÕm önlemi acil veya geçici bir gereksinimi
mutlak olarak karúÕlamak úeklinde kabul edilir.
 Bulgaristan vatandaúlarÕ, düzenli durumdaki sÕ÷ÕnmacÕlar ve Avrupa Sosyal ùartÕna
taraf ülkelerin vatandaúlarÕ.
 Sürekli mukim olmak gerekir.
 Yaú sÕnÕrÕ yoktur. Aile durumuna iliúkin yaú yardÕmlarÕn hesaplanmasÕnda
uygulanan katsayÕyÕ etkiler.
 YardÕm talebinden önceki durumu ifade eder. Her iú arayan kimse bir istihdam
bürosuna kaydolmak ve niteliklerine / deneyimlerine uygun iúlerde çalÕúma
önerilerine uymak zorundadÕr.
 Bütün di÷er haklar tükenmiú olmalÕdÕr. Aileye yapÕlan yardÕmlarÕn ve ailenin di÷er
her nevi gelir kayna÷ÕnÕn tükenmesi sosyal bir araútÕrmayÕ ve asgari gelir
miktarÕnÕn de÷erlendirilmesini gerektirir.
 Yaúam gelir koúuluna ba÷lÕ olup tam süreli bir iúte çalÕúanlara ve ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlara sa÷lanmaz.

 Kanunda ve Avrupa Sosyal úartÕnda (M.16) yazÕlÕ koúullara cevap veren ihtiyaç
içindeki ulusal vatandaúlar ve tanÕnmÕú / talepleri resmen tetkik edilmiú olan
sÕ÷ÕnmacÕlar.

ROMANYA
 Sosyal yardÕm.
 Garanti Edilen Asgari Gelir HakkÕnda 416/2001 sayÕlÕ Kanun.

ÜLKELER

 Garanti edilen asgari gelir.
 Kamu Zorunlu SigortasÕ HakkÕnda 1999 tarihli Kanun,
 1997 Tarihli Sosyal Sigorta Kanunu.
 1986 Tarihli øú Kanunu.
 Güçsüz nüfus gruplarÕnÕ korumaya yönelik bir fark miktara iliúkin öznel hukuk
sistemi.

BULGARùSTAN

TABLO XI/B – GELùR GARANTùSù (Devam)
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Vergi Yükümlülüøü ve
Sosyal Primler
1.Para YardÕmlarÕnÕn
Vergilendirilmesi
2. Vergiye Esas Gelir
TavanÕ veya Vergi
øndirimi
3. YardÕmlardan Sosyal
Prim Kesilmesi

5.Ödenekler ArasÕnda
øliúkiler
 Geri Alma (østirdat)
 Endeksleme KurallarÕ

2. Özel Zamlar ve Tek
YardÕm UygulamasÕ
3. Garanti Edilen Asgari
Miktar
ve
Aile
Ödenekleri
4.Örnek Durumlar

Garanti Edilen Miktar
1.Öngörülen Gruplar

4.
Nazara
Kaynaklar

: 630.000 ROL.
: 1.134.000 ROL.
: 1.575.000 ROL.
: 1.953.000 ROL.
: 2.331.000 ROL.
: 157.500 ROL.

 Yoktur.
 Yoktur.
 Yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
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 1 veya 5 kiúiden ibaret aileye ilgisine göre 1/1,8/2,5/3,1/3,7 katsayÕlarÕ uygulanarak
garanti edilen asgari miktar 630.000 ROL ile 2.331.000 ROL arasÕnda de÷iúir.
 Bilgi yok.
 Garanti edilen asgari gelir miktarÕ, her yÕl, kullanÕlan yönteme göre göstergeye
ba÷lanÕr.

 3 çocuklu olup ayda 600.000 ROL geliri olan devlet ödene÷i ve ayrÕca zam alÕr.
 5 kiúilik bir aile için garanti edilen asgari gelir miktarÕ : 2.331.000 ROL. Bu ailenin
aldÕ÷Õ yardÕm 1.242.000 ROL (2.331.000 – 1.090.000 ROL).

 Aileler ve garanti edilen gelir sahibi bekâr ailede yalnÕz 1 kiúi çalÕúÕyorsa miktarÕn %
15 ini ek yardÕm olarak alÕrlar. AyrÕca ÕsÕtma yardÕmÕ ödenir.
 Aile ödenekleri gelir sayÕlÕr.

 Garanti edilen gelir miktarÕ :
- Bekâr bir kimse için
- 2 kiúilik bir aile için
- 3 kiúilik bir aile için
- 4 kiúilik bir aile için
- 5 kiúilik bir aile için
- 5 ten fazla bireye sahip aileler için

 Aile bireylerinin bütün gelirleri, aile ödenekleri, burslar, kiralar ve bütün
taúÕnmazlardan ve araziden elde edilen gelirler.
 Bir aile bireyinin veya ailedeki di÷er kiúilerin gelirleri “aile geliri” sayÕlÕr.

 Yoktur.

 Hileli / dolanlÕ talep halinde, cezai iúlem uygulanÕr ve yardÕm geri alÕnÕr.
 Düzenli bir göstergeleme yoktur. Bakanlar Kurulu kararÕ ile revizyon yapÕlabilir.

 Baúka geliri olmayan 70 yaúÕndan yukarÕ kimse : Ayda 24 E / E÷er bu kimsenin
aylÕk geliri 15 E ise yardÕm 9 E ya indirilir.
- 10 yaúÕnda, okula giden çocuklar, iúsiz durumda bulunan bir çift ve di÷er çocuk
:72,7 E (20 X 3,9) aúa÷Õdaki bireysel katsayÕlarÕ temsil eder :
- Her ebeveyn
0,9
- Okula giden çocuk
0,9
- Sakat çocuk
1,2
 10 yaúÕnda (okula giden) bir çocuk yetiútiren ve yalnÕz yaúayan ana. 41 E (20 X
2,1), 2,1 aúa÷Õdaki bireysel katsayÕlarÕ temsil eder:
- Çocuk
0,9
- Ana
1,2
 Bk. YukarÕdaki gruplar.

 Talep sahipleri yardÕm miktarÕnÕn hesaplanmasÕna yarayan aúa÷Õdaki kat sayÕlarÕn
tekabül etti÷i gruplara ayrÕlÕrlar :
- Bekâr kimse ve 16-18 yaú arasÕnda çocuklu, yalnÕz yaúayan aile : 1,0.
- Sakat kimse, yetimler, 16 yaúÕn altÕnda çocuklu, yalnÕz yaúayan ebeveyn, a÷Õr
sakat çocuk : 1,2.
- Evli kimse, aile bünyesindeki çocuk, evlilik yaúamÕ süren kimse : 0,9.
 YukarÕdaki katsayÕlardan birkaçÕnÕn uygulanmasÕ gerekiyorsa en yükse÷i nazara
alÕnÕr. Garanti edilen asgari miktar uygun katsayÕ ile baz miktarÕn (37,5 ulusal para
birimi veya ayda 18,65 E) çarpÕmÕndan oluúur. AylÕk yardÕm miktarÕ bu aile için
garanti edilen asgari gelirle aile bireylerinin önceki aya ait gelirleri arasÕndaki farka
tekabül eder.
 Sadece hedeflenen geçici programlara göre (örne÷in, kÕú mevsiminde enerji
fiyatlarÕnÕn yüksek olmasÕ halinde fakirlere destek yardÕmÕ) sa÷lanÕr.
 Aile ödenekleri gelir olarak nazara alÕnmaz, ayrÕca ödenir.

 Mevcut bütün gelirler : Vergiye tabi gelirler, taúÕnÕr ve taúÕnmaz tereke, banka
hesaplarÕ. Bireysel durumlar da nazara alÕnÕr : TaúÕtlar ve pahalÕya mal olan
e÷lenceler, özel okul giderleri, yeni iúlemler, tasarruflar, haczedilmiú senetler ve
taúÕnmazlar.

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

ve

IsÕtma

795

982

b) ølke

2. Malullük
a) TanÕm

d) Ödenecek Miktar

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ

II.Primsiz Asgari Özel
Sistem
1. YaúlÕlÕk
a) TanÕm
b) ølke

2.Lojman
YardÕmÕ

Mesleki
Sosyal
Uyumu
Teûvik
Önlemleri
I. Ortak Haklar
1. Sa÷lÕk

 Askerlik hizmeti sÕrasÕnda meydana gelen malüllük aylÕ÷Õ.
 Sivil Savunma AylÕ÷Õ : Polis harekâtÕnda veya bir sivil hizmetin ifasÕ sÕrasÕnda
yararlanan kimselere sa÷lanÕr.
 Devlet Malüllük AylÕ÷Õ : 16 yaúÕndan yukarÕ olup % 71 den yukarÕ iúgöremez
durumda bulunan sigortasÕz kimselere sa÷lanÕr.
 Asker Malullük AylÕ÷Õ : Meslekten asker olan kiúilere sigorta aylÕ÷Õ ba÷lanmÕúsa
kontenjandan tahsis edilir.
 Sivil Savunma AylÕ÷Õ : Sivil hizmette (örne÷i kurtarma harekâtÕnda) yaralanan veya

 Devlet yaúlÕlÕk aylÕ÷Õ, ulusal liyakat aylÕ÷Õ, kiúisel aylÕk.
 Bu rejimler sosyal sigorta rejimleri dÕúÕndaki istisnalara çare bulmaya yöneliktir.
 Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : BazÕ nedenlerle (örne÷in,iúverenlerin hileli / dolanlÕ eylemleri
veya yabancÕ bir ülkeden aylÕk almayanlarÕn durumlarÕ) sosyal yardÕma hak
kazanamayan 70 yaúÕndan yukarÕ kimseler;
 Ulusal Liyakat AylÕ÷Õ : Özel durumlarÕ veya konumlarÕ (örne÷in, kÕsa süreli sürgün
hayatÕ veya bir ulusal hizmet) nedeniyle bir sigorta rejiminden yararlanmayanlar;
 Kiúisel AylÕk : Ebeveyni herhangi bir nedenle sigortalÕ olmayan kimsenin ölümünde
yetim kalanlar.
 Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : 70 yaúÕndan yukarÕ olmak, hiç bir sigorta aylÕ÷Õ almamak ve
talep tarihinden önceki 12 ay zarfÕnda kiúi baúÕna asgari gelirin altÕnda geliri
olmak.
 Ulusal Liyakat AylÕ÷Õ : ølgilinin kiúisel duruma ba÷lÕ her nevi nedenler dÕúÕnda geçim
vasÕtalarÕ yetersiz olmak (Bakanlar Kurulu KararÕ ile sa÷lanÕr).
 Devlet YaúlÕlÕk AylÕ÷Õ : Miktar, her yÕl, Bakanlar Kurulunca, ÇalÕúma ve Sosyal øúler
BakanlÕ÷Õ ile Sosyal Güvenlik Ulusal Kurumunun ortak kararÕna dayanÕlarak tespit
edilir.
 Ulusal Liyakat AylÕ÷Õ : Genellikle vasat düzeyde tespit edilir.

 Sosyal yardÕmdan yararlananlarÕn hastalÕk primleri devlet bütçesinden karúÕlanÕr.

 AylÕk sahipleri için bütçeden transferler,
 øúsizlik için øúsizlik SandÕ÷ÕnÕn transferleri,
 Sosyal yardÕm sahipleri, 18 yaúÕndan küçük yetimler, aile içindeki sakatlarla meúgul
kimseler için Belediye bütçelerinden transferler.
 Evsiz kimselerin barÕnmalarÕ sa÷lanÕr, çocuklar için özel kabul yuvalarÕ vardÕr.
 Önceki aya ait asgari fark gelirin altÕnda olan ve aúa÷Õdaki durumlardan birinde
bulunan kimselere konut kira yardÕmÕ sa÷lanÕr :
- 25 yaúÕndan önce yetimhaneden ayrÕlan yetimler,
- 70 yaúÕndan yukarÕ yalnÕz kimseler,
- En az % 70 oranÕnda malül olup yalnÕz yaúayan sakat kimseler,
- YalnÕz yaúayan ebeveynler.

 Yoktur.

 Yoktur.

 Özel bir hüküm yoktur.

 Yoktur.

 Yoktur.
 Yoktur.

 Garanti edilen asgari gelir sahibi olup yalnÕz yaúayan kimseler 1 kasÕm – 31 mart
tarihleri arasÕnda ÕsÕtma yardÕmÕ alÕrlar. Miktar ilgililerin durumuna göre 250.000
ROL ile 500.000 ROL arasÕnda de÷iúir.

 Asgari gelir sahibi olan kimse bir østihdam Bürosuna kaydolmak zorunda olup
önerilen istihdamÕ veya formasyonu reddedemez.

 Garanti edilen asgari gelir sadece bir acil yardÕm mekanizmasÕ olup sürekli gelir
tahsisini amaçlamaz veya çalÕúmayÕ teúvik etmez.
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IV.
Diøer
YardÖmlar

Asgari

d) Ödenek MiktarÕ
III.Primsiz Diøer Özel
Asgari YardÖmlar

c) Temel Yararlanma
KoúullarÕ

polis tarafÕndan kazaen yaralanan kimselere ba÷lanÕr.
 Devlet Malüllük AylÕ÷Õ : 16 yaúÕndan yukarÕ olup % 70 ten fazla iúgöremez durumda
bulunan ve sosyal sigortadan aylÕk almayan kimselere verilir.
 Asker Malüllük AylÕ÷Õ : Üç türlü iúgöremezlik oranÕ uygulanÕr:
- 1. düzey
% 50 - % 70
- 2. düzey
% 70 - % 90
- 3. düzey
% 90 artÕ
 Sivil Savunma AylÕ÷Õ :
 1. düzey
YukarÕdaki gibi
 2. düzey
YukarÕdaki gibi
 3. düzey
YukarÕdaki gibi
 Devlet Malüllük AylÕ÷Õ : % 71 den fazla iúgöremezlik hallerinde ba÷lanÕr.
 Bk. Tablo V – Malüllük.
 YalnÕz yaúayan analara mali yardÕm ;
 Maktu do÷um yardÕmÕ (bk. Tablo X – Aile YardÕmlarÕ);
 AnalÕk yardÕmlarÕ (analÕk izninde bulunan aktif kadÕnlara ilgili sürede aynÕ yardÕmlar
sa÷lanÕr). Gebelik ve do÷um halinde yardÕmÕn ba÷lanmasÕndan önceki 6 ayda
prime tabi ortalama gelirlerin % 90 ÕnÕ temsi eder; ancak ulusal asgari ücretin
altÕnda olamaz.
 Ek e÷itim izni için ilk 3 çocuktan her biri için 2 yaúÕna kadar, 6 ay süre ile ulusal
asgari ücret tutarÕnda yardÕm yapÕlÕr.
 Bilgi yok.
 Bilgi yok.

 Yoktur.
 øúsizler iúsizlik ödene÷inin veya mesleki bütünleúme haklarÕnÕn sona ermesinden
sonra geçim ödene÷i alÕrlar. Talep bu yardÕmlarÕn sona ermesini izleyen 18 ay
içinde yapÕlÕr. Talebe bir “Gelir Beyannamesi” eklenir. YardÕm 18 ay devam eder.

 Yoktur.
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TABLO XII/A – BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
(15 Ülke)
KESİM 1
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERDE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARA
UYGULANAN SOSYAL KORUMA REJİMLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

ÜLKELER

ULUSAL SİSTEMLER

ALMANYA

: Birden fazla zorunlu özel rejim veya çeşitli bağımsız çalışan grupları ve
çeşitli sosyal sigorta riskleri için genel rejim uygulanır.
: Almanya gibi.
: Bütün bağımsız çalışanlar için birden fazla zorunlu özel rejim uygulanır.
İş kazaları,meslek hastalıkları ve işsizlik riskleri isteğe bağlı sigorta sistemi ile yönetilir, zorunlu sigorta rejiminde işsizlik riski uygulanmaz.
: Genel rejim uygulanır: Hastalık ve analık riskleri için para yardımı yapılmaz. Gelire göre aylık tahsis edilmez.
: Genel rejim uygulanır.
: Genel rejim uygulanır. İş kazaları sigortası özel rejimlere tabidir.
: Çeşitli bağımsız çalışan grupları için birden fazla çeşitli zorunlu özel rejim
uygulanır.
: Genel rejim ve hastalık, analık , malüllük riskleri ile ilgili olarak bağımsız
çalışanlara sağlık yardımlarının sağlandığı birden fazla zorunlu özel rejim
uygulanır.
: Genel rejim uygulanır. Hastalık, iş kazaları, meslek hastalıkları ve işsizlik
riskleri için para yardımı sağlanmaz.
: Çeşitli bağımsız çalışan grupları için çeşitli zorunlu özel rejimler uygulanır.
: Genel rejim uygulanır.
: Sağlık yardımları, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri için
genel rejim malüllük, yaşlılık ve ölüm riskleri için özel rejim uygulanır.
: Genel olarak, genel rejim uygulanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları
riskleri tarımda bağımsız çalışanlar için özel rejime tabidir.
: İki tür yardım uygulamasını öngören genel rejim uygulanır: Birinci uygulama analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için zorunlu, ikinci
uygulama hastalık, meslek hastalıkları ve aile ödenekleri sigortaları için
isteğe bağlı sigorta tekniğine dayanır ( sağlık yardımları Ulusal Sağlık
Servisi tarafından sağlanır).
: Çeşitli bağımsız çalışan grupları için çeşitli özel rejimler vardır.

AVUSTURYA
BELÇİKA
BİRLEŞİK KRALLIK
DANİMARKA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
LÜKSEMBURG
PORTEKİZ

YUNANİSTAN
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KESİM 2
ÜLKELERE GÖRE TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ
KURALLAR (Ortak Konularda Ayrıntılı Bilgiler )
ÜLKELER

KONULAR

ALMANYA

TEMEL İLKELER

: Almanya’ da bağımsız çalışanları ilgilendiren temel ilkelere göre tarımda
bağımsız çalışanlarla ilgili sosyal koruma rejimleri ( aile yardımları, balıkçılık ve arıcılık sektörlerine ilişkin yardımlar dahil ) tarım dışı alanda
bağımsız çalışanlara uygulanan özel rejimleden farklıdır: Tarım bağımsız
çalışanlarını ilgilendiren sosyal güvenlik kollarının çoğu kendine özgü kuralları bulunan özerk rejimler kapsamında işlem görür. Sanayi ve ticaret
alanında çalışan bağımsız kesimler için özel rejim mevcut değildir.
I) TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1/1. Finansman
: Sağlık yardımları ( hastalık ve analık ) federal bütçe fonundan %53 oranında ayrılan devlet katılımı ve %47 oranında primlerle finanse edilir.
Primlerin değerlendirilmesinde risklere ayrılan dilimler tarım işi yapanların arazi değerlerine göre hesaplanır. Malüllük, yaşlılık ve ölüm riskleri
%70 oranında vergi ile, %30 oranında sabit miktarlı primlerle finanse
edilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ise %51,81 oranında
primlerle, %37,48 oranında vergi ile, %10,71 oranında diğer kaynaklardan sağlanan paylarla finansmana konu teşkil eder. Primler işletmenin
mülkiyet alanına ve üretim durumuna göre kademelendirilir. Aile yardımları vergi ilefinanse edilir.
1 / 2 . Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları: Bu sigorta kollarına sigortalı olmak zorunludur. Sağlık
yardımları enel rejim kurallarına uygun olarak sağlanır. Analık halinde
evlerde ve işletmelerde yapılan yardımlar finansmana tabi değildir.
1 / 3 . Hastalık Ve Analık Para Yardımları: Para yardımları yönünden anılan sigorta kollarına sigortalı
olmak zorunlu koruma rejimine tabi değildir.
1 / 4 . Uzun Süreli Yardımlar: Sosyal bağımlılık sigortasına tabi olmak zorunlu hastalık sigor-tasına tabi
herkes için, hatta özel bir sigorta kuruluşuna sigortalı olan kimseler için (
bazı şartlarla ) zorunludur. Para yardımları ve sağlık yardımları bağımlılık
halinde (örneğin müstahdemler için olduğu gibi) genel rejim kurallarına göre sağlanır. Sosyal bağımlılık sigortasının finansmanı sigortalıların
primleri ile karşılanır. Tarım bağımsız çalışanları için özerk koruma rejimi
mevcut değildir.
1 / 5 . Malüllük
: Zorunlu sigorta koludur. Yardımlar ancak sigortalının tarımsal işletme faaliyetlerini bırakması ve yardımlarda yararlanmaya olanak veren asgari
bir staj süresinin bulunması halinde sağlanabilir. Yardım miktarları her ay
aylığın genel değerinin 1/12’si ile geçerli ay sayısının toplamına eşittir.
Aylığın genel değeri eski Landerlerde 48.58 DEM’e, yeni Landerlerde de
42.22 DEM’e baliğ olur.
1 / 6 . Yaşlılık
: Zorunlu sigorta koludur. Bu risk için de yardımlar sigortalının tarımsal
işletme faaliyetlerini bırakması halinde sağlanabilir. Asgari sigortalılık süresi 15 yıldır. Yardım miktarı her ay aylığın genel değerinin 1/12 sine
eşittir. Bu miktar 1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren eski Landerler’de
48,58 DEM ‘e, yeni Landerlerde 42,26 DEM’e baliğ olur.
1 / 7 . Ölüm
: Zorunlu sigorta koludur. Bu sigorta koluna ait yardımlar da sigortalının
tarımsal işletme faaliyetlerini bırakması halinde sağlanabilir. Sigortalılık
süresi 5 yıldır. Dul erkeğe ve dul kadına sağlanan yardımların miktarı
ölen sigortalının sigortalılık süresine göre hesaplanır. Bununla birlikte telafi süreleri sigortalı 60 yaşından önce ölmüşse nazara alınır. Baba veya
anadan yetim olanlar ve baba ve anadan yetim olanlar ölen ebeveyne ne
miktar malüllük aylığı tahsis edilecek idiyse o miktarın 1/5 ini alırlar.
1 / 8 . İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: Tarımda bağımsız çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine karşı korunmaları tümüyle özel düzenlemelere konu teşkil
ediyorsa da genel rejime tabidir. Tarım bağımsız çalışanları işgöremezlik
derecesine bağlı olarak değişen maktu bir aylığa hak kazanırlar. Bu aylık
emeklilik yaşına kadar ödenir ve her 4 yılda bir yeniden değerlendirilir.
1 / 9 . Aile Yardımları
: Aile yardımları tarım bağımsız çalışanlarına genel rejim düzenlemelerine
göre sağlanır.
1 / 10 . İşsizlik
: Bu risk için koruma rejimi yoktur.
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2) TARIM DIŞINDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
(Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Ticaret Erbabı)
2/1 . Finansman
: Malüllük, yaşlılık ve ölüm risklerinin finansmanı %80 oranında primlerle,
%20 oranında vergi ile karşılanır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta kolları primlerle finanse edilir, primlerin miktarı sigortalının maruz
kaldığı tehlike derecesine bağlıdır. Aile yardımları vergi ile finanse edilir.
2 / 2 . Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları: Esnaf ve sanatkârlarla ticaret erbabı için sağlık yardımları
alanında özerk koruma rejimi yoktur.
2 / 3 . Hastalık ve Analık Para Yardımlar: Esnaf ve sanatkârlarla ticaret erbabı için sağlık yardımları
alanında özerk koruma rejimi yoktur.
2 / 4 . Uzun süreli Yardımlar: Sosyal bağımlılık sigortasına tabi olma zorunlu hastalık sigor-tasına tabi
herkes için, hatta özel sigorta kuruluşlarından birine tabi kimseler için
zorunludur. Para ve sağlık yardımları bağımlılık halinde ( örneğin müstahdemler için olduğu gibi ) genel rejim kurallarına göre sağlanır. Sosyal
bağımlılık sigortasında finansman sigortalıların primleri ile karşılanır. Esnaf ve sanatkârlar için özel koruma rejimi yoktur.
2 / 5. Malüllük
: Esnaf ve sanatkârlar rejime zorunlu olarak tabidirler; tacirler genel rejime tabi olma olanağına sahiptirler.Yardımlar ilgili kimsenin işgöremezlikle sonuçlanan malüllük olayından önceki 5 yıl zarfında 3 yıl prim ödemiş
olması koşulu ile genel rejim kurallarına göre sağlanır.
2 / 6. Yaşlılık
: Esnaf ve sanatkârlar rejime zorunlu olarak tabidirler. Tacirler genel rejime tabi olma olanağına sahiptirler. Asgari sigortalılık süresi 5 yıl olup
yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır.
2 / 7. İş kazaları ve meslek hastalıkları: Esnaf ve sanatkârlar ve tacirler genel rejime tabidirler. Bununla birlikte yıllık gelirin hesabında veya sigortalılık süresi için bazı özel
kurallar uygulanır.
2 / 8 . Aile yardımları
: Genel rejim uygulanır.
2 / 9 . İşsizlik
: İşsizlik riski kapsam dışıdır.
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KONULAR

AVUSTURYA

TEMEL İLKELER

: Biri tarımda bağımsız çalışanları, diğeri tarım dışında bağımsız
çalışanları ilgilendiren iki özel rejim uygulanır.
1.TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1 / 1 . Finansman
: Tarımda bağımsız çalışanlara sosyal sigorta sandıklarınca uygulanan özel
rejim bağımsız tarım işletmecilerini, işletmeye katılan aile bireylerini ve
rejimden aylık alan kimseleri kapsar. Rejim toplu olarak hastalık sağlık
yardımlarını, analık yardımlarını, malüllük, yaşlılık ve bağımlılık sigortası
kollarından sağlanan yardımları içerir. Sistem zorunlu sigortalılık esasına
dayanır; zorunlu sigortalılığın sona ermesi veya kaldırılması durumunda
sisteme isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmek mümkündür. Sağlık
yardımları %70,5 oranında primlerle,%15 oranında devlet katksıyle ve
%14,5 oranında diğer kaynaklarla finanse edilir. Diğer risklerle ilgili finansman durumu şöyledir:
* Analık yardımları için %30 prim, aile yardımları için Aile Yardımları
Telafi Fonundan %70 pay alınır. Bu yardımlar için prim oranı, mülkiyetin ilgilinin işlettiği arazinin değerine göre hesaplanan sigortaya
tabi kıymetinin %64 üne kadar yükseltilir, böylece tespit edilen prim
miktarı ayda azami 51.800 ATS’ yi geçemez. İşletmede çalışan aile
bireyleri için özel düzenlemeler vardır.
* Malüllük, yaşlılık ve bağımlılık sigortalarına ilişkin sosyal koruma
sisteminin uygulan masında, %21,8 oranında prim, %73,7 oranında
devlet katkısı ve %4,5 oranında diğer kaynaklardan pay ayırımısözkonusudur. Bu uygulamaya ilişkin prim oranı, mülkiyetin ilgilinin işlettiği
arazinin değerine göre hesaplanan sigortaya tabii kıymetinin %14,5
ine kadar yükseltilir, böylece tespit edilen miktar ayda azami 51.800
ATS’ yi geçemez.
* İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının finansmanında, prim
oranı %73,3, devlet katkısı %24,4 ve diğer kaynaklardan ayrılan pay
%2,3 tür. Sözkonusu prim oranı mülkeyitin ilgilinin işlettiği arazinin
değerine göre hesaplanan sigortaya tabi kıymetinin %1,9’una kadar
yükseltilir, böylece tespit edilen prim miktarı ayda azami 51.800 ATS’
yi geçemez.
1 / 2 . Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları: Sağlık yardımları bu risklerle ilgili bütün ayrıntıları (ayakta
tedaviler, diş tedavileri,yatarak tedaviler, ilaç bedellerinin ödenmesi, protezler, psikoterapiler ve fonksiyonel işe alıştırma önlemleri) içerir. Bütün
yardımlar için hastanın katılımı ilke olarak %20 dir. Yatarak tedavilerde
bu oran %10’ aindirilir. Analık yardımları hastalık yardımları ile aynı kurala tabidir; şu kadar ki, analık yardımlarında sigortalının katılımı sözkonusu değildir. İşletme işlerinden ek yardım sağlanması olanak
dahilindedir.
1 / 3 . Hastalık ve Analık Para Yardımları: Hastalık ödenekleri için uygulama yoktur. Analık ödenekleri
işletmede bir yardımcı kişinin ikame edilmesi halinde sağlanır; Ödenek
miktarı doğumdan önce ve sonra 8’ er hafta ( güç doğum halinde doğumdan sonra 12 hafta ) olmak üzere hergün için 309 ATS’ dir.
1 / 4 . Uzun Süreli Yardımlar: Yardımlar, ulusal düzeyde ve eyalet düzeyinde genel rejim düzenlemelerine göre sağlanır.
1 / 5 . Malüllük
: Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır. Tek fark şudur:
Malüllük yerine sürekli genel işgöremezlik, başka bir deyişle düzenli bir
mesleki faaliyet icra etmeğe elverişli olmama hali ikame edilir
1 / 6 . Yaşlılık
: Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır.
1 / 7 . Ölüm
: Geride kalan eş aylık yerine ölenin işyerinin yönetimini devralabilir. Bu
takdirde, dul erkek veya kadın aylığı ödenmez. Bununla birlikte eşin sigortalılık süreleri geride kalan eşin emekli aylığı haklarından yararlanmasında nazara alınır.
1 / 8. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: Genel rejimde tarım bağımsız çalışanları ve onun işletmede çalışan aile bireyleri için özel düzenlemeler mevcuttur.Tarım bağımsız
çalışanlarının sosyal sigorta sandığına tabi olma zorunludur. Yardımlar
genel rejimde sağlanan yardımlara tekabül eder.Aylık bir baz / sabit miktar hesaplanır: 131.420 ATS (en az %50 oranlı durumlarda)veya 65.705
ATS (diğer durumlarda)
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1 / 9 . Aile Yardımları

: Tarım bağımsız çalışanları aile yardımlarından genel rejim çerçevesinde
yararlanırlar. Çocukların eğitimi için, tarım bağımsız çalışanları ve işletmede yardımcı olarak çalışan aile bireyleri ayrıca özel rejimden kısmi zamanlı çalışma sübvansiyonu alırlar. Bu yardım işletme yardımından sonra
çocuğun 18. ayına girmesine kadar ödenir ( bkz. Analık ) ve evli kadınlar
veya metres hayatı yaşayan kadınlar için günde 94 ATS ye yükseltilir.
Bekâr analar günde 41,60 ATS alırlar.
1/10. İşsizlik
: Rejim yoktur.
2.ESNAF VE SANATKÂRLAR VE TİCARET ERBABI:
Bağımsız çalışanlar kesimine dahil esnaf ve sanatkârlar ile ticaret erbabı
ile ilgili özel rejim Sanayi Ekonomisi Sosyal Sigortalar Sandığı tarafından
üstlenilir ve Sanayi Ekonomisi Odası üyelerine (ilke olarak tüm ticaret erbabına), faaliyetleri nedeniyle bağımsız bir mesleki faaliyetin icrasından
ileri gelen gelir sahibi olan kimselere ve ticaret şirketlerinde etkili olan
kimselere ve tüccar aylığı alanlara uygulanır.
Hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları için zorunlu
sigortanın kalkması halinde sigortaya devamın isteğe bağlı olarak sürdürülmesi olanaklıdır.
2/1 . Finansman
: Hastalık sigortasının sağlık yardımları branşı, tamamen 51.800 ATS tutarında bir aylık tavana kadar oranı vergiye tabi gelirlerin %8.9 unu bulan
primlerle finanse edilir. Hastalık para yardımlarına gelince, bu yardımlar
için ödenen primler ayda 51.800 ATS tutarında bir aylık tavanı aşmamak
üzere vergiye tabi gelirlerin %4,4’ ü üzerinden tahsil edilir.
Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları %40,4 primlerle, %55,3 devlet katılımı ile ve %4,3 diğer kaynaklardan finanse edilir. Primler ayda azami
51.800 ATS ile sınırlı olmak üzere vergiye tabi gelirlerin %15’ ine eşittir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları için yılda 1.72 ATS tutarında
maktu bir miktar ödenir. Daha yüksek bir miktar üzerinden isteğe bağlı
sigorta yoluyla prim ödenebilir.
2/ 2 . Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları:
Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır. Tarım bağımsız çalışanları
için olduğu gibi, sigortalının katılımı %20 dir. Prime tabi gelirleri 621.600
ATS’ nin üstünde olan sigortalılar sağlık yardımları yerine para yardımları
alırlar ( bu, Sosyal Sigortalar Sandığının gider iadesi uygulaması sayılır ).
Analık yardımları da genel rejim çerçevesinde sağlanır. Hastalık sigortasının aksine, analık tedavi yardımları sigortalının katılımını gerektirmez.
Hastalık Sandığı kadın sigortalının yerine işletme yardımcılığı görevini
yapan bir kimseyi görevlendirir.
2 / 3 . Hastalık ve Analık Para Yardımları: Hastalık halinde, sigortalı en az 6 ay hastalık si-gortası
primi ödemişse yardım talebinde bulunabilir. Ödenekler sigorta olayının
meydana geldiği tarihten 3 gün sonra başlatılarak azami 26 hafta süre ile
ödenir. Günlük ödenek miktarı prime tabi aylık gelirlerin %80 inin 1/30’
una eşittir. Analık günlük ödenekleri için asgari bir staj süresi sözkonusu
değildir. Bir analık günlük ödeneği işletmede yardımcılık görevi yapan
kimse için ödenir. Miktarı günde 309 ATS olup doğumdan önce %8 oranında ( zorlu doğumlarda 12 hafta ) süre ile verilir.
2/ 4 .Uzun Süreli Yardımlar: Yardımlar genel rejim çerçevesinde ulusal düzeyde ve Landerler düzeyinde
tedav ödeneği olarak sağlanır.
2 / 5 . Malüllük
: Malülük, yaşlılık ve ölüm branşları ile ilgili olarak, Ticaret Erbabı
Sanayi Ekonomisi Sosyal Sigortalar Sandığının özel rejimine resen tabidir. Yardımlar genel rejim düzenlemelerine göre sağlanır. Tek farklılık
şudur: Malüllük yerine sürekli genel işgöremezlik ( düzenli bir faaliyeti
icra etmeğe elverişli olmama hali ) ikame edilir.
2 / 6 .Yaşlılık
: Yaşlılık sigortası için, genel rejim kuralları uygulanır.
2 / 7 . Ölüm
: Geride kalan eş aylık yerine eşin işletme yöneticiliği görevini devralabilir.
Bu takdirde, dul erkek/kadın aylığı ödenmez. Bununla birlikte, ölen eşin
sigortalılık süreleri geride kalanın emeklilik aylığından yararlanmasında
nazara alınır.
2 / 8 .İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: Esnaf ve sanatkârlar ve ticaret erbabı genel rejim kurallarına
tabidirler. Yardımlar genel rejimde sağlanan yardımlara tekabül eder.
2 / 9.Aile Yardımları
: Ticaretle iştigal edenler aile yardımlardan genel rejim çerçevesinde yararlanırlar. Çocukların eğitimi için ayrıca, anılan kim selere zorunlu rejimden kısmi zamanlı çalışma sübvansiyonu ödenir. Bu yardım işletme
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2 / 10. İşsizlik

yardımından sonra (bkz. Analık) çocuğun 18. ayına basmasına kadar
sağlanır. Yardımdan evli kadınlar ile metres hayatı yaşayan kadınlar günde 94 ATS, bekâr analar günde 41,60 ATS alırlar.
: Özel rejim yoktur. 1 Ağustos 1998’den itibaren kendi hesabına çalışan
ücretliler isteğe bağlı sigorta yoluyla işsizlik sigortasına sigortalanabilirler.
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KONULAR

BELÇİKA

TEMEL İLKELER

: Belçika’ da bir özel rejim, iş kazaları, meslek hastalıkları ve işsizlik riskleri hariç, diğer risklere karşı bütün bağımsız çalışanları korur ve ilgililerin
iflasları halinde korumayı sağlayan bir sosyal sigorta kolunu içerir.
TARIMDA VE TARIMDIŞINDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Belçika’ da toplu yönetime konu teşkil eden bu özel rejim %64 oranında
primlerle, %35 oranında vergilerle ve %0,3 oranında diğer kaynaklardan
finanse edilir. Bütün sigorta kolları için miktarı tedrici olarak gelişen toplu
bir sosyal sigorta primi ödenir. Bu uygulamada asgari ve azami bir prim
miktarı sözkonusu lup asgari gelirin üstünde gelire sahip olan kimseler
maktu bir prim öderler.
2. Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları: “ Ağır risklere “ karşı sigortalı olmak zorunludur. Aile bireyleri
de sigortalıdır. Yardımlar<< yatarak tedavileri, hastanelerde verilen ilaç
bedellerinin ödenmesini, psikoterapi ve protezleri >>kapsar. Genel olarak, bağımsız çalışanlar “ ağır risk “olarak adlandırılan olaylarda ayakta
tedavilerden ve diş tedavilerinden yararlanamazlar. Bu kural sakatlara
ve malüllere uygulanmaz. “Küçük risk” olarak adlandırılan risklere karşı
isteğe bağlı sigortalı olarak yardımlardan yararlanmak olanaklıdır.
3. Hastalık ve Analık Para
Yardımları
: Bu yardımlarla ilgili sigortalılık bağımsız çalışanlar için zorunlu, << yardımcı eş >> için isteğe bağlıdır. Yardımlardan yararlanma hakkı 6 aylık
bir staj süresinden sonra başlar. Bu süre yardımcı eşin analığı halinde 12
aydır. Hastalık ödenekleri için, ayrıca 3 aylık bir bekleme süresi sonunda nakdi ödenek ödenir; ödenek miktarı ilgilinin geçindirmekle yükümlü
olduğu kimsesinin bulunup bulunmamasına bağlıdır. Doğumdan sonra
37.302 BEF tutarında maktu bir ödenek verilir.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Bağımlılık sigortası için özel bir mevzuat yoktur. Bazı yardımlar özellikle
“ Hastalık- Malüllük sigortası ” na ve gelir garantisine ilişkin mevzuatlarda öngörülmüştür.
5. Malüllük
: Malüllük sigortası bütün bağımsız çalışanlar için zorunlu,“yardımcı eş”
için isteğe bağlıdır. Yardımlar hastalık ödeneklerinin sona erdiği tarihten
emekli aylığına hak kazanma yaşına kadar devam eder. Miktar ilgilinin
geçindirmekle yükümlü kimsesinin bulun masına veya bulunmamasına
göre değişir.
6. Yaşlılık
: Bağımsız çalışanların emekli aylığı rejimi zorunlu sigorta esasına dayanır. Emeklilik yaşı ilke olarak 65 tir. 60 yaşından itibaren erken emeklilik mümkün olmakla birlikte her yıl için %5 oranında indirim uygulanır.
Emekli aylığının miktarı mesleki faaliyet ve bu faaliyet sırasında elde
edilen gelirlere bağlıdır.
7. Ölüm
: Zorunlu sigorta aynı zamanda geride kalanları da kapsar. Bu konuda kural şudur: Bir bağımsız çalışanla en az 1 yıl süre ile evli olan eş 45 yaşından itibaren dul aylığına hak kazanır. Aylık ölen kimse sağlığında emekli
aylığına hak kazansaydı ne miktar aylık alacak idiyse onun%80’ine eşittir. Eğer ölen kimse ölüm tarihi itibariyle emekli aylığı almıyor idiyse
aylığın miktarı sigortalının mesleki faaliyetlerine göre hesaplanır. Yardım
geride kalan eşe yeniden evleninceye kadar yaşam boyunca ödenir.
8. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
: Bağımsız çalışanlar için bu sigor ta kollarına ilişkin koruma sistemi yoktur.
9. Aile Yardımları
: Bütün bağımsız çalışanlar için zorunlu sigorta esasına dayanan özel rejim
aile yardımlarını da içerir. Yardım yaşa göre değişen düzenli bir maktu
ödeme ile doğum ve evlatlık edinme ile ilgili tek maktu bir yardımdan
ibarettir. Yetimler, sakat çocuklar ve malül çocuklar için özel miktarlar
öngörülmüştür. Yardımlar doğumdan itibaren veya evlatlık edinilen tarihten itibaren çocuğun 18 yaşına ulaştığı takvim yılının 18 ağustosuna
kadar sağlanır. Diğer yaş sınırları sakat çocuklar için 21 yaş, eğitim yapan veya öğrenimde bulunan çocuklar için 25 yaş olarak belirlenmiştir.
10. İşsizlik
: Bağımsız çalışanlar için işsizlik sigortası uygulanmaz.
11. İflas Halinde Sosyal
Sigorta
: İflas halinde sosyal sigorta iflas etmiş olan ticari faaliyet erbabına veya
ticari faaliyetle ilgisi olmayan bağımsız çalışanlardan borçları için kabul
edilebilir bir ödeme planı düzenleyenlere 2 ay süreli bir mali yardımdan
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ve çeşitli koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla 4 hafta süre ile bir
güvenceli miktardan yararlanma olanağı sağlar. Sözü edilen mali yardımın miktarı 1 eylül 2000 tarihi itibariyle 31.837 BEF’ e veya ilgilinin
geçindirmekle yükümlü olduğu en az bir kimsesinin bulunup bulunmamasına göre 26.531 BEF’ e endekslenmiştir.
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KONULAR

BİRLEŞİK KRALLIK

TEMEL İLKELER

: Sosyal koruma genel rejimi aynı zamanda bütün bağımsız çalışanları da
kapsar. Bazı düzenlemelerde bu kimseler için özel hükümler bulunması
sosyal güvenlik yönünden sözü edilen genel rejim dışında uygulama yapılması sonucunu doğurmaz.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1 .Finansman
: Ücretlilerin aksine, bağımsız çalışanlar üç gelir dilimine göre sosyal prim
öderler:
* Yıllık kazançları 3.825 GBP’nin altında olan bağımsız çalışanlar talepleri halinde zorunlu prim ödemekten bağışık tutulabilirler;
* Yıllık kazançları 3.825 GBP’nin üstünde olanlar haftada 2.00 GBP tutarında sabit bir prim öderler;
* Yıllık kazançları 4.385 GBP ile 27.820 GBP arasında olanlar gelir durumlarına bağlı olarak ayrıca %7 oranında prim öderler.Aile yardımları
genel rejimde uygulanan düzelemelere uygun olarak vergi ile finanse
edilir.
2. Hastalık ve Analık
Sağlık Yardımları
Ulusal Sağlık Sevisi tarafından yürütülen hizmetler çerçevesinde bütün
mukimler (bağımsız çalışanlar dahil ) bu servisin ilgililerin tıbbi ihtiyaçlarına cevap veren bütün yardımlarından yararlanırlar. Yardımlar parasız
olup sosyal prim alınması sözkonusu değildir. Başlıca yardım türleri şunlardır: Genel tıbbi yardımlar ( genel hekimlerce yazılan reçeteler dahil),
acil hallerde yatarak tedaviler, ilçelerde hemşire hizmetleri, psikiyatrik
olaylarda komünlerin uzman hemşirelerinin hizmetleri. Bazı ilaçlar ve ortopedik cihazlar için katılım gerekebilir. Bununla birlikte, birçok kişiler
gelir durumlarının elverişli olmadığı, emekliler gibi ek ödemelerden bağışık kişi gruplarına dahil kimselerin sözkonusu olduğu hallerde, katılımdan bağışık tutulurlar.
3. Hastalık ve Analık
Para Yardımları:
Yardım talep tarihinden önceki iki vergi yılı boyunca yeterli miktarda prim
ödemiş olan bağımsız çalışanlar işgöremezlik hallerinde para yardımlarından yararlanma hakkına sahiptirler. İki yardım miktarı sözkonusudur.1)
İlk 28 hafta zarfında her hafta için 50,90 GBP, 2) İzleyen her hafta için
67,50 GBP. Genel rejimde olduğu gibi para yardımları ve ek aile yardımları, gerekli olduğu takdirde, bağımsız çalışanlara sağlanır.Bu sonuncular
hastalığın başlangıcından itibaren hastalık ödeneğinden yararlanamazlar,
çünkü bu ödenekler işverenin yükümlüğündedir. Gebe kadınlar (ücretli
olmadıkları takdirde) 18 hafta süre ile her hafta için 60,20 GBP’den yararlanma hakkına sahiptirler. Bunun için, bu gebe kadınların tahminî doğum tarihinden önceki 66 hafta süre ile kendi hesabına çalışmış olmaları
ve bu süre zarfında haftalık ortalama en az 30 GBP tutarında gelire sahip
olmaları gerekir.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Birleşik Krallık’ta bağımlılık sigortası yardımlarını içeren genel rejim yoktur. Bununla birlikte bağımsız çalışanlar diğer kimseler gibi emre âmade
yardımdan yararlanabilirler.
5. Malüllük
: Bağımsız çalışanlara genel rejim kuralları uygulanır.
6. Yaşlılık
: Bağımsız çalışanlar ücretlilere uygulanan koşullarla devletin baz emekli aylığından yararlanmak üzere talepte bulunabilirler. Ancak, genel ilke
olarak nisbî aylıktan yararlanamazlar.
7. Ölüm
: Bir bağımsız çalışan erkeğin dul eşi ölüm yardımlarına uygulanan rejime
uygun olarak, ücretli bir erkeğin dul eşine uygulanan koşullarla maktu bir
yardım alabilir. Ancak, genel kural olarak, nisbî aylık alamaz.
8. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
: Birleşik Krallık sisteminde bağımsız çalışanlara iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası uygulanmaz.
9. Aile Yardımları
: Genel rejim kuralları aile yardımları konusunda özel istisnaları gerektirmeksizin bağımsız çalışanlara da uygulanır.
10. İşsizlik
: Bağımsız çalışanlar için özel bir koruma rejimi mevcut değildir. İşsizlik
halinde, ilgililer, gelir durumları göz önünde tutularak, gelire bağlı istihdam ödeneği talebinde bulunabilirler.
TEMEL İLKELER
: Danimarka’ da sosyal koruma sistemi ulusal sigorta ilkesine dayanır.
Kapsama giren kimseler sosyal konumlarına göre tanımlanmaz. Genel
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rejim, ücretliler kesimi ile bağımsız çalışanlar kesimi arasında ilke olarak
fark gözetmez. Bu nedenle, tarımda bağımsız çalışanlar, tarım dışı bağımsızlar gibi, genel rejimin sosyal koruma kurallarına tabidir.
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KONULAR

DANİMARKA

TARIMDA VE TARIM DIŞI
ALANDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Tarımda bağımsız çalışanlar ve tarım dışı bağımsız çalışanlar için finansman genel rejim kurallarına göre sağlanır.
2. Hastalık ve Analık
: Yardımlardan yararlanmada tek şart Danimarka’ da oturma ile Sağlık
Yardımları ilgilidir. Bu şart yerine getirildiğinde bağımsız çalışanlar rejiminden genel rejimde uygulanan kurallar dahilinde yararlanılır.
3. Hastalık ve Analık
Para Yardımları
: Bağımsız çalışanlar ve bunların yardımcı eşleri hastalık ödenekleri için
de genel rejimle bütünleşmişlerdir. Bununla birlikte bu kimselerin sadece
tabi oldukları gruplara göre uygulanan bazı şartları yerine getirmeleri
gerekir. Örneğin, son 12 ay zarfında belirli bir önemi haiz ve 6 ay süreli
bir mesleki faaliyet icra etmiş olmaları sözkonusudur. Ayrıca ücretlilerin
aksine (ki bu kimseler hastalığın ilk gününden itibaren para yardımlarına
hak kazanırlar) olayın meydana geldiği tarihten iki gün sonra yardım alırlar. Fakat, isterlerse, bu kısa süre için ödenek almalarına olanak veren bir
sözleşme imzalayabilirler. Analık yardımlarının tahsisi için diğer yardımlarda olduğu gibi Danimarka’da oturmak yeterlidir. Bu nedenle, bağımsız
çalışanlar ücretlilerle aynı yardımlara hak kazanırlar.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Bu rejimin yaygın ( üniversel ) olması ve yardımların tahsisinin Danimarka’ da oturma şartını öngörmesi nedeniyle, bağımsız çalışanlar uzun
süreli yardımlardan ücretlilerle aynı koşullarla yararlanırlar.
5. Malüllük
: Malüllük sigortası yardımlarından yararlan mada Danimarka’ da oturmak
ve Danimarka vatandaşı olmak tek koşuldur. İlke olarak, aynı kurallar
bağımsız çalışanlar ve ücretliler için de geçerlidir.
6. Yaşlılık
: Yaşlılıkla ilgili koruma sistemi iki rejimi içerir:
1) Ulusal aylık rejimi,
2) Ek aylık rejimi (ATP).
Oturma ve vatandaşlıkla ilgili koşul burada da bağımsız çalışanlar ve
ücretliler için farklı bir uygulamayı gerektirmez. Bu nedenle, bağımsız
çalışanlar aynı koruma sisteminden yararlanırlar, bu durum kısmi aylıkla
ilgili bazı düzenlemeler için de geçerlidir. Buna karşılık, ek aylık (ATP)
ücretliler için özel bir sigorta rejimini oluşturur.
Bağımsız çalışanlar bu rejimden ancak asgari 3 yıl süre ile prim ödedikleri ücretli bir faaliyet icra etmişlerse yararlanabilirler,isterlerse isteğe bağlı
sigortalı olarak sigortalılıklarını devam ettirebilme seçeneğini kullanabilirler.
7. Ölüm
: Danimarka’ da oturan her Danimarka vatan daşı ulusal sigorta sistemine
tabi olduğundan ölüm aylığından yararlanma konusunda özel kurallar
mevcut değildir. Şu farkla ki, ek aylık rejiminden (ATP) yalnız ücretliler
yararlanır. Bu rejimden yararlanmada yukarda belirtildiği gibi bağımsız
çalışanların önceden ücretli bir faaliyet icra etmiş olmaları ile birlikte sigortalılıklarını isteğe baplı olarak devam ettirmeleri olanağı vardır.
8. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları : Bu sigorta kolları bağımsız çalışanlara yalnız balıkçılık ve denizcilik sektörlerinde çalışmaları halinde uygulanır.
9. Aile Yardımları
: Bu sigorta kolu hem bağımsız çalışanlara hem de ücretlilere uygulanır.
Yardımları
10. İşsizlik
: İşsizlik sigortası isteğe bağlıdır. Bağımsız çalışanların kendileriyle ilgili özel işsizlik sandıkları vardır. Bağımsız çalışanlar işsizlik yardımlardan
ücretlilerle aynı haklara sahip olarak ancak 4 haftalık bir bekleme süresi
ile yararlanabilirler.
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KONULAR

FİNLANDİYA

TEMEL İLKELER

: Finlandiya’da bağımsız çalışanlar ülkede diğer herkesle aynı sosyal koruma ilkesine dayanan sistem kapsamındadırlar; başka bir deyişle, bağımsız çalışanlar, ücretliler ve tüm diğer kişiler ancak Finlandiya’ da oturmaları halinde rejimden yararlanırlar: Bu cümleden olarak bu kimselere
sağlık yardımları, hastalık ve analık yardımları, aile yardımları,işsizlik
yardımları ile ulusal malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımları bütün oturanlarla aynı kurallar ve koşullar dahilinde sağlanır.Ayrıca, her çalışan kişi,
ister bağımsız çalışan, ister ücretli çalışan olsun, gelir durumuna bağlı bir
aylık rejimi kapsamına girer.Gelire bağlı iş kazaları ve işsizlik yardımları
özel düzenlemeye tabidir.
TARIMDA VE TARIM DIŞINDA
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Rejimde sağlanan yardımlar, aşağıdaki istisnalar hariç, genel rejim kurallarına göre finanse edilir:
* Tarım bağımsız çalışanları ile ilgili olarak, genel rejimde uygulanan
bekleme süresini kapsayan hastalık ek yardımları devletçe karşılanır.
Bağımsızların gelir durumlarına bağlı aylıkları büyük ölçüde primlerle
finanse edilir, bakiyeyi devlet karşılar (2000 yılında %9). Buna karşılık, anılan kimselere ait yardımları esas itibariyle devlet finanse eder.
(2000 yılında devlet katılımı %75). Fark sig ortalı primleri kapsamına girer.Tarım bağımsız çalışanlarına ilişkin iş kazaları yardımlarının
finansmanında sigortalı ve devlet eşit olarak %33,8 oranında prim
öder. Kalan kısım diğer sigorta sistemlerinden transfer edilen ödemeler karşılanır.
2. Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları : Sağlık yardımlarından yararlanmada aranan koşul sadece
Finlandiya’ da oturma ile ilgilidir. Bu nedenle bağımsız çalışanlar bir ayırım sözkonusu olmaksızın ücretlilerle aynı koşullar ve kurallar dahilinde
yardımlardan yararlanırlar.
3. Hastalık ve Analık Para Yardımları: Finlandiya’ da oturma hastalık ve analık para yardımlarından
yararlanmanın tek şartıdır. Tarım bağımsız çalışanları için, zorunlu ek sigorta rejimi vardır. Bu rejimde aranan staj süresi genel rejimle aynıdır.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Bütün bağımsız çalışanlar ücretlilerle aynı uzun süreli yardımlardan yararlanırlar.
5. Malüllük,Yaşlılık
ve Ölüm
: Bu riskler iki rejim kapsamına girer: 1) Ulusal aylık rejimi (bağımsız çalışanlar ve nüfusun diğer kesimleri için geçerlidir), 2) Gelirlere dayalı
aylık rejimi (aylık konusunda bağımsız çalışanlar ve tarım işletmecileri
için özel hükümlerin uygulandığı rejim). Bağımsız çalışan bir kimse en az
4 ay süre ile bir mesleki faaliyet icra etmişse ve 2001 yılına ilişkin yıllık
gelirleri en az 30.133 FIM olarak takdir edilmişse aylık sigortasına zorunlu olarak sigortalanmakla yükümlüdür. Tarım alanında çiftçilik yapanlar,
balıkçılar ve ren geyiği yetiştiricileri için gelirlere dayalı aylık sigortası,
çiftlikte 5 hektardan fazla ekilebilir arazi varsa ve ilgili kimsenin yıllık gelirleri 2001 yılı için en az 15.067 FIM olarak hesaplanmışsa, zorunludur.
6. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
: Bağımsız çalışanlar , iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı isteğe bağlı olarak sigortalanabilirler. Kapsam ücretlilerle aynıdır. Tarım bağımsız
çalışanları için zorunlu sigortalılı sözkonusudur.
7. Aile Yardımları
: Aile yardımları, genel rejime tabi yardımlar olarak, bütün ailelere, ücretli
ve ücretsiz çalışanlara ve nüfusun diğer kesimlerine uygulanır.
8. İşsizlik
: Bağımsız çalışanlar işsizlik sigortası için bir BAZ SİGORTA kapsamındadırlar. 1955 yılından beri, bağımsız çalışanlar yardımların gelirlere bağlı
olduğu sigorta rejimine isteğe bağlı olarak sigortalanabilirler ve böylece
(bağımsız çalışanların durumuna uyarlanan kurallarla örneğin işsizliğin
bu kimselerle ilgili tanımı bakımından uygulanan kurallarla), işsizlik özel
fonunun mensupları sıfatıyla işsizlik ödeneği için gerekli koşulları yerine
getirebilirler.
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KONULAR

FRANSA

TEMEL İLKELER

: Bağımsız çalışanların sosyal korunması özel düzenlemelere konu teşkil
eder. Tarım bağımsız çalışanları tarım rejimine tabi olup Tarım Sosyal
Mütüalite Sandığına kendilerini sigortalı olarak kaydettirirler, hastalık
sigortasıiçin bağımsız çalışanlar rejimini yönetmeye yetkili sigorta kuruluşlarından birini seçmekte serbesttirler.Tarım dışı bağımsız çalışanlar
aynı özerk hastalık / analık sigortası rejimine tabidirler. Malüllük,yaşlılık,
sigortalılık konusunda zanatkârlar için bir özerk rejim ve ölüm sınai ve
ticari meslek erbabı için ayrı bir özerk rejim mevcuttur.
1.TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1/1.Finansman
: Fransa’ da işletme âmirliği rejimine işletme ortakları ve işletmeyekatılan aile bireyleri zorunlu olarak tabidirler. Şu kadar ki, tarımsal işletme
veya işyerinin en azından sigortaya tabi olma eşiğine eşit düzeyde önemi
vardır. İşletmeci primleri mesleki gelir üzerinden hesaplanır. Uygulanan
oranlar şöyledir:
* AMEXA ( hastalık, malüllük, analık ) : Yıllık sosyal güvenlik tabanının 6 katı ile sınırlı olarak %8,13 ;
* Yaşlılık Sigortası: Sosyal Güvenlik tavanı ile sınırlı olarak %8,44 artı
%3,20, mesleki gelir üzerinden %1,29;
* Dulluk Sigortası: Mesleki gelir üzerinden %0,10;
* Aile Ödenekleri: Mesleki gelir üzerinden %4,36.
Kararname ile ulusal kademede tespit edilen bu primlerle ilgili olarak
oranı Bakanlık karar ile her departmanla ( idari bölüm ) ilgili kademe
düzeyinde tespit edilen ek primler sözkonusudur.
Not: Sosyal Güvenlik Tavan Miktarı: 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren
her yıl temmuz ayında Valilik kararı ile tespit edilmektedir.Aylık miktarı
14.700 FRF, yıllık 176.400 FRF olarak belirlenmiştir. İşletmeciler ücretliler gibi CSG ve CRDS de öderler.
1/2 . Hastalık ve Analık
Sağlık Yardımları
: Sağlık yardımları giderlerinin iadesi sözkonusu olduğundan sağlık yardımları genel rejimde ücretlilere sağlanan yardımlara tekabül eder. Sigortalının katılımı hekim ücretleri için %30, yatarak tedavilerde %20,
analık hallerinde %0 dır.
1/3 . Hastalık ve Analık
Para Yardımları
: Hastalık sigortası uygulamasında günlük ödenek sözkonusu değildir. Analık halinde, işletme çalışmalarından çiftçilik ikame hizmetlerinin yerine
getirilmesinde yapılan giderleri karşılamak üzere asgari 7 gün ile azami
56 gün veya bazı şartlarla 98 gün arasında ikame ödeneği ödenir.
1/4 .Uzun Süreli Yardımlar: Bu konuda özel bir sigorta (bağımlılık sigortası) mevcut değildir.
1/5 .Malüllük
: Malüllük aylığı talebinde bulunabilmek için, sigortalı 60 yaşın altında olmalı, tarımsal bir mesleki faaliyeti tamamen icra edebilecek durumda
bulunmamalı veya çalışma gücünü 2/3 oranında azaltan bir malüllüğe
sahip olmalıdır. Ayrıca, riskin meydana geldiği tarihte AMEXA’ ya en az
12 aydan beri sigortalı olarak kayıtlı bulunmalıdır. Malüllük aylığının miktarı tam malüllük için yılda 23.614 FRF, kısmi malüllük için yılda 13.937
FRF’den ibaret maktu bir miktardır. Ayrıca ,eğer malül sigortalı günlük
yaşamını düzenli olarak sürdürebilmek için üçüncü kişnin yardımına
muhtaç durumda ise malüllük aylığı ile birlikte yılda 68.712,21 FRF ödenebilir.
1/6 .Yaşlılık
: Yaşlılık aylıkları 60 yaşından itibaren 1 yıllık sigortalılık süresi koşulu ile
sağlanabilir.60 yaşındaki sigortalının tam oranlı yaşlılık aylığı alabilmesi
için en az 150x3 ay sigortalılık süresinin bulunması gerekir. İşletme veya
işyeri sahibinin yaşlılık emekli aylığı 150x3 ay sigortalılık süresi için yılda
18.021 FRF tutarında maktu bir miktara eşit olup ilgiliye ayrıca cari yılın
emeklilik puan değerinin mesleki yaşam boyunca kazanılan puan sayısı
ile çarpılması suretiyle hesaplanan bir nisbî emekli aylığı ödenir.
1/7 . Ölüm
: Ölüm yardımından yararlanabilmek için, geride kalan eşin en az 55 yaşında olması, ölen sigortalı ile en az 2 yıllık evlilik süresinin bulunması
koşuldur. Ölen sigortalının da ölüm tarihi itibariyle emekli aylığına hak
kazanmış veya hak kazanabilecek durumda olması veya en az 3 aylık sigortalılık süresinin bulunması gerekir. Rücu aylığının miktarı ölen
sigortalının yararlanmakta olduğu veya yararlan ması gereken yardım
miktarının %54’üneeşittir;bu yardımın ödenmesi genel rejimde olğu gibi
“birleşme “ kurallarına tabidir.
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1/8. İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları

: Tarım işletmecileri mesleki kazalar ile özel yaşam kazaları bakımından ve
meslek hastalıkları yönünden anılan sigor ta kollarına kaydolmak zorundadırlar. Bu sigortalar, ilgililerin herhangi bir katılımı sözkonusu olmaksızın, kaza veya meslek hastalığı halinde ilaç ve tıbbi tedavi giderlerini,
tıbbi cihaz giderlerini fonksiyonel işe alıştırma giderlerini karşılar. Tam
işgöremezlik sözkonusu olduğunda ilgiliye malüllük aylığı da bağlanabilir.
1/9. Aile Yardımları
: Tarım işletmecilerine ilişkin aile yardımları genel rejim kuralları ile aynı
kapsam ve koşullarla sağlanır ve Tarım Sosyal Mütüalite Sandıkları tarafından yönetilir ( Mütüalite deyimi Fransız sistemine has bir deyim olup
zorunlu veya isteğe bağlı özel sigorta kuruluşu anlamına gelir ).
1/10. İşsizlik
: Tarım bağımsız çalışanları için özel sosyal koruma rejimi yoktur.
II.ESNAF VE SANATKÂRLAR, TACİRLER
Bağımsız bir faaliyet icra eden çalışanlar sosyal olarak tescil edilirler ve
ilgili kuruluşlar nezdinde sigorta primlerini kendileri belirlerler. Aşağıdaki
kimseler zorunlu sigortalılığa tabidirler:
* Fransız Meslekler Listesi’ne kayıtlı işletme âmirleri ve bunların işletme
faaliyetlerine katılan aile yardımcıları;
* Ticaret siciline veya tacir sıfatıyle bir mesle ki vergiye kaydolmayı
gerektiren bir sınai veya ticari faaliyet icra eden kimseler.
2/1. Finansman
2/1/1.Hastalık/Analık
Sigortası
: %6,5 ( %0,6 sı sosyal güvenlik tavanı“ 179.400 FRF “ ile sınırlı olarak )
ve %5,9 ( sosyal güvenlik tavanının 5 katı <<897.000 FRF >> ile sınırlı
olarak )
2/1/2. Yaşlılık Sigortası
: Esnaf ve Sanatkârlar İle Tacirlere Uygulanan Baz Rejim: %16,35 (
sosyal güvenlik tavanı ile sınırlı olarak ). Ayrıca esnaf ve sanatkârlar sosyal güvenlik tavanının 4 katı ile sınırlı olarak mesleki gelirlerinin %6’ sına
eşit “zorunlu ek emeklilik primi “öderler.Tacirlere gelince, bunlar zorunlu
ek ödenek sigortasına tabi değildirler, bununla birlikte tacirlerin eşi için
öngörülen ek aylıkla ilgili olarak sosyal güvenlik tavanının 1/3 ini aşmayan gelirleri üzerinden %2,5 oranında ve 1/3 ile tavan miktar arasındaki
pay üzerinden %3,95 oranında prim öderler.
2 /1/3.Malüllük Sigortası : Tacirler için : Yılda 900 FRF ( 868 FRF’ si malüllük sigortası için 32 FRF’
si ölüm sigortası için ).Esnaf ve sanatkârlarla ilgili olarak:
Sosyal güvenlik tavanı ile sınırlı mesleki gelirin %2 si.
2 /1/4. Aile Yardımları
: Esnaf ve sanatkârlar ve tacirlerle ilgili olarak toplam mesleki geliri
%5,4 ü.
Esnaf ve sanatkârlar ve tacirler ücretlilerle aynı koşullar ve kurallar dahilinde CSG’ ye tabidirler ve CRDS’ ye mesleki gelirleri üzerinden ödeme
yaparlar.
2/2. Hastalık ve Analık
Sağlık Yardımları
: Esnaf ve sanatkârlar ve tacirler hastalık ve analıkla ilgili tek rejime tabidirler. Hastalık sigortası yardımları genel rejimde olduğu gibidir.
2/3. Hastalık ve Analık
Para Yardımları
: Hastalık ve analık nedeniyle işe ara vermelerde, tacirlere olduğu gibi
sanatkârlara da yatarak tedavilerde 3 günlük, hastalık ve kaza hallerde
7 günlük bekleme süresinden sonra günlük ödenek verilir. Bu ödeneklerden yararlanmak için, işgöremezliğin tespit edildiği tarihte bağımsız çalışanlarla ilgili hastalık sigortasına kayıtlıolmak ve primlerini günü
gününe ödemiş olmak zorun dadırlar.Yardımlar yılda iki tarih arasında
aralıklı olarak işi bırakma hallerinde 90 gün için sağlanır. Ödenek miktarı primlerin hesabında nazara alınan son 3 yılın ortalama yıllık mesleki
gelirin 1/720 sine eşittir. Azami miktar 249 FRF olarak belirlenen sosyal
güvenlik tavanının 1/720 si, asgari miktar 100 FRF olarak belirlenen sosyal güvenlik tavnının %40 ının 1/720 sidir. Analık sigortası çerçevesinde işletme âmiri durumunda bulunan kadınlara maktu analık dinlenme
ödeneği alırlar. Miktarı doğumlarda 14.950 FRF, evlatlık edinmelerde işi
bırakma zorunluluğu sözkonusu olmaksızın 7.474 FRF’dir. Sözü edilen
kadınlara aralıksız en az 30 gün süre ile tamamen işlerini bırakmış olmaları koşulu ile maktu günlük ödenek verilir. Maktu günlük ödeneklerin
miktarı primlerin hesabında esas alınan aylık tavanının 1/60’ına eşittir.
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2/4. Uzun Süreli
Yardımlar
2/5. Malüllük

2/6. Yaşlılık

2/7 . Ölüm

2/8 . İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları
2/9 . Aile Yardımları
2/10 . İşsizlik

: Bu konuda özel bir koruma sistemi yoktur.
: Esnaf ve Sanatkârların Malüllük Aylığı: Aylıktan yararlanmak için, 60
yaşın altında olmak ,rejime en az 1 yıl prim ödemiş olmak, primleri günü
gününe ödemiş bulunmak ,90 gün süre ile işi bırakmış olmak gerekir.
Meslekte işgöremezlikle ilgili malüllük aylığının miktarı ilk 3 yıl zarfında
tavanlı ortalama yıllık gelirin %50 sine ve izleyen yıllar için aynı miktarın
%30 una eşittir. Tam ve kesin işgöremezlik hallerinde, aylığın miktarı
tavanla sınırlı olarak yıllık mesleki faaliyette elde edilen gelirin %50’sine
tekabül eder.
Sanayi ve Ticaret Erbabının Malüllük Aylığı:
Bu aylıktan yararlanmak için, sigortalının mahiyeti ne olursa olsun kendisini tüm ücretli faaliyetini yapmaktan alıkoyan tam ve kesin bir işgöremezlik derecesine sahip olması gerekir. Aylığın miktarı tacirler için yılda
40.804 FRF’ dir. Aylık sahibi, yaşamını düzenli olarak sürdürebilmek için
üçüncü kişinin yardımına muhtaç durumda ise, tacirler ve sanayiciler için
olduğu gibi aylıkla birlikte 70.574, 99 FRF tutarında bir ek yardımdan
yararlanır.
: Sanayi ve ticaret kesimindeki bağımsız çalışanlara ilişkin özerk rejimde
uygulanan kurallar << aylığın tasfiyesi, staj süresi, ortalama yıllık gelirin
belirlenmesi ve diğer konular yönünden >> genel rejimle aynıdır. Aylık
mik tarının hesaplanmasında 1973 yılından sonra genel rejim kuralları
uygulanmaya başlanmıştır. Esnaf ve sanatkârlar ile tacirlere uygulanan
rejim, sanatkârlara ait rejimin puan hesabına dayalı ücretlendirilmiş bir
zorunlu ek aylığı öngörmesi ölçüsünde farklılık gösterir. Sanayiciler ve
tacirlerle ilgili rejim birlikte yaşayan eş için bir aylık zammın ödenmesini
öngörür.
: Esnaf ve sanatkârlar , sanayiciler ve tacirlerle ilgili rejimlerde rücu aylığı
almak için genel rejim kuralları uygulanır. Ölüm aylığına, sigrtalının öldüğü tarih itibariyle onunla en az 2 yıldan beri evli olup 55 yaşında bulunan
dul eş hak kazanır. Baz rejimde uygulanan rücu aylığı sigortalı haklarının
%54 üne tekabül eder. Her iki baz rejimde de “ birleşme” kuralları uygulanır.
: Bu riskler için zorunlu rejim yoktur. Ancak, ilgililer ücretlilere uygulanan
hükümlerden yararlanmak üzere rejime isteğe bağlı olarak sigortalanabilirler.
: Sanayiciler ve tacirler gibi esnaf ve sanatkârlar da genel rejim sandıklarından bu rejimde sağlanan aile yardımlar için talepte bulunabilirler.
: Tacirler esnaf ve sanatkârlar için işsizlik sigortası mevcut değildir.
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KONULAR

HOLLANDA

TEMEL İLKELER

: Hollanda sosyal güvenlik genel rejimi bütün Hollanda’ da oturanları kapsar. Ancak, bazı bağımsız çalışan grupları için özel düzelemeler vardır.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Tarım bağımsız çalışanları ve tarım dışı bağımsız çalışanlarla ilgili finansman kuralları şöyledir: Aile yardımlarının finansmanının vergi yoluyla
sağlanmasını öngeren Aile Yardımları Hakkında Genel Yasa hariç olmak
üzere, ulusal sigorta rejimleri sabit miktar olarak gelir vergisi ile birlikte
tahsil edilen primlerle finanse edilir. Bağımsız çalışanların malüllük sigortası yardımları da primlerle karşılanır.
2. Hastalık ve Analık
Sağlık Yardımları
: Hastalık sağlık yardımları konusunda, İstisnai Tıbbi Giderler Hakkında
Kanun (AWBZ) bütün oturanlara ve bu nedenle bağımsız çalışanlara da
uygulanır. Bağımsız Çalışanların İşgöremezlik Ödenekleri Hakında Kanun
(WAZ) uyarınca sigortalı olup vergiye tabi gelirleri belirli bir asgari düzeyi
(2001 yılında 42.000 NLG) aşmayan kimseler Hastalık Sigortası Kanununa (ZEW) göre sigortalıdırlar. Analık halinde, bağımsız çalışanlar diğer
oturanlarla aynı koşullar dahilinde yardım talebinde bulunabilirler.
3. Hastalık Ve Analık Para Yardımları: Hastalık günlük ödenekleri konusunda, bağımsız çalışanlarla ilgili koruma rejimi yoktur. Bağımsız Çalışanların İşgöre mezlik Ödenekleri
Hakkında Kanuna (WAZ) göre sigortalı olan kadınlar 16 hafta süre ile,
asgari ücretin en az %100 ü oranında ( eğer bu ücret ilgilinin elde ettiği
gelirlere tekabül ediyorsa veya onun altında ise ), analık yardımlarına
hak kazanırlar.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Bu yardımlar İstisnai Tıbbi Giderler Hakkında Kanun (AWBZ) kapsamında
olup bütün oturanlara ve bu nedenle bağımsız çalışanlara da uygulanır.
5. Malüllük
: 1 ocak 1998 tarihinden beri bağımsız çalışanlarla ilgili bir malüllük sigortası yürürlüktedir. (Bağımsız Çalışanların İşgöremezlik Ödenekleri
Hakkında Kanun “WAZ”). Malüllük yardımlarından yararlanmak için %25
oranında işgöremezlik derecesi yeterlidir. Bu yardımların miktarı 116,97
tutarındaki günlük baz miktarın %21’ i ile %70’i arasında değişir.
6. Yaşlılık
: Bağımsız çalışanlar tüm diğer oturanlar gibi yaşlılık yardımlarından yararlanırlar.
7. Ölüm
: Yaşlılık gibi.
8. İş Kazaları Ve
Meslek Hastalıkları
: Hollanda’ da iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili bir özel rejim yoktur. Bu riskler hastalık sigortası, malüllükten ileri gelen işgöremezlik sigortası ve ölüm sigortası kapsamındadır.
9. Aile Yardımları
: Yaşlılıkta olduğu gibi.
10. İşsizlik
: Bağımsız çalışanlar işsizliğe karşı sigortalı değildirler; işsizlik sigortasını
yöneten kanunlar yalnız ücretlilere uygulanır.
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KONULAR

İRLANDA

TEMEL İLKELER

: İrlanda’ da bağımsız çalışanlara ilişkin sosyal koruma; hastalık ve analık
sağlık yardımları, analık para yardımları ve yaşlılık bölüm yardımları ile
aile yardımları içingenel rejim çerçevesindeuygulanır.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Tarım bağımsız çalışanları ile tarım dışı bağımsız çalışanlardan hastalık
ve analık sağlık yardımları için prim alınmaz. Bununla birlikte, bağımsız çalışanlar ücretliler gibi ( yılık gelirleri 14.560 IEP’ nin üstünde ise )
gelirleri üzerinden %2 prim öderler. Yaşlılık, analık ve ölüm risklerinin
finansmanında bağımsız çalışanlar yılda 26.050 IEP’ yi geçmemek üzere
gelirlerinin %5,0 ını prim olarak öderler. Yılık gelirlerinin ilk 1.040 IEP’lik
dilimi primden bağışıktır. Ödenen asgari prim miktarı 215 IEP olup aile
yardımları vergi ile finanse edilir.
2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları
: Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır.
3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları
: Hastalık para yardımları için koruma rejimi yoktur. Analık para yardımları
genel rejim kurallarına göre sağlanır.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Bağımlılık sigortası çerçevesinde uzun süreli yardımlar genel rejim mevzuatına tabidir. Bağımsız çalışanlara bakan kimseler için üçüncü kişi ek
ödeneği verilmez.
5. Malüllük
: Bağımsız çalışanlar için özel bir koruma rejimi yoktur.
6. Yaşlılık
: Bağımsız çalışanlar genel rejim kurallarına göre sağlanan primli yaşlılık
aylığından yararlanırlar. Aylık 66 yaşından itibaren ödenir ve ilgilinin tüm
alacak kaydedilmeslekî yaşamı boyunca ödediği veya hesabına
diği primler sayısına dayanır. 65 yaşından itibaren aylık talebinde bulunulamaz.
7. Ölüm
: Ölüm yardımları genel rejim kurallarına tabidir.
8. Aile Yardımları
: Ölüm yardımları gibi.
9. İşsizlik
: Bağımsız çalışanlar için işsizlik koruma rejimi yoktur.
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: Tarım bağımsız çalışanları için (aylık sahipleri, aile bireyleri ve benzeri
kimseler dahil) özel rejim (R.E.A) sözkonusudur. Eğer mülki taksimatla
ilgili prime uygun olarak ve yürürlükte olmayan bir sığır ve davar bakım
sözleşmesine göre bağımsız çalışanlar 50.000 ESP’ yi aşmayan ve 1982
yılı için geçerli olan bir kurala göre vergiye tabi gelir alıyorlarsa, bütün
bağımsız çalışanlar için bir özel rejim (R.E.T.A) uygulanır.
1. TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1/1. Finansman
: Tarım bağımsız çalışanlarına uygulanan rejimin finansmanında şu kural
uygulanır: Hastalık ve analık sağlık ve para yardımları, malüllük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları sağlık yardımları, aile yardımları toplu oranı belli bir
matrah üzerinden%18,75 ten ibaret olan primlerle finanse edilir. 2001
yılında bu oran üzerinden tahsil edilen prim tutarı ayda 93,570 ESP olarak belirlenmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı ayda aynı
matrah üzerinden %1 dir. Hastalık para yardımları için rejime tabi olma
isteğe bağlı sigortaya dayanır. Bununla ilgili prim oranı%2,7 dir.
1 /2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları
: Zorunlu sigortalılık sözkonusudur. Rejim Ulusal Sağlık Kurumu (INSALUD) ve ulusal toplulukların mütekabil kuruluşları tarafından yönetilir ve
aşağıdaki yardımlar sağlanır:
* Ayakta tedaviler, diş tedavileri (yalnız diş çekimleri), yalnız iş kazası
ve meslek hastalığı hallerinde diğer tüm tedaviler , ilaç ve protez bedellerinin ödenmesi ve iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde plastik
cerrahi.
1/3 . Hastalık Ve Analık
Para Yardımları
: Tarım bağımsız çalışanları kendilerine özgü isteğe bağlı sigortadan bir
özel rejim çerçevesinde yardım alırlar. Normal hastalık halinde, para
yardımlarından yararlanmak için asgari staj süresi 180 gündür. Yardım
14 günlük bir bekleme süresinden sonra talep edilebilir ve normal hastalık veya meslekle ilgisi olamayan bir hastalık halinde 15 ila 20 günlük
referans miktarının %60’ ına, 21. günden itibaren %75’ ine yükseltilir. İş
kazası veya meslek hastalığı halinde ödenek miktarı 15. günden itibaren
%75 oranında ödenir. Yardımların süresi başlangıçta 12 ay olup 6 ay uzatılabilir. Bu özel rejim aynı zamanda 16 hafta ( çoğuz doğum halinde 18
hafta ) süre ile ödenen analık para yardımlarını da içerir. Miktarları aylık
prim matrahına tekabül eder, sigortalılık zorunludur.
1 /4. Uzun Süreli
Yardımlar
: İspanya mevzuatında bu yardımlar için koruma rejimi yoktur.
1 /5. Malüllük
: Malüllük sigortası zorunludur. Malüllük aylığına hak kazanmak için sigortalının riskin meydana geldiği tarihte asgari bir staj süresini kanıtlaması
gerekir. Genel rejimin aksine yaşa göre değişen sürekli tam malüllük
halinde %9 oranında bir ilave zam ödenmez.
1 /6. Yaşlılık
: Özel rejimde uygulanan yaşlılık sigortası zorunlu olup esas itibariyle genel rejime tekabül eder. Yaşlılık aylığı 65 yaşında alınabilir.
1 /7. Ölüm
: Bu sigorta kolu için uygulanan özel rejim zorunlu sigorta esasına dayanır.
Hak sahipleri genel rejim kurallarına göre korunur.
1.8. İş Kazaları ve
Meslek Hastalıkları
: Zorunlu sigortalılık sözkonusudur. Yardımlar sürekli veya geçici işgöremezlik hallerinde ve sigortalının ölümünde asgari bir sigortalılık süresi
aranmaksızın hak sahiplerine ödenir.
1 /9.Aile Yardımları
: Özel rejimde aile yardımları genel rejim kurallarına tabidir. Finanse edilmeyen yardımlar kabul edilmez ( örneğin, prim ödeme süresi olarak ebeveynle ilgili ilk izin yılı çocukları ile meşgul olmayı arzu eden çalışanlar
için istihdam tahsisi sözkonusu ise nazara alınır ).
1 /10. İşsizlik
: İşsizlik yardımları sağlanmaz.
II. ESNAF VE SANATKÂRLAR
VE TACİRLER
: Bağımsız çalışanlar ( R.E.T.A. ) için özel rejim geniş ölçüde tarım bağımsız çalışanlarına uygulanan rejime tekabül eder.
2 /1.Finansman
: Hastalık ve analık sağlık yardımları, malüllük yardımları, yaşlılık, ölüm
ve aile yardımlarının finansmanı için belirli bir prim matrahı üzerinden
%26,5 oranında toplu kesinti yapılır.Sigortalı prim matrahını her yıl tespit edilen bir alt ve üst sınır arasında seçer. Hastalık ödenekleri için özel
rejimde isteğe bağlı olarak sigortalanmak olanaklı olup bu takdirde toplu
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2 /2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları

2 /3.Hastalık Ve Analık
Para Yardımları

2 /4. Uzun Süreli
Yardımlar
2 / 5. Malüllük

2 /6. Yaşlılık

2 /7. Ölüm
2 /8. İş Kazaları Ve
Meslek Hastalıkları
2 /9. Aile Yardımları
2 /10.İşsizlik

prim %28,3 oranında tahsil edilir. İş kazası ve meslek hastalığı riskleri
özel rejim kapsamına girmez. 2001 yılında bazı sınırlar dahilinde bizzat
yararlanıcı tarafından seçilmiş olan prim matrahı asgari 118.470 ESP ile
azami 415.950 ESP arasındadır.
: Zorunlu sigortalılık sözkonusudur. Tescilli ve sigortalı olan bağımsız çalışanlar ile aylık sahipleri, aile bireyleri ve benzeri kimselerin hak kazandıkları hastalık ve analık sağlık yardımları ayakta ve yatarak tedavileri,
%40 katılımla ilaç bedellerini, tedavi yardımları ile protezleri kapsar. Diş
tedavileri yalnız çekimlerle sınırlıdır. Analık yardımları,tüm sağlık ve tedavi yardımları ile sağlık hizmetlerini ve %40 katılımla ilaç bedellerini
kapsar.
: Sigortalının bu riski isteğe bağlı sigorta yoluyla seçmesi halinde, son
15 yıl zarfında asgari 180 gün sigortalılık süresinin bulunması koşulu
ile 14 günlük bekleme süresinden sonra hastalık para yardımlarından
yararlanması mümkündür. Yardımlar 15.gün ile 20. gün arasındaki prim
matrahının %60 ına, 21. günden itibaren %75ine eşittir. Para yardımları
en çok 12 ay için sağlanır ve tedavinin uzatılmasının gerektiği hallerde
bu süre 6 ay uzatılabilir. Analık halinde,para yardımlarından yararlanma vesayet veya evlatlık kararından önceki son 5 yıl zarfında en az 180
gün süre ile zorunlu sigortaya tabi olmayı gerektirir. Yardımların miktarı
prim matrahının %100 üne eşit olup doğumun ilk gününden itibariyle
18 haftalık süre ile sınırlıdır.
: İspanya mevzuatında bu konuda koruma sistemi mevcut değildir.
: Kazalar hariç zorunlu rejimde yardımların tahsisi riskin meydana geldiği
tarihte sigortalının yaşına göre değişen asgari bir staj süresinin geçmiş
olmasına bağlıdır. Genel rejimin aksine kısmi malüllük hallerinde hiçbir
yardım sağlanmaz. Sürekli tam malüllükte %20 oranında ek aylık zammı
ödenmez.
: Zorunlu yaşlılık sigortasından sigortalılara genel rejimdeki kurallar ve koşullarla en az 15 yıllık bir staj süresinin geçmiş olması kaydıyle yaşlılık
aylığı bağlanır.Bazı durumlar hariç,65 yaşından önce emekliliğe hak kazanılmaz.
: Ölüm halinde hak sahiplerine genel rejim kuralları uygulanır.
: Bağımsız çalışanlara uygu lanan özel rejim, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde yardım sağlanmasını öngörmez.
: Aile yardımları genel rejim çerçevesinde sağlanır. Finanse edilmeyen yardımlara ilişkin kurallar tarım bağımsız çalışanları ile aynıdır.
: Özel rejimde işsizlik sigortası uygulanmaz.
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Sosyal koruma sistemi esas itibariyle ulusal sigorta ilkesine dayanır. Bu nedenle kapsama giren kimseler grubu özel bir sosyal konuma göre tanımlanmamış olup bağımsız çalışanlarla ücretli grupları arasında hiç bir fark yoktur. Tarım bağımsız çalışanları ile sınai ve ticari alanında bağımsız çalışanlar
yukarıdaki nedenlerle genel rejimde sosyal koruma kurallarına tabidirler.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Bütün bağımsız çalışanlarla ilgili finansman konusunda genel rejim uygulanır.
2. Hastalık Ve Sağlık
Yardımları
: Yardımlardan yararlanmak için tek koşul İsveç’ te oturmaktır. Bağımsız çalışanlar bu nedenle hiç bir ayırım sözkonusu olmaksızın ücretlilerle
aynı kurallar ve koşullarla sağlık yardımlarından yararlanırlar.
3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları
: Para yardımlarından yararlanmada, bağımsız çalışanların ücretli çalışanlar gibi zorunlu sigortaya tabi olmaları koşuldur. Bununla birlikte,anılan
iki grup için bazı ılımlı düzenlemeleri içeren mevzuatlar vardır: Örneğin
ücretliler para yardımlarını 1 günlük bir bekleme süresinden sonra aldıkları ve hastalıkla ilgili yardımları olayın ikinci gününden başlayarak talep
edebildikleri halde,
bağımsız çalışanlar yardımlardan 3 gün veya 30 günlük bir sürenin geçmesinden sonra yararlanmak gibi bir seçme hakkına sahiptirler. Analık
para yardımlarının sağlanması sadece İsveç’ te oturma koşuluna bağlıdır; bu nedenle bağımsız çalışanlara iki grup arasında herhangi bir ayırım yapılmaksızın ücretlilerle aynı koşullar dahilinde yardım sağlanır.
4. Malüllük
Yaşla ilgili bazı koşullar dışında, İsveç’ te oturmak malüllük aylığı için tek
koşuldur.
5. Yaşlılık
Yaşlılığın korunması ile ilgili iki rejim vardır: 1) Ulusal aylık rejimi,2) Ek
aylık rejimi. Ulusal aylıktan yararlanmada ücretlilerle bağımsız çalışanlar arasında bir farklılık sözkonusu olmaksızın İsveç’ te oturmak temel
koşuldur. Bu nedenle bağımsız çalışanlar aynı korumadan yararlanırlar.
Ek aylığa gelince, bu aylık için mesleki faaliyetten elde edilen gelirlere
dayalı bir ayrı ek sigorta rejimi sözkonusudur. Bu aylık da her iki grup için
eşdeğer kuralları içerir.
6. Ölüm
: Yaşlılık sigortasında olduğu gibi, geride kalanların korunması da ölüm
sigortası çerçevesinde sosyal statüye göre bir farklılık öngörmez. Ulusal
sigorta sisteminde, bağımsız çalışanlar İsveç’ te oturma koşuluna dayalı
olarak kapsam dahilindedirler.Bu nedenle, ek aylık rejimlerinin sağladığı
olanaklardan ücretlilerle aynı koşullar dahilinde yararlanırlar.
7. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
: Bu sigorta kolları bir mesleki faaliyet icra eden tüm kişileri zorunlu olarak
kapsar: bu nedenle rejim ücretliler gibi bağımsız çalışanları da ilgilendirir.
8. Aile Yardımları
: Bu yardımlar için genel rejim kuralları uygulanır. Aile yardımları genel
rejime tabi yardımlar olarak, bütün ailelere, yani bağımsız çalışanlara,
ücretlilere ve nüfusun kalan kısmına uygulanır.
9. İşsizlik
Bu riskle ilgili olarak bağımsız çalışanlar için bir sosyal statü mevcuttur.
Bu kimseler kendi meslek sektölerini ilgilendiren yetkili işsizlik sigortası
sandığına sigortalı olabilirler ve bu nedenle bu sigortadan gerekli yardımları alabilirler. Ayrıca, bu kimseler gerekli koşulları taşıyorlarsa işsizlik
sosyal yardımlarından da yararlanabilirler.
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: Bağımsız çalışanlar İtalya’ da genel rejim düzenlemelerine göre hastalık
ve analık sağlık yardımları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları yardımlarından yararlanırlar. Bu kural yürürlükte olup analık para yardımları için
özel düzenlemeler uygulanır. Malüllük, yaşlılık, ölüm yardımları ile aile
yardımları için genel rejimle karşılaştırılabilir bir özel rejim mevcuttur.
Yardımlardan yararlanma koşulları konusunda bağımsız çalışanlar arasında bir farklılık yoktur.Bağımsız çalışanlar malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortalarına zorunlu olarak sigortalıdırlar. Bu sigortalar üç riski içermekte olup 1995 yılında her iki rejim halen birlikte olacak şekilde bir ulusal
raporla yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler “ yeni sistem “ adı
altında sunulmuştur.
TARIMDA VE TARIM DIŞINDA
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Tarım bağımsız çalışanları; ekilen arazi tipine ilgililerin yaş durumuna,
çalışma günleri sayısına ve sözleşmeli mesleki faaliyetten elde edilen
gelire göre değişmek üzere aşağıdaki oranlarda prim öderler
* 21 yaşından fazla normal araziler için %18,80; 21 yaşından küçük
araziler için %16,30;
* Dağlık veya avantajsız arazilerle 21 yaşından büyük araziler için
%15,80; 21 yaşından küçük olanlar için %11,30;
* 156 çalışma günü için 11.873.784 ITL (vergiye tabi gelirden);
* 208 çalışma günü için 15.873.784 ITL ( vergiye tabi gelirden );
* 260 çalışma günü için 19.789.640 ITL ( vergiye tabi gelirden);
* 312 çalışma günü için 23.747.568 ITL ( vergiye tabi gelirden).
Ayrıca, tarım bağımsız çalışanları analık için yıllık sabit miktar olarak
14.500 ITL; iş kazaları ve meslek hastalıkları için normal arazilerle ilgili olarak 992.000 ITL ve dağlık veya avan tajsız arazilerle ilgili olarak
686.960 ITL ve her çalışma günü için 950 ITL tutarında ek vergi öderler.
Arazi mülkiyeti olmayan tarım çalışanları (ortakçılar ve çiftçiler), direk
tarım çalışanları (mülkiyet sahibi çiftçiler, mesleki faaliyetlerini münhasıran veya ağırlıklı olarak icra eden müteahhitler, mesleki faaliyetlerini
normal arazilerinin en az 2 /3 si üzerinde icra eden, temel çalışma olarak tarım işletmeciliği yapan veya çalışma zamanlarının %50’ sini dağlık
veya avantajsız arazilerde geçirenler) arasında ayırım yapılır. Bu sonuncular yalnız aylıklar için prim öderler.
Ortakçılar ve çiftçiler primlerin %50 sini öderler, kalan %50 yi arazisini
ortakçıya icraya veren kişi öder. Zanatkârlar işyerinden elde ettikleri gelir
üzerinden 66.324.000 ITL’ ye kadar %16,2 oranında veya 66.324.000
ITL ile 144.263.000 ITL arasında elde ettikleri gelir üzerinden %17,2
oranında prim öderler.
Ayrıca, zanatkârlar ve ticaret erbabı analık sigortası için işyeri geliri
üzerinden 1.578 ITL ( 30 haziran 2000 tarihine kadar geçerli idi ) tutarında sabit miktar ödemekle yükümlü olup bu miktar 1 temmuz 2000
tarihinden itibaren 1.208.33 ITL’ ye dönüşmüştür. Zanatkârlar ve ticaret
erbabı vergiye tabi gelir üzerinden asgari olarak 22.688.284 ITL tutarında ve her iki kesim, şayet 1 / 1 /1996 dan önce sigortalı idiyseler azami
110.540.000 ITL tutarında prim ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.
Anılan üç grup (bağımsız çiftçiler, zanatkârlar ve ticaret erbabı) evvelce
emekli olmuşlarsa talepleri üzerine %50 oranında indirili prim ödeyebilirler, ancak bu ödeme yalnız emekli aylığı için öngörülen primler bakımından sözkonusudur Aile yardımları %100 vergi ile finanse edilir.
2. Hastalık ve Analık
Sağlık Yardımları
: Yardımlar genel rejim kural larına göre sağlanır.
3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları
: Genel kural olarak, hastalık ödenekleri için bir koruma rejimi yoktur.
Analık halinde ,kadın sigortalılar tahminî doğum tarihinden 2 ay önceden
itibaren ve doğumdan sonra 3 ay süre ile belirsiz süreli hizmet akdi ile
çalışan tarım işçilerinin aldıkları asgari ücretin %80’ine eşit bir analık
ödeneği alırlar. Yardımlar %100 oranında primlerle finanse edilir.
817

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

4. Uzun Süreli Yardımlar
5. Malüllük

6. Yaşlılık

7. Ölüm

8. İş Kazaları ve Meslek
Hastalıkları
9. Aile Yardımları

10. İşsizlik

: Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır.
: Malüllük yardımları gelir sınırlarına bağlıdır. Yardımlardan yararlanmak
için gerekli asgari sigortalılık süresi 5 yıl olup bunun en az 3 yılının son
5 yılda geçmesi gerekir. Malüllük ödeneği ve işgöremezlik aylığı miktarı
rejimde tasfiye edilen yardım miktarlarına tekabül eder.
: Yaşlılık aylığı miktarı 20 yıllık bir sigortalılık süresinden sonra prim ödeme
yıl sayısı ile referans ücretin çarpımının %2 sine ( azami, %40 ına)eşittir.
31 aralık 1992 tarihi itibariyle 15 yıldan fazla veya 15 yıla eşit bir kıdem
süresine sahip olanlar için referans ücret son 10 yılın mesleki faaliyetten
elde edilen tavana tabi gelirlerin ortalamasına eşittir. 31 aralık 1992 tarihinde 15 yılın altında kıdem süresi bulunanlar için referans ücret son 10
yıl ile tüm çalışma yılları arasında değişebilen bir süre üzerinden tavanlı
mesleki faaliyetten elde edilen gelirlerin ortalamasına tekabül eder. Referans ücretler 4 türlü sözleşmeli gelirlere bağlı olup her hizmet yılında
%1 artırılan tüketim fiyatıları endeksine göre yeniden değerlendirilir. Yeni
sisteme göre yaşlılık aylığı için asgari sigortalılık süresi 5 yıldır. Malüllük
aylığı için olduğu gibi yaşlılık aylığı için de yıllık gelirin %20 si her prim
yılı için muhasebeleştirilir. Yıllık prim miktarı yıl sonunda 5 yıllık gayri safi
milli hasılaya göre yeniden değerlendirilir.
: Gelir tavanı ve staj süreleri malüllük riski için belirtilen koşullarla aynıdır.
Dul erkek veya dul kadın evlenmemişse aktif veya pasif sigortalının aylığının %60 ını alır ( yeniden evlenme halinde iki yıllık aylık tutarında bir
maktu ödenek verilir ). Bununla ilgili yüzde oranları aşağıdadır:
Yalnız yaşayan kimse %60
Eş artı 1 yetim
%80
Eş artı 2 veya daha fazla yetim
%100
1 yetim
%70
2 yetim
%80
3 veya daha fazla yetim
%100
1 ebeveyn ( ana veya baba ) %15
2 ebeveyn ( ana ve baba ) %30
1 erkek kardeş veya 1 kız kardeş
%15
Yetimler 18 yaşına kadar, orta öğrenim yapıyorlarsa 21 yaşına kadar,
üniversite öğrenimi yapıyorlarsa veya yaşamları boyunca malül iseler 26
yaşına kadar aylık alırlar. Ebeveynler, erkek ve kız kardeşler aylıktan
emekli sigortalının başka hak sahipleri yoksa yararlanırlar.
: Yardımları genel rejim kurallarına göre sağlanır.
: Yardımlar sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu her aile bireyi için
ayda 19.760 ITL’ dir. Çocuklarla ilgili normal yardım süreleri yukar da
ölüm aylığı için belirtildiği gibi 18,21 veya 26 yaşla sınırlıdır. Ayrıca,
ailenin gelir düzeyine ve aile bireylerinin sayısına göre değişen zamlar
ödenir.
: Genel kural olarak, işsizlik riski için koruma rejimi yoktur
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LÜKSEMBURG

TEMEL İLKELER

: Bağımsız çalışanların sosyal korunması, her ne kadar özel kuruluşlar tarımda ve tarım dışında bağımsız çalışanlardan sorumlu iseler de, geniş ölçüde genel rejim çerçevesinde düzenlenmiştir. Hastalık ve analık
riskleri için yetkili kuruluşlar Tarım Hastalık Sandığı ve Serbest Meslek
Sahibi Bağımsız Çalışanlar Hastalık Sandığı olarak ikiye ayrılır. Malüllük, yaşlılık ve ölüm risklerine ilişkin koruma Tarım Aylık Sandığı ve
Zanatkârlar, Sanayi ve Ticaret Erbabı Aylık Sandığının yetki alanına girer.
Çalışmalarını bırakmış olan ve çalışmak için iş arayan bağımsızlarla ilgili işsizlik sözü edilen koruma dışında kalır. Tarım bağımsız çalışanlarına
ilişkin iş kazası ve meslek hastalığı yardımlarının sağlanmasında özel rejim uygulanır. Hastalık ve analık sağlık yardımları ve hastalık, analık,
yaşlılık, ölüm para yardımları ile ilgili olarak bağımsız çalışanlar, ücretliler
gibi, zorunlu olarak genel rejime tabidirler.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
: Çiftçiler, zanatkârlar ve ticaret erbabı ile ilgili olarak, genel prim oranı
genel rejimde olduğu gibidir.Çiftçiler için, prim yılından önceki yıl zarfında
tarım işletmesinin bitkisel ve hayvansal üretimleri üzerinden maktu
olarak tespit edilir. Diğer bağımsız çalışan grupları için prim matrahı vergi
kanununa göre meslekî gelir üzerinden maktu olarak belirlenir. Önceki yıl
için Aidatlar İdaresi tarafından tebliğ edilen gelir nazara alınır.Çiftçilerin
ödeyeceği aidatlar ekilen arazinin alanına ve ziraati mahiyetine göre tespit edilir. Daha az önemdeki işlet meler sabit prim rejimine tabidir.

2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları
3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları

4. Uzun Süreli Yardımlar
5. Malüllük
6. Yaşlılık
7. Ölüm

8. İş Kazaları Ve Meslek
Hastalıkları

9. Aile Yardımları
10. İşsizlik

: Lüksemburg’ la ilgili genel rejim tablolarında yardımlardan yararlanma
koşulları ve yardımların miktarı bakımından yer alan bilgiler genel rejim
kuralları çerçeve- sinde bütün bağımsız çalışanlar için de geçerlidir.
: Hastalık para yardımlarına hak kazanmada olayın meydana geldiği ay ile
izleyen 3 aylık sigortalılık süresi koşulu sözkonusudur.Yardım, hastalık
sırasında indirime tabi tutulan ücrete rücu etme yerine önceden deklare
edilen prime tabi ücrete rücu edilerek hesaplanır. Analık para yardımları
için, bağımsız çalışanlara genel rejim kuralları uygulanır.
: Genel rejim dışında özel kurallar uygulanmaz.
: Yardımlarla ilgili genel rejim kuralları bağımsız çalışanlara da uygulanır.
Malüllük aylığı alan kimse ayrıca bağımsız bir faaliyet icra edemez.
: Yaşlılık aylığı ile ilgili kurallar genel rejimde olduğu gibidir. Aylık rejimlerinin uygulamasından önce geçen bağımsız faaliyet süreleri 15 yıla kadar eşdeğer süreler olarak hesaba dahil edilir.
: Ölüm sigortasının uygulanmasında genel rejim kuralları çerçevesinde
işlem yapılır.

: Özel kuralların uygulandığı tarım işletmecileri hariç, diğer bağımsız
çalışanlar için, genel rejim kuralları uygulanır. Sözkonusu özel kurallar
şunlardır:
* Kaza sonucu birbirini izleyen 13 hafta için nakdi ödenek ödenmez;
* Gelirlerin hesabında farklı kurallar uygulanır, ağır yaralılar için zamlı
ödeme yapılır.
: Yardımlar genel rejim kurallarına göre sağlanır.
: Ekonomik ve mali güçlükler nedeniyle veya başka bir nedenle mesleki
faaliyetlerini bırakmak zorunda kalan bağımsız çalışanlar iş bulma bürolarına iş arayan kimse olarak kayıtlarını yaptırmış olmaları, zorunlu aylık
sigortasına en az 5 yıl süre ile sigortalı olarak kaydedilmiş bulunmaları
ve mesleki faaliyetlerini bıraktıkları tarihte Lüksemburg’ ta otur-makta
olmaları koşulu ile, işsizlik ödeneklerinden yararlanabilirler.İşsizlik mevzuatı tarımda, tarım dışı alanda ve ticari alanda ekonomik koşullarla ilgili
dönüşüm tedbirlerinden yarar lanmaları kabul edilen kimselere uygulanmaz.
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KONULAR

PORTEKİZ

TEMEL İLKELER

: Bütün bağımsız çalışanlar kendileri ile ilgili genel rejime zorunlu olarak
tabidirler. Bununla birlikte, bağımsız çalışmalarından elde ettikleri yıllık
gelirleri en yüksek asgari ücretin 6 katına eşit veya onun altında olan
bağımsız çalışanların sigortalılığı zorunlu değildir. Ayrıca, avukatlar ve
dava vekilleri bir özel sigorta sandığı kapsamına girerler. Rejim bu kimseler için iki yardım şeması öngörür: Biri zorunlu analık, malüllük, yaşlılık
ve ölüm sigortalarını, diğeri isteğe bağlı olup hastalık, meslek hastalıkları
yardımlarını ve aile yardımlarını içerir. İş kazaları ile ilgili olarak, bağımsız
çalışanlar özel sigorta şirketlerine sigortalı olarak kayıtlarını yaptırmak
zorundadırlar. Sağlık yardımları üçüncü ülke vatandaşları için karşılıklılık
esasına dayalı olarak, bütün oturanlar için yaygın ( üniversel ) mahiyette yardımlar sağlayan Ulusal Sağlık Servisinin yükümlülüğündedir.
TARIMDA VE TARIM DIŞI ALANDA
BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
1. Finansman
Tarımda ve tarım dışı alanda çalışanlarla ilgili finansman <<bağımsız çalışanlar genel rejiminin finansmanı>> olarak değerlendirilmekte olup bizzat
çalışanların yükümlülüğündedir. Prim oranları korumanın zorunlu veya isteğe bağlı olmasına göre % 25,4 veya %32 dir. Primlerin miktarı bu oranların
ulusal en yüksek ücrete endekslendiği 11 kademe arasında bağımsız çalışların şeçtikleri maktu bir ücret üzerinden yapılan hesaplama belirlenir. Eğer
bağımsız çalışanın yıllık brüt gelirleri garanti edilen en yüksek asgari ücretin
12 katının altında ise primlerin matrahı bu ücretin %50’si ile sınırlı olarak
indirime tabi tutulur.İlgililerin bağımsız çalışanlar rejiminde geçen sürelerinin ücretliler rejiminde geçen sürelerle birleşmesi halinde, kanunun bazı
şartların yerine getirilip getirilmediğinin araştırılmasına ilişkin hükümlerine
göre gerekli işlemlerin yapılmasından sonra, ilgili kimseler bu son rejime
göre prim ödemekten bağışık tutulurlar. Prim bağışıklığı aynı zamanda bağımsız faaliyet icra eden malüllük ve yaşlılık aylığı sahipleri için de sözkonusudur. Bu hak meslek hastalığı sonucu %70’ e eşit veya bunun üstünde
işgöremezlik derecesine sahip olan gelir sahiplerine de tanınır. Rejime ilk
girişte, primler ancak bağımsız mesleki faaliyetin 12. ayından itibaren ödenir. Bu önlem bağımsız faaliyetin geliştirilmesini amaçlar.
2. Hastalık Ve Analık
: Yardımlar Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda Ulusal Sağlık Servisi
Sağlık Yardımları
tarafından sağlanır.
3. Hastalık Ve Analık Para
Yardımları
: Yardımlar bazı istisnalar hariç genel rejim kurallarına göre sağlanır. İstisnalar şunlardır:
* HASTALIK: Hastalık günlük ödeneğinin tahsisinde bekleme süresi 30
gündür (oysa ücretliler için 3 gündür ). Ödeneğin azami ödenme süresi 365 gündür ( ücretliler için 1095 gündür).Yatarak tedavilerde ve
tüberkülozda işgöremezliğin devam ettiği bütün süre boyunca ödenek
verilir. Bu hak iki çalışan grubunu ilgilendirir.
* ANALIK: Rejim ücretlilere sağlanan aşağıdaki para yardımlarını içermez:
Ebeveyn için 5 gün izin ödeneği;
Yalnız babalara verilen 15 gün süreli ebeveyn izni ödeneği;
10 yaşından küçük hasta çocuklara ve yaş koşulu
uygulanmaksızın sakat çocuklara sosyal yardım ödeneği;
Kronik hastalıktan yakınan veya ağır sakat durumundaki
çocuklara sosyal yardım ödeneği;
Üstsoy ebeveyn özel izin ödeneği.
4. Uzun Süreli Yardımlar : Yardımlar ücretlilere uygulanan genel rejim kurallarına göre sağlanır.
5. Malüllük
: Genel rejim kuralları uygulanır.
6. Yaşlılık
: Malüllük gibi.
7. Ölüm
: Malüllük gibi.
8. İş Kazaları ve Meslek İş Kazaları
Hastalıkları:
: Bu risk için sağlanan yardımlarla ilgili olarak bağımsız faaliyetin özelliklerinden ileri gelen uyarlamalar hariç örneğin primlerin ve para yardımlarının hesa planmasında nazara alınan yıllık ücretle ilgili olarak üniversi820

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Meslek Hastalıkları
9. Aile Yardımları
10. İşsizlik

telerle ilgili kurallar uygulanır. Sözü edilen ücret en yüksek asgari ücretin
14 katına veya çalışanın seçtiği başka bir değere tekabül eder.
: Genel rejim kuralları uygulanır.
: Genel rejim kuralları uygulanır.
: Bağımsız çalışanlar için koruma rejimi yoktur.
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KONULAR
TEMEL İLKELER

1. TARIMDA BAĞIMSIZ
ÇALIŞANLAR

1 /1. Finansman
1 /2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları

1 /3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları

1 /4. Uzun Süreli
Yardımlar
1 /5. Malüllük

1 /6. Yaşlılık

1 /7. Ölüm

1 /8. İş Kazaları Ve
Meslek Hastalıkları

1 /9. Aile Yardımları
1 /10. İşsizlik

YUNANİSTAN
: 1.1.1998 tarihinden beri Yunanistan’ da tarım bağımsız çalışanları
(OGA) için primli özel rejim uygulanmaktadır. 1999’ dan sonra bağımsız
çalışanların sigorta sandıkları Bağımsız Çalışanlar Sigorta Kuruluşu
<<OAEE >> adı ile tek sandık halinde birleştirilmiştir. Tek çatıda birleşen
bu sandıklar şunlardır:
* Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Serbest Meslek Sahipleri Sandığı
(TEBE),
* Ticaret Erbabı Sigorta Sandığı (TAE) ,
* Mesleki Şoförler Sigorta Sandığı (TSA).
: Tarımda bağımsız çalışanlarla ilgili rejimden (OGA) yararlanan kimseler;
bağımsız tarım işletmecileri (çiftçiler), tarımda ücret karşılığı çalışanlar
ve arıcılık ve balıkçılık yapanlardan oluşur. Tarımda çalışan dinî cemaatlerin mensupları ihtiyari olarak sigortaya tabi olurlar. Bu rejim aynı
zamanda nüfusu 2000’ in altında olan kentlerde bağımsız çalışanlara da
uygulanır. Şu kadar ki, ücretliler için genel rejim (IKA) ve bağımsız çalışanlar için (OAEE) çerçevesinde çalışanlar istisna teşkil ederler. Rejim
zorunlu sigortalılık esasına dayanır, aile bireyleri müşterek sigortalı olup
prim ödemezler. Rejim aşağıdaki yardımları kapsar:
* Sağlık yardımları, analık sağlık ve para yardımları, uzun süreli yardımlar, malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımları, iş kazaları yardımları.
: Finansman sigortalı primleri ve devlet katkısı ile karşılanır.
: Sağlık yardımları alanında, rejim bütün yardım türlerini ( ayakta tedaviler, diş tedavileri, yatarak tedaviler, ilaçlar, protezler ve psikoterapi )
kapsar. Ancak sözkonusu yardımlar, analık dahil kamu sağlık tesislerinde
ve sözleşmeli sağlık kuruluşlarında sağlanır.
: Hastalık para yardımları tarım işletmecileri rejimine dahil değildir. Buna
karşılık, iki analık ödeneği sözkonusudur:
1) 50 000 GRD tutarında maktu analık ödeneği,
2) 20 000 GRD tutarında maktu doğum ödeneği. Bu arada, 144 .600
GRD tutarında ölüm ödeneği de ödenir.
: Tam malüllük halinde aylığa %50 zam uygulanır. Körlük halinde yaşlılık
aylığına zamyapılır.Tek yanlı ve çok yanlı felç halinde de 139.000 GRD
tutarında yardım sağlanır.
: Aşağıdaki koşullarla malüllük aylığı bağlanır:
- En az 1 yıl süre ile %67 nin üstünde işgörmez durumda bulunmak
- 5 yıl prim ödemek ( en az 2 yılının işgörmezlikten önceki 5 yıl zarfında geçmiş olması gerekir ).
: Aşağıdaki koşullar sözkonusudur:
- 65 yaşında olmak,
- 15 yıl prim ödemek.
: Geride kalan hak sahibi eşin ve yetimlerin ölüm aylığından yararlanabilmeleri için, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:
- Ölen eş emekliliğe hak kazanmış olmalıdır;
- Geride kalan eş hiç bir aylık almamalıdır;
- Geride kalan eş münhasıran tarımcılık yapmalıdır;
- Yetimler 18 yaşından yukarı olmayıp evli olmamalıdırlar;
: İşyerinde kaza halinde, sigortalının malüllük aylığı alabilmesi için 1 sigortalılık yılı yeterlidir. İş dışında kaza halinde, malüllük için öngörülen
sigortalılık süresinin yarısı sigortalının malüllük aylığı alabilmesi için yeterlidir.
: Malüllük ve yaşlılık aylığı alan kimseye, eşinin bulunmasına ve 1,2 veya 3
çocuklu olmasına göre aylıklarına ek olarak %10 tutarında zam yapılır.
: Tarım işletmecileri rejimi işsizlik sigortasını kapsamaz.
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II. ESNAF VE SANATKÂRLAR
VE TACİRLER
: Bu kimseler ve meslekî şoförler bundan böyle yeni OAEE sandığına zorunlu olarak tabidirler. Bağımsız Çalışanlar Sigorta Kuruluşu olarak adlandırılan bu kuruluş, << sağlık yardımları, analık yardımları ve ödenekleri, uzun süreli yardımlar, malüllük, yaşlılık ve ölüm yardımları ile iş
kazası yardımlarını >> sağlamaktadır.
2 /1. Finansman
: Rejimin finansman kaynakları şunlardır:
- Sigortalı primleri, devlet katılımı, sosyal vasıtalar ve servet gelirleri.
Aile bireyleri de sigortalı ile müşterek sigortalı olup primden bağışıktırlar. Primler sigortalı sınıflandırılmalarına göre tedrici olarak belirlenir
(31 aralık 1992 tarihine kadar sigortalılar tek taraflı prim ödüyorlardı). 1
ocak 1993 ten sonra iki taraflı prim ödeme kuralı getirildi << sigortalı 2
/3, devlet 1 /3 >>.
2 /2. Hastalık Ve Analık
Sağlık Yardımları
: Sigortalılar sandığa tescil lerinden 4 ay sonradan itibaren yardımlara hak
kazanırlar.Sağlanan yardımlar şunlardır:
- Sağlık yardımları, ilaçlar, diş tedavileri, yatarak tedaviler, laboratuar
tetkikleri, protezler, doğum ödeneği (210 000 GRD) ve bazı durumlarda analık giderlerine katılım.
2 /3. Hastalık Ve Analık
Para Yardımları
Hastalık halinde hastalık para yardımı ödenmez. Yalnız iş kazası halinde
sağlık yardımlarından ayrı olarak, azami 4 ay süre ile aylık bir ödenek
ödenir. Bu ödenek kaza meydana geldiğinde sigortalının ödediği aylık
primin üç katıdır. Suni böbrek transplantasy onuna ihtiyacı olan, kronik
hastalığa tutulan ve ağır ârızaları bulunan sigortalılar için ayakta tedavi
giderleri de kapsam dahilidir. Ölüm halinde 3000 GRD tutarında bir ölüm
ödeneği verilir. Aylık sahipleri yalnız ücretlilerle ilgili genel rejim (IKA)
çerçevesinde sağlık ve para yardımlardan yararlanmaya hak kazanırlar.
2 /4. Uzun Süreli Yardımlar: Tam malüllük halinde malüllük aylığı %50 zamlı ödenir. Körlük halinde yaşlılık aylığına zam yapılır. Tek veya çok yanlı felç olaylarında ayda 139.000
GRD tutarında özel ödenek verilir.
2 /5. Malüllük
: 1.1.1993 TEN SONRA SİGORTALI OLANLAR İÇİN:
%50, %67 ve %80 oranları arasında işgöremezlik derecelerine göre aşağıdaki staj süreleri aranır:
- 21 yaşın altındakiler için 1 yıl;
- 5 yıl ( 2 yılının malüllükten önceki 5 yıl zarfında geçmesi gerekir);
- Fiili süre ile bağımlı olmayan 15 yıllık sigortalılık süresi;
- İş kazası halinde süre koşulu aranmaz.
AYLIĞIN HESAPLANMASI

AYLIĞIN MİKTARI
2 /6. Yaşlılık

AYLIĞIN HESAPLANMASI
AYLIĞIN MİKTARI
2/7.Ölüm

HAK SAHİPLERİ

Aylığın düzeyi sigortalılık yılları sayısına bağlı olup her yıl aylığa hak kazandıran gelirlerin %1,714 üne tekabül eder. Aylığın miktarı da işgöremezlik
derecesine bağlıdır.
Asgari: 67.834 GRD Azami : 703.588 GRD.
: 1.1.1993 TEN SONRA SİGORTALILARDA ARANAN KOŞULLAR:
- 65 yaş ve 15 yıl sigortalılık süresi,
- 15 yıl sigortalılık süresi ( 60 yaşından itibaren 2,5 yıl emeklilik talep
tarihinden önceki 5 yıl zarfında geçmesi gerekir).
- Küçük veya malül çocukları bulunan kadınlar için 55 yaş ve 20 yıl
sigortalılık süresi;
Aylığın düzeyi sigortalılık yılları sayısına bağlı olup her yıl aylığa hak kazandıran gelirlerin % 1,714 üne tekabül eder.
Asgari :67.834 GRD Azami :703.588 GRD
: 1.1.1993 TARİHİNDEN SONRA SİGORTALILARDA ARANAN KOŞULLAR:
Ölen kişinin malüllük aylığına hak kazandıran süre zarfında sürekli olarak
sigordalı olması gerekir.
Ölen kişinin aylığına te-kabül eden miktarın %50-sini alırlar.Her çocuk
ebeveyn aylığının %25’ ini alır.Aylıkların toplamı ölen kimsenin aylığının
%100’ünün üstünde, %0’ ının altında olamaz.
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AYLIĞIN MİKTARI
2/8.İş Kazaları Ve
Meslek Hastalıkları
2 /9. Aile Yardımları
2 /10. İşsizlik

Asgari :33.917 GRD Azami :703.588 GRD
: (bkz. Hastalık ve Analık Para Yardımları).
: Malüllük ve yaşlılık aylığı alanlara, bir, iki ve üç çocuklu olmalarına göre
%8, %10 ve %12 oranında zam yapılır.
: İşsizlik riski kapsam dışıdır.

TABLO XII/B – BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR
(16 Ülke)

1.

BULGARİSTAN

: Kişisel primle finanse edilen özel zorunlu sigorta rejimi.

2.

ÇEK CUHRURUYİTE

: Genel rejim. Hastalık sigortası para yardımları için özel rejim
(isteğe bağlı).

3.

ESTONYA

: Genel Rejim. İşsizlik sigortası kapsam dışıdır

4.

İSVİÇRE

: Genel rejim. Sigorta koluna göre zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olunabilir.

5.

İZLANDA

: Genel rejim.

6.

KIBRIS

: Genel rejim. İş kazaları, meslek hastalıkları, işsizlik sigortası kapsam
dışıdır.

7.

LETONYA

: Genel rejim.

8.

LİECHTENSTEİN

: Genel rejim. (Özel riskler için isteğe bağlı uygulama. Meslek
arasında farklılık yoktur).

9.

LİTVANYA

: Genel rejim. İş kazaları ve meslek hastalıkları, işsizlik kapsam dışıdır.
Hastalık sigortası para yardımları için isteğe bağlı özel rejim.

grupları

10. MACARİSTAN

: Genel rejim. İşsizlik sigortası kapsam dışıdır.

11. MALTA

: Genel rejim. İşsizlik sigortası kapsam dışıdır.

12. NORVEÇ

: Genel rejim.

13. POLONYA

: Genel rejim (Tarım dışı sektörlerle ilgili olarak hastalık sigortası para
yardımları için isteğe bağlı sigorta mümkündür). Çiftçiler için işsizlik hariç
bütün riskler kapsam dahilidir.

14. ROMANYA

: Genel rejim.

15. SLOVAKYA

: Genel rejim.

16. SLOVENYA

: Genel rejim. İşsizlik sigortası için isteğe bağlı sigorta.
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BULGARİSTAN
Temel İlkeler
Bağımsız ç,alışanların sosyal koruması aşağıdaki ilkelere dayanır:
1. Zorunlu sigorta uygulanır.
2. Finansman kişisel primlerle sağlanır.
3. Primler yasada öngörüldüğü şekilde yasal giderlerin düşülmesinden sonra kazanç getiren faaliyet gelirleri üzerinden ödenir.
4. Müteahhitler taşeronlarının sosyal sigortasından sorumlu değildir.
5. Memurlar kapsam dışıdır.
6. Bağımsız çalışanlar bağlı oldukları sosyal güvenlik bürosuna 7 gün içinde mesleki faaliyetlerini bildirirler.
7. Her sosyal güvenlik bürosunun kendi gişesi vardır.
8. Bağımsız çalışanlar üniversel genel primsiz rejimlerden yararlanırlar. Kendilerine özel bir mevzuat uygulanır. Bu mevzuatta çeşitli bağımsız çalışan gurupları belirtilmiştir.
Uygulama Alanı
Serbest meslek ve zanaatkâr statüsü aşağıdaki unsurları kapsar:
9. Ön kaydı gerektiren faaliyetler: Noterler, muhasebeciler, mal değerlendiricileri, adli eksperler.
10. Meslek vergisine tabi kimseler (şirket olmayanlar).
11. Kendi nam ve hesabına ve kendilerine özgü risklerle faaliyet icra eden serbest meslek sahipleri (araştırmacılar, hekimler, iktisatçılar, mühendisler, gazeteciler ve benzerleri); bu faaliyetler Resmi Meslek
Kataloğunda ( BULSTAT) gösterilir. Bazı hallerde Bireysel Kimlik Kodu istatistikî repertuvar yerine
geçer.
12. Ücretli bir faaliyet icra eden aylık sahipleri yukarıdaki 3 gruptan. birine giriyorlarsa veya net ücretleri
aylık asgari ücretten fazla veya ona eşit sözleşmesiz bir çalışma yapıyorlarsa, isteğe bağlı olarak sigortalanabililer. Hisse senedi veya şirket sahipleri için yönetim şirket idaresi tarafından yerine getirilir. Bu
konuya ilişkin çeşitli kurallar vardır. Bağımsız çalışanlar aşağıdaki hallerde prim ödemezler:
13. Eğitim ödeneği alıyorlarsa,
14. Kendileri için gider iadesi almadıkları bir hasta aile bireyi ile meşgul iseler.
15. Şirket yöneticisi ücretliler de bu sıfatla prim öderler, ancak birleştirilmiş prim matrahının tavanı ücretin
10 katı ile sınırlıdır.
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ÇEK CUHHURİYETİ

Temel İlkeler
İlke olarak, Çek sosyal güvenlik sistemi ücretliler ve bağımsız çalışanlar için tekdüzedir. Bu kimselere
uygulanan sigorta sisteminin bugünkü temelleri 1990 yılında “Bağımsız” kavramının kabulü ile atılmıştır. O zamana kadar özel bir grup tarım işletmecilerini, yerel mercilerin özel izni ile hizmet verenleri ve
sanatkârları kapsıyordu ve sosyal güvenlik ve ulusal istihdam politikası ile ilgili primler bağımsız çalışanlar
taraf’ından ödeniyordu (evvelce primleri yalnız tarım işletmecileri öderdi).
Bütün mukimlerle ilgili olarak, bağımsız çalışanlar (Avrupa dışı ülke menşeli olup sürekli oturmayanlar
hariç) hastalık ve analık sağlık yardımları kapsamındadır. Hastalık sigortası para yardımları bağımsız çalışanlar için zorunlu değildir, bu yardımlardan ancak isteğe bağlı olarak yararlanabilirler. Yaşlılık, malüllük
ve ölüm aylıkları için Baz Aylık Sigortası zorunludur. Bağımsız çalışanlar aynı zamanda işsizlik halinde de
korunurlar. Öte yandan, bütün mukimler gibi vergi ile finanse edilen primsiz yardımlardan (örneğin aile
yardımları) yararlanırlar.
Sosyal güvenlik primleri ve ulusal istihdam politikası primleri için dağıtım konusu ile ilgili olarak özel kurallar uygulanır. 1 ocak 1994 ten beri bağımsız çalışanlar iki gruba ayrılırlar : 1) Esas bağımsız çalışanlar, 2)
Kısmi süreli olarak çalışanlar. Bu sonuncular aynı zamanda asgari bir kazançla müstahdem olarak çalışan
veya diğerlerine paralel olarak malüllük veya yaşlılık aylığı alan kimselerdir.
Finansman
Sağlık yardımları, hastalık ve analık para yardımları, aylıklar ve işsizlik ödenekleri primlerle finanse edilir.
Uygulanan baz prim oranı sağlık yardımları için %13,5, hastalık para yardımları için (tercihli sigorta) %4,
4, malüllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için %28, işsizlik (ulusal istihdam politikası) için %1,6 dır.
Sağlık yardımları ile ilgili olarak , prim, çalışmadan veya diğer ücretli bağımsız faaliyetten elde edilen gelirlerin veya vergiye esas miktarın %40 ına tekabül eder. Prime esas miktar asgari ücret miktarına ulaşır:
1993 yılından beri asgari miktar ayda 206 E, yılda 14.931E. dur.
Sağlık Yardımları
Bağımsız çalışanlar sürekli oturanlarla aynı yardımlara hak kazanırlar. Avrupa dışı ülke menşeli olup sürekli
oturmayanlar kamu sağlık sigortası rejimine zorunlu olarak tabi değildirler.
Hastalık - Analık Para Yardımları
İsteğe bağlı sigortalı olan bağımsız çalışan1ar diğer sigortalılar gibi gelire bağlı prime esas miktara göre
değişen yardımlardan yararlanırlar.
Malüllük, Yalılık Ve Ölüm
Aylıklar genel kurallara göre hesaplanır.
İş Kazaları
Bağımsız çalışanlar için sigorta rejimi yoktur.
Aile Yardımları
Primsiz üniversel rejim uygulanır. Bağımsız çalışanlara sürekli oturanlarla aynı yardımlar sağlanır.
İşsizlik
İstihdam arayıcıları listesine dahil edilmeden önce son ücretli faaliyeti bağımsız faaliyet olan ve yaşlılık aylığı sigortasına bağımsız ücretli faaliyet sahibi kimse olarak katılan istihdam arayıcıları için işsizlik yardımlarının miktarı yaşlılık aylığı ve ulusal istihdam politikası primlerine esas son baz miktara göre hesaplanır.
Eğer baz miktar tespit edilmemişse işsizlik ödeneği ilk 3 ay için %50, yardımlardan yararlanılan bakiye
süre için %40, formasyon süreleri için %60 olarak, yardımlara hak kazandıkları tarihten itibaren (26 yaşından yukarı kimseler için) yürürlükte olan asgari geçim miktarı üzerinden hesaplanır.
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ESTONYA

Temel İlkeler
Estonya sosyal güvenlik sistemi üç primli sigorta rejiminden (sağlık sigortası, aylık sigortası, işsizlik sigortası) ve primsiz üniversel rejimden (devlet işsizlik ödenekleri, aile yardımları, sakat kimseler için sosyal
yardımlar, cenaze ödenekleri) oluşur.
Bağımsız çalışanlar hastalık ve analık hallerinde sağlık sigortası ve malüllük, yaşlılık, ölüm hallerinde aylık
sigortası genel rejimlerinden yararlanırlar; ancak, zorunlu veya isteğe bağlı olarak işsizlik sigortası kapsamına girmezler. Bu kimseler yine de devletin işsizlik ödeneklerinden primsiz rejim çerçevesinde yararlanırlar. Diğer primsiz rejimler de üniversel olup bütün mukimleri kapsar. İstihdam Bürosunun 1 ocak 2004
kayıtlarına göre bağımsız çalışan olarak 65 233 kişi tespit edilmiştir.
Finansman
Aylık ve sağlık yardımları sigortaları ücretliler için işverenler ve bağımsız çalışanlar tarafından %33 oranında (aylık sigortası için %20, sağlık yardımları için % 13) ödenen sosyal vergi ile finanse edilir.
Vergi özel hükümlere göre ödenir. Sosyal vergi yasasına göre bağımsızlıkla ilgili sosyal vergiye esas miktar,
özel kurallara göre, işletmenin indirim. gelirleri miktarına tekabül eder.
Bağımsız çalışan her sigortalının ödemek zorunda olduğu sosyal vergi miktarı devletin yıllık bütçede tespit
ettiği oran üzerinden hesaplanan vergi miktarının altında olamaz ve asgari ücretin 15 katına tekabül eden
miktar üzerinden hesaplanan vergi miktarını aşamaz (ayda l5 E).Aylık tavan 785 E dur. Eğer bir kimse hem
ücretli, hem bağımsız çalışan ise asgari miktar kazançlar toplamı üzerinden uygulanır.
Sosyal vergi ödemeleri için bağımsız çalışanlarla ilgili vergilendirme süresi 1 takvim yılı (diğer vergi mükellefleri için 1 takvim ayı) dır.
Sağlık Yardımları ve Para Yardımları
Sağlık sigortası yardımları ile ilgili olarak, genel koşullar hem ücretlilere hem bağımsız çalışanlara uygulanır. Ancak, bağımsız çalışanlar referans ücretlerin nazara alındığı özel kurallara tabidirler. Hastalık ve analık
para yardımları önceki takvim yılında reel olarak ödenen vergilere dayanılarak hesaplanır, oysa işverenler
için hastalık ve analıktan önceki takvim yılına ait gelirlerin ortalaması nazara alınır. Ücretliler için nazara
alınan vergi miktarı (ücretli kişi vergi ödemediğinden) işverence ödenmesi gereken miktardır ve bu nedenle işveren vecibelerini yerine getirmezse ücretli sorumlu tutulmaz.
Aile Yardımları
Primsiz rejimler bütün mukimleri kapsadığından bağımsız çalışanlar finansman ve yardımlar konusunda
diğer herhangi bir grup gibi kabul edilir, bu nedenle bu konuda özel hükümler yoktur.
İşsizlik
Bağımsız çalışanlar işsizlik sigortası kapsamına girmezler, fakat devletin işsizlik ödeneklerinden yararlanabilirler. Bu rejimde bağımsız faaliyet ödeneği hak kazandıran kriter bakımından ücretlilerle aynı düzeyde
değerlendirilir (gerekli süre 180 çalışma günüdür veya işsizlikten önceki 12 aylık faaliyet süresidir). İş
piyasası politikasına ilişkin aktif önlemler çerçevesinde işsizler bağımsız faaliyet dahil işyeri planını ibraz
etmek zorunda olup azami 630 E tutarında bir sübvansiyona hak kazanırlar.
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İSVİÇRE

Temel İlkeler
İsviçre’de bağımsız çalışanlar için özel rejim yoktur.Bu kimseler (ikametlerine ve kazanç getirici bir faaliyet
icra etmelerine göre) bütün zorunlu riskler için sigortalıdırlar.
Tarım Bağımsız Çalışanları, Zanaatkârlar, Tacirler :
Finansman
Aile yardımları konusunda küçük köylüler (düşük gelirli tarım bağımsız çalışanları) için Federal bir rejim
vardır. Finansman konfederasyonlar (2/3) ve kantonlar (1/3) tarafından kamusal yetki çerçevesinde sağlanır.
Diğer bağımsız çalışanlar için kanton rejimleri uygulanır. Bunlardan bazıları finansmana kısmen katılan
bağımsız çalışanlara yardım sağlarlar. Diğer sosyal güvenlik kolları için. işveren primleri hariç normal kurallar uygulanır.
Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları
İsviçre’de oturan herkes için zorunludur.
Hastalık ve Analık Para Yardımları
Sigorta ihtiyaridir. İsviçre ‘de oturan ve kazanç getirici bir faaliyet icra eden 15-65 yaştaki herkes sigortalanabilir. Cenevre Kantonunda analık sigortası Cenevre’de ücretli faaliyet icra eden veya bağımsız çalışan
durumunda bulunan tüm kişiler için zorunludur.
Uzun Süreli Yardımlar
Özel bir sigorta kolu yoktur. Bağımlılık halinde yardımlar sosyal güvenliğin çeşitli kollarından sağlanır.
Malüllük, Yaşlılık, Ölüm
1. Ayak (Baz Rejim) : İsviçre’de oturan ve kazanç getirici bir faaliyet icra eden herkes için zorunlu sigorta
riskleri uygulanır.
2 .Ayak (Zorunlu Asgari Sistem) : Sigorta yalnız belirli bir düzeyden itibaren ücret alarak çalışanlara zorunlu olarak uygulanır. Bağımsız çalışanlar ihtiyari olarak sigortalanabilirler. Bunlara zorunlu sigorta kolları
kıyas yoluyla uygulanır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
Sigorta yalnız ücretliler için zorunludur. İsviçre ‘de oturan bağımsız çalışanlar ihtiyari olarak sigortalanabilirler. Zorunlu sigorta kuralları bu kimselere kıyas yoluyla uygulanır.
Aile Yardımları
Federal Rejim (Küçük Köyler) : Tarım bağımsız çalışanları, gelirleri yılda 19.325 E dan fazla değilse çocuk
ödeneğine hak kazanırlar (geçindirdikleri her çocuk için 3.221 E zam alırlar). Eğer gelirleri 2.255 E yu
aşarsa ödeneklerde ilgisine göre 2/3 veya 1/3 oranında indirim uygulanır. Yardımlarla ilgili olarak ücretlilerle aynı kurallar uygulanır.
Kanton Rejimleri : 10 Kanton mevzuatı tarım bağımsız çalışanları dışındaki bağımsız çalışanlara aile yardımı ödenmesini öngörür. Yardımların cinsi ve miktarı ile ilgili olarak ücretlilerle aynı kurallar uygulanır.
Bu ödeneklerin tahsisinde ilke olarak gelir koşulu nazara alınır. 9 kantonda tarım bağımsız çalışanlarına
rejimde öngörülen ek aile yardımı ödenir.
İşsizlik
Bağımsız çalışanlara uygulanmaz.
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İZLANDA

Temel İlkeler
İzlanda’da sosyal koruma sistemi esas itibariyle ulusal sigorta ilkesine dayanır. Genel Rejim ücretlilerle
bağımsız çalışanlar arasında ayırım yapmaz. Bu nedenle, tarım bağımsız çalışanları, tacirler ve bağımsız
zanaatkârlara ilişkin sosyal koruma Genel Rejime tabidir, bu kimseler ek aylık rejimi kapsamına da girerler.
Tarımda Bağımsız Çalışanlar, Zanaatkârlar, Tacirler
Genel Rejim ve Ek Aylık Rejimi kuralları finansmanda da uygulanır.
Hastalık, Analık Para Yardımları
Para yardımları oturma ve mesleki faaliyet sürelerine dayanır. Bağımsız çalışanlar ücretlilerle aynı ödenekleri alırlar. İki kesim arasında hiç bir ayırım yoktur.
Uzun Süreli Yardımlar
Uzun süreli yardımlar için özel rejim yoktur, ancak bütün oturanlar için bu tip yardımlara uzun süre ihtiyaç
halinde ve başka nitelikte yardım veya sigorta uygulaması gerektiğinde bütün oturanlar için koruma rejimleri mevcuttur. Bu konuda da iki kesim arasında farklılık yoktur.
Malüllük
Malüllük rejimi iki rejim kapsamına girebilir: 1) Ulusal aylık rejimi, 2)Bir mesleki faaliyete bağlı Ek Aylık rejimi. Ulusal aylık rejimi 16-67 yaş arasında olan ve en az 3 yıldan beri İzlanda’da oturan kimseleri kapsar.
Bu her iki kesime uygulanır. Ek Aylık rejiminde Aylık Fonuna bağlı kimse bu Fona en az 2 yıldan beri prim
ödemiş olmak zorundadır. Bu koşul ücretlilere ve bağımsızlara aynı suretle uygulanır.
Yaşlılık
Yaşlılık riski oturma koşuluna dayalı Ulusal Aylık Rejimi ve mesleki faaliyet koşuluna dayalı Ek Aylık rejimi
kapsamına girer. Ulusal Aylık rejimi en az 3 yıldan beri İzlanda’da oturan kimseleri kapsar. Tam oranlı aylık
16-67 yaşlarında İzlanda’da en az 40 yıl oturanlara bağlanır. Bu koşul da her iki kesim için aynıdır. Ek Aylık
rejiminde asgari bir süre mevcut değildir, tam oranlı aylık 40 yıldan sonra bağlanabilir.
Ölüm
İlke olarak, aynı kural ölüm sigortası için de geçerlidir. Bağımsız çalışanların hak sahipleri ücretlilerin hak
sahipleri gibi her iki aylıktan yararlanırlar.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Bütün çalışan kimseler için asgari bir koruma sağlayan ulusal iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası
mevcuttur. Bağımsız çalışanlar bu rejimden bağışık tutulmalarını talep etmemeleri halinde kapsama girerler.
Aile Yardımları
Genel Rejimin aile yardımları bütün ailelere, dolayısıyla bütün ücretli ve bağımsız çalışanlara sağlanır.
İşsizlik
İşsizlik sigortası ücretliler için olduğu gibi bağımsız çalışanlar için de uygulanır .
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KIBRIS

Temel İlkeler
Kıbrıs Sosyal Sigorta Genel Rejimi: Rejim para getiren bir mesleki faaliyet icra eden ücretlilere ve bağımsız
çalışanlara uygulanır. Kendi ticari faaliyetleri olan veya kendileri adına bir faaliyet icra eden kimseler (örneğin, tarım işletmecileri, yetiştiriciler, sanayiciler, tacirler) bağımsız çalışan sıfatıyla zorunlu olarak sosyal
sigorta rejimine tabidirler.
Finansman
Finansman sosyal sigorta mevzuatına göre sağlanır. Bağımsız çalışanlar için prim oranı ilgili kimsenin sigortaya tabi gelirinin %15,6 sı olup bunun %11,6 sı bağımsız çalışana, %4 ü devlete aittir. Sigortaya tabi
gelirin hesabında her bağımsız çalışan, faaliyetine bağlı olarak kendi meslek grubunda sınıflandırılır. Her
grup için asgari bir gelir vergilendirilir. Bununla birlikte, her bağımsız çalışan vergiye tabi haftalık gelirin
azami miktarına kadar (752 E) daha yüksek bir gelir düzeyi seçebilir. Eğer bağımsız çalışan reel gelirinin
kendi meslek grubuna tekabül eden asgari gelirin altında olduğunu kanıtlarsa reel gelirler üzerinden vergi
ödemeyi talep edebilir.
Hastalık, Analık Sağlık Yardımları..
Sağlık yardımları bazı koşullarla bağımsız çalışanlar ve Kıbrıs’lı vatandaşlar için Sağlık Bakanlığınca sağlanır.
Hastalık, Analık Para Yardımları
Hastalık ödeneği ile ilgili olarak, bağımsız çalışan kişi 18 günlük bir bekleme süresine tabidir. Eğer iş göremezlik bir kazadan ileri gelirse veya bağımsız çalışan en az 6 gün hastanede yatarak tedavi görürse,
hakkında ücretlilerle ilgili kurallar uygulanır.
Malullük, Yaşlılık, Ölüm
Bağımsız çalışanlar ücretliler gibi aynı kurallara tabidirler.
Sosyal Aylık
Her iki kesime aynı kurallar uygulanır.
İşsizlik, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Bağımsız çalışanlar bu üç risk kapsamına girmezler.
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LETONYA

Temel İlkeler
Sosyal sigortalı olan bütün bağımsız çalışanlar bir tek sosyal güvenlik rejimine tabidirler. Ücretlilerin aksine
olarak, bağımsız çalışanlar sadece prim öderlerse sosyal sigortalı sayılırlar.
Uygulama Alanı
Bağımsız çalışanlar, gelirlerini aşağıda belirtilen kimseler olarak kazanıyorlarsa, Sosyal Sigortalar Kanununda belirtildiği gibi, zorunlu sosyal sigortaya tabi olurlar:
-

Bireysel bir faaliyet icra eden kimseler,

-

Letonya Cumhuriyetinde sürekli olarak oturan ve sosyal haklardan yararlanan kimseler ( bu haklardan yararlanan mirasçılar ve diğer halefler hariç),

-

Yeminli Avukatlar,

-

Yeminli Noterler,

-

Pratisyen hekimler, pratisyen eczacılar, pratisyen veterinerler, pratisyen göz hekimleri,

-

Tarım çiftliği sahipleri veya bir Müdürün yasal olarak tayin edilmemesi veya seçilmemesi nedeniyle
bir yönetim organı aracılığı ile istihdam edilmeyip yönetimle meşgul olan balık çiftliği sahipleri,

-

Letonya’da sürekli olarak oturan ve çalışmasının karşılığı (bedelleri yabancı teknik fonlarla veya
Letonya Cumhuriyetine tahsis edilen uluslararası bir mali kurumun ikrazları ile) ödenen kimseler,

-

Vergiye tabi yeminli görevliler,

-

İş adamları ve iş kadınları.

Kurallar
Bağımsız çalışanlar Ulusal Vergi Servisinin vergi siciline kaydolmak zorundadırlar. Bu kimseler Ücret almadıklarından prime esas miktar bizzat bağımsız çalışanın kendisi tarafından beyan edilir. Bakanlar Kurulu
prime tabi asgari ve azami miktarları tespit eder. Prime tabi asgari gelir miktarı yılda 2.024 E dur; azami
miktar 2004 yılı itibariyle yılda 30.507 E olup 3 ayda bir ödenir.
Bağımsız çalışanlar, gelirleri sözü edilen asgari miktarı aşarsa sigortalı olurlar. Sosyal sigorta vergi oranları
bağımsız çalışanlar grubuna göre değişir.
Kendileri işveren durumunda olup çalışma ve güvence koşulları için sorumluluk taşıyan bağımsız çalışanlar
iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası için sigorta primi ödemezler.
Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Hakkında Kanunda tanımlandığı şekilde sağlık yardımlarını ilgilendiren
hükümler talep sahibinin mesleki statüsüne rücu edilmeksizin uygulanır ve bu nedenle bağımsız çalışanlar
için de geçerlidir.
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LİECHTENSTEİN

Temel İlkeler
Liechtenstein’da bağımsız çalışanlar için özel rejim yoktur. Bu kimseler sigorta koluna göre isteğe bağlı
sigortalı olabilirler veya ülkede oturuyorlar veya çalışıyorlarsa zorunlu sigortaya tabi olabilirler.
Tarım Bağımsız Çalışanları, Tacirler ve Zanaatkârlar:
Finansman
İşveren primleri hariç Genel Rejim kuralları uygulanır.
Hastalık-Analık Sağlık Yardımları
Sağlık yardımları için bağımsız çalışanlar zorunlu olarak Genel Rejime tabidirler. Genel Rejim kuralları aynı
zamanda yardımlar ve hasta katılımı düzeyinde uygulanır .
Hastalık – Analık Para Yardımları
Sigorta zorunlu değildir .15 yaşından yukarı olup resen sigortalı olmayan kimseler para yardımları için bir
sigorta sözleşmesi imzalayabilirler. Tam işgöremezliğe yer veren bir hastalık halinde ödenekler kendilerine
en az ücretliler için öngörülen süre zarfında sağlanır.
Ülkede oturan kadınlar her hal ve kârda (miktarı gelire ve çocuk sayısına bağlı olmak üzere) bir “Analık Ek
Ödeneği” alırlar.
Uzun Süreli Yardımlar
Bu yardımlar için özerk bir rejim yoktur. Bağımlılık halinde yardımlar sosyal güvenliğin çeşitli kollarında
sağlanır. Bağımsız çalışanlar ücretlilerle aynı yardımlardan yararlanırlar ve isteğe bağlı sigortaya tabi olmaları halinde iş kazaları yardımları hariç aynı koşullar dahilinde işlem görürler .
Malullük
Bağımsız çalışanlar malüllük sigortasına (l.Ayak) zorunlu olarak tabidirler. Primler işçi ,işveren ve idare
primleri toplamına eşittir. İlke olarak kendilerine ücretlilerle aynı yardımlar sağlanır .Bununla birlikte her
iki kesimle ilgili özel hükümler vardır (Örneğin, işyerinin devamı için bağımsız malül sigortalılara sağlanan
mali yardım).
İşletmede zorunlu 2.Ayak malüllük sigortası uygulanmaz. Zorunlu bağımsız çalışanlar varsa Ücretlileri Koruma Kuruluşuna tabi olabilirler. Prim tam olarak ödenir. Ücretliler için düzenlemeler kıyas yoluyla aynen
bağımsız çalışanlara uygulanır.
Yaşlılık
Bağımsız çalışanlar yaşlılık ve ölüm sigortasına (l.Ayak) resen tabidirler. 2. Ayak yoktur. Primler işçi, işveren ve idare primleri toplamından oluşur. Gelirleri yılda 16.748 E nun altında ise primlerinde indirim yapılabilir. Ücretlilerle aynı yardımlardan yararlanırlar. Ücretlilerin Koruma Kuruluşlarına tabi olabilirler. Primleri
tam olarak öderler. Ücretlilerle ilgili hükümler bunlara kıyas yoluyla uygulanır.
Ölüm
Bağımsız çalışanlar yaşlılık ve ölüm sigortasına (1. ayak) resen tabidirler. Diğer kurallar malüllük ve yaşlılık
aylığında olduğu gibidir.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Zorunlu sigorta uygulanmaz. İsteğe bağlı sigorta uygulanır. Kurallar ücretlilerle aynı koşullar dahilinde
uygulanır.
Aile Yardımları
Bağımsız çalışanlar zorunlu olarak Aile Telafi Sandığına tabidirler. Primler idare ve işveren tarafından ödenir. Bu sistemde ücretli pirimi yoktur.
İşsizlik
Ücretlilere aynı yardımlar sağlanır. Ücretliler için zorunlu sigorta söz konusudur. Bağımsız çalışanlar için
zorunlu sigorta ve isteğe bağlı sigorta uygulanmaz.
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LİTVANYA

Temel İlkeler
Bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik mevzuatında özel bir grup olarak tanımlanmamış olup birçok ek uygulamada yer almışlardır. Ulusal Sosyal Sigorta Kanunu çerçevesinde zorunlu sosyal sigorta primlerinin
ödeme kaynakları ile ilişkili sigorta işlem görmektedirler. Ücretli bir kimse işvereni tarafından sigortalanır,
ondan ücret alır ve primlerinin bir kısmını öder. Bir bağımsız çalışan mesleki faaliyetlerinden dolayı gelir
alır ve kendi zorunlu sigortası için prim öder. Temel mevzuat koruma bağlamında özel bir grup oluşturur.
Aşağıdaki sigortalı grupları bağımsız çalışan grupları olarak kabul edilebilirler:
Uygulama Alanı
-

Mal sahipleri ve bireysel işyeri yöneticileri (münhasır mülkiyet),

-

Partnerlik mensupları ve sınırlı partnerlikler,

-

Avukatlar ve Noterler,

-

Çiftçiler ve çiftliklerde çalışanlar (1.4.2003 tarihine kadar bu kimseler bağımsız çalışan olarak sigortalı idiler, sonra, sosyal aylık için isteğe bağlı sigortaya tabi oldular),

-

Lisans sahipleri,

-

Devletçe tanınan dinsel topluluklar ve bunların mensubu olan rahipler.

Kurallar
Aylık sigortası ve sağlık sigortası rejimleri ücretliler ve bağımsız çalışanlar için aynı değildir (yardımlar rejimi ortaktır, primler farklıdır). Sağlık sigortası (esas olarak sağlık yardımları) hastalık ve analık sigortaları
kapsamı dışındadır.
16. Bağımsız çalışanlar hastalık ve analık sigortası kapsamına girmezler, yine de Aile Yardımları rejiminin
analık yardımlarından yararlanırlar veya bu iki sigorta koluna isteğe bağlı olarak tabi olabilirler.
17. İşsizlik sigortasına tabi olmak zorunda değildirler, fakat aylık sigortası rejimine katılımlarından dolayı
otomatik olarak sigortalıdırlar.
18. Aylık sigortası primleri şöyle ödenir: Mal sahipleri ve bireysel işyeri yöneticileri (münhasır mülkiyet)
partnerlik mensupları ve sınırlı partnerler, avukatlar ve noterler baz aylık rejimi resmi miktarının % 50
sini ve beyan ettikleri gelirin %15 ini öderler. Eğer bu kimseler yılda 12 asgari ücret tutarından fazla
alıyorsa bunun altında olmamak üzere prim öderler. Lisans sahibi olan bağımsız çalışan yardımcılarına
sağlanan yardımlar ücretlilerle aynıdır.
19. Zorunlu sağlık sigortası primleri aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir:
- Partnerlerin ve bireysel işyeri sahiplerinin primleri İstatistikler Bakanlığı tarafından tespit edilen
önceki 3 ayın aylıkları ortalamasının %2 si düzeyinde hesaplanır;
-

Lisans sahipleri bireysel gelir vergisi tutarının %30 u düzeyinde (devletçe sigortalanan kimseler için
devlet bütçesi yıllık primlerinin 1/12 sinden aşağı olmamak üzere) prim öderler,

-

Çiftçiler ve bunların çiftliklerinde çalışan aile bireyleri % 3, 5 oranında, küçük arazi kullanıcıları ve
bunların aile bireyleri asgari ücretin %1,5 i oranında prim öderler;

-

Bütün diğer ilgililer İstatistikler Bakanlığınca yukarda belirtildiği şekilde tespit edilen aylık ücretler
ortalamasının %10 u üzerinden prim öderler.
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MACARİSTAN

Temel İlkeler
İlke olarak, bütün bağımsız çalışanlar sosyal güvenlik genel sistemi kapsamına girerler. Bu sisteme dahil
riskler şunlardır:
-

Sağlık yardımları,

-

Hastalık,

-

Analık,

-

İş kazaları ve meslek hastalıkları (özel yardım ve tedaviler dahil),

-

Malüllük, yaşlılık, ölüm.

İşsizlik riski (pasif tip) kapsam dışıdır.
Uygulamada, bağımsız tarım çalışanları aylık sigortasına ve hastalık sigortasına zorunlu olarak tabi değildirler. Bu riskler için sosyal sigorta idaresi ile bir sözleşme imzalayabilirler. Bu durumda, bir yandan Ulusal
Sosyal Sigorta Fonu ile sağlık sigortası konusunda, diğer Yandan Aylık Sigortası Merkez İdaresi ile yaşlılık
konusunda bir anlaşma düzenleyebilirler. Bununla birlikte, isteğe bağlı olan bu uygulamaya yer vermeksizin, asgari ücretin % 11 i düzeyinde prim ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabilirler.
Aile yardımları rejimi üniversel tipte olup ilgilinin mesleki statüsü ne olursa olsun her Macar vatandaşını
kapsar. Bu nedenle, bütün bağımsızlar bu rejim kapsamına girerler. Aynı ilke kaynak koşuluna bağlı olarak
sosyal yardım rejimi için de uygulanır.
Finansman
Bağımsız çalışanlar ücretlilere benzer prim öderler. Ancak, ücretlilerin aksine olarak, primleri beyan ettikleri gelir üzerinden 3 ayda bir öderler.
Ek faaliyet icra eden bağımsız çalışanlar iş kazaları ve meslek hastalıkları için %5 prim öderler. Aşağıdaki
kişiler ek faaliyet icra eden bağımsız çalışan olarak kabul edilirler:
-

Bağımsız çalışan veya partner sıfatıyla bir faaliyeti yöneten ve emeklilik yaşına ulaştıklarında yaşlılık veya ölüm aylığına hak kazanan müteahhitler.

İşsizlik
Bağımsız çalışanlar ve bunların aile bireyleri işsizlik sigortası(pasif tip) sistemi dışındadırlar. Eğer bir yerel
İş Bulma Bürosuna kaydolduktan sonra yeniden işsiz kalırlarsa işe dönüşlerinden sonra aktif önlemlere
katılabilirler. Her hangi bir nedenle işsizlik sigortasına uygun bir koruma görmeyenler sosyal yardım mevzuatına göre yardım alabilirler.
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MALTA

Temel İlkeler
Malta koruma sistemi ücretlileri ve bağımsızları kapsayan bir sistemdir. Bağımsızlar işgöremezlik ödeneği
hariç bütün yardımlardan, aylıklardan ve ödeneklerden yararlanırlar. Tabii olarak bu durumda bir bağımsız
çalışan kaynak koşullarını taşıyorsa sosyal yardımdan yararlanır.
Finansman
Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ile ilgili olarak mevzuatta ücretlilerle bağımsızlar arasında ayırım
vardır. Ücretli bir faaliyet icra etmeyen, fakat yıllık net gelirleri 1.009 E dan fazla olan kimseler bağımsız
çalışan primi öderler. Ücretli bir faaliyet icra eden ve yıllık net gelirleri 1.009 E yu aşmayan kimseler kendi
hesabına çalışan kimselerin primini öderler. Anılan kimseler ve bağımsız çalışanlar için primler konusunda
çeşitli uygulamalar vardır.
Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları
Tıbbi tedaviler, ulusal hastanelerde ve kliniklerde tedavi hizmetleri bütün mukimler için parasızdır.
Hastalık ve Analık Para Yardımları
Hastalık yardımları 3 günlük bir bekleme süresinden sonra aşağıdaki oranlarda ödenir :
-

Yalnız yaşayan ebeveyn veya eşi tam gün çalışmayan kimse için günde 6,32 E,

-

Yalnız yaşayan kimse için, günde 9,60 E dur. Analık yardımları mevzuatı ücretliler ve bağımsız çalışanlar için aynıdır.

Malüllük Aylığı
Ücretlilerle ilgili hükümler uygulanır (bk.Tablo V- Malüllük).
Yaşlılık Aylığı
Ücretlilerle ilgili hükümler uygulanır. Yalnız aylık miktarını hesaplama yöntemi değişiktir (bk. Tablo VIYaşlılık) .
Ölüm Aylığı
Ücretlilerle ilgili kurallar uygulanır (bk.Tablo VII-Ölüm).
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Bağımsızlar iş kazası paralı bir faaliyet icrası sırasında meydana gelirse bu riskle ilgili yardımlara hak kazanırlar. Bekleme süresi 3 gündür.
Yardım her hafta aşağıdaki miktarlarda ödenir:
-

Evli kimse için, günde 9 ,49 E,

-

Yalnız yaşayan kimse için, günde 17 E.

Ücretli bir faaliyet icra eden kimselerden 1987 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunundaki (4) no.lu listede yazılı
meslek hastalıklarından birine tutulan herkes yardımdan yararlanır.
Aile Yardımları
Bu yardımlar bağımsızlara ve ücretlilere sağlanır. Miktarları kaynak koşuluna bağlı olup yararlanıcının bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına dayanır.
İşsizlik Ödenekleri
Kapsam dışıdır.
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NORVEÇ

Temel İlkeler
Norveç’te bütün bağımsız çalışan grupları zorunlu olarak Genel Rejime tabidirler.
Tarım İşletmecileri, Zanaatkârlar ve Tacirler
Bu kimseler kapsamdadırlar.
Balıkçılar daha avantajlı haklara sahip olup ücretlilerle aynı yardımlardan yararlanırlar. Prim oranları diğer
bağımsız çalışanlarınkine kıyasla daha düşüktür. Bu düşük oran tarım bağımsız çalışanları tarafından ücretliler düzeyinde ödenir.
Finansman
Bağımsız çalışanlara sağlanan yardımlar ekseriya prim ve vergi yoluyla karşılanan Genel Rejimin tamamlayıcı kısmını teşkil eder. Bağımsız faaliyetlerden elde edilen gelirlerden kesilen prim oranları genel olarak
%10 dur. Tarım bağımsız çalışanları balıkçılar gibi % 7,8 oranında prim öderler. Balıkçılar için düşük prim
oranı ve yararlanma hakkı yapılan işin ilk girdisinden kesilen özel bir primle finanse edilir. Tarımcılarla ilgili
düşük prim devletle tarım sektörü arasındaki yıllık hesaplamada genel baz miktarın tamamlayıcı kısmını
oluşturur .
Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları
Genel Rejim düzenlemeleri bütün bağımsız çalışanlar dahil bütün mukimlere uygulanır.
Hastalık ve Analık Para Yardımları
Bağımsız çalışanlar Genel Rejim kapsamına girmekle birlikte ilk 16 gün zarfında (ücretliler için ilk 16 gün
işverence üstlenilir) hastalık ödeneklerine hak kazanamazlar. Telafi yardımı ücretliler için % 100, bağımsızlar için % 65 tir.
Her iki durumda aradaki farkı karşılamak için bir Sigorta sözleşmesi imzalamak gerekir. Balıkçılar için bu
sigorta geniş düzeyli haklarının bir parçasıdır (bk . Finansman).
Ebeveyn Ödenekleri
Ücretlilerle aynıdır.
Uzun Süreli Yardımlar
Genel Rejim kuralları uygulanır.
Malüllük
Baz aylığa ve gelire dayalı ek aylığı içeren üniversel kapsamlı genel rejim uygulanır.
Yaşlılık
Malüllük gibidir.
Ölüm
Malüllük gibidir.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Genel Rejimde, tarım bağımsız çalışanları dahil bağımsız çalışanlar için isteğe bağlı sigorta uygulanır. Balıkçılar resen kapsamda olup hakları bunların geniş boyutlu haklarının bir parçasıdır.
Aile Yardımları
Bütün bağımsız çalışan gruplarına uygulanır.
İşsizlik
Genel olarak, bağımsız çalışanlar için zorunlu ve isteğe bağlı sigorta yoktur. Bununla birlikte, geçmişteki
bir ücretli faaliyete dayanan işsizlik yardımları ilgili kimse bağımsız bir faaliyete başlamış olsa dahi 9 ay
süre ile ödenir. Ayrıca, 64-67 yaştaki kişiler bağımsız faaliyetlerini bıraktıklarında işsizlik yardımlarına hak
kazanırlar. Balıkçılar resen kapsamdadır.

836

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

POLONYA

Temel İlkeler
Sosyal Sigorta hakkında 30.10.1998 tarihli Kanun sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenlemiştir.
1.1.1999 tarihinden itibaren tarım dışı bağımsız çalışanlar ve yardımcıları sosyal sigorta sisteminin bir
parçasını oluşturmuşlardır.
Bu kimseler aylıklar (malüllük, yaşlılık, ölüm) rejimine ve iş kazaları -meslek hastalıkları sigortası rejimine
zorunlu olarak tabidirler.
Hastalık sigortası isteğe bağlıdır. İstihdam rejimi ve işsizliğin önlenmesi (tarım bağımsız çalışanları hariç)
bağımsız çalışanlara da uygulanır. Bunlar ücretlilerle aynı nitelikte ve miktarda yardım görürler. Bağımsız
çalışanlar için finansman konusunda prime esas gelir miktarının tespitinde özel kurallar uygulanır. Tarım
bağımsız çalışanları ve bunların aile bireyleri hastalık, analık, iş kazaları alanında kısa süreli işgöremezlikleri ve aylıkları kapsayan özel bir sistemde sigortalıdırlar. Sigorta, ekilen arazinin alanına ve diğer koşullara
göre zorunlu veya isteğe bağlıdır.
Sağlık Yardımları
İlke olarak, sağlık yardımları ve aile yardımları ülkede yasal olarak ikamet eden herkese sağlanır. Sağlık
yardımları primlerinin ödenmesine ilişkin farklılıklar hariç meslek grupları arasında bir ayırım yoktur.
Finansman
Bağımsız çalışanların primleri sigortalıların bizzat kendilerince finanse edilir. Sigortalı olan bağımsız çalışanlar primlerini hesaplayarak idari kuruluş olan Sosyal Sigorta Kurumunun yerel yetkili bürosuna öderler.
Tarım bağımsız çalışan1arı primlerini kendileri için özel bir kuruluş olan Tarım Sigorta Rejimi İdari Birimine
(KRUS) yatırırlar.
30.12.1999 dan beri bağımsız çalışanlar kendilerine yardımcı olan aile bireylerinin sosyal sigortası için de
prim öderler.
Aylık sigortası uygulamasında prime esas miktar beyan edilen gelir olup ilgili kimse önceki aylık ücretler
ortalamasının % 600 ının altında olamaz. Bu prim ücretlilerle aynı tavanlara tabidir.
Hastalık sigortası primleri tavanı farklı olan aylık sigortası primlerine esas miktarlar üzerinden hesaplanır.
İsteğe bağlı sigortada prime esas miktar önceki üç aylık ücret ortalamasının % 250 sinden fazla olamaz.
Kaza sigortası prim oranı %1,93 tür.
Tarım bağımsız çalışanlarının sosyal sigortaya yönelik finansman durumları Tarım Sosyal Sigortası hakkında 20.12.1990 tarihli kanunla düzenlenmiştir.
Sigortalının katkısı ve devlet yardımı finansmanın temelini teşkil eder. Aylıkların ödenmesine ilişkin katkılar Tarım Fonunun yaklaşık % 94 ünü kapsar. Prim miktarı üç ayda bir Fon giderlerindeki dalgalanmaları
garanti eden bir düzeyde tespit edilir.
Hastalık ve Analık Sağlık Yardımları
Sağlık yardımları rejimi sağlık yönünden tedavileri gereken sigortalılara sağlanacak yardımları düzenler.
Meslek grupları arasında farklılık yoktur.
Hastalık ve Analık Para Yardımları
Bağımsız çalışanlar hastalık ve analık para yardımları yönünden isteğe bağlı sigortalıdırlar. İlgili kimse
sağlık yardımlarına hak kazanmak için sigortaya kayıt tarihinden itibaren 180 gün sürekli prim ödemek
zorundadır ( bu süre ücretliler için 30 gündür). Bağımsız çalışanın 30 günün altında bir sürede hastalığı
halinde kendisine yardım yapılmaz. Bununla birlikte, eğer sigortalının iş göremezliği bir iş kazası veya
meslek hastalığı sonucu meydana gelirse yardımdan yararlanabilir. Yardım miktarı ve ödeme süresi ücretlilerle aynıdır.
Bağımsız çalışanlar çocuk tedavi ödeneği ve telafi ödeneği alamazlar.
Tarım bağımsız çalışanları sigorta rejiminde kısa süreli işgöremezliklerde çeşitli ikame yardımları öngörülmüştür. Telafi ödeneği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezliklerde ödenir. İsteğe bağlı olmayan hastalık veya kaza halinde tarım bağımsız çalışanları 30 gün sigortalılık süresinden fazla bir sürede
işgöremez duruma düşerlerse yardımdan yararlanırlar. Analık yardımı azami 8 hafta için sağlanır.
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Malüllük
Ücretlilerle aynı kurallar uygulanır.
Yaşlılık
Ücretlilerle aynı kurallar uygulanır, fakat bağımsız çalışanlara erken emekli aylığı bağlanmaz. Tarım bağımsız çalışanlarını ilgilendiren yaşlılık aylığı primli ve primsiz iki kısımdan oluşur. Primli kısım ilgili kimsenin
ortalama gelirine bağlı bir yardımı öngörür. Ek kısmın ikame oranı baz miktarın yaklaşık % 25 idir.
Ölüm
Ücretlilerle aynı kurallar uygulanır.
Aile Yardımları
Aile yardımları genel vergi ile finanse edilen üniversel bir sistemde bütünleştirilmiştir.
İşsizlik
Ücretlilerle aynı kurallar uygulanır.
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ROMANYA

Temel İlkeler
Romanya’da sosyal koruma sistemleri “sigorta” esasına dayanır. Kapsam sigortalıların statülerine göre
tanımlanmamış olup Genel Rejim ücretlilerle bağımsızlar arasında fark gözetmemiştir. Bağımsız çalışanlar
Genel Rejim kapsamına girerler.
İstisna
Avukatların kendi aylık sistemleri ve mesleklerine özgü diğer sosyal hakları vardır. Yardımlar şunlardır :
Yaşlılık, erken emeklilik ve ölüm aylıkları, hastalık - analık para yardımları ve ölüm kapitali.
Finansman
Aşağıdaki yardımlar için Genel Prim söz konusudur:
-

Yaşlılık, erken emeklilik, malüllük ve ölüm aylıkları, hastalık ve analık para yardımları, ölüm kapitali. Koşullar normal, farklı ve özel olarak çalışma koşullarına göre değişir. Net ücretin normal
koşullarda %35 i, farklı koşullarda %40 ı ve özel koşullarda %45 i kesilir. Ücretliler normal çalışma
koşullarında brüt ücretin 11,67 sini (koşulların 1/3 i), öderler. Kalan pay tüzel kişiler yıllık gelirleri
aylık ortalama ücretin 3 katından fazla olan işverenler ve diğer kimseler tarafından ödenir (normal
koşullarda % 23,33 ü, farklı koşullarda % 28,33 ü, özel koşullarda % 33,33 ü). Bu durumlarda
primler aylık ortalama ücretin 3 katı ile sınırlı olarak tavanlandırılmıştır.

Hastalık Sigortası işçi ve işveren primleri ile işsizlik sigortası işçi ve işveren primleri ile aile yardımları devlet bütçesi ile finanse edilir. Bağımsız çalışanlar için finansman genel rejim mevzuatında tanımlanan usul
ve esaslara göre sağlanır.
Hastalık ve Analık
20. Sağlık Yardımları : Bağımsız çalışanlar ücretlilerle aynı yardımlardan yararlanırlar. Sigortalılık zorunludur: Sağlık yardımları sistemi söz konusudur.
21. Para Yardımları: Genel rejim kapsamında sağlanır. Sosyal sigorta rejimi “ücretliler / ekonomik bakımdan aktif kimseler ve gelire bağlı yardımları garanti eden işverenler” tarafından finanse edilir.
22. Uzun Süreli Yardımlar (Bağımlılık Sigortası) için özel bir sistem yoktur.
Malüllük
Genel rejim kapsamındadır. Sosyal sigorta rejimi (yukarıda para yardımları için belirtilen kimseler tarafından) finanse edilir.
Yaşlılık
Genel rejim kapsamındadır. Finansman yukarıda belirtildiği gibidir.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Genel rejim kapsamındadır. Finansman yukarda belirtildiği gibidir.
Aile Yardımları
Yardımlardan yararlanmak için gerekli tek koşul Romanya’da oturmaktır.
İşsizlik
Bağımsız çalışanlar için zorunlu değildir. Finansman yukarda belirtiliği gibidir.
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SLOVAKYA

Temel İlkeler
Slovakya bağımsız çalışanlarının korunması hastalık ve analık sağlık ve para yardımları, malüllük, yaşlılık,
ölüm, işsizlik ve aile yardımları ile ilgili olarak genel sistem çerçevesinde sağlanır. Bağımsız çalışanlara iş
kazaları ve meslek hastalıkları sigortası uygulanmaz.
Finansman
Bu kimseler Genel Rejimde özel prim oranlarına tabidirler. Bağımsızlar için dağılım oranı önceki yılda vergiye tabi aylık ortalama gelirin %50 sidir (isteğe bağlı sigortalılar belirli bir’ meblağ öderler).
Aylık azami prim miktarının dağılım oranları şöyledir:
23. Ortalama ücretin 3 katı : 1.005 E (malüllük, yaşlılık, ölüm, işsizlik sigortaları ve yedek Fon için),
24. Ortalama ücretin 1,5 katı : 503 E (hastalık-analık sigortaları para yardımları için),
25. 794 E(sağlık yardımları için)
Dağılıma esas asgari miktarlar şöyledir:
26. 74 E (sağlık yardımları sigortası için),
27. 56 E (kısmi malüller için),
28. 37 E (tam malüller için),
29. 15l E ( asgari ücret - diğer sosyal sigorta hallerinde).
30.
Yüzde olarak dağılıma esas prim oranları şöyledir:
31. % 20 ( malüllük ve yaşlılık için)
32. % 6 (malüllük için), fakat % 70 ten fazla işgöremezlik ve yaşlılık yardımlarına hak kazanma halinde
“sıfır”,
33. % 14 (hastalık ve analık sağlık yardımları için, fakat sakatlık halinde yalnız %6,3),
34. % 4,4 ( hastalık ve analık para yardımları için),
35. % 2 (işsizlik için),
36. % 2,75 ( Rezerv Fonu için).
Yıllık gelirleri asgari ücretin 12 katından aşağı olan bağımsız çalışanlar zorunlu hastalık, analık, malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağışıktırlar. Bu risklere isteğe bağlı olarak tabi olabilirler. .
Hastalık ve Analık Sağlık ve Para Yardımları
Genel Rejim kuralları uygulanır.
Aile Yardımları
Yaşlılık primi kesilmeden Genel Rejim kuralları ile sağlanır.
İşsizlik
Genel Rejim kuralları uygulanır (yalnız mesleki bağımsızlık halinde).
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SLOVENYA

Temel İlkeler
Bağımsızlar kendi dallarında yalnız kendileri için temel bir mesleki faaliyet icra eden kimseler (bağımsız
müteahhitler, zanaatkârlar ve özel tacirler, sanatsal veya kültürel faaliyet sahipleri, medyada çalışanlar,
kanunda yazılı diğer kimseler) olarak tanımlanırlar.
Sağlık Yardımları
Bağımsız çalışanlar zorunlu sigorta kapsamındadırlar. Sağlık yardımlarından yararlanmak için prim oranı
aylık sigortasına ve malüllük sigortasına esas miktarın %12,92 sidir.
Hastalık Para Yardımları
Hastalık izni sırasında bağımsızlar zorunlu sağlık sigortasına esas miktar üzerinden bir gelire hak kazanırlar.
Analık
Bağımsızlar ebeveyn korunması kapsamında olup ebeveyn izninden, ebeveyn yardımlarından ve kısa süreli çalışma ile ilgili haklardan yararlanırlar. Para yardımları prim oranı aylık sigortasına ve malüllük sigortasına esas miktarın % 0,20 sidir.
Malüllük ve Yaşlılık
Bağımsız faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren zorunlu sigorta rejimine tabidirler (kendileriyle ilgili
bir oda mensubu sıfatıyla ilgili kuruluşa kayıtlarını yaptırırlar).Tam veya kısmi süreli çalışmalarına ilişkin
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından yararlanma hakları vardır. Dış yardım ve malüllük yardımlarına
ek ödeneklerden yararlanırlar. Üç sigorta koluna ait prim oranı baz sigortanın % 24,35 ine tekabül eder,
bunun % 15,50 si işçi oranı, % 8,85 i işveren oranıdır.
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Sağlık sigortası, aylık ve malüllük sigortası kapsamındadır. Genel işgöremezlik ödeneği brüt ücretin % 0,53
üne eşittir. Uzun süreli işgöremezlik yaşlılık ve malüllük sigortası kapsamındadır.
İşsizlik
Aldığı ücret asgari ücretin altında olan veya şirket ortağı olup işsizlikten önceki takvim yılına ait getirileri
zorunlu prim kesintilerinden sonra asgari ücreti aşmayan kimse işsiz sayılır.
Bağımsız çalışanlar isteğe bağlı olarak işsizlik sigortasına tabi olabilirler.
Bu takdirde işsizlik mali yardımlarına, mali bir yardıma, taşıt veya seyahat giderleri karşılığı olarak sağlanan maddi yardıma, sağlık yardımlarına, malüllük ve işgöremezlik yardımına hak kazanırlar.
Bağımsız çalışanlara ait işsizlik prim oranı brüt ücretin % 0,20 si olup bunun % 0,14 ü işçi primi, % 0,6 sı
işveren primidir.
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TABLO XIII/A – BAĞIMLILIK SİGORTASI
(15 Ülke)
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN SOSYAL KORUMA REJİMLERİNDE
BAĞIMLILIK SİGORTASI : UZUN SÜRELİ YARDIMLAR
ÜLKELER

KONULAR

YÜRÜRLÜKTEKI
MEVZUAT

TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN RİSK /
TANIM

UYGULAMA ALANI

ALMANYA

• Bağımlılık Sigortası:
- Zorunlu hastalık sigortasına tabi kimseler için, Sosyal Bağımlılık Sigortası;
- Özel hastalık sigortasına tabi kimseler için, Özel Bağımlılık Sigortası
(26 mayıs 1994 tarihli Sosyal Sigorta Kanunu, Bölüm 11 (En son 19
aralık tarihinde iyileştirilmiştir).
• Sosyal Yardım Kanunu (BSHG).
• Bağımlılık Sigortası :
Zorunlu sigortalılığa ve hastalık sigortası tavanlarına uygun primlerle finanse edilen << zorunlu sosyal sigortalar sistemi >> (bkz. Karşılaştırmalı Tablolar, Genel Rejimle İlgili Tablo II ).
• Sosyal Yardım: Finansman vergi ile.

• Bağımlılık Sigortası: Bedensel, zihinsel, ruhsal, bir hastalık veya birsakatlık nedeniyle günlük yaşamlarının gereklerini yerine getiremiyecek
durumda bulunan kimselere önemli ölçüde sürekli yardımların sağlandığı sigortadır.
• Sosyal Yardım: Sigortalı olmayan ve bu nedenle yukarıdaki kriterleri taşımayan kimseler için özellikle pahalı yardım ve tedavi hallerinde sağlanan ek yardımdır. Yardımlar ilgililerin gelir durumlarına ve gelir
kaynaklarına göre değişmek üzere sağlanır (bkz. GelirGarantisi ile ilgili
bilgiler).
• Hastalık sigortasından ayrıca tıbbi yardımlar sağlanması olanaklıdır.
•
•
-

Bağımlılık Sigortası:
Nüfusun hemen tamamı sigortalıdır.
Sosyal Yardım:
Bağımlılık sigortasına tabi olmayan kimseler,
Bazı kriterleri yerine getirmeyen sigortalılar,
Ağır bağımlılık hallerinde sınırlı bağımlılık sigortasının pahalı tedaviler
nedeniyle yetersiz olduğu veya sigortanın yatarak tedavilerde bazı
bedelleri ( lojman, beslenme, yatırımla ilgili olarak ) üstlenmediği
hallerde kendilerine EK YARDIM sağlanan sigortalılar.

YARARLANMA ŞARTLARI
1) Yaş

Bağımlılık sigortasından ve sosyal yardımdan yararlanmada yaş sını yoktur.

2) Asgari Staj Süresi

• Bağımlılık Sigortası:
- 5 yıl. Çocuklar için, sigortalılık öncesi süre ebeveynden biri sigortadan
yararlanma şartlarını taşıdığı sürece yerine getirilmiş sayılır.
• Sosyal Yardım:

SAĞLIK YARDIMLARI:

-

Asgari staj süresi sözkonusu değildir.

1) İkametgâhta Yardımlar • Bağımlılık Sigortası:
<< Aylık Sağlık Yardımları >> olarak adlandırılan yardımlar arasında
temel yardımlar ve tedaviler, seyyar tedavi merkezleri tarafından sunu842
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lan aile bakım hizmetleri yalnız yaşayan kimselerin ikametgâhlarında
tedavileri aylık nakdi yardım olarak aşağıdaki miktarlarda sağlanır:
- Birinci derecede bağımlılar için, 750 DEM’e kadar;
- İkinci derece bağımlılar için, 1.800 DEM’e kadar;
- Felaket hallerinde 3.750 DEM’e kadar sağlık ve para yardımları birlikte sağlanabilir.
• Sosyal Yardım:
- İhtiyaçlara cevap veren yardımlar olarak yazılarak sağlanır.
Sağlık Merkezlerinde Geçici
Kalma Halinde Yardımlar • Bağımlılık Sigortası:
İkametgâhta tedavi yardımlarına ek olarak gündüz ve gece sağlık merkezlerinde yapılacak tedaviler için gerekli olan yardımlar <<aylık sağlık
yardımları >> olarak aşağıdaki miktarlarda sağlanır:
- Birinci derece bağımlılar için, 750 DEM’e kadar;
- İkinci derece bağımlılar için, 1.800 DEM’e kadar;
- Üçüncü derece bağımlılar için, 2.800 DEM’e kadar.
• Sosyal Yardım:
- İhtiyaçlara cevap veren yardımlar olarak sağlanır.
2) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
• Bağımlılık Sigortası:
Tedavi için gerekli parasal yardımlar, tıbbi tedaviler ve refakat giderlerinin
karşılanması için sağlık yardımı şeklinde ayda azami 2.800 DEM’e kadar
maddi yardım sağlanır; halen uygulanan miktarlar üç bağımlılık derecesine
göre ve felaket hallerinde aşağıdadır:
- Birinci derecede bağımlılar için, 2000 DEM;
- İkinci derecede bağımlılar için, 2.800 DEM;
- Üçüncü derece bağımlılar için, 2.800 DEM.
- Felaket hallerinde âzami 3.300 DEM.
• Sosyal Yardım:
- Lojman, beslenme ve tedavi tesislerince gerçekleştirilen yatırım giderlerinden ibarettir. Eğer bağımlılık sigortasından sağlanacak yardımlar temel yardımlarla sosyal yardımların ve tıbbi tedavinin finansmanı için yeter sizse,ilgiye göre EK YARDIM sağlanır.
4. Diğer Yardımlar

• Bağımlılık Sigortası:
- Hastalık veya sakatlık nedeniyle başka bir kuruluş (örneğin hastalık
sandığı) tarafından sağlanmadığı ölçüde tedaviyi kolaylaştırıcı özel
cihazlar alınır;
- Bağımlı kimse ile meşgul olan aile bireylerine veya diğer hayır kurumlarına eğitim verilir;
- İkame yardımı ( ilgili kimseye bakan kişinin tatil veya hastalık nedeniyle ayrılması durumunda onun yerine ikame edilen kimseye azami
28 gün için ödenen 2.800 DEM’e kadar nakdi yardım olarak) sağlanır;
- Tedaviyi sağlayan kimsenin yokluğu veya oturmanın devamlılığı
halinde yılda azami 28 gün için tedavi tesislerinde kısa süreli oturma
hallerinde 2.800 DEM’e kadar nakdi yardım yapılır.
• Sosyal Yardım: Özel cihazlar alınır.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar • Bağımlılık Sigortası:
İkametgâhta sağlık yardımları yerine, tedaviye ihtiyacı olan kimse bağımlılık derecesine göre aşağıda miktarları yazılı tedavi ödeneklerinden yararlanabilir:
- Birinci derece bağımlılar için, 400 DEM;
- İkinci derece bağımlılar için, 800 DEM;
- Üçüncü derece bağımlılar için, 1.300 DEM.
Sağlık yardımları ve para yardımlarından birleştirilmiş olarak yararlanmak
mümkündür.
• Sosyal Yardım:
Bağımlılık sigortasından sosyal yardımlar sağlanır.
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2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Bağımlılık sigortasından sosyal yardımla ilgili olarak sağlık
merkezlerinde barındırmalı yardım sağlanmaz.

4) Diğer Yardımlar

• Bağımlılık Sigortası:
Aile bireyleri ve tedaviyi sağlayan hayırkurumları için emeklilik
sigortasına bağımlılık sigortasından prim ödenir ve bu kimseler kaza sigortasından primsiz yararlanırlar.
• Sosyal Yardım:
- Yaşlılığın Korunması : Tedavi gören veya yaşlılığın korunmasında özel
uygun veya tedavi edici yardımdan yararlanan kimse başkaca sigortalılığı sözkonusu değilse primleri sosyal yardım yoluyla üstlenilir;
- Tedavi gören kimsenin uygun görülen giderleri karşılanır;
- Uygun nakdi yardım sağlanır.

YARARLANICININ
KATILIMI

BİRLEŞME

VERGİLENDİRME

Bu konuda bir yardım sözkonusu değildir.

• Bağımlılık Sigortası:
- Katılım sözkonusu değildir.
• Sosyal Yardım:
- Gelire ve gelir kaynağına bağlıdır.
• Bağımlılık Sigortası:
Yardımlar, bağımlılık nedeniyle telafi edici yardımların veya yabancı bir
kuruluştan alınan karşılaştırılabilir yardımların ödendiği süre zarfında askıya alınır.
• Gelir Garantisi:
Yardımlar ek yardım olarak sağlanır.
Bağımlılık sigortası ve ek gelir garantisi yardımları bağımlı kimseler için
vergiye tabi değildir.
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER
KAPSAMA GİREN RİSK/
TANIM

UYGULAMA ALANI
YARARLANMA ŞARTLARI :
1) Yaş

2) Asgari Staj Süresi

SAĞLIK YARDIMLARI:

AVUSTURYA

• Para Yardımları:
- Bağımlılık Ödeneği Federal Kanunu (BPGG).111/1998 sayılı kanunla
değiştirilmiştir . Ayrıca, benzer kurallar çerçevesinde eyaletlerde düzenlenen 9 ayrı kanun mevcuttur.
• Sağlık Yardımları:
Birçok mevzuat vardır. Örneğin, sosyal yardım yasaları, sakat kimselerle ilgili yasalar ve eyaletlerle düzenlenen ve eyalet düzeyinde hükümleri
içeren yasalar, eyaletlerle Federal Devlet arasında düzenlenen sözleşmeler sağlık yardımları konusunda çeşitli hükümleri kapsar.
• Para Yardımları:
Federal devletin ve eyaletlerin vergi ile finanse edilen Bağımlılık Ödenek
Sistemlerine ilişkin para yardımları sözkonusudur.
• Para Yardımları:
İlgililerin ayda 50 saatten fazla sosyal yardım ihtiyacını karşılamak üzere
en az 6 ay süre ile sürekli nakdi tedavi yardımları sağlanır.
• Sağlık Yardımları:
Merkezde kısmi süreli ikamet veya oturmalarda seyyar hizmeti yoluyla
sağlanan sağlık yardımlarıdır.
Bütün oturanlar sağlık ve para yardımlarından yararlanırlar.
• Para Yardımları:
Ağır vakalar hariç, ilgililerin 3 yaşını doldurmalarında sağlanır. Viyana’
da, Salzburg’ da ve Tyol’ da bağımlılık ödeneği ile ilgili yasalar para yardımlarının doğumdan itibaren sağlanmasını öngörür. Sağlık yardımları
için yaş koşulu aranmaz.
• Para Yardımları:
Para yardımlarından yararlanmada bağımlılık sigortasına asgari bir süre
zarfında tabi olmuş bulunmak koşul değildir. Başka bir eyalete nakil halinde, o eyalette asgari bir süre oturma koşulu gerekli görülebilir.

1) İkametgahta Yardımlar • Ayakta Tedavi Hizmetleri:
- İlgilinin ikametgâhına gidilerek sağlanan yardımlar,
- Bakım yardımı,
- Vizit hizmeti,
- Komşular arasında organize edilen yardım,
- Aile bireylerine tedavi yardımı,
- Yardım vasıtalarının satın alınması (borç verme yoluyla),
- Çamaşır bakım hizmeti,
- Temizlik hizmeti,
- Onarım (tamirat) hizmeti,
- Ulaşım hizmeti,
- Bireysel sosyal yardımlar.
2) Sağlık Merkezlerinde
Gündüzleri bir sağlık merkezinde kısmi konaklama mümkündür.
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Bir tedavi yerinde oturma halinde yardım sağlanabilir.

4) Diğer Yardımlar

Tavsiyeler, bilgilendirme şeklinde sağlanan yardımlarıdır.

PARA YARDIMLARI:
1) İkametgâhta Tedavi

Bağımlılık derecesine göre ilgililere aşağıdaki miktarlarda aylık ödenekverilir:
- Birinci derecede bağımlılar için, 2.000 ATS;
- İkinci derecede bağımlılar için, 3.688 ATS;
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2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
4) Diğer Yardımlar
YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME

VERGİLENDİRME

-

Üçüncü derecede bağımlılar için, 5.690 ATS;
Dördübcü derecede bağışıklar için, 8.535 ATS;
Beşinci derecede bağımlılar için, 11.591 ATS;
Altıncı derecede bağımlılar için, 15.806 ATS;
Yedinci derecede bağımlılar için, 21. 074 ATS;

Bir sağlık merkezinde kalma halinde gündüzleri <<Bağımlılık Barındırma
Ödeneği >> verilir.
Bir sağlık merkezinde geçici kalma halinde azami %80 oranında bağımlılık
ödeneği adıyla bir yardım merkezin giderlerin karşılamak üzere transfer
edilir. Bağımlı kişi ayda 569 ATS tutarında cep harçlığı da alır.
Sözkonusu değildir.
Sağlık yardımları için sözkonusudur. Bu miktar bağımlılık ödeneği ve diğer
gelirler üzerinden ödenir. Kalan kısım devletçe üstlenilir. Bazı eyaletlerde
katılım için aile bireylerine rücu edilebilir.
• Para Yardımları:
Bağımlılık ödeneği ile diğer sosyal güvenlik para yardımları birleşebilir.
• Sağlık Yardımları:
Diğer sosyal güvenlik yardımları ile birleşme mümkündür.
Bağımlılık ödeneği gelir vergisine tabidir.
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT
TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN RİSK /
TANIM
UYGULAMA ALANI

YARARLANMA ŞARTLARI
1) Yaş

2) Asgari Staj Süresi

SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

BELÇİKA
Bağımlılık sigortasına ilişkin özel bir mevzuat yoktur; ancak bazı yardımlar
özellikle hastalık / malüllük sigortalarına ve gelir garantisine ilişkin mevzuatlarda öngörülür. Bazı yardımlar da yerel ve bölgesel düzeyde sağlanır.
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
- Ücretliler için zorunlu sosyal sigorta sistemi uygulanır.
• Gelir garantisi:
- Devlet bütçesinden finanse edilen sosyal yardım sistemi uygulanır.
Günlük yaşam gereksinimlerini yalnız başına yerine getiremeyen kimseler
için uygulanan sistemdir. Yardım her özel durumuna göre sağlanır.
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
- Sosyal güvenlik hastalık ve malüllük sigor tasından yararlanan kimseler kapsama girer.
• Gelir Garantisi:
- Belçika’ da oturan en az 21 yaşındaki sakatlar yararlanır.
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
- Sosyal güvenlik hastalık / malüllük sigortasından yararlanma yaş şartı
aranır.
• Gelir Garantisi:
- Yardım 21 yaşından itibaren sağlanır.
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
Sosyal güvenlik hastalık ve malüllük sigortası için gerekli staj süresi
uygulanır.
• Gelir Garantisi:
Asgari bir staj süresi aranmaz.

• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
İlgililer tuvalet gereksinimlerini ikametgâhlarında giderirler. Yardımlar
yararlanıcının tuvalet gereksinimleri özel ölçülere göre tespit edilen bağımlılık derecesi nazara alınmak suretiyle aşağıdaki miktarlarda yardımcı
üçüncü kişilere ödenir:
- (A) bağımlılık grubuna dahil kimseler için maktu olarak haftada 537
BEF, WE için 790 BEF;
- (B) bağımlılık grubuna dahil kimseler için, maktu olarak haftada
1.020 BEF; WE için 1.514 BEF;
- (C) bağımlılık grubuna dahil kimseler için maktu olarak haftada 1.395
BEF, WE için 2.078 BEF.
Yürürlükte mevzuatlarda sağlık merkezlerinde geçici kalma
halinde sağlık yardımı sağlanmaz.

3) Konutta Oturmaya Bağlı
Yardımlar
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
- Dinlenme ve Tedavi Evlerindekiler:
Günlük yaşamın sürdürülmesinde tedavi ve sosyal yardım ödeneği
ödenir, sigorta katılımda bulunur.
- Normal Tedavi Evlerindekiler:
+ ( B ) grubu bağımlılık derecesine dahil kim seler için günde 1.819
BEF;
+ ( C ) grubu bağımlılık derecesine dahil kimselerden zaman mekân
tayininde şaşıran kimseler için,1.885 BEF.
- Psikiyatrik Tedavi Evlerindekiler:
+ Zihinsel bozukluğu olan kimseler için, günde 3.198 BEF;
+ Zihinsel sakatlar için, 3.390 BEF.
- Dinlenme Evlerindeki Yaşlı Kimseler:
Tedavilerde sigorta katılımda bulunur. Günlük yaşamın sürdürülmesi
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4) Diğer Yardımlar

için aşağıdaki miktarlar ödenir:
+ ( 0 ) grubu bağımlılar için günde 48 BEF;
+ ( A ) grubu bağımlılar için günde 285 BEF;
+ ( B ) grubu bağımlılar için günde 820 BEF;
+ ( C )grubu bağımlılar için günde 1.244 BEF;
+ ( C artı ) grubu bağımlılar için günde 1.360 BEF.
Yürürlükteki mevzuat göre başkaca yardım sağlanmaz.

PARA YARDIMLARI:
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Oturmaya Bağlı

4) Diğer Yardımlar

YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME

Yürürlükteki mevzuata göre, ikametgâhta tedavilerde para yardımı sağlanmaz.
Sözkonusu değildir.
Bütünleştirilmiş ödenekten 1 / 3 oranında, Yardımlar yaşlı kimselerle ilgili
ödenekten 2 / 3 oranında indirim yapılır (bkz. Para yardımları, diğer yardımları).
• Hastalık ve Malüllük Sigortası:
Malüllük ödeneği alan ve aile yükümlüğü olmaksızın birlikte veya yalnız
yaşayan kimse sürekli tedaviye muhtaç durumda ise, yüksek düzeyde
oranlanmış ödenek alır (yalnız yaşayanlar için %45, birlikte yaşayanlar
için %40). %65 işgöremez durumda olup malüllük ödeneği alan kimse
bir kişiye bakmakla yükümlü ise ve üçüncü kişinin bakımına muhtaçsa bu
kimseye ait bakım ödeneği olarak günde 200 BEF alır.
• Gelir Garantisi:
- Geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri bulunan kişiler ikame ödeneği olarak 348.171 BEF,
- Yalnız yaşayan kimseler 261.126 BEF,
- Birlikte yaşayan kimseler 174.099 BEF, alırlar.
• Bütünleşme Ödeneği: Her yıl aşağıdaki miktarlarda ödenir.
- I. grup bağımlılara 35 .824 BEF;
- II. grup bağımlılara 122.072 BEF;
- III. grup bağımlılara 142.078 BEF;
- 1V. grup bağımlılara 284.172 BEF.
• Yaşlı Kimseler: Her yıl aşağıdaki miktarlar da yardım ödeneği alırlar.
- 0 grup bağımlılara 30.824 BEF;
- I. grup bağımlılara 116.856 BEF;
- II. grup bağımlılara 142.078 BEF;
- III. grup bağımlılar 167.293 BEF;
- IV. Grup bağımlılara 205.495 BEF.
Sağlık yardımları için katılım sözkonusudur. Katılım bağımlılık ödeneği ve
diğer gelirler üzerinden ödenir. Kalan kısım devletçe finanse edilir. Bazı eyaletlerde aile bireylerine rücu edilebilir.
• Para Yardımları:
Bağımlılık ödeneği diğer sosyal güvenlik para yardımları ile birleşebilir.
• Sağlık Yardımları:
Diğer sosyal güvenlik yardımları ile birleşme mümkündür.
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KONULAR
VERGİLENDİRME
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT
TEMEL İLKELER
KAPSAMA GİREN RİSK /
TANIM

UYGULAMA ALANI:
YARARLANMA
ŞARTLARI
1) Yaş

2) Asgari Staj
Süresi

BİRLEŞİK KRALLIK
Bağımlılık ödeneği gelir vergisine tabi değildir.
Sosyal Güvenlik Primleri ve Yardımları Hakkında Kanun (1992).
Devletçe finanse edilen primsiz sistem uygulanır. Sistem yaşlılara ve sakatlara sağlık ve para yardımları ile sosyal yardım sağlanmasını öngörür.
• Sosyal Yardım Ödeneği:
- 65 yaşından yukarı olup bedensel veya zihinsel bir sakatlığı veya
ârızası nedeniyle gündüz ve / veya gece kişisel sosyal yardıma muhtaç durumda bulunan kimselere ödenir.
• Sakatlar Bakım Ödeneği:
- 65 yaşına kadar, bir hastalık veya malüllük nedeniyle kişisel sosyal
yardıma veya seyahat ( yer değiştirme) yardımına muhtaç durumda
bulunan kimselere ödenir. Eğer ilgilinin bu ödeneğe ihtiyacı devam
ediyorsa 65 yaşından sonra da ödeme yapılabilir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- Bir iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sosyal yardıma veya
sürekli tedaviye muhtaç durumda olup %100 malül olan kimselere
ödenir.
• Özel Ağır Malüllük Ödeneği:
- Malüllüğü kesin durumda olup bağımlılık ödeneğine hak kazanan
kimselere ödenir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Asgari 35 saat olmak üzere tam gün çalışmasını bırakmış olup sakat
bir kimse ile meşgul olan kimselere ödenir.
Birleşik Krallık’ ta sınırsız oturma hakkına sahip bütün kimseler kapsam
dahilidir.

• Sosyal Yardım Ödeneği:
- 65 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
• Sakatlar Bakım Ödeneği:
- 65 yaşın altında olmak gerekir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- 16 yaşından yukarı olmak gerekir.
• Özel Ağır Malüllük Ödeneği:
- 16 yaşından yukarı olmak gerekir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- 65 yaşın altında olmak gerekir.
• Sosyal Yardım Ödeneği:
- Yararlanıcının yardım talebinden en az 6 ay önce malüllük şartlarını
yerine getirmiş olması
• Sakatlar Bakım Ödeneği:
- Yararlanıcının yardım talebinde bulunmadan en az 3 ay önce malüllük
şartlarını yerine getirmiş olması ve bütün olasılıklara göre talepten
sonra 6 ay süre ile aynı koşulları taşımaya devam etmesi gerekir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- Yararlanıcının bir iş kazası nedeniyle malüllük yardımına hak kazanması, %100 malül olması ve sürekli tedaviye muhtaç durumda bulunması gerekir
• Özel Ağır Malüllük Ödeneği:
- Yararlanıcının iki orandan biri ile bağımlılık ödeneğine hak kazanması ve kesin olduğu kabul edilen malüllüğe sahip olması gerekir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Bir staj süresi gerekmez Ancak, bağımlı kimse özel malüllük yardımı
almakta olmalıdır.
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SAĞLIK
YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalmada
Yardımlar

Yerel mercilerce yemek verme hizmetleri, özel cihaz ve donanımları uygun
bir lojmana nakil ve gündüzlü bir merkeze yerleştirme gibi yardım ve hizmetlerden ibarettir.
Sözkonusu değildir

3) Oturmaya Bağlı

Yerel merciler yaşlı kimselerin bir eve ( yuvaya ) veya bir sağlık Yardımlar
merkezine yerleştir ilmeleri için gerekli önlemleri alabilirler. Genel olarak,
yerel merciler, ilgililerin yardım bedellerini kısmen veya tamamen karşılayabilme güçleri hariç, kalan giderleri üstlenirler.

4) Diğer Yardımlar

Yerel merciler yaşlı kimselerin bir eve (yuvaya ) veya bir sağlık merkezine
yerleştirilmelerine ilişkin giderleri geçici olarak üstlenebilirler. Orta ölçekte
gelire sahip kimseler reçete bedelleri ile diş testleri ve hastaneye gidişdönüş ulaşım giderlerini karşılayan nakdi bir yardım alabilirler.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Kalma Halinde
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
4) Diğer Yardımlar
YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME
VERGİLENDİRME

• Sosyal Yardım Ödeneği:
- Azami miktar: 53,55 GBP
- Asgari miktar: 35,60 GBP
• Sakatlar Bakım Ödeneği:
Üç yardım sözkonusudur.
- 14,20 GBP, 35,80 GBP, 53,55 GBP.
- İki hareketlilik yardımı vardır. 14,20GBP veya 37,40 GBP.
• Bağımlılık Ödeneği:
Bağımlılık derecesine göre haftada üç yardım sözkonusudur.
• Geçici Yardımlar
- 21,90 GBP, 43,80 GBP, 87,60 GBP.
• Özel Ağır Malüllük Ödeneği:
- Haftada 43,80 GBP.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Haftada 40,40 GBP.
Sosyal yardım ödeneği ve Sakatlar Bakım
Ödeneği ilgilinin bir hastaneye, bir yaşlılar evine veya bir tedavi merkezine
alınması halinde 28. günün bitiminde sona erer.
Yaşlı kimselerle ilgili bir eve veya bir sağlık merkezine alınan kimseler asgari bir gelirden ve oturma ödeneğinden yararlanabilirler.
Ağır sakat durumda bulunan kimselere sağlanan tedavilere ilişkin giderlerin
finansmanı ve bunların oturdukları evde kalmalarını devam ettirmeleri için
Bağımlılık Yaşam Fonundan ayrıca nakdi bir yardım ödenir.
Eğer bir sakat kimse yerel mercilerden tedavi yardımı alıyorsa kendisinden
gelir durumuna uygun bir aidat talep edilebilir.
Sosyal Yardım Ödeneği, Sakatlar Bakım Ödeneği, Bağımlılık Ödeneği, Özel
Ağır Malüllük Ödeneği primli sosyal güvenlik hastalık, malüllük, yaşlılık ve
ölüm yardımları ile birleşebilir.
Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği dışında diğer ödenekler vergiye tabi değildir.
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KONULAR

DANİMARKA

YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

6 Ağustos 1998 tarihli Sosyal Hizmetler Kanunu.

TEMEL İLKELER
KAPSAMA GİREN

Mevcut üniversel ( yaygın ) rejim.
Yaralı olmaları veya sakat durumda bulunmaları nedeniyle RİSK / TANIM
kendilerine baka mayan kimselere, aile hizmeti göremeyenlere, yürüyüş,
gezi veya benzeri yaşam gereksinimlerini tek başına yapamaz durum da
bulunanlara ilişkin sosyal yardım sis temidir.

UYGULAMA ALANI
YARARLANMA
ŞARTLARI:

Danimarka ‘da bütün oturanlar yararlanır.

1) Yaş

Yaş şartı aranmaz. Kanun çocuk bakıcılarına da uygulanır.

2) Asgari Staj Süresi

Sözkonusu değildir.

SAĞLIK
YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

Aşağıdaki yardımlar sağlanır.
• Kişisel tedaviler;
• Ev işlerini görebilme yardımı;
• Çalışma gücünün korunmasına yönelik yardım (yeniden işe alıştırma dahil );
• Bazı hallerde refakat hizmeti sağlamaya yönelik yardım (örneğin, 65 yaşın alında olup ağır sakat ve ayda 15 saat süre ile refakatçıya ihtiyacı
olanlar için ).

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Sakat kimselere veya ölenlere bakan kim selerin yükünü hafif
letmek üzere sağlanan yardımlardır.

3) Oturmaya Bağlı
Yardımlar

Emekliler evinde veya özel olarak sakatlar veya yaşlılar için
tutulmuş evlerde (yuvalarda) oturma halinde sağlanır.

4) Diğer Yardımlar

Diğer Yardımlar Şunlardır:
• Lojman değiştirme ve özel tedavi cihazlarına ihtiyaç hallerinde sağlanan
yardımlar;
• Eşine veya ikametgâhta bir yakın ebeveynine bakan kimsenin yükünü
hafifletmek üzere sağlanan yardım;
• Bağımlı bir kimseye olasılıklara göre 24 saat üzerinden 24 saat sağlanan
yardım.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardım
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Bazı hallerde sakat bir kimsenin yardım ihtiy acını bizzat
kendisinin giderebilmesi, evinde kontrol altında bulundurulması ve refakatçıya ihtiyaç duyması halinde sağlanır.
Özel hallerde, aylık alan kimsenin masraf gerektiren sıkıntılı
yaşam koşullarını hafifletmek üzere Kira İndirim Yardımı
sağlanır.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Özel hallerde, yukarda sözü edilen yardım sağlanır.

4) Diğer Yardımlar

Bir sosyal aylık almayan kimselere istisnai olarak sağlanan yardımlardır.

YARARLANICININ
KATILIMI

Bağımlı kimseler mali durumlarına göre, ev işlerini görmeye
ilişkin yardımla ilgili olarak, geçici bir süre katılımda bulunurlar. Eğer bu
işler için sürekli yardım yapılması gerekiyorsa katılım sözkonusu olmaz.
Sigortalı, lojman kirasını veya yaşlı veya sakat ihtiyacın şekline göre temin
edilen lojman veya daire kirasını kendisi öder. Ayrıca, aynı kimse, bulundu851

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

BİRLEŞME

VERGİLENDİRME

ğu yerin elektrik, su, ısıtma, yemek ve çamaşır yıkama giderlerini de kendisi öder. Bu giderler ancak ikametgâhta sağlanan yardımlar için sözkonusu
olup ödeme kiracının mali durumuna göre ayarlanır.
Bütün yardımlar ilgililerin ihtiyaçları nedeniyle ödenir ve sosyal yardımlar
birbirinden bağımsız olarak sağlanır. Bununla birlikte, aynı amaçla bir yardım yerine başka bir yardımın (yinelemeli yardım) sağlanması kabul edilmez.
Para yardımları genel kural olarak vergiye tabi değildir.
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER
KAPSAMA GİREN
RİSK / TANIM
UYGULAMA- ALANI
YARARLANMA ŞARTLARI

FİNLANDİYA

• 8 haziran 1956 tarihli Ulusal Aylıklar Kanunu (Aylık almakta olan kimselere haricen sağlanacak sosyal yardım ödeneğini içerir).
• 5 şubat 1988 tarihli Malüllük Ödeneği Kanunu.
• 4 temmuz 1969 tarihli Sakat Çocuklara Sağlanacak Yardımlar Hakkında
Kanun.
• 17 eylül 1987 tarihli Sosyal Koruma Kanunu (kurumsal yardımlar dışında
sakatlara sağlanan tedavi yardımlarını ilgilendirir).
• 3 nisan 1987 tarihli sakatlara sağlanacak Sosyal Güvenlik Yardımları ve
Sosyal Yardımlar Hakkında Kanun.
• 29 ocak 1972 tarihli İlk Tıbbi Yardımlar Hakkında Kanun.
Üniversel (yaygın) sosyal koruma sistemidir. Sakat kimseler Sosyal Koruma Kanununa uygun olarak öznel hukuk çerçevesinde yardımlara sahip
olurlar.
Sosyal yardım veya genel olarak haftada en az bir kez tedavi
yardımına ihtiyacı olan kim seler kapsam dahilidir.
Bütün oturanlar yararlanır.

1) Yaş

Yaş sınırı sözkonusu değildir.

2) Asgari Staj
Süresi

Sözkonusu değildir.

SAĞLIK
YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
4) Diğer Yardımlar
PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Belediyeler tıbbi tedavi hizmetlerini, ikamet gâhta tedavi Yardımlar hizmetlerini ve sakat kimseler için ulaşım, kişisel sosyal yardım, ihtiyaca göre lojman nakli gibi hizmetleri yerine getirirler, gayrı resmi tedaviler için destekte
bulunurlar.
Belediyeler ilgililere ihtiyaçlarına göre özel lojman verirler.

Belediyelerce ihtiyaca göre sağlanır.
Gerekli teknik yardımlar ve donanımla ilgili yardımlar sağlanır.
• Bir aylığa ihtiyacı olan kimseler için ikametgâhta aşağıdaki miktarlarda sosyal yardım ödeneği ödenir:
- Normal olarak ayda 295 FIM;
- Artırılmış miktar: Ayda 735 FIM;
- Özel miktar: Ayda 1.471 FIM.
• Sakat Çocuklar Ödeneği ve Malüllük Ödeneği:
Her iki yardım için üç ayrı miktar sözkonusudur:
- Ayda 441 FIM,
- Ayda 1.029 FIM,
- Ayda 1.912 FIM.
İkametgâhta yardımlara eşdeğer yardımlar sözkonusudur.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Para yardımı sağlanmaz.

4) Diğer Yardımlar

Başkaca para yarımı sağlanmaz.
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YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME
VERGİLENDİRME

3 aydan fazla süren yardımlar için kişisel katılım gelir durumuna
bağlıdır.Hekim ücretleri ilgilinin aylık gelirinin %80 ini aşamaz.
Buna bağlı olmayarak, ayda 450 FIM tutarında bir asgari yardım kişisel kullanıma bırakılır.
Gelir ve miras sahibi olmak sosyal yardımlara hak kazanmayı etkilemez.
Sözkonusu değildir.
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN
RİSK / TANIM
UYGULAMA
ALANI

YARARLANMA
ŞARTLARI
1) Yaş

2) Asgari Staj
Süresi
SAĞLIK
YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar

BİRLEŞİK KRALLIK
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı:
- Sosyal Güvenlik Kodunun L.341-4, L.351-8, L.355-1, L.413-4
maddeleri.
• Özel Ek Ödenek:
- Sosyal Güvenlik Kodunun L.541-1 maddesi.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- 14 ocak 1994 tarih, %4/43 sayılı kanun.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- 24 ocak 1997 tarih, 97/60 sayılı kanun.
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı:
- Zorunlu sosyal sigorta sistemidir.
• Özel Ek Ödenek:
- Üniversel ( yaygın ) sistemdir.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- Departmanlarla ilgili sosyal yardımdır.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- Departmanlarla ilgili sosyal yardımdır.
Günlük yaşamın sürdürülmesinde üçüncü
kişinin yardımına muhtaç durumda bulunan kişiler.
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı:
- ( Bazı koşullarla) malüllük, yaşlılık aylığı veya iş kazası geliri alan
kimseler.
• Özel Ek Ödenek:
- En az %80 oranında işgöremez durumda bulunan 20 yaşın altındaki
çocuklar.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- En az %80 işgöremezlik derecesine sahip 16 yaşından yukarı sakatlardan aile yardımı veya özel bağımlılık yardımı almayan ve gelir
durumu belli bir tavanı aşmayanlar.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- Gelir durumu belli bir tavanı aşmayan yaşlı kimseler.
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı :
- Yardım talebenin tetkiki tarihinde 65 yaşın altında olmak.
• Özel Ek Ödenek:
- Asgari yaş sınırı sözkonusu değildir, azami 20 yaşında olmak gerekir.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- 16-60 yaş arasında olmak.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- 60 yaşını doldurmuş olmak.
Sözkonusu değildir.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- Kişinin gelir durumuna ve ihtiyacına göre değişen yardımlar sağlanır.

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Özel hükümler mevcut değildir.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

• Özel Bağımlılık Yardımı:
- Gelir durumuna ve ihtiyaca göre değişen yardımlardır.

4) Diğer Yardımlar

Sözkonusu değildir.
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PARA
YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

4) Diğer Yardımlar
YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME

VERGİLENDİRME

• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı:
- Ayda 5.882 FRF’ yi aşmamak üzere, aylık veya gelirde %40 oranında
artış yapılır.
• Özel Ek Eğitim Ödeneği:
- Üç grup için her ay ödenen özel ek eğitim ödeneğidir: 5.882 FRF.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- Miktarı ilgilinin gelir durumuna göre belirlenen yardım olup üçüncü
kişi bakım ödeneğinin %80 ine ulaşabilir.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- İlgilinin gelir durumuna ve ihtiyacına göre değişmek üzere ödenen
yardımdır.
• Özel Ek Eğitim Ödeneği:
- Çocuğun ailesine ödenme dönemlerinde sağlanan ek yardım
hizmetidir.
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı:
- Sigortalının hastaneye yatırıldığı tarihi izleyen ayın son gününe kadar
üçüncü kişiye sürekli bakım zammı olarak ödenir.
• Özel Ek Eğitim Ödeneği:
- Çocuğun hastaneye yatırıldığı tarihi izleyen ayın son gününden itibaren ek ödenek askıya alınır.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- Ödenek, yatarak tedavilerde ilk 45 gün zarfında ödenir, bunun ötesindeki hizmet askıya alınır.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
Kişinin gelir durumuna ve ihtiyacına göre değişir.
Sözkonusu değildir.
Özel bir hüküm yoktur.
• Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı :
- Üçüncü kişiler için ödenen sürekli bakım zamları birleşmez. Eğer ilgili
kimse başka bir yasaya göre aynı mahiyette bir yardıma hak kazanıyorsa yalnız aşan kısımdan yararlanır.
• Özel Ek Ödenek:
- Aile yardımları ile birleşme mümkün olmakla birlikte gereğine göre bir
fark yardım şeklinde de ödeme yapılır.
• Üçüncü Kişi Bakım Telafi Ödeneği:
- Üçüncü Kişi Sürekli Bakım Zammı ile ve ikametgâhta Tedavi Yardımı
ile birleşme mümkün değildir.
• Özel Bağımlılık Yardımı:
- Diğer üç ödenekle birleşme mümkün değildir.
Yardımlar ve ödenekler vergiye tabi değildir.
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KONULAR

HOLLANDA

YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

İstisnai Tıbbi Giderler Hakkında Genel Kanun ( AWBZ ).

TEMEL İLKELER
KAPSAMA GİREN
RİSK / TANIM

Primlerle finanse edilen hastalık sigortası sistemidir.
Uzun süreli yatarak tedaviler, yaşlı kimseler, kronik sorunlar
yaşayan sakatlar, malüller.

UYGULAMA
ALANI

Ülkede oturan bütün kimseler.

YARARLANMA
ŞARTLARI
1) Yaş

Yaş sınırı yoktur.

2) Asgari Staj
Süresi

Sözkonusu değildir.

SAĞLIK
YARDIMLARI:
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
4) Diğer Yardımlar
PARA YARDIMLARI:

İkametgâhta sağlanan yardımlar; gerekli tıbbi ve diğer yardımlar, << hastanın talebi üzerine hastalık, iyileşme hali, malüllük, yaşlılık, ölüm, ruhsal
ve sosyal durumla ilgili sorunlar üzerine bilgi ve tavsiyeleri>> içerir. 26
haftalık bir süre için tıbbi cihaz temin edilebilir.
Gerekli tıbbi yardımların ikametgâhta sağlanamaması halinde
bedensel ve ruhsal sakatlığı bulunan kimselerin gündüzlü bir
sağlık merkezinde yardımlardan yararlanması sağlanır.
Tedavi merkezlerinde veya bedensel ve ruhsal sakatlığı bulunan
kimselerin sağlık tesislerinde yararlandıkları yardımlar şunlardır: Tıbbi yardım ve tedaviler, sağlık tesislerince yapılan yardımlar ve tedaviler, yeniden
işe alıştırma eğitimleri, psikoterapi tedavileri.
Bazı hasta grupları (sağırlar, körler, psikiyatrik tedaviye ihtiyacı olanlar) için
çeşitli özel yardımlar sağlanır.

1) İkametgâhta
Yardımlar

İkametgâhta para yardımı sağlanması sözkonusu değildir.

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Para yardımı yapılmaz.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Para yardımı yapılmaz.

4) Diğer Yardımlar

Söz konusu değildir.

YARARLANICININ
KATILIMI

Bir sağlık tesisine yatırılan bekâr sigortalılar ve biri oturma
yardımından yararlanan evli çiftler, ayda azami 1.155 NLG tutarında ( bu
miktar en düşük miktar olarak adlandırılmaktadır) bir gelirle oranlı olarak
nisbî düzeyde bir katılım payı öderler. Bir tesiste tedavi gören bekârlar ile
ikisi de sağlık tesisinde tedavi gören evli çiftler ayda azami 3.670 NLG tutarında bir gelirle oranlı olarak nisbî bir katılım payı öderler. İkametgâhta
tedavilerde katılım düşük miktarlarda yerine getirilir.
Genel olarak << AWBZ >> sisteminde birleşme mümkündür.
Sözkonusu değildir.

BİRLEŞME
VERGİLENDİRME
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN
RİSK /TANIM

UYGULAMA ALANI

İRLANDA
• 1993 tarihli / Birleştirilmiş Sosyal Koruma
Kanunu aşağıdaki yardımları öngörür:
- Bağımlılık Ödeneği;
- Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı;
- Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği;
• 1970 tarihli Sağlık Hizmetleri Kanunu aşağıdaki yardımları
öngörür:
- İkametgâhta Tedavi Ödeneği,
- İkametgâhta Tedavi.
• 1990 tarihli Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Merkezi Hakkında Kanun
: Tedavi merkezlerine sübvansiyonu öngürür.
• Tedaviyi Sağlayan Kimseler İle Bağımlılık Ödeneğine
Konu Teşkil Eden Kimselere İlişkin Yardım:
- Ücretliler için maktu yardımı öngören zorunlu sosyal sigorta sistemi
uygulanır.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödenek:
- Bu kimselere sağlanacak yardımlar vergi ile finansa edilir.
• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
- Ağır sakat çocukların tedavisini sağlayan kimselere ödenecek ödenek
olup vergi ile finanse edilir.
• İkametgâhta Yardım ve Tedavi Merkezleri İçin Sübvansiyon:
- Bütün vatandaşlar için sübvansiyon vergi yoluyla finanse edilir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı:
- Hasta veya iş göremez durumda bulunan kimse ile meşgul olmak
üzere işinden ayrılan sigortalı işçilerine ödenir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- Asgari 6 ay süre ile başka bir kimsenin yardımını gerektirecek derecede sakat olan kimseler ve malüllere ödenen ek yardımdır.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Yaşlı kimselerin, malüllük aylığı alanların ve gelir durumu belirli bir
tabanının altında olan sakat kimselerin tam gün tedavileri ile görevlendirilmiş olanlar için gelirlere ek olarak ödenen “Destek Ödeneği”dir.
• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
- Evde yaşayan ve sürekli tedaviye ihtiyacı olan ağır sakat çocuklara
sağlanır.
• İkametgâhta Tedavi:
- Yaşlı kimselere ikametgâhlarında yapılan normal sağlık hizmetidir.
• Tedavi Merkezleri İle İlgili Sübvansiyon:
- Tedavi Merkezlerinde bulunan kimselere sağlanan para yardımıdır.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı:
- Asgari 6 ay ve azami 15 ay süre ile bir kim senin tedavisini sağlamak
zorunda bulunan sigortalı ücretlilere ödenir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- En az %50 oranında işgöremez durumda bulunan malüllere ödenir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- 16 yaşından yukarı malüllere ve ikametgâhta tedavi ödeneğinden
yararlanan çocuklara (gelir durumları tetkik edilerek) ödenir.
• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
- Bir sağlık tesisinde bulunmayan bedensel ve zihinsel özürlü ağır sakatlara ödenir.
• İkametgâhta Tedavi:
- İkametgâhlarında tedaviye muhtaç durumda bulunan kimselere sağlanan sağlık yardımıdır.
• Tedavi Merkezlerine Sübvansiyon:
- Tedavi merkezleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan kimselere sağlanır.
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YARARLANMA
ŞARTLARI
1) Yaş

2) Asgari Staj Süresi

SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
3) Konutta Oturmaya
Bağlı yardımlar
4) Diğer Yardımlar

• Tedavi Sağlayan Kimse Yardımı:
- 18 ve daha yukarı yaştaki sigortalı ücretlilere ödenir.
• Bağımlılık Ödeneği:
- 16 ve daha yukarı yaşta olup malüllük ödeneği alan kimselere ödenir.
• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
- Doğumdan 16 yaşına kadar yardıma hak kazanan çocuklara ödenir.
• İkametgâhta Yardım ve Tedavi Merkezlerine Sübvansiyon:
- Yaş şartı aranmaz.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı:
- İlgili kimse sigortalı olduğu tarihten sonra en az 156 adet prim ve
- İlgili vergi yılında en az 93 prim veya
- Yardımın başladığı tarihten önceki 12 ay zarfında 39 prim veya
- İlgili vergi yılında 26 prim ve önceki vergi yılında 26 prim, ödemiş
olmalıdır.
• Bağımlılık Ödeneği:
- Süre şartı aranmaz.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Yardımlar gerekli olduğu sürece ve ilgilinin yararlanacağı gelir durumu
ile ilgili şartları taşıması halinde sözkonusu değildir.
• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
- Süre koşulu yoktur.
• İkametgâhta Yardım ve Tedavi Merkezlerine Sübvansiyon:
- Yardımlar gerekli olduğu sürece staj koşulu aranmaz.
Aşağıdaki yardımlar sağlanır.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Ulaşım, telefon bağlatma, elektrik giderlerinin karşılanması ve parasız
televizyon ödentisi.
• İkametgâhta Tedavi:
- Kamu sağlık tesislerinde tedavi yardımları;
- İkametgâhta yemek ve mutfak giderlerinin karşılanması;
- Psikoterapi ve pedikür;
- Tıbbi ekspertiz ve yeniden işe alıştırma eğitimi giderlerinin karşılanması dahil, hastanede yatarak tedavi hizmetleri.
• Gündüzleri Kalınan Sağlık Merkezlerinde Aşağıdaki
Yardımlar Sağlanır.
- Öğle yemekleri, banyolar, fizyoterapi, kas geliştirme tedavisi, pedikür,
kuru temizleme ve kuaför giderlerinin karşılanması.
- Çok sınırlı vasıtalara sahip olan kimseler bir kamu sağlık
tesisinde parasız tedavi görebilirler.
Söz konusu değildir.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar • Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı:
- Yalnız yaşayan kimse için, haftada 88,50 IEP;
- Birden fazla kimsenin tedavisi için, haftada 132,80 IEP,
• Bağımlılık Ödeneği:
- Standart miktar: Haftada 42,30 IEP;
- İndirimli miktar: Haftada 21,20 IEP;
- Özel Hallerde: Haftada 63,50 IEP;
- Felaket hallerinde: Haftada 84,60 IEP;
İndirimli miktar %50 ile %100 işgöremezlik derecesi söz konusu olduğunda
uygulanır.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği:
- Haftada ödenen azami miktarlar:
- Tedavi gören tek kişi için 80,50 IEP.
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2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

YARARLANICININ
KATILIMI

BİRLEŞME

VERGİLENDİRME

• İkametgâhta Tedavi Ödeneği:
Azami miktar ayda 117,30 IEP olup ödenekten sakat çocuklarda yararlanır.
Söz konusu değildir.

• Tedavi Merkezlerine Sübvansiyon:
Bağımlılık derecesine göre üç ayrı sübvansiyon (vasat, yüksek, en yüksek
sübvansiyon) söz konusudur: Haftada 70, 95, 120 IEP.
• Geçici Tedavi Sağlayan Kimselere Ödenek:
Yıllık ek ödenek şeklinde aşağıdaki yardımlar sağlanır:
- Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı: 400 IEP;
- Tedavi Sağlayan Kimse Ödeneği: 400 IEP;
- İkametgâhta Tedavi Ödeneği: 400 IEP (yardıma hak kazanan azami
iki çocuk için yıllık olarak ödenir.)
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı:
- Bağımlılık ödeneği, tedaviyi sağlayan kimse ödeneği, ikametgâhta
tedavi ödeneği, ikametgâhta tedavi için ve tedavi merkezleri sübvansiyonu için: Kendisi değişken miktarlarda ek giderleri yararlanıcı
karşılar.
• Aşağıdaki Yardımlar hariç, Bağımlılık Ödeneği Diğer Yardımlarla
Birleşebilir:
- Tedaviyi Sağlayan kimse Yardımı, Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği,
İkametgâhta Tedavi Ödeneği, İkametgâhta Yardım ve Tedavi Merkezleri Sübvansiyonu için birleşme mümkün değildir.
• Tedaviyi Sağlayan Kimse Yardımı, Bağımlılık Ödeneği ve Tedaviyi Sağlayan Kimse Ödeneği vergiye tabidir. Diğer yardımlar vergiden bağışıktır.
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT
TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİDEN
RİSK / TANIM

UYGULAMA ALANI

İSPANYA
Sosyal Güvenlik Genel Kanununu Yeniden Düzenleyen Metni
Onaylayan 20 Haziran 1994 tarih, 1/94 sayılı “Mevzuat Kraliyet Kararnamesi”.
• Bağımlılık Riski İspanya’da bir özel sigorta kapsamına girmez.
• Sosyal Güvenlik:
- Bütün ücretliler için zorunlu sigorta sistemi uygulanır, yardımlar primlidir.
• Gelir Garantisi:
- İspanya’da oturan herkes için vergi ile finanse edilen güvence sistemi
söz konusudur.
• Sosyal Güvenlik:
- Sürekli malül olan hiçbir mesleki faaliyeti icra etme gücüne sahip
olmayan, günlük yaşamını sürdürebilmek için üçüncü kişinin bakımına
muhtaç durumda bulunan ücretliler kapsam dahilidir.
• Gelir Garantisi:
- %50 oranında bir ek yardımla takviye edilen primsiz malüllük aylığı
alan kimselerden hastalıkları veya sakatlıkları nedeniyle üçüncü kişinin bakımına muhtaç durumunda olup, %75 ve daha fazla malüllük
derecesinde sahip olup 18 ila 65 arasında bulunanlar kapsama gider.
Bu kimselerin en az 2 yılı yardım talep tarihinden önce geçmek üzere
en az 5 yıldan beri İspanya’da oturmakta olmaları gerekir.
• Sosyal Güvenlik:
- Bütün aylık sahipleri için özel total iş göremezlik söz konusudur.
• Gelir Garantisi:
- 2 yılı talep tarihinden önce geçmek üzere en az 5 yıldan beri
İspanya’da oturma koşulu aranır.

YARARLANMA
ŞARTLARI
1)Yaş

2) Asgari Staj Süresi

• Sosyal Güvenlik:
Yaş sınırı uygulanmaz.
• Gelir Garantisi:
18-65 yaş arasında olmak şarttır.
• Sosyal Güvenlik: (bkz.Malüllük)
• Gelir Garantisi:
Primsiz malüllük aylığına hak kazanmış olmak gerekir.

SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar • Sosyal Güvenlik:
- Emekliler, malüller, sakat kimseler için: hastalık sigortası çerçevesinde sağlanan yardımlardır.
• Gelir Garantisi:
- Yeterli düzeyde gelire sahip olmayan ve yetersiz ailevi ve sosyal
şartlar içinde yaşamlarını sürdüren sakat ve yaşlı aylık sahipleri için,
sınırlı kredilere göre para yardımları veya sağlık hizmetleri veya yaşamlarını sürdürebilecekleri emre âmade yardımlar sağlanır.
2) Sağlık Merkezlerinde
(Bkz.İkametgâhta Yardımlar)
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

(Bkz.İkametgâhta Yardımlar)

4)Diğer Yardımlar

İlaçlar parasız verilir.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

• Sosyal Güvenlik:
- Baz aylık: (93,685 ESP) Sigortalının geçindirmekle
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2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

yükümlü olduğu bir eş için (110,325 ESP)
- Ayda azami aylık: 316.422 ESP
• Gelir Garantisi:
- Primsiz malüllük aylığı alanlardan ve üçüncü kişinin bakımına muhtaç
durumda bulunan yararlanıcılara aylığa ilave olarak %50 oranında ek
yardım sağlanır. Bu yardım yılda 14 ödeme halinde yapılır (2000 yılı
için miktar: 281,785 ESP)
(bkz.İkametgâhta Yardımlar)

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

(bkz.İkametgâhta Yardımlar)

4) Diğer Yardımlar

Söz konusu değildir.

YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME

Söz konusu değildir.

VERGİLENDİRME

• Sosyal Güvenlik: Birleşme mümkündür.
• Gelir Garantisi: Birleşme mümkün değildir.
• Yardımlar vergiye tabi değildir.
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KONULAR

İSVEÇ

YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

Ocak 1982 tarihli Sosyal Hizmetler Kanunu.

TEMEL İLKELER

Sosyal korumaya ilişkin üniversel (yaygın) sistemdir.

KAPSAMA GİREN
RİSK/TANIM

Yardıma ve tedaviye muhtaç kimseler kapsam dahilidir.

UYGULAMA ALANI

Bütün oturanlar.

YARARLANMA
ŞARTLARI
1) Yaş

Sözkonusu değildir.

2) Asgari Staj Süresi

Sözkonusu değildir.

SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Belediyelerce ev işlerinde ve mutfak işlerinde gerekli olan ayni yardımlar
sağlanır.
Bağımlılık derecesine göre, özel kurumlarda tedavi sağlanır.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı
Yardımlar

(bkz.özel kurumlarda sağlanan yardımlar)

4) Diğer Yardımlar

Sözkonusu değildir.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

Sözkonusu değildir.

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Sözkonusu değildir.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Söz konusu değildir.

4) Diğer Yardımlar

Söz konusu değildir.

YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME
VERGİLENDİRME

Sosyal yardımlar ilgililerin gelir durumlarının araştırılmasından sonra gereğine göre sağlanır. Bu, Sosyal Hizmetler Kanunu gereğidir.
Uygulanmaz.
Söz konusu değildir.
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KONULAR

İTALYA

YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

• 5.2.1992 tarih, 104 sayılı Kanun (madde 33),
• 8.3.2000 tarih, 53 sayılı Kanun.

TEMEL İLKELER

Sosyal Güvenlik alanında olduğu kadar sosyal yardım alanında da uzun süreli yardımlar olarak kabul edilebilen yardımlar sistemi söz konusudur.

KAPSAMA GİREN
RİSK/TANIM

UYGULAMA ALANI

YARARLANMA ŞARTLARI
1) Yaş
2) Asgari Staj Süresi
SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı
Yardımlar
4) Diğer Yardımlar

• Malüllük Sigortası:
- Seyahat edebilmek ve günlük yaşamını sürdürebilmek için üçüncü
kişinin yardımına muhtaç durumda bulunan aylık sahiplerinin işgöremezlikleri halinde sağlanır.
• Gelir Garantisi:
- Günlük yaşamını sürdüremeyecek çalışamaz durumda sakat olan
kimseler için sözkonusudur.
• Bölgesel Programlar:
- İkametgâhlarında yardımlardan yararlan abilecek durumda olup
ikametgâhlarında yardımlardan yararlanmak üzere talepte bulunan
çok yaşlı kimseler.
• Malüllük Sigortası:
- İşgöremez durumda bulunan aylık sahipleri.
• Gelir Garantisi:
- Bölgesel Programlar
- Çok yaşlı kimseler.
- Malüllük Sigortası: Kanun bir yaş şartı öngörmez.
- Malüllük Sigortası: Sosyal Sigortalar Kurumuna en az 5 yıl prim
ödemiş olmak gerekir.
: Bölgesel Programlar: Bölgelere göre çeşitli
uygulamalar söz konusudur. Genel kural olarak, şu yardımlar sağlanır.
İkametgâha yemek götürme, ailenin mutfak gereksini-mini giderme, tıbbi
tedaviler ve hemşire hizmetleri.
• Bölgesel Programlar: Bölgelere göre çeşitli
uygulamalar sözkonusudur.
• Bölgesel Programlar: Bölgelere göre çeşitli uygulamalar
sözkonusudur.
• Bölgesel Programlar: Lojman hizmetleri.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta Yardımlar • Malüllük Sigortası: Aylık Sosyal yardım ödeneği.
• Gelir Garantisi: Ayda 383.000 TL
• Bölgesel Programlar: Bilgelere göre değişen uygulamalar vardır. Genel kural olarak, ihtiyaca göre belirlenen para yardımlarısağlanır.
2) Sağlık Merkezlerinde
• Bölgesel Programlar: Bölgelere göre değişen uygulamalar
Geçici Kalma Halinde. vardır
Yardımlar
3) Konutta Oturanlara
Bağlı Yardımlar

• Bölgesel Programlar: Bölgelere göre değişen uygulamalar.
vardır

4) Diğer Yardımlar

• Bölgesel Programlar: Protez ve diğer tıbbi cihazların alımında aidat ödenmesi öngörülmüştür. Özel ulaşım araçlarının alınması veya
ilgililerin bu araçlara uyarlan maları ilgililerin kendi kendilerine serbest hareket edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi gibi yardımlar söz
konusudur.
Sözkonusu değildir. Yardımlar münhasıran devletçe finanse
edilir.

YARARLANICININ
KATILIMI
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BİRLEŞME
VERGİLENDİRME

• Gelir Garantisi:
Diğer yardımlarla birleşme mümkündür; bu durumlarda sigortalı için en
elverişli tedavi seçilebilir.
Söz konusu değildir.
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KONULAR

LÜKSEMBURG

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT 19 Haziran 1998 tarihli değişiklik kanunu.
TEMEL İLKELER

Sosyal Bağımlılık Sigortası sistemi söz konusudur.

KAPSAMA GİREN
RİSK/TANIM

Bedensel, ruhsal veya psişik bir hastalık nedeniyle veya aynı
mahiyette bir arıza sebe biyle günlük yaşamlarını gerektiği gibi sürdürebilmek için üçüncü kişinin yardımına muhtaç durumda bulundukları tespit
edilen sigortalı kimseler kapsama dahildir.

UYGULAMA ALANI

Hastalık sigortasına tabi herkes.

YARARLANMA ŞARTLARI
1)Yaş

Yaş şartı aranmaz.

2)Asgari Staj Süresi

İlgililerin asgari 1 yıl staj süresini öngören bir isteğe bağlı sigorta sözleşmesi yapmış olmaları hariç, süre koşulu aranmaz.

SAĞLIK YARDIMLARI

Özel meslekî uzman kuruluşlarca bağımlı kimsenin gereksinim-

1) İkametgâhta
Yardımlar

lerine göre sağlanan sağlık yardımları sözkonusudur.

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Özel bir gündüzlü merkezde geçici bir süre
için tedavi görme sağlanabilir.

3) Konutta Oturmaya Bağlı (bkz.İkametgâhta Yardımlar)
Yardımlar
4) Diğer yardımlar

Özel tıbbi cihazlar alınabilir ve lojman değiştirilebilir.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar
3) Konutta Oturmaya
Bağlı
Yardımlar

Sağlık yardımları yerine ikametgâhta yardımları karşılayan veya bu yardımlarla birleşik olarak ödenen para yardımları sağlanabilir.
Gündüzlü bir özel merkezde yapılan tedavilerde sağlık yardımı
yerine para yardımı sağlanabilir.

Bir yerde oturmalarda, sağlık yardımları yerine para yardımı
sağlanmaz.

4) Diğer Yardımlar

“Aylık Sigortası” primleri üstlenilir. 3 hafta süre ile kural dışı
yardım sağlanabilir.

YARARLANICININ
KATILIMI
BİRLEŞME

Sözkonusu değildir, ancak yardım miktarı bağımlılık derecesine
göre değişir.
Kaza sigortası ve savaştan zarar görme halinde sağlanan yardımlarla birleşme mümkün değildir.
Sözkonusu değildir.

VERGİLENDİRME
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN
RİSK/TANIM
UYGULAMA ALANI

YARARLANMA ŞARTLARI

PORTEKİZ
• Sosyal Sigorta: 30.11.2000 tarih, 309-A/2000 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname,
- 14.07.1999 tarih, 265/99 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
• Gelir Garantisi:
- 30.11.2000 tarih, 309-A/2000 sayılı Kanun Hükmünde Kararname.
• Sosyal Eylem:
- 18.06.1997 tarih, 407/98 sayılı Bakanlık Kararı.
• Sosyal Sigorta:
- Zorunlu Kamu Sigortası sistemidir. Para yardımları primlidir.
• Gelir Garantisi:
- Primsiz rejimden sağlanan para yardımları sistemidir.
• Sosyal Eylem:
- Sağlık yardımları ile sosyal eylemin bütünleştirilmesinden ileri gelen
sağlık yardımları sistemidir.
- Günlük yaşamın sürdürülmesinde üçüncü kişinin yardımına
muhtaç olma durumudur.
• Sosyal Sigorta:
- Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alan kimseler aile yardımından yararlananlar kapsam dahilidir.
• Gelir Garantisi: Sosyal Sigorta gibi
• Sosyal Eylem:
- Bedensel, zihinsel veya sosyal yönden hafif veya ağır,
geçici veya sürekli olarak bağımlı durumda bulunan kimseler kapsam
dahilidir.

1)Yaş

Yaş şartı aranmaz.

2)Asgari Staj Süresi

Söz konusu değildir.

SAĞLIK YARDIMLARI

İkametgâhta sosyal yardımlar sağlanır. Gereğine göre

1) İkametgâhta
Yardımlar

aile gereksinimleri karşılanır.

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Söz konusu değildir.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

• Ağır bağımlı durumda bulunan yaşlı kim
seler için yuvalarda sürekli olarak oturma sağlanır.
• 16 yaşından yukarı geçici veya sürekli sakat durumda bulunan kimselerin
tedavi görmeleri için bir konutta oturmaları sağlanır.
• Sürekli sakat durumda bulunan kimseler destekli yaşam için ilgili birimlerde bakılır.
• Sürekli olmaya eğilimli, psikiyatrik sorunları bulunan erginler için yaşam
biçimlerinin korunması bunların ilgili yerlerde oturmaları ile sağlanır.
• Yukarda belirtilen psikiyatrik sorunlu kim selerin bu durumlarının özel bir
nitelik göstermesi halinde ilgili yerlerde yaşamları özel olarak sağlanır.
• Yaşlı kimseler için gündüz bakım merkezleri vardır.
• Ağır sakatlar için işe alıştırma aktivite merkezleri oluşturulmuştur.
• Hafif zihinsel sakatların sosyal forumlarda sosyal uğraşıları geliştirilir.
• Sakatlar dahil 6-16 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için geçici süreli
yuvalar vardır.
• Teknik sosyal yardımlar sağlanır.

4) Diğer Yardımlar

PARA YARDIMLARI

1) İkametgâhta Yardımlar Söz konusu değildir.
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2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

Söz konusu değildir.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Söz konusu değildir.

4) Diğer Yardımlar

• Bağımlılık Ek Yardımı: Malüllük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlara ödenir.
Birinci veya ikinci derecede bağımlılık söz konusu olmasına göre %50
veya %90 olarak oranlanan ve bugün için primsiz sosyal aylık rejimindeki tutara endekslenen yardım olup miktarı ayda 26.250 PTE’dir. Yılda
14 yardım ödenir. 12 bağımlılık ek yardımına ilave olarak ödenen diğer
iki yardım her yıl ödenen NOEL PRİMİ ve ilgili ayda ödenen bağımlılık ek
yardımı tutarında tatil ödeneğinden ibarettir.
• Üçüncü Kişi Sosyal Yardımı Ödeneği:
Üçüncü kişinin yardımına muhtaç durumda geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları bulunan aile yardımı yararlanıcılarına ödenir. Miktarı ayda
13.130 PTE’dir.
• Gelir Garantisi:
Bağımlılık Ek Ödeneği: Primsiz rejimden malüllük, yaşlılık veya ölüm
aylığı alan kimselere ödenir.Miktarı primsiz rejimden sağlanan sosyal aylığın miktarına endeksli olup ilgilinin birinci veya ikinci derecede bağımlı
kişi olmasına göre %45 veya %75 oranında bir yıl için 12 yardım olarak
ödenir. Buna ilave olarak ilgililere ayrıca NOEL primi ve ek ödenek tutarında tatil ödeneği verilir.
• Üçüncü Kişi Sosyal Yardım Ödeneği: Primli rejimden aile yardımı
almakta olup geçindirmekle yükümlü olduğu (üçüncü kişinin yardımına
muhtaç) çocukları bulunan kimselere ödenir

YARARLANICININ
KATILIMI

• Sosyal Sigorta:
- Katılım sözkonusu değildir.
• Gelir Garantisi:
- Katılım söz konusu değildir.
• Sosyal Eylem:
- İlgilinin kişisel gelir durumuna veya ailenin gelir durumuna göre değişmek üzere belirlenen bir katılım payı söz konusudur.
• Sosyal Sigorta:
- İlgilinin çalışması halinde elde ettiği gelirle veya benzeri mahiyette
yardımlarla birleşme mümkün değildir.
• Gelir Garantisi:
- Sosyal Sigorta gibi.
• Sosyal Eylem:
- Uygulanmaz.
• Yardımlar vergiye tabi değildir.

BİRLEŞME

VERGİLENDİRME
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KONULAR
YÜRÜRLÜKTEKİ
MEVZUAT

TEMEL İLKELER

KAPSAMA GİREN
RİSK/TANIM

UYGULAMA ALANI

YARARLANMA
ŞARTLARI:

YUNANİSTAN
• Yaşlılık ve Malüllüğün Korunması:
- Özel bir yasa yoktur. Bazı yardımlar 20 Mart 1981 tarihinde revize
edilen kanuna göre sağlanır.
• Gelir Garantisi:
- Özel bir yasa yoktur. Bazı yardımlar yaşlı kronik hastalıklardan yakınan kimseler için alınan önlemler arasında 162/73 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerle sağlanır. Diğer yardımlar bir dizi Bakanlık
kararları ile karşılanır.
• Yaşlılık ve Malüllüğün Koruması:
- Sigorta sistemine dayanır.
• Gelir Garantisi:
- Sosyal koruma sistemine dayanır.
• Yaşlılık ve Malüllüğün Korunması:
- Bir sosyal güvenlik sandığına bağlı emekli kişiler ile aylık sahiplerinden tek veya çok yanlı felçli olup tam işgöremez durumda veya malül
olmakla birlikte üçüncü kişinin yardımına muhtaç durumda bulunanlar
kapsam dahilidir.
• Gelir Garantisi:
- Bağımlı yaşlı kimseler kapsama girer.
• Yaşlılık ve Malüllüğün Korunması:
- Bir sosyal güvenlik sandığına bağlı kimseler kapsam dahilidir.
• Gelir Garantisi:
- Geri kalan mukimler.

1) Yaş

Yaş şartı yoktur.

2) Asgari Staj Süresi

• Yaşlılık ve Malüllüğün Korunması:
- 4.050 gün sigortalı olmak gerekir.
• Gelir Garantisi: Bir süre şartı yoktur.

SAĞLIK YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar
2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

İkametgâhta hekim muayenesi ve tıbbi tedavi, hemşire hizmetleri, sosyal
asistan hizmetlerinden ibarettir.
Özel tedavi yerlerinde, ağır sakatlıktan ve zihinsel bozukluktan
yakınan ağır sakatların gündüzlü hasta olarak kalmaları
mümkündür.

3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar

Kronik hastalıklar için kamu sağlık tesislerinde veya bir koruma
yuvasında yatarak tedavi olanağı mevcuttur (hastanede tedavi görmesi
mümkün olmayanlar için).

4) Diğer Yardımlar

Ülkenin tamamında yaşlı kimselerin korunması için oluşturulan 320 sağlık
merkezi bu kimselere bir yandan özellikle eğlence zamanlarında geliştirici
faaliyetler yaptırırlar, diğer yandan mahallinde tıbbi ve sosyal tedavi hizmeti
sunarlar.

PARA YARDIMLARI
1) İkametgâhta
Yardımlar

2) Sağlık Merkezlerinde
Geçici Kalma Halinde
Yardımlar

• Yaşlılık ve Malüllüğün Korunması:
- Tam malüllük halinde aylık %50 artışlı olarak ödenir.
• Gelir Garantisi:
- 29.300 GRD ile 139.000 GRD arasında değişen 7 yardım ve 16.550
GRD ile 39.650 GRD arasında değişen 3 ek yardım sağlanır.
Bir hastanede veya özel bir barındırma tesisinde geçici olarak
kalma halinde, para yardımları düzenli olarak ödenir.
Yatarak tedavi giderleri sigorta sandıklarının yükümlüğündedir.
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3) Konutta Oturmaya
Bağlı Yardımlar
4) Diğer Yardımlar
YARARLANICILARIN
KATILIMI
BİRLEŞME
VERGİLENDİRME

Bir hastanede sürekli yatarak tedavi görmelerde, para
yardımları düzenli olarak ödenir. Ödeme, tedavi güç kimselerin güçsüzler
yurdunda kalmalarının 30 saat aralarla tekrarlanmayı gerektirmesi halinde
askıya alınır.
Sözkonusu değildir.
Genel kural olarak, bazı durumlar hariç, sigortalı katılımda
bulunmaz.
Yardımlar gelirle bağımlı olmayarak ödenir; bununla birlikte genellikle ilgililerin aşırı malüllükten yakınmaları halinde birleşme mümkündür.
Sözkonusu değildir.
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 “Giyinme, yÕkanma, yürüyüú …… “ gibi iúlevleri yerine getirememe ile ilgili tedaviler anlamÕna gelir.
 YaúlÕ kimseler, bedensel ve ruhsal olarak iúgöremez durumda olanlar, aynÕ nitelikteki çocuklar, aileler, özel ihtiyacÕ olan kimseler. Özel gruplar (uyuúturucu kullanÕmÕ sonucu
zihinsel kriz geçiren vb. kimseler) genel olarak ONG’lar kapsamÕndadÕr.
 Yaú : Aranmaz.
 SigortalÕlÕk süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta Tedavi : Nitelikli bir personel tarafÕndan ikametgâhta yardÕm yoluyla sa÷lanÕr. Yemek verilir, güçsüz kimselere yürüyüú yaptÕrÕlÕr. Ferdileútirilmiú sosyal yardÕm
ve ek tedaviler gibi hizmetler yararlanÕcÕnÕn ikametgâhÕnda verilir. Belediyeler, ONG hizmeti verir.
2) Merkezde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Günde 4-8 saat arasÕnda de÷iúir. øúgöremez durumda bulunan yaúlÕ kimselere, çocuklara, reúitlere ve ikametgâhÕ bulunmayan
kimseler gibi ihtiyaç içinde olan herkese sa÷lanÕr.
3) økametgâhta Ba÷lÕ Tedavi : Esas itibariyle belediyelerce yerine getirilir.
4) Di÷er YardÕmlar : Yönlendirme ve tercümanlÕk hizmetleri gibi bazÕ di÷er hizmetler söz konusudur.
1) økametgâhta YardÕmlar : Sosyal hizmet tipleri için öngörülen yardÕmlar úunlardÕr : YaúlÕ ve sakat kiúilere kurumsal tedavi, ikametgâhta veya evde bakÕm ödene÷i (kiúisel
ihtiyaç miktarÕnÕn % 30 u), ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i (devlet öder, primsiz zorunlu yardÕmlar aile bireyine veya bakÕma muhtaç kÕsmi veya tam malül kimseye yardÕm eden kiúiye
ödenir). Tedavi ödene÷inin düzeyi : ølgiliye bakan kimsenin kiúisel ihtiyaç miktarÕnÕn 1,6 katÕ (bk. Tablo XI – Gelir Garantisi), aynÕ kimse için belirtilen miktarÕn 2,75 katÕ,
ayrÕca ba÷ÕmlÕlÕk ek yardÕmÕ.
2) Merkezde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Yoktur.
3) økametgâhta Ba÷lÕ Tedavi : Yoktur.
4) Di÷er YardÕmlar : østisnai para ve sa÷lÕk hizmetleri, özel ihtiyaçlarÕn (örne÷in kör köpe÷i) satÕn alÕnmasÕ halinde yardÕm, konut uyum sübvansiyonu, motorlu araç alÕmÕ için
sübvansiyon, bu aracÕn revizyonu için sübvansiyon.
 Devlet nakdi para yardÕmÕ yapmaz.
 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i yararlanÕcÕnÕn yaúlÕlÕk, tam malüllük ve dulluk aylÕ÷Õ ile birleúmez. YararlanÕcÕnÕn mesleki faaliyeti gelir tavanÕ (kiúisel ihtiyaçlar tutarÕnÕn 1,5 katÕ ) ile
sÕnÕrlÕdÕr.
 Yoktur.

 Sosyal Güvenlik HakkÕnda 100/1988 sayÕlÕ Kanun.
 Çek Cumhuriyeti Mercilerince Sosyal Güvenlik Konusunda AlÕnacak Önlemlere iliúkin 114/1988 sayÕlÕ Kanun.
 Sosyal Güvenlik Kanununun Uygulama Usulleri ve Çek Cumhuriyeti Mercilerinin Bu Süreçteki Rolü HakkÕnda 1982/1991 sayÕlÕ Kanun.
 Kamu Sa÷lÕk Kurumunda Kalma Giderlerinin øadesi HakkÕnda ÇalÕúma ve Sosyal øúler BakanlÕ÷ÕnÕn 82/1992 sayÕlÕ Kararnamesi.
 Kamu Sa÷lÕk KurumlarÕnda Restorasyonla ølgili ÇalÕúma ve Sosyal øúler BakanlÕ÷ÕnÕn 83/1993 sayÕlÕ Kararnamesi.
 Uzun süreli tedaviler bölgesel düzeyde organize edilir. Bu tedavileri anÕlan BakanlÕkça merkezi düzeyde yerine getiren sadece 5 kurum mevcuttur (MOLD, Di÷er tesisler
Bölgeler, Belediyeler ve Hükümet SA dÕúÕ kurumlar). Uzun süreli tedaviler ihtiyaca ba÷lÕ sosyal yardÕm esprisine dayanÕr. Sistem vergi ile finanse edilir ve para yardÕmlarÕ
gibi sa÷lÕk yardÕmlarÕ sa÷lanÕr.

ÇEK CUMHURùYETù

TABLO XIII/B – BA÷IMLILIK SùGORTASI
(14 Ülke)
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 SigortalÕnÕn geçim vasÕtalarÕ, kendi ihtiyaçlarÕnÕ kendisinin karúÕlayabilme gücü ve ailesinin güçleri yeterli de÷ilse uzun süreli yardÕm söz konusu olur. Ödenekler malüllerin
iú görebilme güçlerini pekiútiryi, sosyal bütünleúmelerini kolaylaútÕrmayÕ ve sakatlÕ÷Õn yol açtÕ÷Õ ek giderler için telafi edici vasÕtalarla fÕrsat eúitli÷ini sa÷lamayÕ amaçlar.
 Bütün mukimler.
1) Yaú : Yaú sÕnÕrÕ yoktur..
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) Temel bakÕm ve tedavi idarece sa÷lanÕr, sosyal yardÕm bir sosyal çalÕúan tarafÕndan ikametgâhta bakÕmÕ içerir.
2) Merkezde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Yerel idarece sa÷lanÕr. Gündüz tedavi merkezlerinde ve sosyal tesislerde kamu sa÷lÕk yardÕmlarÕ “fizyoterapi, kas tedavisi vb.
yardÕmlarÕ” kapsar.
3) økametgâhta Ba÷lÕ Tedavi : Sa÷lanÕr.
4) Di÷er YardÕmlar : Teknik yardÕmlar (protezler dahil) devletçe finanse edilen ve özel tedaviyi gerektiren kimseler için Toplulu÷un ruhsal sa÷lÕk servisleri tarafÕndan sa÷lanÕr.
Hizmetler kÕsmen devletçe, kÕsmen yerel idarece yerine getirilir. Gündüz merkezlerinde personel ve yerel idarenin sosyal çalÕúanlarÕ müdahale hizmetlerini yerine getirmek
üzere sigortalÕnÕn evine giderler.
1) økametgâhta Tedavi : Yoktur.
2) Merkezde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Yoktur.
3) økametle ilgili para yardÕmÕ (økametgâhta ba÷lÕ tedavi) : Yoktur.
4) Di÷er YardÕmlar : BakÕmÕ sa÷layan kiúilere direk devletçe finanse edilen yardÕmlar sa÷lanÕr. BakÕcÕ kiúi günlük faaliyetlerinde sigortalÕya refakat eder ve ikametgâhta
tedavi hizmetlerini yerine getirir.
 YararlanÕcÕ sosyal tesislerin sorumlularÕ ile yaptÕ÷Õ sözleúmeye göre tesiste kalma giderlerini ve di÷er giderleri öder. Sosyal øúler BakanlÕ÷Õnca düzenlenen listede yazÕlÕ
teknik gereksinimler söz konusu oldu÷unda devlet giderlerin % 50 si ila % 90 Õn karúÕlar, bakiyeyi yararlanÕcÕ öder.
 Uygulanmaz. Para yardÕmlarÕ yoktur.
 Para yardÕmÕ yoktur

 1995 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu.
 Bölgesel düzeyde organize edilen uzun süreli destek “Sa÷lÕk YardÕmÕ Sosyal Hizmeti” úeklinde sa÷lanÕr. øhtiyaca göre sosyal yardÕm ilgili kanun çerçevesinde
öngörülmüútür. Hizmet yerel idarece, di÷er riskler Belediyelerce finanse edilir.

ESTONYA
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 Uzun süreli sürekli tedavi, sosyal yardÕm ve tedavi için gerekli di÷er sa÷lÕk yardÕmlarÕ.
 Bütün mukimler.
 Yaú : Yaú koúulu yoktur.
 Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Yoktur.
1) økametgâhta YardÕm : Komünler ve sa÷lÕk yardÕmlarÕ servisleri tarafÕndan ikametgâhta tedavi.
2) Gündüz Merkezinde KÕsmi Tedavi : Günlük tedavi.
3) økametgâha Ba÷lÕ Tedavi : Sa÷lÕk tesisinde ve dinlenme evinde tedavi.
4) Di÷er YardÕmlar : YalnÕz yaúayan akrabalarÕn sa÷lÕk tesisinde kÕsa süreli tedaviler.
1) økametgâhta Tedavi : Yoktur.
2) Merkezde KÕsmi Tedavi : Yoktur.
3) økametgâha Ba÷lÕ Tedavi : Yoktur.
4) Di÷er Para YardÕmlarÕ : Yoktur.
 Evde tedavi parasÕzdÕr. økametgâhta yardÕm gelir koúuluna ba÷lÕdÕr.
 Gündüz merkezlerinde tedavi gören kimseler günde 6,24 E öderler.
 Gündüz merkezinde ve dinlenme evinde oturan kimseler gelir durumlarÕna göre ve bazÕ koúullarla ayda azami 1.891 E ya kadar sa÷lÕk giderlerine katÕlÕrlar.
 Bir emekli kimse 6 ay süre ile sa÷lÕk tesisinde veya dinlenme evinde tedavi görürse sa÷lÕk giderleri devletçe finanse edilir veya hastalÕk sigortasÕnca üstlenilir ve bu
durumda emekli aylÕ÷Õ kaldÕrÕlÕr. Hasta, kaldÕ÷Õ yerde her ay 241 E tutarÕnda kiúisel bir yardÕm alÕr.
 Yoktur.

 AralÕk 1999 tarihli YaúlÕ Kimseler Kanunu.
 Haziran 1992 tarihli Malül Kimseler Kanunu.
 Yerel Mercilerin Sosyal SorunlarÕ HakkÕnda Mart 1991 tarihli Kanun.
 AralÕk 1993 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu.
 Kamu Sa÷lÕk Hizmetleri HakkÕnda Eylül 1990 tarihli Kanun.
 Üniversel sosyal güvenlik sistemi.
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 TÕbbi Tedavi : LAMA : HastalÕk AI KapsamÕna girmeyen do÷uútan sakatlÕk, kazalar sigortasÕ kapsamÕna girmeyen kaza.
- LAA : Mesleki kaza, mesleki olmayan kaza (ücretli kimse haftada 8 saatten fazla çalÕúÕyorsa) ve meslek hastalÕ÷Õ.
- LAI : AI’nin tÕbbi önlemleri, kaza ve do÷uútan sakatlÕk (listeye göre).
 Güçsüzlük ödene÷i :
- LAVS : LAI ve LAA : Günlük yaúamÕn sürdürülmesi için baúkasÕnÕn yardÕmÕ veya kiúisel kontrol.
- LAI : AyrÕca, evinde yaúayan reúit kimse için sürekli olarak bir refakatçiye ihtiyaç duyma vb.
 YukarÕdaki risklere maruz kalan kimseler.
1) Yaú :
- TÕbbi tedavi, LAMAL ve LAA : Yaú koúulu yoktur / LAI : Do÷uútan sakatlÕk halinde 20 yaúÕnÕ doldurmuú olma gerekir.
- Güçsüzlük Ödene÷i : AI Emeklilik yaúÕna kadar / LAVS : Emeklilik yaúÕna kadar / LAA : Yaú úartÕ yoktur.
- Özel Giderlerin øadesi (LPC) : YaúlÕ kimseler (emeklilik yaúÕndan itibaren), sakat olan 18 yaúÕndan itibaren, hak sahipleri 18 yaúÕna kadar, hasta sahiplerine 25 yaúÕna
kadar, çocuklu hak sahibi eú için yaú úartÕ yoktur.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi :
- LAMAI : Tetkikler, ikametgâhta hekim tarafÕndan tedaviler, cerrahi müdahaleler, hemúire bakÕmÕ, ikametgâhta bakÕm yardÕmÕ (TEX).
- LAI : YardÕmcÕ sa÷lÕk personeli hizmetleri.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi :
- LAMAI : bk. økametgâhta BakÕm ve Tedavi.
3) økametgâha Ba÷lÕ Tedavi : bk. økametgâhta Tedavi.
4) Di÷er YardÕmlar : YardÕmcÕ VasÕtalar : Uygun ve basit modeller (listede gösterilir), ikraz yardÕmÕ, bedensel bir zararÕ telafi edici vasÕtalar, seyahat kolaylÕ÷Õ ve çevre ile
iletiúimi sa÷layacak vasÕtalar.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi :
- LAI, LAVS, LAA ile ilgili olarak hafif veya a÷Õr arÕza ve güçsüzlük derecesine göre 272 ile 1.132 E arasÕnda para yardÕmlarÕ.
- Gider øadesi : YukarÕdaki konularda hastanÕn yaptÕ÷Õ giderler iade edilir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : ølgilisine göre hastanÕn giderleri iade edilir.
3) økametgâha Ba÷lÕ YardÕm:
- LAI : Güçsüzlük ödene÷i bir evde kalan sigortalÕlara sa÷lanan yardÕmlarÕn yarÕsÕ ödenir.
- LAVS ve LAA : bk. økametgâhta bakÕm ve tedavi.
- LPC : Bir kamu evinde veya kamu yararlÕ bir yerde kalan kimselere bakÕm giderleri iade edilir.
4) Di÷er YardÕmlar : LAI ile ilgili olarak güçsüzlük ek ödene÷i verilir. LPC ile ilgili olarak belirli miktarda gider iadesi yapÕlÕr.
 LAMAI : YÕlda 193 E ba÷ÕúÕklÕk ve yÕlda azami 450 E ya kadar ba÷ÕúÕklÕ÷Õ aúan bedellere % 10 katÕlÕm.
 LAA ve LAI : KatÕlÕm yoktur.
 AVS veya AI güçsüzlük ödene÷i sigortalÕ kimse kaza sigortasÕndan güçsüzlük ödene÷i alÕyorsa ödenmez.
 LPC : Di÷er sigortalardan ödeme yapÕlmamasÕ ölçüsünde gider iadesi uygulanÕr.
 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 HastalÕk SigortasÕ hakkÕnda 18 Mart 1994 tarihli Federal Kanun.
 Kazalar SigortasÕ hakkÕnda 20 Mart 1981 tarihli Federal Kanun.
 Malüllük SigortasÕ hakkÕnda 19.06.1959 tarihli Federal Kanun.
 YaúlÕlÕk, Ölüm ve Malüllük SigortasÕ Ek YardÕmlarÕ hakkÕnda Federal Kanun.
 Sosyal Sigortadan Yararlanma hakkÕnda 6 Ekim 2000 tarihli Federal Kanun (LPGA).
 Özel bir branú yoktur, yardÕmlar sosyal güvenli÷in çeúitli branúlarÕna göre sa÷lanÕr:
- TÕbbi Tedavi (LAMAL), bütün nüfus için zorunlu sigorta (LAA) : Ücretlilerin zorunlu sigortasÕ (LAI): AI TÕbbi önlemleri : Baz rejim, üniversel sigorta.
 Güçsüzlük Ödene÷i : LAVS ve LAI : Temel rejim, üniversel sigorta / LAA : Ücretlilerin zorunlu sigortasÕ.
 Özel Gider øadesi : LPC : Temel rejime ek rejim, yaúlÕlÕk, malüllük ve ölüm halinde hak sahiplerine tavanlÕ ve gelir koúullu yardÕm sa÷lanÕr.
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 Sosyal YardÕm Hizmetleri : Bedensel veya ruhsal iúgöremezliklerde ve sosyal ihtiyaçlarÕn karúÕlanmasÕnda çÕkan güçlükleri gidermek üzere ihtiyaca göre yardÕm
sa÷lanmasÕnÕ amaçlar.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : HastalÕk, bedensel veya ruhsal arÕzalarla ilgili yardÕmlarÕ amaçlar.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : KÕbrÕs’ta oturan ve gelir durumu sa÷lÕkla ilgili özel ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamaya elveriúli olmayan tüm kiúiler. Uzun süreli yardÕmlar rejimi zorunlu
olmayÕp ihtiyaca göre uygulanÕr (sosyal yardÕm). YalnÕz sosyal yardÕm talep edebilen kimseler bu yardÕmlardan yararlanÕrlar. økametgâhta veya gündüzlü sa÷lÕk
merkezlerinde tedavi veya bir sa÷lÕk tesisinde tedavi lüzuma ve kiúisel ihtiyaca göre belirlenir.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.
1) Yaú : Genellikle yaú úartÕ aranmaz. Sosyal yardÕm talep edebilen bütün yaúlÕ kiúiler kapsamdadÕr.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz (bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
1) økametgâhta Tedavi :
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : Devlet (Sosyal YardÕm Servisleri) uzun süreli bakÕma ihtiyacÕ olan kimselere bakmak üzere (giyim, yürüyüú, hekim nezdinde tedavi) özel
bakÕcÕlar kullanÕr.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Patalojik ruhsal bozukluklarÕ olan kimseler için ikametgâhta psikiyatrik tedavi dÕúÕnda henüz çok iyi organize edilmemiútir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Bir zaman sÕnÕrlandÕrmasÕ olmaksÕzÕn sosyal yardÕm konusunda çeúitli bakÕm ve tedavi yapÕlÕr. Gündüz tedavi
tesislerinde sa÷lÕk yardÕmlarÕ konusunda yerel mercilerin yetkileri bazÕ sÕnÕrlandÕrmalara ba÷lanmÕútÕr.
3) økametgâha Ba÷lÕ YardÕmlar (Sosyal YardÕmlar) : Devlet yaúlÕlara ve sakatlara özel sa÷lÕk merkezlerinde tam gün yardÕmda bulunur. Devlet ayrÕca bedensel ve ruhsal
sakatlar için 5 er kiúilik küçük aile birimlerinden oluúan YuvalarÕ yönetir.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Kamu emekli evlerinde, psikiyatri kurumlarÕnda felçliler ve kanserlilerle ilgili tam gün hemúire hizmeti verilir.
 Sosyal YardÕmlar : Di÷er kuruluúlar arasÕnda hükümet dÕúÕ sosyal yardÕm servisleri bakÕcÕlara bilgi veren KÕbrÕslÕlar ArasÕ Sosyal YardÕm Konseyine yardÕmcÕ olurlar.
4) Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : øhtiyaç halinde kiúilere sa÷lanan di÷er sa÷lÕk yardÕmlarÕ, döner koltuk gibi özel donanÕm ve benzeri cihazlarÕ kapsayan yardÕmlardan ibarettir.
1) økametgâhta BakÕm : Devlet sosyal yardÕm ba÷lamÕnda çeúitli hallerde ilgililerin sa÷lÕk durumlarÕ ile görevlendirdi÷i kiúiler ve bir aile bireyi için belirli usullere göre ücret
verir. Para yardÕmlarÕnÕn miktarÕ ayda 45 E ile 141 E arasÕnda de÷iúir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Devlet sosyal yardÕm ba÷lamÕnda uzun tedaviyi gerektiren ve sosyal yardÕmdan yararlanan kimselere gündüz tedavi
evlerinde kalmalarÕ halinde giderlerini karúÕlamak üzere 102 E ya kadar de÷iúebilen para yardÕmlarÕ yapar. Gündüz tedavi merkezleri hükümetçe sübvanse edilir (1997
tarihli Reúitler Gündüz BakÕmevleri Kanunu ve 2000 tarihli düzenlemeler).
3) økametgâha Ba÷lÕ YardÕm:
 Sosyal YardÕmlar : Devlet sosyal yardÕma hak kazanan kimselere resmi veya özel sa÷lÕk tesislerinde hemúire bakÕm giderlerini karúÕlamak üzere ayda 452 E ile 539 E

 Sosyal YardÕm Hizmetleri :
- 1991 ve 2003 tarihli Sosyal YardÕm ve Sosyal Hizmetler Kanunu.
- Dinlenme Evleri ve Sakat Kimseler øçin Sa÷lÕk Merkezleri HakkÕnda 1991-1994 sayÕlÕ Kanunlar.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ :
- Devlet TÕbbi KurumlarÕ ve Hizmetleri HakkÕnda 2000 tarihli Genel Düzenleme.
- 1997 Tarihli Psikiyatrik Tedavi Kanunu.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : Uzun süreli tedaviler sosyal yardÕm hizmetleri ile merkezileútirilmiútir. Bu alanda ülkede 6 merkez vardÕr. Servisler ihtisasa göre sosyal yardÕm
sa÷larlar. Sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ devlet bütçesi ile finanse edilir.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : YardÕmlar Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õnca ilçe hastanelerinde ve yerel sa÷lÕk merkezlerinde sa÷lanÕr. Devlet Bütçesinden karúÕlanan yardÕmlar yalnÕz sa÷lÕk
yardÕmlarÕ ile ilgilidir.
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arasÕnda de÷iúen para yardÕmÕ yapar.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
4) Di÷er YardÕmlar : Sosyal yardÕmdan yararlanan kimselere aúa÷Õdaki ihtiyaçlarÕ için para yardÕmÕ sa÷lanÕr :
- IsÕtma ve di÷er enerji ihtiyaçlarÕ, elektrik ;
- Özel donanÕm ;
- Ev tamiratÕ ;
- Sa÷lÕk yardÕmlarÕ : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
 Sosyal YardÕmlar : Sosyal yardÕmlardan yararlananlar resmi ve özel sa÷lÕk tesislerinde yapÕlan masraflarÕn % 80 ine katÕlÕrlar. økametgâhta tedavi halinde kayna÷Õ ne olursa
olsun yararlanÕcÕnÕn gelirleri ek sosyal yardÕm (para ve sa÷lÕk yardÕmÕ) tahsisinde nazara alÕnÕr.
 Sosyal yardÕm servisleri gelirler için belirli bir tavan tespit ederler. Miktarlar her yÕl gözden geçirilir. Bugün için tavanlar úöyledir:
- økametgâhta tedavilerde : Saati 5,12 E veya ayda 341 E;
- Sa÷lÕk tesislerinde tedavilerde ; Ayda 482 E ile 539 E arasÕnda.
 Devlet, sosyal yardÕm ödemeleri hariç, bu mal ve hizmetlere iliúkin fiyatlarÕ kontrol etmez.
 Sosyal YardÕm Hizmetleri : Sosyal yardÕmÕn aylÕk miktarÕnÕn de÷erlendirilmesinde uzun süreli tedavi giderleri dahil, çalÕúma, sosyal sigorta veya baúka bir kaynaktan elde
edelin her nevi gelir aylÕk yardÕm miktarÕndan düúülür.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ : Uygulanmaz.
 Her iki yardÕm türü vergiye tabi de÷ildir.
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 YaúlarÕ ve sa÷lÕk durumlarÕ nedeniyle günlük faaliyetlerini yerine getiremeyen kimseler ve yetimlere, sakatlara, iúsizlere ve ebeveyn e÷itiminden yoksun çocuklara ihtiyaç
duyduklarÕ konularda yardÕmcÕ olmayÕ zorlayan iú göremezlik hali. Çocuklar evlerinde kalamÕyorlarsa veya bir kabul yuvasÕna alÕnmamÕú durumda iseler yardÕmlardan
yararlanÕrlar.
 Letonya vatandaúlarÕ, vatandaú olmayanlar ve Özel Kimlik Koduna sahip yabancÕlar (geçici ikamet izni alanlar hariç).
1) Yaú : SÕnÕr yoktur.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta Tedavi : Bir uzman hekim veya evde bakÕm ve parasÕz yemekten yararlanma hizmeti veren bir kimse tarafÕndan sa÷lanÕr.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi : Çeúitli gruplarca sa÷lanÕr :
- YaúlÕ kimselere, sakatlara veya bedensel veya ruhsal arÕzasÕ olanlara, bir hastalÕktan veya uzun süreli tedaviden sonra iyileúme durumu gösteren kimselere faaliyetlerinde
yardÕm edilir.
- ølgililerin yardÕm yerlerine kabul úartlarÕnÕn sayÕsÕ bu yerlerle yapÕlan anlaúmalar çerçevesinde belediyelerce tespit edilir.
- BakÕm yöntemleri gündüz bakÕm evlerinde belediyeler veya ONG tarafÕndan yönetilir. Zihinsel özürlülere açÕk olan gündüz bakÕm merkezleri kÕsmen devletçe finanse edilir.
3) økametgâhta Tedavi : Aúa÷Õdaki kimseler için sürekli bakÕm tesislerinde tam gün tedavi yapÕlÕr :
- Ebeveynsiz yetimler ve çocuklar,
- Emeklilik yaúÕna gelmiú kiúiler, bedensel veya körlük sorunlarÕ yaúayanlar,
- A÷Õr ruhsal bozuklu÷u olan çocuklar ve reúitler. ølgili tesislerde hemúire hizmetleri devletçe ve belediyelerce yürütülür.
4) Di÷er YardÕmlar : Devlet tedavisi uzun süreli bakÕmÕ gerektiren fonksiyonel iú göremezlikleri aza indirmeyi ve teknik yardÕmlarÕ garanti eder. Bundan aúa÷Õdaki kimseler
yararlanÕr :
- I, II ve III. Grup Malüller ,
- 16 yaúÕndan küçük malül çocuklar,
- Emeklilik yaúÕna ulaúmÕú kimseler ve malüllü÷ü önlemek veya azaltmak için teknik yardÕma ihtiyacÕ olan çocuklar,
- Protez ve ortopedik ayakkabÕlara ihtiyacÕ olan bedensel özürlü kimseler.
1) økametgâhta Tedavi : Yerel merciler ikametgâhlarÕnda tedavi görmeyen ihtiyaç sahiplerine para yardÕmÕ yapabilirler. Bu yardÕmlar aynÕ zamanda yardÕmda bulunan aile
bireylerine de ödenebilir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
- Di÷er YardÕmlar : Belediyeler ek yardÕm sa÷layabilirler.
 øhtiyaç içinde bulunan kimsenin bütün soysal güvenlik gelirleri bir tedavi tesisinde uzun süre kaldÕ÷Õnda (gelirin % 75 i ve sosyal güvenlik aylÕ÷Õ hariç) de÷erlendirilir.
 Di÷er aylÕklarla birleúme mümkündür.
 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 Sosyal Hizmetler ve Sosyal YardÕm HakkÕnda 31.10.2002 tarihli Kanun.
 Uzun süreli yardÕmlar bireysel ihtiyaca ve gelir durumuna göre bir sosyal çalÕúanÕn de÷erlendirilmesiyle sa÷lanÕr. Hizmetler ilgilinin sa÷lÕk durumuna göre kimi süreler için
sa÷lÕk merkezlerinde verilir. Kiúinin özel ihtiyaç durumu gerektiriyorsa sosyal yardÕmlar uzun süreli tedavi kurumlarÕnca sa÷lanÕr. Finansman devlet bütçesinden veya
belediyelerce karúÕlanÕr. Uzun süreli tedavi programlarÕ mevcut de÷ildir. Sosyal servislerde yaúlÕlarla bütünleúen kimseler, çocuklar ve sakatlar baúlÕca yararlanÕcÕlardÕr.
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 HastalÕk SigortasÕ : YardÕmlar ve tedaviler kiúiler, sa÷lÕk ve tÕbbi yardÕm kuruluúlarÕ tarafÕndan sa÷lanÕr.
 økametgâhta gerekli yardÕmlarÕn sa÷lanamamasÕ halinde sa÷lÕk yardÕmÕ yapÕlÕr.
 Kazalar SigortasÕ : Üçüncü kiúinin sürekli yardÕmÕna muhtaç malüllere maktu güçsüzlük yardÕmÕ yapÕlÕr.
 HastalÕk SigortasÕ : økamet durumlarÕ veya mesleki faaliyetleri nedeniyle sigortalÕ kimseler.
 Kazalar SigortasÕ : SigortalÕ kimseler.
1) Yaú : Yaú sÕnÕrÕ yoktur.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta Tedavi :
- HastalÕk SigortasÕ : Baz yardÕm ve tedavi bedelleri ödenir.
- Kazalar SigortasÕ : Bedensel arÕzalarÕ veya fonksiyonel bozukluklarÕ gidermek üzere yardÕmcÕ vasÕtalar listeye uygun olarak temin edilir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde Tedavi :
- HastalÕk SigortasÕ : bk. Sa÷lÕk YardÕmlarÕ (ikametgâhta tedavi).
- Kazalar SigortasÕ : bk. AynÕ baúlÕk.
3) økametle ølgili YardÕmlar:
- HastalÕk SigortasÕ : Tedavi merkezinde kalma halinde giderlere katÕlÕm söz konusudur. Miktar tedavinin boyutuna ba÷lÕdÕr.
- Kazalar SigortasÕ : bk. økametgâhta tedavi.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
1) økametgâhta Tedavi :
 HastalÕk SigortasÕ : Tedavi giderlerini karúÕlamak üzere katÕlÕmda bulunur. Miktar ba÷ÕmlÕlÕk derecesine göre de÷iúir (günde 64 E).
 Kazalar SigortasÕ : økametgâhta di÷er gerekli yardÕmlar üç ba÷ÕmlÕlÕk derecesine göre ödenir:
- Ayda 377 E / Ayda 755 E / Ayda 1.132 E.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕmlar : Kazalar SigortasÕ : Güçsüzlük Ödene÷i verilir (bk. økametgâhta tedavi).
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yardÕmÕ yoktur.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
 ølgili yasa uyarÕnca, ba÷ÕúÕklÕk ve yüzde úeklinde giderlere katÕlÕm söz konusudur (YÕlda azami 515 E). BazÕ kiúi gruplarÕ için ba÷ÕúÕklÕk veya indirim söz konusudur (bk. Tablo
II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ). YardÕmcÕ vasÕtalar ancak basit ve uygun modeller için üstlenilir. BazÕ yardÕmcÕ vasÕtalar için % 75 üstlenme mümkündür.
 Yasada öngörülen güçsüzlük ödenekleri ilgilinin baúka bir kanuna göre bu ödenekleri almasÕ halinde ödenir.
 BazÕ yardÕmlar (ikametgâhta tedavi, güçsüzlük ödenekleri, ek yardÕmlar ve yardÕmcÕ vasÕtalara katÕlÕmlar) vergiye tabi de÷ildir.

 1971 tarih, 50 sayÕlÕ HastalÕk SigortasÕ Kanunu.
 1990 tarih, 50 sayÕlÕ Kazalar SigortasÕ Kanunu.
 1960 tarih, 5 sayÕlÕ Malullük SigortasÕ Kanunu.
 1952 tarih, 29 sayÕlÕ YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortasÕ Kanunu.
 1965 tarih, 46 sayÕlÕ YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortasÕ Ek YardÕmlar Kanunu.
 HastalÕk SigortasÕ : økametgâhta yardÕmlar ve tedavi merkezlerinde kalma ile ilgili yardÕmlar primler ve vergi ile finanse edilir.
 Kazalar SigortasÕ : Güçsüzlük ödene÷i primler ve vergi ile finanse edilir.
 Malüllük, Ek YardÕmlar SigortasÕ ve YaúlÕlÕk / Ölüm SigortasÕ : Kanunlara göre tali derecede olan yardÕmlar aylÕk sahibinin gelir durumuna göre belirlenir.
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 Günde azami 8 saat süre ile baúka bir kimsenin güç yardÕmÕnÕ gerektiren yaúlÕlÕk ve malüllük aylÕ÷Õ sahipleri ikametgâhta tedavi yardÕmlarÕndan yararlanabilirler veya
gündüz bakÕm merkezlerine gidebilirler. Günde 8 saatten fazla bakÕma ihtiyacÕ olanlar kÕsa süreli sübvansiyonlardan (30 gün aúmamak üzere) veya uzun süreli (30 günü
aúan) sübvansiyon yardÕmlarÕndan barÕnmalÕ yardÕm tesislerinde yararlanabilirler.
 Bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ.
1) Yaú : SÕnÕr yoktur.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta Tedavi : øhtiyacÕ olan kimseler yerel sosyal yardÕm idaresince sa÷lanan sosyal çalÕúanlarÕn düzenli vizitlerinden yararlanÕrlar. øki türlü yardÕm söz konusudur :
1) Bir bakÕcÕnÕn deste÷i, 2) økametgâhta yardÕm.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕmlar : YaúlÕ kimseler ve sakatlar günde asgari 8 saat veya sübvansiyonlu tesislerde azami 30 gün süre ile uzun süreli tedavi
yardÕmÕ görebilirler.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕmlar : Uzun süreli tedavi merkezlerinde kalma ihtiyacÕ olan kimseler sübvansiyonlu barÕnma yardÕmlarÕndan yararlanÕrlar. Bu merkezler bütün
bölgelerde vardÕr. Kimileri merkezlerin sahibi olup küçük bir kÕsmÕ Belediyelere ve ONG’a aittir. Özel ødare veya Belediye meclisleri buralarda kalacak kiúi sayÕsÕnÕ tespit
ederler. Özel hastanelerde kalmalar azami 4 ay için HastalÕk SigortasÕ Fonu tarafÕndan finanse edilir.
4) Di÷er YardÕmlar : Özel donanÕm temini ile ilgilidir.
1) økametgâhta Ba÷lÕ Tedavi : Belediyeler gerekli hizmeti veremezlerse yararlanÕcÕya bakacak kimseye ödemelerinde kullanÕlmak üzere bir “BakÕm ZarfÕ” verilir.
 A÷Õr Sakat Kimseler øçin Ba÷ÕúÕklÕk Ödene÷i : Total malül olanlara veya bunlarÕn bakÕcÕlarÕna ödenir. Ödeme Sosyal Sigorta Baz AylÕ÷ÕnÕn % 100 ü düzeyinde devlet
bütçesinden yapÕlÕr.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕmlar : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yardÕmÕ yapÕlmaz..
4) Di÷er YardÕmlar : Para yardÕmÕ yapÕlmaz. Lojman ve ÕsÕtma giderleri düúük gelirli ailelere kÕsmen ödenir.
 KÕsmi barÕnma halinde yardÕmdan yararlananlar gelirlerinin (genellikle aylÕklarÕnÕn) % 80 inden fazlasÕnÕ (sigorta baz aylÕ÷ÕnÕn iki katÕndan fazlasÕnÕ) ödemezler.
 Sakatlarla ilgili gündüz tedavi merkezlerinde bu miktar aylÕ÷Õn % 50 sidir.
 økametgâhta tedaviden yararlananlar ailenin gelir durumuna göre ödeme yaparlar.
 Uzun süreli yardÕmlar aylÕklardan ve çalÕúmadan elde edilen gelirlerle birleúmez.
 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 09.101996 tarih, I-1579 sayÕlÕ Sosyal Hizmetler Kanunu.
 Sa÷lÕk YardÕmlarÕ KurumlarÕ hakkÕnda 06.06.1996 tarih, I-1367 sayÕlÕ Kanun.
 øhtiyaç halinde tüm mukimlere yardÕmÕ amaçlar.
 Finansman kayna÷Õ üçtür : 1) Devlet bütçesi, 2) Yerel bütçeler (Belediyeler) 3) HastalÕk SigortasÕ Fonu. Uzun süreli yardÕmlar gündüz merkezlerinde, ikametgâhta (tedavi
hizmetleri), hastanelerde ve barÕnma evlerinde sa÷lanÕr. Özel bir mevzuat yoktur. Sa÷lÕk yardÕmlarÕ uzun süreli tedaviler için yapÕlÕr.
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 A÷Õr malüller:
- Körlük ve büyük úaúÕlÕk,
- Sa÷ÕrlÕk ve büyük iúitme kaybÕ,
- Do÷umda veya 14 yaúÕndan önce görülen sakatlÕk,
- Üçüncü kiúinin bakÕmÕnÕ gerektiren a÷Õr bedensel ve/veya fonksiyonel sakatlÕk.
 A÷Õr malüller (bk. TanÕm)
1) Yaú : BakÕmÕ sa÷layan kiúi ödene÷i için, sürekli hastalÕk halinde ilgili kimseler 18 yaúÕndan küçük olmalÕdÕr.
A÷Õr malüllükte ve üçüncü kiúinin yardÕmÕna muhtaç olanlar için yaú úartÕ aranmaz.
Kurumsal bakÕm ve tedavilerde : Kurumlara göre çeúitli yaú sÕnÕrlarÕ uygulanÕr.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Kiúisel sosyal hizmetler temel ve özel hizmetleri içerir. Temel hizmetler sosyal iyileúme, aile bakÕmÕ ve tedavisi, Komün hizmetlerini
kapsar. Özel hizmetler destek primi, ruh hastalarÕ ve uyuúturucu kullanan hastalar için iyileútirici tedaviden ibarettir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Gündüz bakÕmlarÕ aúa÷Õdaki kimseler için sa÷lanÕr :
- Sakatlar, yaúlÕlar, psikiyatrik hastalar, uyuúturucu kullananlar, korumasÕz kimseler.
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm : Özel kurumsal bakÕm ve tedaviler kÕsa ve uzun süreli barÕnma tesislerinde sakat kimseler, yaúlÕlar ve yukarÕda belirtilen di÷er kimseler için
rehabilitasyon kurumlarÕnda yapÕlÕr.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Genel olarak, sa÷lÕk yardÕmlarÕnda oldu÷u gibidir. Para yardÕmÕnÕn miktarÕ : Talep yerel mercilerin kararlarÕna dayanÕlarak yapÕlÕrsa en az
yaúlÕlÕk aylÕ÷ÕnÕn % 80 i kadardÕr. Talep bizzat hasta tarafÕndan yapÕlÕrsa ayda 92 E dur.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕmlar : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
 YararlanÕcÕ verilen hizmetlere karúÕlÕk belirli bir miktar katÕlÕmda bulunur. Miktar ilgilinin gelir durumuna ve kuruma göre de÷iúir. Kiúinin geliri ve kendisine bakacak kimsesi
yoksa parasÕz bakÕm sa÷lanÕr.
 BakÕmÕ sa÷layan kiúi ödene÷i bir kÕsmi çalÕúmadan (günde azami 4 saat) veya ikametgâhta çalÕúmadan (zaman sÕnÕrÕ yoktur) elde edilen gelirle birleútirilir.
 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 Sosyal ødare ve Sosyal YardÕm HakkÕnda 1993 tarihli Kanun (KÕsÕm 3).
 økametgâhta bakÕm sa÷layan kimse ödene÷i Hükümet ve BakanlÕk Kararnamelerinde tanÕmlanmÕútÕr.
 BakÕm Sa÷layan Kiúi Ödene÷i :
- 18 yaúÕndan küçük ve hekim görüúüne göre sürekli hastalÕktan yakÕnan kimselerle meúgul aile bireylerine para yardÕmÕ sa÷lanÕr. Yaú sÕnÕrÕ olmaksÕzÕn kendilerine
bakmayan a÷Õr malul kimselere de yardÕm yapÕlÕr.
- Sosyal yardÕm ilkesine dayalÕ sistemi amaçlayan finansman yardÕmdan yararlanma hakkÕ ile ilgisine göre devletçe ve yerel mercilerce sa÷lanÕr. YardÕm giderlerini bu
merciler öder.
- Sosyal kurumlar resmi veya özel idarelerce yönetilir.
- AsÕl hizmetler ve özel sosyal hizmetler yerel mercilerce organize edilir. Uzun süreli kurumsal yardÕmlar sa÷lÕk yardÕmlarÕndan ibarettir. Sosyal kurumlarÕ devlet finanse eder.
Bununla birlikte, yardÕmlar bazÕ istisnalar dÕúÕnda ilgililerin belirli bir katÕlÕmlarÕ ile sa÷lanÕr.
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 Uzun süreli yardÕmÕn gerçek bir tanÕmÕ yoktur. Ancak, kiúinin 60 yaúÕndan yukarÕ olmasÕ veya bir bakÕm kurumunca kendi ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayamaz durumda oldu÷unun
belirlenmesi gerekir.
 Uzun süre yalnÕz kalmalarÕ kendileri için sa÷lÕk yönünden tehlikeli olan kimselere öncelik verilir. AynÕ kurallar gündüz bakÕm evlerinde kalan yaúlÕ kimselere de uygulanÕr.
Genellikle, hareket edebilen ve ba÷ÕmsÕz yaúayan kimseler tercih edilir. øhtiyaçlar ve hastalÕk tipi, bir ruh hastalÕklarÕ kurumuna ve ilgili di÷er kurumlara ve hastanelere
baúvuran kimseler için ön koúuldur.
 Sürekli mukimler.
1) Yaú : Genel kural olarak, 60 yaú sÕnÕrÕ temel koúuldur, fakat ihtiyaç durumlarÕ da nazara alÕnÕr. Mukimin aldÕ÷Õ aylÕk tipi herhangi bir sÕnÕrlandÕrma öngörmez.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Yoktur.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Evde bakÕma ihtiyacÕ olan kimselere yapÕlÕr. Bu arada, muhtaç kiúinin aile içinde yaúamÕnÕ sürdürebilece÷i yardÕmlar sa÷lanÕr. økametgâhta
bakÕmlarda sa÷lanan yardÕmlar genellikle úunlardÕr.
- Evde yemek verme,
- Her úeyi yapabilecek insan hizmeti,
- økametgâhta bakÕm ve yardÕm,
- Kamu sa÷lÕ÷Õ hemúire hizmeti.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Gündüzleri saat 8-16 arasÕnda her gün hizmete açÕk 13 Gündüz BakÕmevi Merkezi vardÕr. Kas tedavileri bu merkezlerde
yapÕlÕr.
3) Sürekli yaúlÕ mukimler için bir merkezi kurum, ayrÕca 7 bölge kurumu ve 12 gündüz bakÕmevi mevcuttur.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Sosyal güvenlik dairesi yalnÕz yaúayan ve/veya dul yatalak hasta olup bir yakÕnÕ tarafÕndan bakÕlan veya aynÕ ailede döner koltukla
yaúayan kimselere bakÕmÕ sa÷layÕcÕ aylÕk tahsis edilir. Bu yardÕm haftada 78 E olup bakÕmÕ sa÷layan kiúiye ödenir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕmlar : Gündüz bakÕm merkezleri devletçe yönetilir ve güçsüzlerin kaldÕ÷Õ bakÕm evlerindeki yardÕmlar için katkÕda
bulunmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Sadece uzun süreli bakÕma ba÷lÕ özel bir yardÕm mevcut de÷ildir. Bu kamu kurumlarÕ bakÕcÕlarÕ ücretlerini devletin ödedi÷i memur kiúilerdir.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
 Sa÷lÕk yardÕmlarÕndan yararlanan kiúilerin hizmetlere katÕlÕmlarÕ úöyledir : økametgâhta bakÕm ve sa÷lÕk merkezinde kÕsmi kalma halinde bakÕmla ilgili olarak çeúitli adlarla
haftalÕk/aylÕk para yardÕmlarÕ sa÷lanÕr. Program devlet bütçesi ile finanse edilir. Bununla birlikte, emeklilik evlerinde ikamet eden ve yÕlda 1.240 E nun altÕnda gelire sahip
olanlar günde azami 14 E ya kadar, net toplam gelirlerinin % 60 Õ oranÕnda katÕlÕmda bulunurlar. AylÕk kesintiden sonra ilgililer yardÕmlarÕnÕ almaya devam ederler. Bu
katÕlÕm daha sonra kurumlarca sorumlu Refah Komisyonuna geri ödenir.
 Uygulanmaz.
 Genel vergi kurallarÕ uygulanÕr.

 1987 tarihli Sosyal Güvenlik Kanunu.
 Kurumlar ve kamu bakÕm evlerinin tarifelerine iliúkin düzenlemeler.
 Fon tarifelerine iliúkin düzenleme (devletçe finanse edilir).
 Di÷er düzenlemeler.
 økamet,yaú ve ihtiyaca dayalÕ üniversel hak sistemi. Özel bir sistem yoktur, fakat uzun süreli yardÕmlarÕn kapsamÕ sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕnÕ sa÷layan çeúitli programlarla
belirlenir.
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 Ba÷ÕmlÕlÕk ve uzun süreli bakÕm ve tedavi.
 Sürekli mukimler.
1) Yaú : SÕnÕrsÕz.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : øhtiyaçlara göre ikametgâhta yardÕm ve/veya Komün servisleri bakÕm personeli veya hemúireler tarafÕndan sa÷lanan tedavi.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Evde bakÕlan hastalarÕn ailelerine yardÕm etmek üzere gündüz bakÕm merkezlerinde kÕsa süreli kalmalarda sa÷lanÕr.
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm : Komünlerin gündüz bakÕm merkezlerinde sa÷lanÕr. Komünlerin kapasite durumlarÕna göre bekleme listeleri hazÕrlanÕr. BazÕ belediyeler özel
sektör tesislerinde servis hizmeti almak üzere tali tedaviler yaptÕrÕrlar.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yarÕmÕ yapÕlmaz.
4) Di÷er YardÕmlar : Sakat kimseler için, ulusal sigorta tarafÕndan ödenen baz yardÕm ve ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i.
 Komünler arasÕnda de÷iúik uygulamalar söz konusudur. Bununla birlikte, ikametgâhta yardÕmlar için katÕlÕm vardÕr. økametgâhta ba÷lÕ sürekli tedavilerde hasta gelirlerinden
önemli bir miktar ödeyerek katÕlÕmda bulunur : 731 E nun ötesindeki gelirlerin % 75 i ve bakÕm merkezine ayrÕlan bir yerle ilgili bedellerin tamamÕna kadar katÕlÕmlarda kalan
gelirlerin % 85 i (ilgili Komünce hesaplanÕr). Mal varlÕ÷Õ ve servet nazara alÕnmaz.
 Bk. YukarÕdaki bilgi. AylÕklar gelir olarak de÷erlendirilmez.
 Ba÷ÕmlÕlÕk ödenekleri vergiye tabi de÷ildir.

 29.11.1982 tarihli Komünler Sa÷lÕk Hizmetleri Kanunu.
 13.11.1982 tarihli Sosyal Hizmetler Kanunu.
 25.02.1997 tarihli Ulusal Sigorta Kanunu (KÕsÕm 8).
 Üniversel rejim. Komünlerin sorumlulu÷unda uygulama.
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 Malüllük, YaúlÕlÕk ve Ölüm SigortasÕ : AylÕktan tamamen iúgöremez olarak belirlenen, ba÷ÕmsÕz kiúisel bir faaliyeti yalnz baúÕna icra edemeyen ve üçüncü kiúinin muhtaç
olan kimselere sa÷lanÕr.
 Sa÷lÕk YardÕmÕ : øúgöremez durumda olan bir kimse (önemli sakat) üçüncü kiúinin sürekli güç yardÕmÕnda bulundu÷u bir yerde çalÕúabilir.
 TÕbbi bakÕm ek yardÕmÕ olarak aylÕk alan kimseler.
 Mukimler.
1) Yaú : SÕnÕrsÕz.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz. YabancÕlar ikamet izni için beklemek zorundadÕrlar.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi :
 Fizyoterapi, ayak tedavisi, mesleki terapi.
 Hemúire hizmetleri veya ihtisas hizmetleri.
 ParasÕz yemek verilmesi.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm :
 Gündüzlü kamu kabul merkezlerinde (günde 8 saat ve kimi durumlarda daha fazla bir süre ile) bakÕm,
 Çeúitli terapiler (bakÕm merkezlerinin kendilerine özgü terapi).
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm ve Tedavi : Devlet kamu bakÕm merkezlerinde, yaúlÕ kimseler için dinlenme evlerinde, psikiyatrik bakÕm merkezlerinde. Kronik hastalÕ÷Õ olan
kimseler için bakÕm merkezlerinde tam gün bakÕm ve tedavi sa÷lanÕr.
4) Di÷er YardÕmlar : YararlanÕcÕnÕn økametgâhta uyumu sa÷lanÕr. Özel malzeme temin edilir.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Devlet bakÕma muhtaç kimselere para yardÕmÕ yapar. Bu tip yardÕm bir aile bireyinin veya baúka bir kimsenin yaptÕ÷Õ bakÕm hizmeti veya
ilgili servislerce sa÷lanan hizmetler için uygulanÕr. Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i tutarÕ 30 E dur.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Para yardÕmÕ yapÕlmaz.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
 YararlanÕcÕ sa÷lÕk yardÕmlarÕ için belirli kriterlerin üstünde geliri varsa mal ve hizmetlere katÕlÕmda bulunur. Sosyal para yardÕmlarÕ için kriter ayda 96 E dur. KatÕlÕm kurallarÕ
yerel idarelerce belirlenir.
 Uzun süreli yardÕmlar çeúitli aylÕklarla birleúebilir, ancak yararlanÕcÕ bir bakÕm merkezinde kalÕyorsa TÕbbi BakÕm Ek YardÕmÕ alamaz.
 Yoktur.

 Ulusal Sa÷lÕk SandÕklarÕnda Genel Sigortaya iliúkin 23.01.2003 tarihli Kanun.
 Sosyal Sigorta SandÕ÷Õ AylÕklarÕ hakkÕnda 30.10.2002 tarihli Kanun.
 30.10.2002 tarihli øú KazalarÕ ve Meslek HastalÕklarÕ Kanunu.
 12.03.2004 tarihli Sosyal YardÕm Kanunu.
 Sosyal ve Mesleki Readaptasyon ve Sakat Kimselerin østihdamÕ hakkÕnda 27.08.1992 tarihli Kanun.
 Uzun süreli yardÕmlar di÷er birkaç riskle ilgili mevzuat (özellikle malüllük, yaúlÕlÕk ve ölüm mevzuatÕ) uyarÕnca tedrici olarak sa÷lanÕr. Merkezi sistem bölgesel düzeyde
organize edilir. Bu yardÕmlar sosyal sigorta rejimine, sa÷lÕk yardÕmlarÕ yönünden sosyal yardÕm rejimine ve tÕbbi ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i ile ilgili olarak üniversel rejime dayanÕr.
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 ølgilinin bedensel, ruhsal ve zihinsel iú göremezli÷i % 50 nin altÕnda ise kiúi baúka bir kiúinin güç yardÕmÕna muhtaç durumda kabul edilir.
 Bütün mukimler.
1) Yaú : økametgâhta BakÕm Ödene÷i : Sakat kimse en az 6 yaúÕnda, ona bakan kimse en az 18 yaúÕnda olmalÕdÕr. Ba÷ÕmlÕlÕk Ödene÷i : 6-65 yaú arasÕndaki kimselere
sa÷lanÕr.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Aranmaz.
1) økametgâhta BakÕm : Kiúisel sa÷lÕk yardÕmÕ özelli÷ini taúÕr. Evde bakÕm, yemek temini ve hazÕrlÕ÷Õ, çamaúÕr yÕkama, sa÷Õrlara refakat ve yorum, körler için okuma gibi
yardÕm türlerini içerir (saatte asgari 2,48 E).
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Sosyal servislerce sa÷lanÕr. Hastalar tedavi için buralara giderler. Tedavinin yapÕldÕ÷Õ yerle ilgisine göre bir vatandaúa
sa÷lanan yÕllÕk asgari yardÕm miktarÕ úöyledir :
- Tedavi biriminde : 1.488 E,
- øúe alÕútÕrma ilgili sosyal konutta : 1.488 E,
- Çocuklarla ilgili sosyal konutta : 2.729 E,
- Acil salonda : 744 E,
Bir vatandaúÕn ilgili yerlerde haftalÕk kalmasÕna dayalÕ yÕllÕk asgari sa÷lÕk yardÕmÕ miktarÕ úöyledir :
- YukarÕda sÕra ile belirtilen yerlere ilgisine göre : 2.430 E, 3.720 E, 3.472 E.
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm ve Tedavi : Bir vatandaúa sa÷lanan (çeúitli yerlerle ilgili) yÕllÕk asgari yardÕm miktarÕ sürekli veya geçici olmasÕna göre 818 E ile 4.588 E
arasÕnda de÷iúir.
4) Di÷er YardÕmlar : Sosyal DayanÕúma Hizmeti : YÕlda asgari 6.200 E / Kriz merkezlerinde : Hasta baúÕna dÕú konsültasyon bedeli olarak yÕlda 868 E.
1) økametgâhta BakÕm : Saatte asgari 1,36 E, günde azami 20 E: Parasal geliri asgari yaúam gelirinin 3 katÕndan aúa÷Õ olan kimselere ayda azami 313 E yu aúmamak üzere
ödenir. Aile bireylerine ayrÕca ödeme yapÕlmaz.
økametgâhta BakÕm Ödene÷i : YardÕm sahibi 1 kiúi ise ayda 149 E, 2 kiúi ise ayda 198 E dur. YardÕm do÷rudan yardÕm sahibine veya onu temsil eden bir aile bireyine ödenir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Sosyal servisler aracÕlÕ÷Õ ile ba÷lanÕr. Günlük veya haftalÕk bulunmaya göre ödenir. Günlük bakÕmlarda asgari yÕllÕk
yardÕmlar kÕsmi kalmanÕn çeúitli úekillerine göre 1.488 E, 2.729 E, 2.108 E ve 744 E olarak sa÷lanÕr. HaftalÕk bulunma halinde bir vatandaúa sa÷lanan yÕllÕk asgari yardÕm
2.430 E, 3.720 E ve 3.472 E olarak ödenir.
3) økametgâhta Ba÷lÕ YardÕm: Devlet düúük gelirliler için toplam hizmet bedeli ile müúteriye ait prim miktarÕ arasÕndaki farkÕ üstlenir.
4) Di÷er YardÕmlar : Bk. Tablo XI – Gelir Garantisi “Asgari Özel Primsiz YardÕmlar – Malüller için”
 Gelir sermaye durumuna göre ba÷lanÕr.
 Sosyal sigorta sisteminde birleúme mümkündür, ancak bazÕ hallerde kiúi bakÕm bedelini kendi özel gelirleri ile üstlenir. Gelir Garantisi : Birleúme mümkündür.
 YardÕmlar vergiye tabi de÷ildir.

 195/1998 sayÕlÕ Sosyal YardÕm Kanunu.
 277/1994 sayÕlÕ Sa÷lÕk YardÕmlarÕ Kanunu.
 265/1998 sayÕlÕ Hasta BakÕm Kabulü Kanunu.
 273/1994 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar Kanunu.
 461/2003 sayÕlÕ Sosyal Sigortalar Kanunu.
 YardÕmlar merkezi sistem yoluyla organize edilmiútir. YardÕmlar özel bir mevzuat kapsamÕna giren yardÕm felsefesine dayanÕr, ihtiyaca göre sa÷lanÕr. øúverenler, ba÷ÕmsÕz
çalÕúanlar, ücretliler primler ve devlet katkÕsÕ ile finanse edilir. Sa÷lÕk ve para yardÕmlarÕ birlikte uygulanÕr.
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 Temel ihtiyaçlarÕ karúÕlamayÕ amaçlayan sürekli yardÕm. YaúlÕlar için kamu kurumlarÕndan, sakat reúitler ve çocuklar için ilgili kuruluúlardan yararlanÕlÕr.
 økametgâhta yardÕm, ba÷ÕmlÕlÕk ek yardÕmÕ, ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i (bk. Tablo V – Malüllük.), sakat çocuk ödene÷i (bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ), kÕsmi ikame geliri (bk. Tablo
IX – Aile YardÕmlarÕ) baúlÕ÷Õ altÕnda çeúitli yardÕmlar sa÷lanÕr.
 Geçici iú göremezlik riskine karúÕ aúa÷Õdaki kimseler :
- øúçiler / Müstahdemler / Ba÷ÕmsÕz çalÕúanlar / Çiftçiler;
- Sosyal yardÕmlardan, malüllük, harp malüllü÷ü ve yaúlÕlÕk ve bunlarÕn sonuçlarÕ çerçevesinde para yardÕmlarÕndan yararlananlar;
- øúsizler,
- Evvelce sigortalanmÕú sürekli mukimler,
- Mukimlerin bakmakta olduklarÕ kimseler (bk. Tablo II – Sa÷lÕk YardÕmlarÕ).
1) Yaú : Sa÷lÕk yardÕmlarÕ, ikametgâhta bakÕm ve kurumlarda bakÕm ve tedaviler için 65 yaúÕndan yukarÕ olmak gerekir. Sakat reúitler, çocuklar ve gençler için yaú úartÕ
aranmaz.
2) Asgari SigortalÕlÕk Süresi : Sürekli mukim olan Slovenya vatandaúÕ ve Slovenya’da sürekli oturma izni alan yabancÕlar kapsam dahilidir.
3) Ba÷ÕmlÕlÕk Ödene÷i için : bk. Tablo V – Malullük.
4) Sakat çocuk ödene÷i için : bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ.
5) Kamu økame Geliri için : bk. Tablo IX – Aile YardÕmlarÕ.
1) økametgâhta Tedavi : Emeklilik evlerinde ve ikametgâhta bakÕm ve tedavi özel kurumlarca yerel olarak organize edilir ve Sosyal ÇalÕúma Merkezleri aracÕlÕ÷Õ ile kamu
hizmetleri úebekesi tarafÕndan yönetilir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Gündüz bakÕm merkezleri yerel düzeyde organize edilirler ve aúa÷Õdaki hizmetleri yerine getirirler :
- Koruma, yemek verilmesi, e÷lence, sa÷lÕk yardÕmÕ ve bütünleúme, taúÕmacÕlÕk,
- Gündüz bakÕmlarÕ : Mutat olarak emeklilik evlerinde, sözleúmeli özel kurumlarda ve sosyal istihdam merkezlerinde sa÷lanÕr.
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm ve Tedavi : bk. YukarÕdaki paragraf.
4) Di÷er YardÕmlar : Zorunlu sa÷lÕk sigortasÕ ortopedik, iúitsel, özel yataklÕ evlerde kalma ile ilgili bakÕmlarÕ garanti eder.
5) En az % 70 oranÕnda bedensel sakat olan kimseler ve 75 yaúÕndan yukarÕ kiúiler kapsamdadÕr.
1) økametgâhta BakÕm ve Tedavi : Ba÷ÕmlÕlÕk ek yardÕmÕ temel yaúamsal ihtiyaçlarÕnÕ bizzat kendileri göremeyen ve üçüncü kiúinin bakÕmÕna muhtaç olan kimselere yapÕlÕr.
Bu ek yardÕm istihdam edilen üçüncü kiúinin yardÕmÕna muhtaç kiúi baúÕna ulusal net ortalama bireysel gelirin % 20 sine, yaúamsal ihtiyaçlarÕn bir ço÷unu yerine
getiremeyen kiúi için baz miktarÕn % 10 u ile % 20 si arasÕnda bir miktara tekabül eder. Söz konusu yardÕmlar için bk. Tablo V ve IX (Malüllük yardÕmlarÕ / Aile yardÕmlarÕ).
Para yardÕmlarÕ do÷rudan bakÕma muhtaç kimseye ödenir.
2) Sa÷lÕk Merkezinde KÕsmi Kalma Halinde YardÕm : Yerel topluluk kendi giderlerini karúÕlamak için yeterli gelire sahip olmayan kiúilerin gündüz bakÕm merkezlerinde bakÕm
giderlerini karúÕlar.
3) økametgâhta Ba÷lÕ BakÕm : bk. YakarÕdaki bilgi. Devlet bedensel ve ruhsal sakat çocuklarÕn koruma ve yerleúme giderlerini tümüyle üstlenir.
4) Di÷er YardÕmlar : Yoktur.
 Sosyal güvenlik hizmetleri kâr amacÕ gütmeksizin kamu servisleri úebekesi ve imtiyazlÕ temsilciler tarafÕndan yerine getirilir. Mali yardÕmdan yararlanan ve sakatlÕk yardÕmÕ
alan kimseler (kurumda bakÕm hizmeti hariç) bütün hizmetlerle ilgili ödemelerden ba÷ÕúÕktÕrlar.
 Ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i yaúlÕlÕk, erken emeklilik, malüllük, dulluk ve ölüm aylÕklarÕ ile birleúebilir.
 Ba÷ÕmlÕlÕk ek yardÕmÕ, ba÷ÕmlÕlÕk ödene÷i ve sakat çocuk ödene÷inden vergi kesilir.

 Uzun süreli bakÕm ve tedaviler için özel bir kanun yoktur. YardÕmlar AylÕk ve malüllük SigortasÕ Kanunu, Ebeveyn ve Aile YardÕmÕ Kanunu, bedensel ve ruhsal sakatlÕ÷Õ olan
kimseler için Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sa÷lÕk ve HastalÕk YardÕmlarÕ Kanunu çerçevesinde sa÷lanÕr (aynÕ zamanda bk. Tablo V, VI, XI).
 Uzun süreli yardÕmlar bölgesel ve merkezi düzeyde organize edilir. YukarÕda belirtildi÷i gibi, çeúitli sigorta kollarÕna ait mevzuat çerçevesinde sa÷lanÕr. Devlet kurumsal
tedaviyi garanti eden kamu hizmetlerini yönetir. Belediyeler ikametgâhta bireylere ve ailelere bakÕm yardÕmlarÕnÕ idare ederler.
øki yardÕm tipi söz konusudur : 1) Para yardÕmlarÕ, 2) Sa÷lÕk yardÕmlarÕ. økametgâhta tedavi ve kurumsal tedavi ikamet kriterine dayanÕr. Kamu sosyal hizmetleri kamu sosyal
çalÕúma merkezlerinde, dinlenme evlerinde, sosyal yardÕm merkezlerinde, a÷Õr zihinsel özürlü çocuklar için formasyon kurumlarÕnda, ikametgâhta tedavi özel kuruluúlar ve
ilgili di÷er yasal kiúiler ve birimlerce sa÷lanÕr. Finansman iúçi emeklilerine, iúveren ve devlete aittir. Ulusal bütçeden ve belediye bütçelerinden de yararlanÕlÕr.

SLOVENYA
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102 NOLU SÖZLEŞME
SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDA SÖZLEŞME1
Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) fıkrasında öngörülen yetkiye dayanarak, sadece hastalık ödeneklerine ilişkin III üncü, ihtiyarlık yardımlarına ilişkin V inci, iş kazalarıyla meslek hastalıkları halinde
yapılacak yardımlara ilişkin VI ncı, maluliyet yardımlarına ilişkin IX uncu ve ölüm yardımlarına ilişkin X
uncu bölümlerine ait mükellefiyetlerin kabulü, sağlık yardımlarına ilişkin II nci ve analık yardımlarına ilişkin
VIII inci bölümlere ait mükellefiyetlerin ise sözleşmenin 3. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak 9.
maddenin (d) fıkrası ile 48. maddenin (c) fıkrasındaki geçici istisna hükümlerinden yararlanmak suretiyle
kabulü kaydıyla onaylamıştır.
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından
Cenevre’de toplantıya davet olunarak, 4 Haziran 1952 tarihinde yaptığı 35 inci toplantısında,
Toplantı gündeminin 5 inci maddesini teşkil eden sosyal güvenliğin asgari normları konusundaki muhtelif
teklifleri kabule karar vererek,
Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini alması gerektiğini tesbit ederek,
Yirmi sekiz Haziran bin dokuz yüz elli iki tarihinde “1952 Sosyal Güvenlik (Asgari Normlar) Sözleşmesi”
olarak isimlendirilecek olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir.
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
1- Bu Sözleşmede,
a) “Mevzuatla tayin olunan” tabiri, milli mevzuatla veya milli mevzuat gereğince tayin olunan demektir.
b) “İkamet” tabiri, mutad olarak Üye Devletin, ülkesi üzerinde ikameti, “Mukim” tabiri de, mutad
olarak Üye Devletin ülkesi üzerinde ikamet eden kimseyi ifade eder
c) “Karı” tabiri, geçimi koca tarafından sağlanan karı demektir
d) “Dul Kadın” tabiri, kocasının ölümü tarihinde geçimi kocası tarafından sağlanan kadın demektir.
e) “Çocuk” tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, tahsil mecburiyetinin sona erdiği yaşın altındaki
bir çocuk veya 15 yaşını doldurmamış bir çocuk demektir.
f) “Staj Devresi” tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, bir prim ödeme devresi, bir çalışma devresi, bir ikamet devresi veya bunların herhangi bir şekildeki terkibi demektir
2- 10, 34 ve 49 uncu maddelerin tatbikatında, “yardım” tabiri, ya ilgiliye doğrudan doğruya sağlanan
sağlık yardımları veya ilgilinin yaptığı masrafların kendisine ödenmesi şeklindeki bilvasıta yardımlar
manasına gelir
Madde 2
İşbu Sözleşmeyi tatbik eden her üye,
a) I) 1. bölümü
II) IV.V.VI.IX ve X. bölümlerden en az birisi dahil olmak şartiyle II. III. IV. VI. VII. VIII. IX ve X.
bölümlerden en az üçünü;
III) XI. XII. XIII. bölümlerin bunlarla ilgili hükümlerini,
IV) XIV. bölümü tatbik etmeye,
b) Sözleşmenin II - X. bölümlerinde yazılı mükellefiyetlerden hangilerini kabul ettiğini, tasdik vesikasında
belirtmeye mecburdur.
Madde 3
1- Ekonomisi ve tedavi imkanları yeter derecede gelişmemiş olan bir Üye, yetkili makam dilerse ve bu
makamın lüzum gördüğü müddetçe, tasdik vesikasına ekleyeceği bir beyanla aşağıda yazılı maddelerde derpiş olunan muvakkat istisnalardan faydalanma hakkını mahfuz tutabilir:
9 d); 12 (2); l5 d); 18 (2); 21c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d) ve 61 d).
2- Bu maddenin 1. paragrafına göre bir beyanda bulunan her Üye Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ana
Statüsünün 22 nci maddesine göre vermeye mecbur olduğu, bu Sözleşmenin tatbikatı hakkındaki yıllık
raporunda, faydalanma hakkını mahfuz tuttuğu istisnalardan her birisi için,
a) Bu istisnanın dayandığı sebeplerin devam ettiğini;
b) Veya, bahis konusu istisnadan faydalanma hakkından belirli bir tarihten itibaren vazgeçtiğini, bildirir.
1) ILO Kabul Tarihi: 28.06.1952
Türkiye Onayı: 29.07.1971 tarih 1451 sayılı kanun
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 10.08.1971 / 13922
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Madde 4
1- İşbu Sözleşmeyi tasdik etmiş olan her üye, II-X. bölümlerden tasdik vesikasında evvelce belirtilmemiş
olanların bir veya bir kaçının tahmil ettiği mükellefiyetleri kabul ettiğini Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne sonradan bildirebilir
2- Bu maddenin 1. paragrafında derpiş edilen taahhütler tasdik vesikasının ayrılmaz cüzü olarak kabul
edilir ve bildirme tarihinden itibaren aynı kuvveti haiz olur.
Madde 5
Bir Üyenin, tasdik vesikasında yer alan II-X. bölümlerden herhangi birinin tatbikatı bakımından işçi ve
hizmetlilerin veya mukimlerin muayyen bir yüzde nispetinden yukarı sayıda işçi ve hizmetli veya mukimlerin muayyen bir yüzde nispetinden yukarı sayıda işçi ve hizmetli veya mukim kategorilerini korumakla
mükellef olması halinde, Üye mezkur bölümün tatbikini taahhüt etmeden önce, istenilen nisbete ulaşılmış
olduğundan emin bulunması lazımdır.
Madde 6
Bu sözleşmenin II, III, IV, V, VIII (Sağlık yardımlarına taalluk eden hususlarda), IX ve X. bölümlerinin
tatbikatı bakımından, bir Üye milli mevzuata göre mecburi olmayan sigortalarla sağlanan himayeyi de
hesaba katabilir.
a) Amme mercileri tarafından murakabe edilmesi veya mevzuatla tayin edilen esaslara uygun olarak,
işverenlerle çalışanlar tarafından müştereken idare olunması;
b) Kazançları, kalifiye bir erkek işçinin kazancını aşmayan kimselerin mühim bir kısmını şümulüne alması;
c) İcabında, diğer himaye şekilleriyle birlikte, Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun bulunması; lazımdır.
BÖLÜM II
SAĞLIK YARDIMLARI
İSTİSNA HÜKMÜNE GÖRE
Madde 7
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere sağlık durumları gerektirdiği zaman, bu
bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak, koruyucu mahiyette veya tedavi şeklinde sağlık yardımları
yapılmasını teminat altına alır
Madde 8
Yardım yapılacak hal, sebebi ne olursa olsun hastalık hali ile gebelik, doğum ve bunların doğurduğu neticelerdir.
Madde 9
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi ve hizmetli
kategorileriyle bunların kan ve çocukları;
b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus kategorileriyle bunların karı ve çocukları;
c) Veya, bütün mukimlerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan mukim kategorileri
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileriyle bunların karı ve çocukları; teşkil eder.
Madde 10
1- Yardımlar en az şunlardır:
a) Hastalık halinde:
I) Evde yapılacak muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılacak muayene ve tedaviler;
II) Mütehassıs hekimler tarafından, hastanelerde yatarak veya ayakta yapılacak muayene ve tedavilerle hastane dışında sağlanabilecek tedaviler
III) Hekim reçetesiyle lüzum gösterilen ilaçların temini;
IV) Lüzumu halinde, hastaneye yatırma;
b) Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalarda;
I) Doğumdan evvel, doğum esnasında ve doğumdan sonra, bir hekim veya diplomalı ebe tarafından yapılacak muayene ve tedaviler;
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II) Lüzumu halinde, hastaneye yatırma.
2- Yardımdan faydalananlar veya bunların aile reisleri, hastalık halinde yapılacak sağlık yardımı masraflarına iştirak ettirilebilir. Bu iştirake taalluk eden esaslar ilgiliye ağır bir yük teşkil etmeyecek şekilde
tesbit edilmelidir.
3- Bu madde gereğince yapılacak yardımlar, korunan kimsenin sağlığını korumaya, çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilme kabiliyetini artırmaya matuftur
4- Sağlık yardımlarının ifasıyla görevli Devlet daireleri veya müesseseler, korunan kimseleri, amme idareleri tarafından veya bu idarelerce yetkili kabul edilmiş diğer teşekküller tarafından, kendi hizmetlerine
arz edilen umumi sağlık müesseselerine müracaat etmeye, uygun görülebilecek her türlü vasıtalarla,
teşvik ederler.
Madde 11
10 uncu madde de belirtilen yardımlar, suistimali önlemek için, lüzumlu sayılabilecek asgari bir staj süresinin tamamlamış olan sigortalılara ve bunların hak sahibi kimselerine temin olunur.
Madde 12
1- 10 uncu maddede belirtilen yardımlar vakanın devamı süresince sağlanır; ancak, hastalık halinde her
yaka için yardım süresi 26 hafta olarak tahdit edilebilir; Şu kadar ki, hastalık ödeneği verilmesine
devam olunduğu sürece, sağlık yardımları durdurulamaz ve uzun tedaviyi gerektirdiği milli mevzuatla
kabul edilen hastalıklarda yukarıda yazılı sürenin uzatılması için hükümler vaz olunur.
2- 3. maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, yardım süresi vaka başına 13 hafta olarak tahdit
edilebilir.
BÖLÜM III
HASTALIK ÖDENEKLERİ
Madde 13
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak hastalık ödeneği verilmesini teminat altına alır.
Madde 14
Yardım yapılacak hal, hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta belirtildiği şekilde, kazancın muvakkaten
durmasını mucip olan iş göremezlik halidir.
Madde 15
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri;
b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan faal nüfus kategorileri;
c) Veya, olay esnasındaki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun bir şekilde mevzuatla tayin
olunan hadleri aşmayan bütün mukimler;
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri; teşkil eder.
Madde 16
1- Korunan kimselerin işçi ve hizmetli veya faal nüfus kategorilerinden müteşekkil olması halinde, yardım, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde
olur.
2- Olay esnasındaki geçim kaynakları muayyen hadleri aşmayan bütün mukimlerin korunmuş olması halinde, yardım 67 nci madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur.
Madde 17
16 ncı maddede belirtilen yardım, en az suiistimali önlemek için lüzumlu sayılabilecek bir staj süresini
tamamlamış olan kimselere temin edilir.
Madde 18
1- 16 ncı maddede belirtilen yardım, vakanın devamı süresince sağlanır Ancak bu yardım her hastalık
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yakası için 26 hafta olarak tahdit edilebilir ve ilk üç gün içinde ödenek verilmeyebilir.
2- 3 üncü madde gereğince bir beyanın yapılmış olması halinde, yardım süresi,
a) Bir yıl içinde hastalık ödeneği verilen günler toplamı aynı yıl içinde korunan şahıslar sayısı ortalamasının on katından daha az olmamak üzere tesbit edilecek bir süre;
b) Veya, her yaka için 13 hafta (İlk üç gün ödenek verilmeyebilir);
olarak tahdit edilebilir.
BÖLÜM IV
İŞSİZLİK YARDIMLARI
Madde 19
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak işsizlik yardımları yapılmasını teminat altına alır.
Madde 20
Yardım yapılacak hal, çalışmaya muktedir ve İş alamaya hazır bulunan bir kimsenin, uygun bir iş bulma
imkansızlığı sebebiyle ve milli mevzuatta tarif olunduğu şekilde, kazancın muvakkaten durması halidir.
Madde 21
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, milli mevzuatla tayin olunan işçi ve
hizmetli kategorileri;
b) Veya, olay esnasındaki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak mevzuatla tayin
edilen hadleri aşmayan bütün mukimler;
c) Veya, 3 üncü madde gereğince bir beyan yapılmış olması halinde en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin %50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi ve hizmetli
kategorileri; teşkil eder.
Madde 22
1- Korunan kimselerin işçi ve hizmetli kategorilerinden müteşekkil olması halinde, yardım, 65 veya 66 ncı
maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur.
2- Olay esnasındaki geçim kaynakları muayyen hadleri aşmayan bütün mukimlerin korunmuş olması halinde, yardım 67 nci madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur.
Madde 23
22 nci maddede belirtilen yardım, en az su istimali önlemek için lüzumlu sayılabilecek bir staj süresini
tamamlamış olan korunan kimselere temin edilir.
Madde 24
1- 22 nci maddede belirtilen yardım, olayın devamı süresince sağlanır. Ancak, yardım süresi;
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin korunmuş olması halinde,12 aylık bir devre içinde 13 hafta;
b) Olay esnasındaki geçim kaynakları kanunla tayin edilmiş hadleri aşmayan bütün mukimlerin korunmuş olması halinde, 12 aylık bir devre içinde 26 hafta; olarak tahdit edilebilir.
2- Milli mevzuat gereğince, yardım süresinin prim ödeme süresine veya muayyen bir süre içinde daha
önce alınmış olan yardımlara göre, kademelendirilmiş olması halinde, oniki aylık devre içinde ortalama
yardım süresi 13 haftayı bulduğu takdirde, birinci paragrafın (a) bendi hükmü yerine getirilmiş sayılır.
3- Her işsizlik yakasında ilk 7 gün için yardım yapılmayabilir, şu kadar ki, mevzuatla tayin olunan birsüreyi
aşmayan muvakkat çalışma günlerinden önceki ve sonraki işsizlik günleri aynı vakanın devamı sayılır.
4- Mevsimlik işlerde çalışanlar için yardım süresi ve yardım yapılmayacak olan ilk günler sayısı iş şartlarına
uydurulabilir
BÖLÜM V
İHTİYARLIK YARDIMLARI
Madde 25
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak ihtiyarlık yardımları yapılmasını teminat altına alır.
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Madde 26
1- Yardım yapılacak hal, mevzuatla tayin olunan bir yaşın üstündeki ihtiyarlık halidir
2- Mevzuatla tayin olunan yaş haddi 65’den yukarı olmamalıdır Bununla beraber, memleketteki yaşlı
kimselerin çalışma güçleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, selahiyetli merciler tarafından daha
yüksek bir yaş haddi de tesbit olunabilir.
3- Milli mevzuat, yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen ücretli işlerde çalışması halinde
yardımın durdurulacağına dair hükümleri ihtiva edebilir; veya primli sosyal güvenlik sistemlerinde, hak
sahibinin kazancının mevzuatla tayin edilen bir haddi aşması halinde, primsiz sosyal güvenlik sistemlerinde ise, hak sahibinin kazancının veya diğer geçim kaynaklarının veya bunların toplamının mevzuatla
belirtilen bir haddi aşması halinde, yardımlardan indirim yapılabilir.
Madde 27
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri;
b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan faal nüfus kategorileri;
c) Veya, ihtiyarlık devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olanak mevzuatla
tayin edilen hadleri aşmayan bütün mukimler;
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve
hizmetli kategorileri; teşkil eder.
Madde 28
Yardım,
a- Korunan kimselerin işçi ve hizmetli veya faal nüfus kategorilerinden müteşekkil olması halinde, 65
veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak;
b- İhtiyarlık devresindeki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen hadleri aşmayan bütün mukimlerin
korunmuş olması halinde, yardım 67 nci madde hükümlerine uygun olarak; hesaplanan bir periyodik
ödeme şeklinde olur.
Madde 29
1- 28 inci maddede belirtilen yardım, en az aşağıda yazılı korunan kimseler için teminat altına alınır;
a) 30 senelik bir prim ödeme veya çalışma süresi veya 20 senelik ikamet süresi şeklinde tesbit edilebilecek bir staj süresini tamamlayan kimseler;
b) Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, mevzuat ile tayin olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi zarfında kendi adına, yıllık ortalama olarak mevzuatla tayin
olunan gün sayısı kadar prim ödemiş olan kimseler
2- Birinci paragrafta yazılı yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı şartları haiz olan korunan kimselere de
indirimli bir yardım yapılması teminat altına alınır:
a) Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 15 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini tamamlamış olan kimseler;
b) Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, mevzuatla tayin olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi zarfında kendi adına her yıl ortalama olarak bu maddenin
birinci paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün prim ödemiş olan
kimseler;
3- Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 10 senelik bir prim ödeme veya 5 senelik bir ikamet
süresini tamamlamış olan korunan kimselere, XI. bölüm hükümlerine uygun ve fakat mezkur bölüme
ekli cetvelde gösterilen örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı nispetten % 10
daha eksik bir yardım teminat altına alınmış ise, bu maddenin birinci paragrafı hükmü yerine getirilmiş
sayılır.
4- Staj süresinin 10 senelik prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 30 senelik prim ödeme veya
çalışma süresinden az olması halinde, XI. bölüme ekli cetvelde gösterilen nispetlerden orantılı bir indirme yapılabilir Mezkur staj süresi 15 seneden fazla olduğu takdirde, işbu maddenin ikinci paragrafı
hükümlerine uygun indirimli yardım yapılır.
5- Bu maddenin 1, 3 veya 4 üncü paragraflarında yazılı yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya
çalışma süresi şartına bağlı olduğu takdirde, münhasıran, Sözleşmenin işbu bölümünün tatbiki ile ilgili
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihte ileri yaşlara ulaşmış bulunmaları sebebiyle, bu maddenin ikinci
paragrafına uygun olarak mevzuatla tayin olunmuş şartları yerine getiremeyen korunan kimselere,
bu gibi kimseler için normal yaşın daha üstündeki bir yaşta bu maddenin 1, 3 ve 4 üncü paragrafları
hükümlerine uygun yardımlar sağlanmamış olmak kaydıyla, indirimli bir yardımın temin olunması şarttır.
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Madde 30
28 - 29 uncu maddelerde belirtilen yardımlar ihtiyarlık halinin devamı süresince sağlanır.

BÖLÜM VI
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE YAPILACAK YARDIMLAR
Madde 31
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak, yardımlar yapılmasını teminat altına alır.
Madde 32
1- Yardım yapılacak haller, iş kazalarından veya mevzuatla kabul edilen meslek hastalıklarından ileri gelen
aşağıda yazılı hallerdir:
a) Hastalık hali;
b) Hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta tarif edildiği şekilde, kazancın muvakkaten durmasını
mucip olan iş göremezlik hali;
c) Kazanma gücünün tamamının veya mevzuatla tayin olunan bir derecenin üstünde olmak üzere
bin kısmının muhtemelen devamlı olarak kaybı veya bu kayba tekabül eden bir beden noksanlığı
meydana gelmesi;
d) Aile reisinin ölümü sebebiyle dul kadının ve çocukların geçim imkanlarının kayıp olması; dul kadının yardıma hak kazanması, kendi geçimini temine muktedir olamayacağının milli mevzuat hükümlerine göre kabul edilmesi şartına bağlanabilir.
Madde 33
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri ve aile reisinin ölümü ile hak kazanılan yardımlar için, bu kategorilere dahil işçi ve hizmetlilerin karı ve çocukları;
b) Veya, 3 üncü madde gereğince bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin %50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri ve aile reisinin ölümü ile hak kazanılan yardımlar için, bu kategorilere dahil işçi ve hizmetlilerin karı ve çocukları; teşkil eder.
Madde 34
1- Hastalık halinde yapılacak yardımlar bu maddenin 2 ve 3 üncü paragraflarında belirtilen sağlık yardımlarıdır.
2- Sağlık yardımları şunlardır:
a) Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekim muayeneleri ile mütehassıs hekimler tarafından
bir hastanede ayakta veya yatarak yapılan tedaviler;
b) Diş tedavileri:
c) Evde, bir hastanede veya diğer sağlık müesseselerinde hemşireler tarafından yapılan bakım ve
tedaviler;
d) Hastane, nekahat evi, sanatoryum veya diğer sağlık müesseselerindeki bakım masrafları;
e) Diş tedavi malzemesi, ilaç ve diğer tıbbi ve cerrahi malzemenin temin edilmesi, protez temini ve
bakımı, gözlük verilmesi;
t) Bir hekim veya dişçinin nezareti altında olmak üzere, kanunla hekimlik
mesleğine bağlı kabul edilen diğer meslekler mensupları tarafından yapılacak bakım ve tedaviler
3- Üçüncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, sağlık yardımları en az şunları ihtiva
eder:
a) Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekim tarafından yapılan muayene ve tedaviler;
b) Mütehassıs hekimler tarafından, bir hastanede ayakta veya yatarak yapılan muayene ve tedavilerle hastane dışında yapılacak muayene ve tedaviler;
c) Bir hekim veya selahiyetli diğer bir kimsenin reçetesiyle lüzum gösterilen ilaçlar;
d) Gereken hallerde, bir hastaneye yatırma,
4- Yukarıdaki paragraflara göre yapılacak sağlık yardımları, korunan kimsenin sağlığını korumaya, çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını görebilme kabiliyetini artırmaya matuftur.
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Madde 35
1- Sağlık yardımlarını ifa ile görevli Devlet daireleri veya müesseseler, uygun görülen hallerde, çalışma
güçleri azalmış kimselerin yeniden uygun bir işe alıştırmaları maksadıyla, mesleki rehabilitasyon müesseseleriyle işbirliği yaparlar.
2- Mezkür daire ve müesseseler, çalışma güçleri azalmış kimselerin mesleki rehabilitasyona tabi tutulmaları hususunda tedbirler almaya milli mevzuatla yetkili kılınabilir.
Madde 36
1- Geçici iş göremezlik, kazanma gücünün tamamının daimi olarak kaybedilmesi veya bu kayba tekabül
eden bir beden noksanlığı meydana gelmesi veyahut aile reisinin ölümü hallerinde yapılacak yardımlar
65 veya 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir.
2- Kazanma gücünün bir kısmının daimi olarak kaybedilmesi veya bu kayba tekabül eden bir beden noksanlığı meydana gelmesi halinde yapılacak yardım, yardım yapılması gerekiyorsa, çalışma gücünün
tamamının kaybı veya buna tekabül eden beden noksanlığı hali için derpiş olunan miktarın uygun bir
nispeti üzerinden tesbit edilecek periyodik ödemeler şeklindedir.
3- Periyodik ödemeler,
a)

iş göremezlik derecesinin cüz’i olması;

b)

Veya yetkili mercilerin, sermayenin iyi kullanılacağından emin bulunmaları; halinde sermayeye
çevrilerek toptan ödenebilir.

Madde 37
34 veya 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, en az, kaza anında veya hastalığın meydana geldiği sırada
üyenin ülkesinde işçi veya hizmetli olarak çalıştırılmakta olan korunan kimseler için, aile reisinin ölümü
sebebiyle yapılacak periyodik ödemelerde de ve bu gibi kimselerin dul karıları ve çocukları için, teminat
altına alınır.
Madde 38
34 veya 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Şu
kadar ki, geçici iş göremezlik ödeneği, her iş göremezlik vakasında ilk üç gün için verilmeyebilir
BÖLÜM VII
AİLE YARDIMLARI
Madde 39
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak, aile yardımları yapılmasını teminat altına alır.
Madde 40
Yardım yapılacak hal, mevzuatla tayin olunacağı şekilde, çocukların geçimini sağlama mükellefiyetidir.
Madde 41
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri;
b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan faal nüfus kategorileri;
c) Veya, çocuk geçindirmekle mükellef olduğu süre içinde geçim kaynakları mevzuatla tayin olunan hadleri aşmayan bütün mukimler;
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve
hizmetli kategorileri; teşkil eder.
Madde 42
Yapılacak yardımlar;
a) Mevzuatla tayin edilmiş bir staj süresini tamamlayan her korunan kimseye periyodik ödemeler yapılması;
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b) Veya, çocuklara yiyecek, giyecek, mesken, tatil geçirme yerleri veya ev idaresinde yardım sağlanması;
c) Yahut, (a) ve (b) fıkralarında yazılı yardımların mezcedilerek temini; şeklindedir.
Madde 43
42 nci maddede belirtilen yardımlar en az mevzuatla tayin edilen şekle göre, muayyen bir süre içinde 3
aylık prim ödeme veya çalışma, yahut bir senelik ikamet şartlarından birini yerine getiren korunan kimseler için teminat altına alınır.
Madde 44
42 nci maddeye göre yapılacak yardımların tutarı,
a) 66 ncı maddede belirtilen esaslara uygun olarak tesbit edilecek bir erkek işçinin ücretinin % 3 ü ile
korunan kimselerin çocukları sayısının çarpımına;
b) Veya bu ücretin % 1.5 u ile bütün mukimlerin çocukları sayısının çarpımına; eşit olmalıdır.
Madde 45
Periyodik ödemeler şeklinde yapılacak yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
BÖLÜM VIII
ANALIK YARDIMLARI
Madde 46
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak, analık yardımları yapılmasını teminat altına alır.
Madde 47
Yardım yapılacak hal, gebelik, doğum ve bunların doğurduğu neticelerle, mevzuatta belirtildiği şekilde, bu
sebeplerden dolayı kazancın muvakkaten durması halleridir.
Madde 48
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorileri içindeki kadınlarla, analık sağlık yardımlarına taalluk eden hususlarda, bu kategorilere
dahil erkeklerin karıları;
b) Veya, bütün mukimlerin %20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan faal nüfus kategorileri
içindeki kadınlarla, analık sağlık yardımlarına taalluk eden hususlarda, bu kategorilere dahil erkeklerin
karıları;
c) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorilerine dahil kadınlar ile, analık sağlık yardımlarına taalluk eden hususlarda, bu kategorilere
dahil erkeklerin karıları; teşkil eder.
Madde 49
1- Gebelik doğum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalarda yapılacak sağlık yardımları bu maddenin
iki ve üçüncü paragraflarında yazılı yardımlardır.
2- Sağlık yardımları en az şunlardır:
a) Doğumdan önce ve doğum esnasında ve doğumdan sonra hekim veya diplomalı ebe tarafından
yapılan muayene ve tedaviler;
b) Gereken hallerde bir hastaneye yatırma,
3- Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen sağlık yardımları, korunan kadının sağlığını, çalışma gücünü
ve şahsi ihtiyaçlarını görebilme kabiliyetini korumaya, iadeye veya artırmaya matuftur.
4- Analık sağlık yardımlarını ifa ile görevli Devlet daireleri veya müesseseler, korunan kadınları, amme
idareleri tarafından veya yetkileri bu idarelerce kabul edilmiş diğer teşekküller tarafından kendi hizmetlerine arz olunan umumi sağlık servislerine müracaat etmeye, uygun görülebilecek her türlü vasıtalarla teşvik ederler.
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Madde 50
Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalar sonucu iş göremezlik hallerinde yapılacak
yardım, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir.
Periyodik ödemelerin miktarı vakanın devam ettiği süre içinde değişebilir; şu kadar ki, ortalama yardım
miktarının yukarıda yazılı hükümlere göre hesaplanan miktara uygun olması şarttır
Madde 51
49 ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, en az, korunan kimseler kategorisine dahil olup suiistimali
önlemek maksadıyla, lüzumlu sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış bulunan kadınlar için, 49. maddede belirtilen yardımlar bu kategorilere dahil ve muayyen staj süresini tamamlamış erkeklerin karıları
için de teminat altına alınmalıdır.
Madde 52
49 ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren vakanın devamı süresince sağlanır. Ancak,
periyodik ödemeler 12 hafta olarak tahdit olunabilir. Şu kadar ki, milli mevzuatta, işten kalma halinin,
daha uzun müddet devam etmesi lazım geleceği veya devam edebileceğine dair bir hüküm bulunduğu
takdirde periyodik ödemeler süresi bu müddetten daha kısa olamaz.
BÖLÜM IX
MALÜLİYET YARDIMLARI TÜMÜ
Madde 53
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak maluliyet yardımları yapılmasını teminat altına alır.
Madde 54
Yardım yapılacak hal, mesleki bir faaliyet icra edebilme gücünün, mevzuatla tayin olunan bir derecede ve
muhtemelen daimi olarak kaybedilmesi veya hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte iş göremezliğin devam
etmesi halleridir.
Madde 55
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin %50 sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmeti kategorileri;
b) Veya, bütün mukimlerin %20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus kategorileri;
c) Veya maluliyet devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak mevzuatla tayin edilen hadleri aşmayan bütün mukimler;
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran sınai iş yerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin %50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi ve
hizmetlileri; teşkil eder.
Madde 56
Yapılacak yardım,
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunmuş olması halinde, 65 veya 66
ncı maddeler hükümlerine göre;
b) Maluliyet devresindeki geçim kaynakları muayyen hadleri aşmayan, bütün mukimlerin korunmuş olması halinde, 67 nci madde hükümlerine göre; hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir.
Madde 57
1- 56 ncı maddede belirtilen yardım, en az aşağıda yazılı kimseler için teminat altına alınmalıdır;
a) 15 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresi veyahut 10 senelik ikamet süresi şeklinde tesbit edilebilecek bir staj süresini tamamlayan kimseleri;
b) Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık prim ödeme süresini tamamlayan
ve çalışma devresi zarfında, kendi adına yıllık ortalama olarak, mevzuatla tayin olunan gün sayısı
kadar prim ödemiş olan kimseler;
2- Birinci paragrafta yazılı yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanmış
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olması şartına bağlı olduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı korunan kimselere indirimli yardım yapılması
teminat altına alınır:
a) Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini tamamlamış olan kimseler;
b) Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık bir prim ödeme süresini tamamlayan
ve çalışma devresi zarfında kendi adına her yıl için ortalama olarak, bu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün prim ödemiş olan kimseler;
3- Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak, 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet
süresini tamamlamış olan korunan kimselere XI. bölüm hükümlerine uygun fakat mezkur bölüme ekli
cetvelde gösterilen örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı nispetten % 10 daha
eksik bir yardım yapılması teminat altına alınmış ise, bu maddenin birinci paragrafı hükmü yerine gelmiş sayılır.
4- Staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 15 senelik prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI. bölüme ekli cetvelde gösterilen nispetlerden orantılı bir indirme
yapılabilir. İş bu maddenin ikinci paragrafına uygun olarak indirimli yardım yapılır.
Madde 58
56 ve 57 inci maddelerde belirtilen yardımlar maluliyet halinin devamı süresince veya bu yardımın yerine
ihtiyarlık yardımı kaim oluncaya kadar ödenir.
BÖLÜM X
ÖLÜM YARDIMLARI
Madde 59
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine
uygun olarak ölüm yardımı yapılmasını teminat altına alır.
Madde 60
1- Yardım yapılacak hal, aile reisinin ölümü ile dul kadının veya çocuklarının geçinme imkanlarının kaybolması halidir. Dul kadının yardıma hak kazanması, milli mevzuat hükümlerine göre kendi geçimini
temine muktedir olmayacağının kabul edilmesi şartına bağlanabilir.
2- Milli mevzuat, yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen ücretli işlerde çalışması halinde
yardımın durdurulacağına dair hükümleri ihtiva edebilir veya, primli sosyal güvenlik sistemlerinde, hak
sahibinin kazancının mevzuatla tayin edilen bir haddi aşması halinde, primsiz sosyal güvenlik sistemlerinde ise, hak sahibinin kazancının veya diğer geçim kaynaklarının veya bunların toplamının mevzuatla
tayin edilen bir haddi aşması halinde, yardımlardan indirim yapılabilir.
Madde 61
Korunan kimseleri,
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorilerine dahil aile reislerinin karıları ve çocukları;
b) Veya, bütün mukimlerin %20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan faal nüfus kategorilerine dahil aile reislerinin karıları ve çocukları;
c) Veya aile reislerini kaybeden ve yardım yapılacak devredeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak mevzuatla tayin edilmiş hadleri aşmayan ve mukim vasfını haiz bulunan bütün dul
kadınlar ile çocuklar;
d) Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin %50 sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli
kategorilerine mensup aile reislerinin karıları ve çocukları; teşkil eder.
Madde 62
Yapılacak yardım,
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunması halinde, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak;
b) Yardım yapılacak devredeki gelirleri muayyen hadleri aşmayan bütün mukimlerin korunması halinde,
67 nci madde hükümlerine uygun olarak; hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir.
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Madde 63
1- 62 nci maddede belirtilen yardım, en az, aşağıda yazılı kimseler için teminat altına alınmalıdır:
a) Aile reisleri tarafından, kanunla tesbit edilmiş esaslar dahilinde, 15 yıllık prim ödeme veya çalışma
süresi veyahut 10 yıllık ikamet süresi tamamlanmış olan korunan kimseler.
b) Prensip olarak bütün çalışanların karılarıyla çocuklarının korunması halinde, aile reisleri tarafından, üç yıllık prim ödeme süresi tamamlanan ve çalıştığı devre zarfında aile reisi adına, mevzuatla
tayin olunan yıllık ortalama gün sayısı kadar prim ödemiş olan korunan kimseler.
2- Birinci paragrafta yazılı yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresi şartının yerine
getirilmesine bağlı olduğu takdirde, en az aşağıda yazılı kimseler için indirimli bir yardım yapılması
teminat altına alınır:
a) Aile reisleri tarafından, mevzuatla tayin olunan esaslar dahilinde 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresi tamamlamış olan korunan kimseler;
b) Bütün çalışanların karı ve çocuklarının korunması halinde, aile reisleri tarafından üç yıllık bir prim
ödeme süresini tamamlamış olan ve çalıştığı devre zarfında bu aile reisi adına her yıl için ortalama
olarak, bu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün
için prim ödenmiş olan korunan kimseler;
3- Aile reisi tarafından, mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet süresi tamamlanmış olan korunan kimselere, XI. bölüm hükümlerine uygun ve
fakat mezkur bölüme ekli cetvelde gösterilen örnek - sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde
yazılı nisbetten % 10 eksik bir yardım yapılması teminat altına alınmış ise bu maddenin birinci paragrafı hükmü yerine getirilmiş sayılır.
4- Staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla, fakat 15 senelik prim ödeme veya
çalışma süresinden az olması halinde, XI. bölüme ekli cetvelde gösterilen nisbetlerden orantılı bir indirme yapılabilir, iş bu maddenin ikinci paragrafına uygun olarak indirimli yardım yapılır.
5- Çocuksuz ve kendi geçimini sağlamağa muktedir olmadığı kabul edilen bir dul kadının ölüm yardımına
hak kazanabilmesi için asgari bir evlilik süresinin geçmiş olmasına lüzum görülebilir.
Madde 64
62 ve 63 üncü maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
BÖLÜM XI
PERİYODİK ÖDEMELERDE UYGULANACAK NORMLAR
Madde 65
1- Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemenin miktarı ile bu ödemenin yapılmasını gerektiren
halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı, kendisine veya hak sahibi kimselerine
periyodik ödeme yapılan sigortalının eski kazancı ile örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi aynı
aile mesuliyetini haiz korunan bir kimseye ödenen aile yardımı toplamının bu bölüme bağlı cetvelde
gösterilen yüzdesinden az olamaz.
2- Sigortalının eski kazancı mevzuatla tayin olunan usullere göre hesaplanır; korunan kimselerin veya
aile reislerinin kazançlarına göre sınıflara ayrılmış olması halinde, eski kazançları, bu kimselerin evvelce dahil bulundukları sınıfların esas kazançlarına göre hesaplanabilir.
3- Yardım tutarları veya yardımın hesabına esas tutulan kazançlar için mevzuatla azami bir had tayin olunabilir Ancak, azami had öyle tesbit olmalıdır ki; sigortalının eski kazancının kalifiye bir erkek işçinin
kazancına eşit veya bundan az olması halinde, bu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri yerine gelmiş
olsun.
4- Sigortalının eski kazancı, kalifiye erkek işçinin ücreti, yardım tutarı ve aile yardımları aynı zaman esasına göre hesaplanır.
5- Diğer sigortalı veya hak sahiplerine yapılacak yardımlar, örnek sigortalı veya hak sahibi kimselere ait
yardıma nazaran makul bir nispet dahilinde tesbit edilir.
6- Bu maddenin tatbikinde, kalifiye erkek işçi;
a) Elektrik makinelerinden gayri makine sanayiinde çalışan bir tesviyeci veya tornacı;
b) Veya, aşağıdaki paragraf hükümlerine göre, tayin olunan bir örnek kalifiye işçi;
c) Veya, mevzuatla tayin olunacak şekle göre, yıllık veya daha kısa bir devre esasına göre tesbit
edilen kazancı, bütün korunan kimselerin % 75 inin kazancından yüksek veya buna eşit olan bir
kimse;
d) Veya, kazancı bütün korunan kimselerin ortalama kazancının %125 ine eşit olan bir kimsedir;
7- Yukarıdaki paragrafın (b) fıkrasının tatbikinde, örnek kalifiye işçi, bahis konusu yardım koluna tabi
olarak en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı ekonomik faaliyet bölümü içinde yine
en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı iş kolları grubundan seçilir; bu maksatla,
Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 1948 tarihindeki 7 nci toplantısında kabul
edilen ve işbu sözleşmeye eklenen “Bütün Ekonomik Faaliyetlerinin Milletlerarası Standart Tasnifi”
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kullanılır; bu tasnifte ileride yapılacak bütün tadillerde nazara alınır.
8- Yardım miktarlarının bölgeden bölgeye değişmesi halinde, kalifiye, erkek işçi, bu maddenin 6 ve 7 nci
paragrafları hükümlerine uygun olarak her bölge için ayrı ayrı tesbit edilebilir.
9- Kalifiye erkek işçinin ücreti, kollektif mukavelelerle veya, uygulanması
mümkün olan yerlerde, Milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre tesbit olunan ve normal çalışma saati
karşılığı olarak ödenen ücret esası üzerinden, varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara alınarak tespit
olunur. Bu şekilde tesbit olunan bölgeden bölgeye değişmesi ve 8 inci paragrafın tatbik olunmaması
halinde medyan ücret esas alınır.
10- İhtiyarlık, İş kazaları ve meslek hastalıkları (Geçici iş göremezlikleri ödenekleri hariç) maluliyet veya aile
reisinin ölümü sebebiyle yapılmakta olan periyodik ödemeler hayat pahalılığındaki esaslı değişiklikler
yüzünden ücretlerin umumi seviyesinde vukua gelen önemli değişmelere göre ayarlanır.
Madde 66
1-

2345-

67-

8-

Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemenin miktarı ile bu ödemenin yapılmasını gerektiren
halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı, alelade bir erkek işçinin kazancı ile örnek
sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi aynı aile mesuliyetini haiz korunan bir kimseye ödenen aile yardımı toplamının bu bölüme bağlı cetvelde gösterilen yüzdesinden az olamaz.
Kahil erkek işçinin ücreti, yardım ve aile yardımları, aynı zaman esasına göre hesaplanır.
Diğer sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardımlar, örnek -sigortalı veya hak sahibi kimselere ait yardıma nazaran makul bir nisbet dahilinde tesbit edilir.
Bu maddenin tatbikinde, kahil erkek işçi;
a) Elektrik makinelerinden gayri makine sanayiinde çalışan bir örnek işçi;
b) Veya, aşağıdaki paragraf hükümlerine göre tayin edilecek bir örnek işçidir.
Yukarıdaki paragrafın (b) fıkrasının tatbikinde, örnek işçi, bahis konusu yardım koluna tabi olarak en
çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı ekonomik faaliyet bölümü içinde yine en çok
sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı iş kolları grubundan seçilir; bu maksatla, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 1948 tarihindeki 7 nci toplantısında kabul edilen
ve işbu sözleşmeye eklenen “Bütün Ekonomik Faaliyetlerinin Milletlerarası Standart Tasnifi” kullanılır;
bu tasnifte ileride yapılacak bütün tadiller de nazara alınır.
Yardım miktarlarının bölgeden bölgeye değişmesi halinde, kahil erkek işçi, bu maddenin 4 ve 5 inci
paragrafları hükümlerine uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı tesbit edilebilir.
Kahil erkek işçinin ücreti kollektif mukavelelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde, milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre tesbit olunan ve normal çalışma saati karşılığı olarak ödenen ücret
esası üzerinde ve varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara alınarak tesbit olunur. Bu şekilde tesbit olunan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmesi ve 6 ncı paragrafın tatbik olunması halinde medyan ücret
esas alınır.
İhtiyarlık, İş kazası ve meslek hastalıkları (Geçici iş göremezlik ödenekleri hariç), maluliyet veya aile
reisinin ölümü sebebiyle yapılmakta olan periyodik ödemeler, hayat pahalılığındaki esaslı değişiklikler
yüzünden ücretlerin umumi seviyesinde vukua gelen önemli değişmelere göre ayarlanır.

Madde 67
Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemelerde;
a) Yardım tutarı, mevzuatla tayin edilen bir bareme göre veya, mevzuatla tayin olunmuş esaslar dahilinde, selahiyetli amme mercileri tarafından hazırlanan bir bareme göre tesbit olunur;
b) Bu yardım miktarında, ancak, sigortalı veya hak sahibinin ailesinin diğer geçim kaynakları mevzuatla
tayin olunan, veya, mevzuatla tayin olunmuş esaslar dahilinde, selahiyetli amme mercileri tarafından
tesbit olunan miktarları aştığı ölçüde indirim yapılabilir;
c) Yardım ve diğer geçim kaynaklarının toplamından yukarıdaki (b) fıkrasında derpiş olunan indirimler
yapıldıktan sonra kalan miktar, sigortalının veya hak sahibinin ailesinin sağlık ve diğer bakımlardan uygun şartlar içinde yaşamasına yetecek kadar olmalı ve 66 ncı madde hükümlerine göre hesaplanacak
miktardan daha az olmamalıdır;
d) Bahis konusu bölüm mucibince ödenen yardımlar toplamının tutarı, 66 ncı madde hükümlerini ve;
I) III. Bölüm için 15 inci maddenin b) fıkrası;
II) V. Bölüm için 27 nci maddenin b) fıkrası
III) IX. Bölüm için 55 inci maddenin b) fıkrası
IV) X. Bölüm için 61 inci maddenin b) fıkrası;
hükümlerini tatbik etmekle elde olunacak yardımlar toplamını en az %30 nisbetinde aştığı takdirde, yukarıdaki c) fıkrası hükümleri yerine gelmiş sayılır.
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(XI. BÖLÜME EKLİ) CETVEL
ÖRNEK - SİGORTALI VEYA HAK SAHİBİ KİMSELERE AİT PERİYODİK YARDIMLAR

Bölüm

Yardım
Gerektiren Hal

Örnek sigortalı veya Hak sahibi
kimseler

% nisbeti

III

Hastalık

Evli ve iki çocuklu erkek

45

IV

İşsizlik

Evli ve iki çocuklu erkek

45

V

İhtiyarlık

Karısı ihtiyarlık aylığını hak eden
erkek

40

VI

İş Kazaları
İş görmezlik
Maluliyet
Ölüm

Evli ve iki çocuklu erkek
Evli ve iki çocuklu erkek
İki çocuklu dul kadın

50
50
40

VIII

Analık

Kadın

45

IX

Maluliyet

Evli ve iki çocuklu erkek

40

X

Ölüm

İki çocuklu dul kadın

40

BÖLÜM XII
YABANCILARA EŞİT MUAMELE
Madde 68
1- Yabancı uyruklu mukimler vatandaşlarla aynı haklara sahip olurlar. Şu kadar ki, mevzuat, tamamı veya
mühim bir kısmı amme fonlarından karşılanan yardımlar veyahut yardım kısımlarına taalluk eden hususlarla geçici devre yardımlarına taalluk eden hususlarda, yabancılarla memleket uyruğunda olmakla
beraber üyenin ülkesi dışında doğmuş olanlar hakkında, hususi hükümleri ihtiva edebilir.
2- İşçi ve hizmetlilere tatbik olunan primli sosyal güvenlik sistemlerinde, Sözleşmenin ilgili bölümündeki
mükellefiyetleri kabul etmiş bulunan diğer bir üye Devletin uyruğunda olan korunan kimseler, mezkur
bölüm tatbikatında vatandaşlarla ayni haklara sahip olurlar. Şu kadar ki, bu paragrafın tatbikatı, mütekabiliyet esasını derpiş eden iki veya çok taraflı Sözleşme ların yapılmış olması şartına bağlanabilir.
BÖLÜM XIII
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 69
İş bu sözleşmenin II-X uncu bölümlerinden herhangi birine göre korunan bir kimsenin hak kazandığı bir
yardım, aşağıdaki hallerde ve mevzuatla tayin olunabilecek bir ölçüde durdurulabilir.
a) İlgili Üye Devletin Ülkesi üzerinde bulunmadığı sürece;
b) ilgili şahsın geçim masraflarının amme fonlarından veya bir sosyal güvenlik servisi veya kurumu tarafından karşılandığı sürece, şu kadar ki, yardım miktarı karşılanan masraflardan daha fazla ise aradaki
fark sigortalının veya hak sahibinin geçindirmekle mükellef olduğu kimselerine verilir;
c) ilgilinin, aile yardımları hariç, diğer bir sosyal güvenlik kolundan nakdi yardım aldığı sürece ve aynı
olay dolayısıyla üçüncü bir tarafın kendisine ödenek vermeye devam ettiği devre zarfında; şu kadar ki;
yardımın durdurulan kısmı, üçüncü taraflarca ödenen yardım miktarından daha fazla olamaz;
d) İlgilinin hile yoluyla bir yardım elde etmeye teşebbüs etmesi halinde;
e) Yardımı gerektiren halin ilgili tarafından işlenen bir suç neticesi olarak meydana gelmesi halinde
f) Yardımı gerektiren halin, ilgilinin kasıtlı bir kusuru neticesi olarak meydana gelmesi halinde;
g) İcabında ilgilinin, faydalanmasına arz olunan sağlık veya readaptasyon servislerinden faydalanmayı
ihmal etmesi veya yardımı gerektiren halin mevcut olup olmadığının tevsiki yahut sigortalının veya hak
sahiplerinin durumlarının tesbiti için mevzuatla tayin edilmiş olan usullere riayet etmesi hallerinde;
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h) İşsizlik yardımı bahis konusu olduğundan ilgilinin, hizmetine arz olunan iş bulma servislerinden faydalanmakta kusur etmesi halinde;
i) İşsizlik yardımı bahis konusu olduğunda, ilgilinin, bir mesleki ihtilaf neticesi olarak işin durması yüzünden işini kaybetmesi veya meşru bir mazeret olmaksızın ihtiyari olarak işi terk etmesi hallerinde;
j) Ölüm yardımları söz konusu olduğunda, dul kadının başka bir erkekle karı-koca gibi yaşadığı sürece.
Madde 70
1- Yardımın talebinin reddolunması veya yapılan yardımın miktarı ve mahiyeti üzerinde ihtilafa düşülmesi
halinde, hak iddia eden kimse, mahkemeye müracaat hakkına sahiptir.
2- İşbu Sözleşmenin tatbikatında, sağlık yardımlarının ifası işinin parlamentoya karşı mesul bir devlet
dairesine tevdi edilmiş olması halinde, 1 inci paragrafta derpiş olunan mahkemeye müracaat hakkı
yerine, yardımın yapılmadığı veya yapılan yardımın miktar ve mahiyeti hakkındaki şikayetlerin yetkili
merci tarafından tetkik ettirilmesi hakkı tanınabilir.
3- Hak iddialarının, sosyal güvenlik meseleleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş ve korunan kimselerin de
temsil edildiği hususi mahkemelerce karara bağlanması halinde, itiraz hakkı tanınmayabilir.
Madde 71
1- İşbu Sözleşme gereğince sağlanan yardımlarla bu yardımların ifası için gerekli idare giderleri, dar gelirli kimseleri ağır bir yük altında bırakmayacak şekilde ve Üye Devletin ve korunan kimseler kategorilerinin ekonomik durumları da nazara alınmak suretiyle, prim veya vergi ile veyahut bu yolların her
ikisini mezceden bir usulle kollektif olarak finanse edilir.
2- Korunan işçi hizmetlerinden alınacak sigorta primleri işçi ve hizmetlilerle bunların karı ve çocuklarına
yapılacak yardımlara tahsis olunan kaynakların yüzde ellisini aşamaz. Bu şartın yerine getirilmiş olup
olmadığının tayininde, aile yardımlarıyla, şayet ayrı bir branş olarak tatbik edilmekte ise, iş kazaları ve
meslek hastalıkları yardımları hariç olmak üzere, sözleşme gereğince sağlanacak bilcümle yardımlar
bütün olarak nazara alınır.
3- Üye, işbu Sözleşme gereğince sağlanacak yardımların ifrasından genel olarak sorumludur. Ve bu maksada ulaşmak için gerekli bütün tedbirleri alır. Üye gerekirse, mali muvazene ile ilgili aktuaryel tetkik
ve hesapların periyodik olarak yapılmasını ve yardımlarla sigorta prim nispetlerinde veya bu yardımları
karşılamağa tahsis olunan vergilerde herhangi bir değişiklik yapılmadan önce bu hesap ve tetkiklerin
behemehal yapılmış olmasını temin eder.
Madde 72
1- Yardımların idaresi, parlamentoya karşı mesul bir Devlet dairesine veya usul ve nizamları amme mercileri tarafından tesbit olunmuş bir müesseseye tevdi edilmediği takdirde, korunan kimselerin temsilcileri, doğrudan doğruya idareye iştirak edebilecekleri gibi mevzuatla tayin olunan şartlar dahilinde istişari
bir selahiyetle de idareye katılabilirler. İşverenlerle amme mercileri temsilcilerinin idareye katılmaları
da milli mevzuatta derpiş edilebilir.
2- Üye, bu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili hizmetlerle kurumların hüsnü idaresinden genel olarak sorumludur.
BÖLÜM XIV
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 73
Bu Sözleşme;
a) Bahis konusu bölümün ilgili Üye için yürürlüğe girmesinden önce vukua gelen olaylara,
b) Bahis konusu bölümün ilgili üye için yürürlüğe girmesinden sonra vukua gelen olaylarda da yürürlük
tarihinden önceki süreler dolayısıyla hak kazanılan yardımlara; uygulanmaz.
Madde 74
İşbu sözleşme, mevcut Sözleşmelerden herhangi birinin tadili mahiyetinde telakki olunamaz.
Madde 75
İşbu Sözleşmede yer alan hususlardan bir veya birkaçı hakkında Çalışma Genel Konferansınca sonradan
kabul edilecek bir Sözleşmede eski Sözleşme hükümlerinin tatbik edilmeyeceğine dair bir hüküm bulunduğu takdirde, işbu Sözleşmenin yeni Sözleşmede belirtilecek olan hükümleri, yeni Sözleşmeyi tasdik eden
her üye için, mezkür Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmaz.
Madde 76
1- İşbu Sözleşmeyi tasdik eden her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ana Statüsünün 22 nci maddesi
gereğince vermekle mükellef olduğu, Sözleşmenin tatbikatı hakkında yıllık rapora aşağıdaki hususları
derceder:
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a)
b)

Sözleşme hükümlerinin tatbikini sağlayan mevzuat hakkında tam bilgi;
Aşağıda yazılı maddelerde derpiş edilen ihsai şartların yerine getirilmiş olduğunu gösteren deliller;
ı) Korunan kimseler sayısı hakkındaki aşağıda yazılı maddeler;
9 a), b), c) veya d); 15 a), b) veya d); 21 a) veya c); 27 a), b) veya d); 33 a), veya b); 41
a), b) veya d); 43 a) b) veya c); 55 a), b) veya d); 61 a), b) veya d).
ıı) Yardım miktarları hakkındaki 44, 65, 66 veya 67 nci maddeler;
ııı) Hastalık ödenekleri süresi hakkındaki 18 inci maddenin ikinci paragrafının (a) fıkrası;
ıv) İşsizlik yardımları süresi hakkındaki 24 üncü maddenin 2 nci paragrafı;
v) Korunan işçi ve hizmetlilerce ödenen sigorta primlerinin bütün mali kaynaklar toplamının nisbeti hakkındaki 71 inci maddenin 2 nci paragrafı,
Yeknesaklık temini maksadıyla, bu bilgi ve deliller, şekil bakımından, mümkün mertebe Milletlerarası
Çalışma Bürosu İdare Heyetinin tavsiye ve telkinlerine uygun olarak hazırlanır.
2- İşbu sözleşmeyi imzalayan her Üye, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, idare heyetince
kararlaştırılan fasılalarla vereceği raporlarda Sözleşmenin II - X uncu bölümlerinden tasdik vesikasında veya 4 üncü madde gereğince sonradan gönderilen bildirilerde belirtilmemiş olan bölümlerle ilgili
mevzuat ve tatbikatı hakkında bilgi verir.
Madde 77
1- İşbu Sözleşme denizcilerle deniz balıkçıları hakkında tatbik edilmez. Denizciler ve deniz balıkçılarının korunması hakkındaki hükümler Çalışma Teşkilatı Genel Konferansınca kabul edilen “Denizcilerin Sosyal Güvenliği Hakkında 1946 Sözleşmesi” ile “Denizcilerin ihtiyarlık aylıkları hakkında 1946
Sözleşmesi”nde yer almıştır.
2- Üye, Sözleşmesinin II - X uncu bölümlerinden tasdik edilmiş olanların tatbikatında, korunan işçi ve
hizmetlilerinin veya mukimlerin nisbetini hesaplarken, denizcilerle deniz balıkçılarının sayılarını işçi ve
hizmetliler veya faal nüfus veya mukimler sayısından hariç tutulabilir.

BÖLÜM XV
SON HÜKÜMLER
Madde 78
İşbu Sözleşmenin resmi tasdik vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne tevdi ve Genel
Müdür tarafından tescil olunur.
Madde 79
1- İşbu Sözleşme yalnız tasdik vesikası Umum Müdürlükçe tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Üyeleri için bir mükellefiyet teşkil eder.
2- Sözleşme, İki Üyenin tasdik vesikasının Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girer.
3- Bunu takiben Sözleşme her üye için kendi tasdik vesikasının tercihi tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 80
1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ana statüsünün 35 inci maddesinin 2 nci paragrafı gereğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek bildirilerde,
a) İlgili üyenin Sözleşmeyi veya Sözleşmenin, bazı bölümlerini aynen uygulamayı taahhüt ettiği ülkeler;
b) Üyenin Sözleşmeyi veya bazı bölümlerini tadilen uygulamayı taahhüt ettiği ülkeler ve bu tadillerin
nelerden ibaret bulunduğu;
c) Sözleşmenin tatbikinin mümkün olmadığı ülkeler ve bu takdirde tatbik edilmemesi sebepleri;
d) Durumu daha etraflı olarak tetkik ettikten sonra karara varma hakkını mahfuz tuttuğu ülkeler;
belirtilir.
2- Bu maddenin 1 inci paragrafının a) ve b) fıkralarında derpiş olunan taahhütler tasdikin ayrılmaz cüz’i
sayılır ve aynı kuvvete haiz olur.
3- Her üye, bu maddenin 1 nci paragrafının b), c) ve d) fıkraları gereğince göndermiş olduğu bildirilerde
yazılı kayıtların tamamından veya bir kısmından, bilahare yapacağı yeni bir bildiri ile vazgeçebilir.
4- Her üye 82 nci madde gereğince bu Sözleşmenin tatbikten kaldırılabileceği süreler zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki bildirilerde yazılı şartları herhangi bakımlardan değiştiren ve muayyen ülkelerdeki
durumu belirten yeni bir bildiri gönderebilir.
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Madde 81
1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ana Statüsünün 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci paragrafları gereğince
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen bildirilerde Sözleşmenin tamamının veya
bildirinin taalluk ettiği bölümler hükümlerinin, ülkede, aynen veya tadilen uygulanacağı belirtilir. Sözleşmenin veya bazı bölümlerinin tadilen uygulanacağı bildirildiği takdirde bu değişikliklerin nelerden
ibaret olduğu tasrih edilir.
2- İlgili Üye veya Üyeler veya Milletlerarası merci, muahhar bir bildiri ile evvelce yapılmış bir bildiri de
yazılı değişikliklerden faydalanma hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebilirler.
3- İlgili Üye veya Üyeler veyahut Milletlerarası merci 82 nci madde hükümlerine göre bu Sözleşmenin,
tatbikten kaldırılabileceği süreler zarfında, Genel Müdüre, evvelce gönderilmiş bir bildiride yazılı şartları herhangi bir bakımdan değiştiren ve Sözleşmenin uygulanması bakımından durumu belirten yeni
bir bildiri gönderebilirler.
Madde 82
1- Bu Sözleşmeyi tasdik eden her Üye, Sözleşmenin ilk olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıllık
bir sürenin sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir tebliğ ile, Sözleşmenin tamamının veya II - X uncu bölümlerden bir veya bir
kaçının tatbikten kaldırılacağını bildirebilir. Tatbikten kaldırma keyfiyeti tescil tarihinden bir yıl sonra
muteber olur.
2- Bu Sözleşmeyi tasdik etmiş olup da yukarıdaki paragrafta yazılı 10 yıllık devrenin sonundan itibaren
bir yıl zarfında bu madde de derpiş edilen tatbikten kaldırma hakkını kullanmayan her üye, yeniden 10
yıllık bir süre için bağlanmış olur. Ve bundan sonra Sözleşmeyi veya II - X uncu bölümlerde bir veya
birkaçını her on yıllık devrenin sonunda bu maddede derpiş edilen şartlarla tatbikten kaldırabilir.
Madde 83
1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyeleri tarafından kendisine gönderilerek tescil olunan bütün tasdik
vesikalarını, bildirileri ve yürürlükten kaldırma tebliğlerini Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine bildirir.
2- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Müdürü, Sözleşmenin ikinci tasdik vesikasının tescil olunduğunu
teşkilat üyelerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih üzerine üyelerin dikkatini çeker.
Madde 84
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler hükümlerine göre tescil edeceği bütün
tasdik vesikaları, bildiriler ve yürürlükten kaldırma tebliğleri hakkında, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının
102 nci maddesi gereğince, tescil olunmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tam bilgi verir.
Madde 85
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum göreceği zamanlarda Çalışma Genel Konferansına bu
Sözleşmenin tatbikatı hakkında bir rapor verir ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınmasına lüzum olup olmadığını tetkik eder.
Madde 86
1- Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi halinde
yeni Sözleşmede hilafına sarahat olmadıkça;
a) Yeni Sözleşmenin bir üye tarafından tasdiki üzerine, mezkur Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak
şartıyla, yukarıdaki 82 nci madde nazara alınmaksızın işbu Sözleşme bütün hukukiyle ve derhal
yürürlükten kalkar.
b) Yeni Sözleşmenin yürürlüğe girişi tarihinden itibaren işbu Sözleşme üyelerin tasdikine açık bulundurulmaz.
2- İşbu Sözleşmeyi tasdik eden ve fakat muaddel yeni Sözleşmeyi tasdik etmeyen üyeler için, her halukarda, bu Sözleşme şekil ve muhteva bakımından yürürlükte kalır.
Madde 87
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir.
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(EK)
BÜTÜN EKONOMİK FAALİYETLERİN, SANAYİ KOLLARI İTİBARİYLE, MİLLETLERARASI
STANDART TASNİFİ.
(BÖLÜM VE BÜYÜK GRUPLARIN LİSTESİ)
Bölüm 0. Ziraat, Ormancılık, Avcılık ve balıkçılık,
01- Ziraat ve Hayvan yetiştirme,
02- Ormancılık ve tomrukçuluk,
03- Avcılık, tuzakla avlama, av hayvanlarının üretilmesi,
04- Balıkçılık,
Bölüm 1. Madencilik ve Taşocakları
11- Kömür madenciliği,
12- Metal madenciliği,
13- Ham petrol ve tabii gaz,
14- Taş, kil ve kum ocaklarının işletilmesi.
19- Başka tarafta tasnif olunmayan ve metalden gayri maddelerin istihracı.
Bölüm II. ve III İmalat Sanayi
20- Gıda maddeleri sanayii (İçki sanayii hariç)
21- İçki sanayii,
22- Tütün sanayii,
23- Dokuma sanayii,
24- Kundura giyecek eşyası ve hazır dokuma eşya imalatı.
25- Ağaç ve mantar sanayii (Mobilya sanayii hariç)
26- Mobilya ve mefruşat sanayii
27- Kağıt sanayii ve kağıttan eşya imalatı,
28- Matbaacılık, neşriyatçılık ve bunlarla ilgili sanayii,
29- Deri Sanayii ve deriden eşya imalatı (Kundura hariç)
30- Kauçuk sanayii,
31- Kimya ve kimyevi mamuller sanayii,
32- Petrol ve kömür müştakları sanayii,
33- Başka tarafta tasnif edilmeyen, metalden gayri madeni mamuller sanayii (Petrol ve kömür müştakları hariç)
34- Metallere müteallik esas endüstriler,
35- Madeni eşya imalatı (Makine ve taşıt malzemesi hariç)
36- Makine imalatı, (Elektrik makineleri hariç)
37- Elektrik makine, cihaz malzemeleri imalatı,
38- Taşıt malzemeleri imalatı,
39- Çeşitli imalat sanayii,
Bölüm 4. İnşaat
40- İnşaat,
Bölüm 5. Elektrik, gaz, su ve sıhhi hizmetler
51- Elektrik, gaz ve buhar
52- Su ve sıhhi hizmetler,
Bölüm 6. Ticaret, banka, sigorta ve gayri menkul işleri
61- Toptan ve perakende ticaret,
62- Bankalar ve diğer mali müesseseler,
63- Sigortalar,
64- Gayri menkul işleri,
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VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KIMSELERE
SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT İŞLEM
UYGULANMASINA İLİŞKİN
118 SAYILI SÖZLEŞME (ILO)

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

118 NOLU SÖZLEŞME
VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT
MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME
ILO Kabul Tarihi: 28 Haziran 1962
Kanun Tarih ve Sayısı: 19.7.1971/1453
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 10.8.1971/13922
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 5.4.1973/7-6217
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 9.6.1973/14559
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 6 Haziran 1962 tarihinde Cenevre’de
yaptığı 46. Toplantısında,
Toplantı gündeminin beşinci maddesini teşkil eden, vatandaşlarla vatandaş olamayan kimselere sosyal
güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki çeşitli teklifleri, kabul ederek,
Bu tekliflerin bir Milletlerarası sözleşme şekline gelmesini kararlaştırarak,
Yirmi sekiz Haziran bin dokuz yüz altmış iki tarihinde “ 1962 Sosyal Güvenlik Eşit Muamele Sözleşmesi”
olarak adlandıralacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiştir:
Madde 1
Bu Sözleşmede:
a. “Mevzuat” terimi , sosyal güvenlikle ilgili kanun ve tüzüklerle diğer mevzuat hükümlerini ifade eder;
b. “Yardımlar” terimi ,bütün gelirler, emeklilik dul-yetim aylıkları, ödenekler ve diğer yardımlarla bunlara
yapılan bütün zamları ve artırmaları içine alır;
c. “Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar” ibaresi uygulanan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte
belli bir yaşı aşmış olan kimselere sağlanan yardımlarla bir üyenin ülkesinin bugünki sınırları dışında
geçmiş olan süreler veyahut vukua gelmiş olaylar nazara alınmak suretiyle, geçici olarak sağlanan
yardımları ifade eder.
d. “Cenaze Yardımı” terimi, ölüm halinde bir defaya mahsus olarak ödenen paraları ifade eder;
e. “İkamet” terimi mutad ikameti ifade eder;
f. “Mevzuatla tesbit olunan” terimleri, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen milli mevzuatla veya bu mevzuat
gereğince tespit olunan anlamındadır;
g. “Mülteci” terimi mültecilerin statüsü hakkındaki 28 Haziran 1961 tarihli sözleşmenin birinci maddesinde bu terime verilen anlamdadır,
h. “Vatansız” terimi , vatansızların statüsü hakkındaki 28 Eylül 1954 tarihli sözleşmenin birinci maddesinde bu terime verilen anlamdadır.
Madde 2
1. Her üye,bu sözleşmede yazılı mükellefiyetleri, ülkesinde kendi vatandaşları hakkında fiilen uygulanmakta olan aşağıda yazılı sosyal güvenlik dallarından biri veya birkaçı bakımından kabul edebilir:
a. Sağlık yardımları
b. Hastalık ödenekleri
c. Analık yardımları
d. Malüllük yardımları
e. Yaşlılık yardımları
f.
Ölüm yardımları
g. İş kazaları ve meslek hastalıkları yardımları
h. İşsizlik yardımları
i.
Aile yardımları
2. Bu sözleşmeyi uygulayan her üye,Sözleşmenin hükümlerini ,sözleşme mükellefiyetlerini kabul ettiği
sosyal güvenlik dalları bakımından uygular.
3. Her üye, hangi sosyal güvenlik dalı veya dalları için bu sözleşme mükellefiyetlerini kabul ettiğini tasdik
belgesinde belirtir.
4. Bu sözleşmeyi tasdik eden her üye,tasdik belgesinde belirtilmemiş olan sosyal güvenlik dallarından
bir veya birkaçı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul ettiğini, sonradan Milletlerarası Çalışma Bürosu
Genel Müdürüne bildirebilir.
5. Yukarıdaki fıkrada öngörülen şeklindeki taahhütler tasdikin ayrılmaz parçası sayılır ve bildirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
6. Bu sözleşmenin uygulanmasında herhangi bir sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul eden her üye,kendi mevzuatına göre, aşağıda yazılı yardımlar mahiyetinde kabul ettiği yardımlar
varsa,bunları Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirir.
Ya korunan kimselerle bunların işverenlerinin finansmana doğrudan doğruya katılmaları veya bir meslekte belli bir süre kadar çalışmış olma şartlarına bağlı olarak sağlanan yardımlar dışındaki yardımlar;
a. Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar.
7. Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak bildirme ya sözleşmenin onanması sırasında veya bu maddenin 4
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üncü fıkrası gereğince yapılacak bildiri sırasında,sonradan yürürlüğe giren bu mevzuat bahis konusu
olduğu takdirde de bu mevzuatın kabul edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.
Madde 3
1. Bu sözleşmeyi uygulayan her üye,sözleşme mükellefiyetlerin kabul ettiği sosyal güvenlik
dallarında,ülkesinde ,bu sözleşmeyi uygulayan diğer üye Devletler vatandaşlarına,sosyal güvenliğe
tabi olma ve yardımlardan yararlanmaya hak kazanma bakımlarından, kendi vatandaşlarıyla ile eşit
işlem yapar.
2. Ölüm yardımları bahis konusu olduğunda ,eşit işlem, sözleşmeyi tasdik eden diğer bir üye devlet vatandaşının hak sahibi kİmselerine bu kimselerin vatandaşlık durumuna bakılmaksızın sağlanır.
3. Şu kadar ki,üye herhangi bir sosyal güvenlik dalında bir mevzuata sahip olmakla beraber bu mevzuatın uygulanmasında o üyenin vatandaşlarına kendi vatandaşlarıyla eşit işlem yapmayan diğer bir üye
devletin vatandaşları hakkında,söz konusu sosyal güvenlik dalı bakımından bu maddenin yukarıdaki
fıkraları hükümlerini uygulamayabilir.
Madde 4
1. Yardımlardan yararlanma bakımından eşit muamele,ikamet şartına bağlı olmaksızın sağlanır.Şu kadar
ki, diğer bir üye devletin mevzuatına göre ,belli bir sosyal güvenlik dalında yardımlardan yararlanmak
için o üyenin ülkesinde ikame şartı bulunduğu takdirde, o üye devlet vatandaşlarının söz konusu sosyal
güvenlik dalı yardımlarından yararlandırılmaları ikamet şartına bağlanabilir.
2. Yukarıdaki fıkra hükmünün istisna olarak,ikinci maddenin 6. (a) fıkrasında sözü edilen yardımlardan
(Sağlık yardımları hastalık ödenekleri, iş kazalarıyla meslek hastalıkları yardımları ve aile yardımları
hariç) yararlanabilmek için,ilgilinin ölüm yardımları bahis konusu olduğunda da ölen kimsenin mevzuatına göre yardım talep edilen üye devletin ülkesinde aşağıda yazılı sürelerden daha uzun olmamak
üzere tespit edilecek bir süre kadar ikamet etmiş olaması şartı konulabilir;
a. Analık ve işsizlik yardımları için yardım talep tarihinden hemen önce 6 ay,
b. Malüllük yardımları için,yardım talep tarihinden ,ölüm yardımları içinde ölüm tarihinden hemen
önce aralıksız olarak 5 yıl,
c. Yaşlılık yardımalrı için 18 yaşından sonra 10 yıl,-bu onyılın aralıksız olarak 5 yılının yardım talep
tarihinden hemen önce olması istenebilir.
3. Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar için özel hükümler öngörülebilir.
4. Yardımlara tekerrürü önlemek için gerekli hükümler, ihtiyaca göre ilgili üyeler arasında özel anlaşmalarla düzenlenir.
Madde 5
1. Bu fıkrada yazılı sosyal güvenlik dallarından biri veya birkaçı için bu sözleşme mükellefiyetlerini kabul
eden her üye 4 üncü madde hükümlerine ilaveten gerek kendi vatandaşları gerekse aynı sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul etmiş olan diğer üye devletler vatandaşlarını yabancı
memlekette ikamet etmeleri halinde de,malüllük ,yaşlılık,ölüm ve cenaze yardımları ile iş kazası ve
meslek hastalığı sebebiyle bağlanan gelirlerin ödenmesini 8 inci madde uyarınca ihtiyaca göre alınacak
tedbirler mahfuz olmak kaydıyla temin eder.
2. Şu kadar ki,yabancı bir memlekette ikamet halinde ikinci maddenin 6.a) fıkrasında belirtilen mahiyetteki malüllük ,yaşlılık ve ölüm yardımlarının ödenmesi ilgili üyelerin 7 inci madde de öngörülen,
hakların mahfuz tutulması sistemine katılmaları şartına bağlanabilir.
3. Bu madde hükümleri geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar hakkında uygulanamaz.
Madde 6
Aile yardımları için bu sözleşme mükellefiyetlerini kabul eden her üye 4 üncü madde hükümlerine ilaveten
gerek kendi vatandaşları gerekse aynı sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul etmiş
olan diğer üye devletler vatandaşlarının bu üye devletlerinden birinin ülkesinde ikamet eden çocukları
dolayısıyla çocuk zamlarının ödenmesini, ilgili üyeler arasında anlaşmak suretiyle tespit edilecek şartlar ve
limitler dahilinde temin eder.
Madde 7
1. Bu sözleşmeyi uygulayan üyeler,sözleşme mükellefiyetlerini kabul ettikleri sosyal güvenlik
dallarında,kendi mevzuatları gereğince bu sözleşmeyi uygulayan üye devletler vatandaşlarının hak
kazandıkları yardımlarla ileride hak kazanacakları yardımları mahfuz tutulmasını sağlayan bir sisteme
katılmaya ilgili üyeler arasında 8 inci madde hükümleri uyarınca tesbit olunacak şartlar mahfuz olmak
kaydıyla, gayret ederler.
2. Bu sistem, başlıca,yardım hakkının doğması, idamesi ve alınması ile yardım tutarının hesaplanmasında
sigortalılık, çalışma veya ikamet süreleriyle muadil sürelerin toplanmasını öngörecektir.
3. Bu suretle bağlanan malüllük,yaşlılık ve ölüm yardımlarının mali yükü ile ilgili üyeler arasında anlaşma
suretiyle tesbit edilecek usullere göre, ya üyeler arasında paylaştırılacak veya yardım gören kimse
hangi üyenin ülkesinde ikamet ediyorsa o üye tarafından karşılanacaktır.
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Madde 8
Bu sözleşmeyi uygulayan üyeler, 5 ve 7 nci maddeler hükümlerinden doğan mükellefiyetlerini, ya muhacirlerin aylık haklarının mahfuz tutulması hakkındaki 1935 tarihli sözleşmeyi tasdik ederek veya karşılıklı
bir anlaşma akdetmek suretiyle o sözleşme hükümlerini kendi aralarında uygulayarak veyahut söz konusu
mükellefiyetlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere hazırlanacak iki veya çok taraflı diğer herhangi bir
vesika vasıtasıyla ifa edebilirler.
Madde 9
Üyeler aralarında yapacakları özel anlaşmalarla, başka üyelerin hak ve mükellefiyetlerine halel gelmemek şartıyla ve kazanılmış haklarla ileridekazanılacak hakların,genel olarak, en az bu sözleşmede
öngörülen şartlar kadar müsait şartlarla muhafazası temin edilmek kaydıyla bu sözleşme hükümlerinden
ayrılabilirler.
Madde 10
1. Bu sözleşme hükümleri mültecilerle vatansızlar hakkında mütekabiliyet şartı aranmaksızın uygulanır.
2. Bu sözleşme devlet memurlarını kapsyan özel rejimlerle harpten zarar gören kimseleri kapsayan özle
rejimlerle ve sosyal yardım sistemlerine uygulanmaz.
3. Bu sözleşme hiçbir üyeyi, Milletlerarası anlaşmalar gereğince kendi milli sosyal güvenlik mevzuatından
hariç tutulmuş olan kimseler hakkında sözleşme hükümlerini uygulamaya mecbur tutmaz.
Madde 11
Bu sözleşmeyi uygulayan üyeler, gerek sözleşme hükümlerinin gerekse milli sosyal güvenlik mevzuatlarının
uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli idari yardımları karşılıklı ve ücretsiz olarak yaparlar.
Madde 12
1. Bu sözleşme ilgili üye için herhangi bir sosyal güvenlik dalı bakımından yürürlüğe girdiği tarihten önce
o sosyal güvenlik dalından yapılması gereken yardımalr hakkında uygulanmaz.
2. Bu sözleşmenin ilgili üye için herhangi bir sosyal güvenlik dalı bakımından yürürlüğe girdiği tarihten
önce vukubulmuş olaylar sebebiyle yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait olmak üzere o sosyal güvenlik dalından yapılması gereken yardımlar hakkında ne şekilde uygulanacağı çok taraflı veya ikili
antlaşmalarla, bu anlaşmaların yapılması halinde de ilgili üyenin mevzuatı ile tespit edilir.
Madde 13
Bu sözleşme mevcut sözleşmelerden herhangi birinin tadili olarak kabul edilemez.
Madde 14
Bu sözleşmenin tasdik olunduğu Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilir,o da bunu tescil
eder.
Madde 15
1. Bu sözleşme ,yalnız sözleşmeyi tasdik ettikleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası
Çalışma Teşkilatına üye devletleri bağlar.
2. Sözleşme iki üyenin tasdik etmiş olduklarının Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten itibaren 12
ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bunu takiben ,sözleşme her üye için ,sözleşmeyi tasdik ettiğinin tescil edildiği tarihten itibaren 12 ay
sonra yürürlüğe girer.
Madde 16
1. Bu szöleşmeyi tasdik etmiş olan her üye szölşemenin ilk olarak yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on
yıllık bir sürenin sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve Genel Müdür
tarafından tescil edilecek bir bildiri ile sözleşmeyi feshedebilir.Fesih tescil edildiği tarihinden itibaren bir
yıl sonra muteber olur.
2. Bu sözleşmeyi tasdik etmiş olan ve bundan bu maddede öngörülen fesih hakkını yukarıdaki fıkrada
belirtilen on yıllık sürenin sonundan itibaren bir yıl içinde kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir
devre için bağlanmış olur ve bundan sonra, sözleşmeyi her on yıllık devrenin sonunda bu maddede
yazılı şartlarla,feshedebilir.
Madde 17
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü,Teşkilatın üyeleri tarafından kendisine gönderilecek tescil
edilen bütün tastik ve fesih bildirilerini Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine haber verir.
2. Genel Müdür ,ikinci tasdik bildirisinin tescil edildiğini teşkilat üyelerine duyururken, sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih üzerine üyelerin dikkatini çeker.

915

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Madde 18
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddelere göre tescil edeceği bütün tasdik ve
fesih bildirileri hakkında Birleşmimş Milletler Antlaşmasının 102 inci maddesi gereğince tescil olunmak
üzere,Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tam bilgi verir.
Madde 19
Milletlerarası Çalışma Bürosunun Yönetim Kurulu lüzum göreceği zamanlarda Çalışma Genel
Konferansına bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor verir ve sözleşmenin tamamının veya bir
kısmının değiştirilmesinin konferans gündemine alınmasına lüzum olup olmadığını tetkik eder.
Madde 20
1. Konferansca bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştiren yeni bir sözleşme kabul edildiği ve
yeni szöleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde;
a. Yeni sözleşme bir üye tarafından tasdik edilince,mezkur sözleşme yürürlüğe girmiş olmak şartı
ile yukarıdaki 16 ncı madde hükümlerine bakılmaksızın bu sözleşme derhal ve bütün hukukiyle
feshedilmiş olur.
b. Bu sözleşme ,yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra üyelerin tasdikine açık olmaz.
2. Bu sözleşme tasdik eden fakat onu değiştiren yeni sözleşmeyi tasdik etmeyen üyeler için bu
sözleşme,şekil ve muhteva bakımından, yürürlükte kalır.
Madde 21
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir.
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ULUSLAR ARASI NAKLiYAT İŞÇİLERİNİN
SOSYAL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ
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MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ(*)1
22.12.1960 Tarih 10687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararnameyle yürürlüğegirmiştir.
İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletlerin Hükümetleri,Milletlerarası Çalışma Teşkilatının yardımı ile 27 Temmuz
1950 tarihinde Paris’te imzalanmış ve 1 Haziran 1953’de yürürlüğe girmiş bulunan Ren gemicilerinin sosyal
güvenliğine mütedair Sözleşme yı:17 Mart 1954’de Cenevre’de imza edilmiş bulunan Milletlerarası Karayolları Nakliyatının iktisaden tanzimine mutedair Umumi Sözleşme yı ve bunun ekli Şartname ile Ek protokol
ve imza Protokolüne;
Memleketleri arasında kara, hava iç su yolu ile yapılan milletlerarası nakliyatın bugünkü inkişafının, bu gibi
nakliyat işlerinde çalışan işçilerin mevzuatına tabi oldukları memleketten gayri bir Akid Taraf ülkesinde, hastalık analık, iş kazası meslek hastalığı ve ölüm halleri dolayısıyle Sosyal güvenlik yardımlarına muhtaç bulundukları takdirde daha müessir bir şekilde himayelerini temin etmek maksadiyle çok taraflı bir vesikaya
zaruret hissettirdiğini;
Nazarı itibara alarak:
Yukarıda mevzuubahis miletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçiler ve yardımlar bakımından, sosyal güvenlikle ilgili milli mevzuat müvacehesinde Akit Taraflardan her birinin vatandaşlarına eşit muamele yapılması
prensibini -ki Milletlerarası Çalışma Sözleşmelerinde esasen kabul edilmiştir- teyid ederek;
Yukarıda derpiş edilen hallerde yapılan sosyal güvenlik yardımlarının, prensip itibariyle, alakalı işçilerin mevzuatına tabi bulundukları Akid Tarafın teşekkülüne tahmil edilmesinin icab ettiğini göz önünde bulundurarak;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
FASIL I
Umumi hükümler
Madde 1 : işbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından,
1. “Akid Taraf’ tabiri işbu Sözleşmenin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına
2. uygun olarak tasdik vesikasını tevdi etmiş bulunan mümzi Devletleri ve 20 nci
3. maddesinin 2 inci fıkrasına uygun olarak iltihak vesikasını tevdi etmiş bulunan
4. diğer Avrupa Devletlerini;
5. “Bir Akid Taraf ülkesi” ve “Akid Taraf vatandaşı” tabirleri alakalı Akıd Taraf
6. ça, diğer Akid Taraflara gönderilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu
7. Umum Müdürüne gönderilen vesikada bu tabirlere verilen manayı;
8. “Bir Akid Taraf mevzuatı” tabiri her bir Akid Taraf Ülkesinin tamamında veya bir kısmında, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı ve ölüm (Ölüm
9. yardımı) hallerinde tatbik edilen, umumi ve hususi, primli ve primsiz sosyal güvenlik rejimleri ile ilgili
olarak mer’i bulunan mevcut veya müstakbel kanun ve nizamnameleri (Teşekküllerin nizamnameleri
dahil);
10. “Bir Akid Tarafın selahiyetli makamı” tabiri, bir Akid Taraf ülkesinin tamamında veya bir kısmında nakliyat işlerine tatbik edilen sosyal güvenlik rejimieri ile vazifeli vekili veya vekilleri veyahut benzeri bir
makamı;
11. “Teşekkül” tabiri, herhangi bir Akid Taraf mevzuatı ile tayin edilmiş olan
12. ve işbu maddenin (c) fıkrasında bahsi geçen mevzuatın tamamını veya birini veya birkaçını tatbikle vazifeli bulunan bir sosyal güvenlik organını veya makamını;
13. “Selahiyetli teşekkül” tabiri:
1) Sosyal sigortanın mevzubahs olduğu hallerde işçinin yardım talebi sırasında bağlı bulunduğu veya
yardım taleb etmek hakkına malik olduğu teşekkülü;
veya
ii) Bir iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyle iş verene mesuliyet tevcih eden, sosyal sigortadan gayrı bir rejimin mevzuubahs olduğu hallerde, ilgili Akid Tarafın selahiyetli makamınca
tayin edilecek iş vereni veya onun yerine kaim olan sigortacıyı veya teşekkülü; veya
iii) Primsiz sigorta rejiminin mevzuubahs olduğu hallerde yardım yapmakla mükellef teşekkülü
veya makamı;
2) “ikamet mahallindeki teşekkül” tabiri
i) işçinin bulunduğu yerde, ilgili Akid Taraf mevzuatına göre selahiyettar kılınmış teşekkülü veya
ii) Mevzuatla böyle bir teşekkül derpiş edilmemiş ise, işbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından “ilgili
Akid Tarafın selahiyetli makamınca tayin edilecek teşekkül
(*) 22 Aralık 1960 tarih ve 10687 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milletlerarası Nakliyat işlerinde Çalışan işçilerin Sosyal Güvenliğine Mütedair Avrupa
Sözleşmesinin Tasdiki Hakkında Kanunun 2. maddesi şöyledir: “Madde 2: Bu kanunla tasdik edilmiş bulunan sözleşmede yazılı milletlerarası nakliyat işlerinde
çalışan işçilerden 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlara tabi bulunmayanlara ait sosyal güvenlik masrafları, bilahara ilgililerin mensup oldukları teşekkül, müessese
veya işyerlerinin işverenlerinden, Çalışma Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dahilinde tahsil edilmek üzere işçi Sigortaları Kurumunca karşılanır.”
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h) “işçi” tabiri Ren havzası gemicilerinin sosyal güvenliğine mütedair 27 Temmuz 1950 tarihli
Sözleşme nın 1 inci maddesinde tesbit olunduğu veçhile münhasıran İrlanda adasında çalışan
şahıslarla Ren havzasında çalışan gemiciler müstesna, tabi bulunduğu Akit Taraf mevzuatına
göre ücretli işçi olarak tarif edilmiş veya bu şekilde muamele görmekte olup,
i) Başkası veya kendisi nam ve hesabına demiryolu, karayolu ve havayolu ile veya iç sularda yolcu
veya eşya nakleden ve merkezi Akid Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir teşebbüsün hizmetinde çalışan kimseleri ve
ii) Bir veya müteaddit Akid Taraf ülkesinde çalışan seyyar personeli;
i) “Aile efradı” tabiri, selahiyetli teşekkül tarafın,dan tatbik edilen mevzuatla tarif edilen aile efradını;
ifade eder,
Madde 2 :
1. İşçiler, Akid Taraflardan yalnız birinin mevzuatına tabidir.
2. Tatbik edilmesi gereken mevzuat, işçileri çalıştıran teşebbüsün merkezi
3. nin bulunduğu Akid Taraf ülkesinde mer’i olan mevzuattır.
4. Ancak teşebbüsün, merkezinin bulunduğu ülkeden gayrı bir veya birkaç
5. Akid Taraf ülkesinde şubesi veya daimi temsilci tarafından çalıştırılan işçiler şu
6. benin veya daimi temsilcinin bulunduğu Akid Taraf mevzuatına tabidir.
7. Münhasıran veya mesaisinin kısmi Azami itibariyle bir Akid Taraf ülkesinde istihdam edilen ve ikametgahı bu Akid Taraf ülkesinde bulunan işçi, bu işçiyi istihdam eden teşebbüsün o Akid Taraf ülkesinde
merkezi veya şubesi veya
8. temsilcisi olmasa dahi, işbu maddenin yukardaki fıkrasının hükümleri nazarı itibara alınmaksızın, mevzuubahis Akid Taraf mevzuatına tabi olur.
9. iki veya daha fazla Akit Tarafın selahiyetli makamları, münferit işçilere veya işçi gruplarına tatbik edilecek mevzuat bakımından, işçilerin menfaatine uygun düştüğü takdirde, yukardaki hükümlere istisnalar
koymak hususunda anlaşabilirler. Bu takdirde normal olarak tatbik edilmesi lazımgelen mevzuat yerine hangi mevzuatın tatbik edileceği tasrih edilir.
FASIL II
Sosyal Güvenlik Yardımlarına mütedair hükümler
Madde 3:
1. işbu Sözleşmenin 1 inci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, mevzuatına tabi olduğu ülkeden gayrı bir Akid Taraf ülkesinde bulunan ve durumu hastalık veya analık yardım1arını icabettiren bir
işçi, mevzuatın tabi olduğu Akid Taraf ülkesinde imiş gibi yardıma müstehaktır.
2. Bununla beraber, müstacelen lüzumlu bulunan aynı yardımlar, işçinin ikamet ettiği yerdeki teşekkül tarafından yapılır. Bu yardımlar, yardımın şümulü, devamı ve ifa tarzı bakımından mevzuubahis teşekkülün
bulunduğu memleket mevzuatına tabidir. Şayet mevzuubahis mevzuata göre hastalık ve analık yardımı
sağlayan, çeşitli hükümlere tabi, birden ziyade rejim mevcut ise, alakalı işçiyi çalıştıran teşebbüse müşabih nakliyat teşebbüslerinde çalışan işçiler hakkında mer’i olan hükümler tatbik edilir. Aynı yardımların
şümulü ve devamı, selahiyetli teşekkül tarafından tatbik edilen mevzuata göre, ikamet edilen yerdeki
teşekkül tarafından tatbik edilen mevzuatın bahşettiğinden daha fazla olduğu takdirde, bu yardımlar,
selahiyetli teşekkülün talebi üzerine, imkan nispetinde, ikamet edilen yerdeki teşekkül tarafından yapılır.
3. işçinin tabi olduğu mevzuat kendisine 2 nci fıkra hükümleri gereğince yapılan yardımlardan fazla bir
hak tanıyorsa, bu fazlalık nispetindeki aynı yardım hakkı bakidir. Şayet mevzuubahis mevzuat yardım
için azami bir müddet tayin etmekte ve selahiyetli teşekkülün merkezinin bulunduğu ülkeye avdetinde işçinin durumu aynı hastalık veya analık hali için yardım icabettirmekte ise selahiyetli teşekkül bu
azami müddetin hitama erip ermediğini tayin ederken 2 nci fıkra gereğince sağlanan yardım müddetini
nazarı itibara alır.
Akid Tarafların selahiyetli makamları arasındaki bir Sözleşme ile tayin edilecek olan protez ve bellibaşlı
cerrahi araçların ve diğer ehemmiyetli miktarlardaki aynı- yardımların temini, selahiyetli teşekkülün
mutabakatına bağlıdır.
Nakdi yardımlar salahiyetli teşekkülün tabi bulunduğu mevzuata uygun
olarak tediye edilir. Sözü geçen teşekkülün talebi üzerine tediye, selahiyetli teşekkül adına, ikamet
edilen mahaldeki teşekkül tarafından yapılabilir.
Yukarıdaki fıkralarda derpiş edilen hükümler, iç sularda işleyen bir gemide çalışan bir işçinin kendisi ile
birlikte bu gemide yaşayan ailesi efradına da kıyas yoluyla tatbik edilir.
Madde 4:
1. Akid Taraf ülkelerinden birinde bir iş kazasına veya meslek hastalığına duçar olan ve işbu Sözleşmenin
1 inci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, mevzuatına tabi olduğu ülkeden gayri bir akid
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Taraf ülke. sinde bulunan bir işçi iş kazası ve meslek hastalığı geliri hariç, mevzuatına tabi olduğu Akid
Taraf ülkesindeymiş gibi aynı ve periyodik nakdi yardımlara müstahaktır.
Aynı yardımlar mezvuunda işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2, 3, ve 4 üncü fıkraları kıyas yoluyla
tatbik olunur.
işçinin bulunduğu Akid Taraf ülkesi üzerinde iş kazası veya meslek hastalıkları sigortası mevcut olmadığı ve böyle bir sigorta mevcut olup da ayni yardımlar yapılması için bir teşekkül derpiş edilmemiş olduğu takdirde bu yardımlar, ikamet edilen mahallin hastalık hallerinde aynı yardımlar yapmakla vazifeli
teşekkülü tarafından sağlanır.
Aynı yardımların, ancak alakalı işçinin işveren tarafından organize edilmiş olan bir sağlık servisinden
faydalandığı takdirde bedelsiz olarak yapılacağını derpiş eden bir hükmün mevcudiyeti halinde işbu
maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları gereğince yapılan yardımlar mevzuubahis sağlık servisi tarafından
yapılmış telakki edilir.
Gelirden gayrı olan periyodik nakdi yardımlar hakkında işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 5 inci
fıkrası kıyas yoluyla tatbik edilir.
Madde 5:
Yukarda 3 ve 4 üncü maddelerde derpiş edilen hallerde, salahiyetli teşekkül aynı yardımların tutarını, bu
yardımları yapan teşekküle ödemekle mükelleftir. Bununla beraber ilgili selahiyetli makamlar maktu bir
ödeme hususunda anlaşabilecekleri gibi işleri basitleştirmek maksadiyle, hiçbir ödeme yapmamak üzere
de anlaşabilirler.
Madde 6:
Şayet Akid Taraflardan birinin mevzuatı, kendi ülkesinde bulunan bütün işçilere, milliyetine ve sosyal
sigortaya tabi olup olmadıklarına bakılmaksızın ve -ister umumi mahiyette, ister karşılıklı Sözleşme lara
müstenit olsun-ikamet şartı aranmaksızın ayni yardımlar derpiş ediyorsa bu takdirde;
a. Bu Akid Taraf ülkesinde bulunan bütün işçiler mevzuubahis tarafın mevzuatına uygun olarak ayni
yardımlara müstahaktır.
b. Aynı yardımlara mütedair 3 ve 4 üncü maddelerin hükümleri, mevzuatına uygun olarak sigortalı olan
veya bu ülkede bulunan işçilere tatbik edilmez;
c. Yukarıdaki fıkralarda mevzubahis olan taraf, diğer herhangi bir tarafın, bu taraflardan herhangi birinin mevzuatına göre sigortalı olan ve diğer taraf ülkesinde bulunan işçilere aynı yardım derpiş eden
bir Sözleşme akdetmek üzere vaki müzakere talebini kabule mecburdur.
Madde 7 :
1. Bir Akid Taraf mevzuatına tabi olup, işbu Sözleşmenin 1 inci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir
iş icabı, bu bulunduğu başka bir Akid Taraf ülkesinde ölen bir işçiye, tabi olduğu Akid Taraf mevzuatına
göre yapılacak ölüm yardımını tesbit bakımından, ölüm birinci Akid Taraf ülkesinde vaki olmuş kabul edilir.
Hak sahibinin mevzuubahis ülkesi yerine başka bir Akid Taraf ülkesinde bulunması esbabı mucibesi ile
ölüm yardımının reddi caiz değildir.
2. Yukarıdaki fıkra hükmü, işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında tasrih edilen aile efradından birinin, selahiyetli teşekkülün bulunduğu ülkeden gayri bir Akid Taraf ülkesinde ölümü halinde
kıyas yoluyla tatbik edilir.
Madde 8:
1. işbu Sözleşmenin 3, 4 ve 7 nci maddelerinin tatbikatı bakımından işçiler, vatandaşları olmadıkları bir
Akid Taraf mevzuatının derpiş ettiği vecibelere bağlılıkta ve haklardan istifade de mevzuubahis taraf
vatandaşı gibi muamele görürler.
2. işbu Sözleşmede derpiş edilen nakdi yardımlar işçinin 1 nci maddenin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş
icabı selahiyetli teşekkülün bulunduğu ülkeden gayri bir Akid Taraf ülkesinde bulunmasından dolayı
hiçbir kesintiye tabi tutulamayacağı gibi, tadil, talik veya haciz edilemez.
FASIL III
Müteferrik hükümler
Madde 9 : işbu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında derpiş edilen hallerde, işveren, selahiyetli
teşekkül tarafından tatbik edilen mevzuattan neşet eden vecibeleri yerine getirmekle mükelleftir.
Madde 10 :
1. Akid Tarafların selahiyetli makamları:
a) İşbu Sözleşmenin tatbiki için icap eden her türlü idari tedbirleri almaya;
b) Münferit işçi veya işçi gruplarıyla ilgili hususi vakaların hallini kolaylaştırmak için, bu işçiler ve
bunların aile efradını lehine, lüzumlu diğer her türlü tedbiri almaya;
c) İşbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili olarak aldıkları tedbirlerden ve kendi mevzuatlarında, işbu
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Sözleşmenin tatbikatına müessir olabilecek şekilde yapılan değişikliklerden birbirlerini haberdar
etmeye;
Mecburdurlar.
2. Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinin tatbikatı ile ilgili olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum
Müdürü Akit Tarafların selahiyetli makamlarının temsilcilerini toplantıya davet edebilir. Bu davet, sözü
geçen salahiyetli makamlardan birinin talebi üzerine yapılabileceği gibi, bunların mütalaası alındıktan
sonra Umum Müdür tarafından re’sen de yapılabilir.
Madde 11 :
1. Akid Tarafların alakalı makamları ve teşekkülleri işbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili herhangi bir hususta, kendi mevzuatlarının tatbikatı ile ilgili bir hususta, kendi mevzuatlarının tatbikatı ile ilgili bir
husus imiş gibi, birbirlerine müzahir olurlar. Sözü geçen makam ve teşekküllerin karşılıklı idari yardımlaşmaları prensip itibariyle ücretsiz yapılır, bununla beraber Akid Tarafların selahiyetli makamları, ilgili
teşekküllerin mütalaalarını aldıktan sonra bazı muayyen masrafları ödemek hususunda mutabakata
varabilirler.
2. Akid Tarafların alakalı makamları ve teşekkülleri işbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili olarak yekdiğerleriyle veya ilgili şahıslarla veya bunların vekilleriyle doğrudan doğruya muhabere edebilirler.
Madde 12 :
1. Bir akit Taraf mevzuatının, bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya bunlar adına verilecek
evrak veya vesaiki: resim, pul masrafı, mahkeme harcı veya kaydiye ücretinden muaf tutmak veya
bunlardan tenzilat yapmak suretiyle sağladlğ1 menfaat, diğer bir Akid Taraf mevzuatı veya işbu Sözleşme hükümleri gereğince verilecek mümasil vesaike teşmil edilir.
2. Bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya bunlar adına işbu Sözleşmenin hükümleri gereğince
tanzim edilecek her türlü vesaik ve evrak hariciye makamlarının ve konsoloshanelerin tasdikinden muaftır.
Madde 13 : Bir Akid Tarafın mevzuatına göre, bu Akıd Tarafın herhangi bir makamına, teşekkülüne veya
başka bir organına muayyen bir müddet içinde yapılması icab eden herhangi bir talep ihbar veya itirazın
mevzuubahis müddete riayet edilmesi şartiyle -başka bir Akid Tarafın mümasil makamına, teşekkülüne veya
başka bir organına yapılması caizdir. Bu takdirde muhatap makam, teşekkül veya organ bu talep, ihbar veya
itirazı vakit geçirmeksizin ya doğrudan doğruya veya Akid Tarafların makamları vasıtasıyla alakalı tarafın
makamına, teşekkülüne veya organına gönderir.
Madde 14:
1. Bir Akid Tarafın teşekkülleri, başka bir Akid Taraf ülkesinde bulunan teşekküllere veya şahıslara, işbu
sözleşme gereğince yapacakları tediyeleri kendi memleketlerinin parasıyla yapabilirler.
2. işbu Sözleşme dolayısıyla bir Akid Taraftan diğerine yapılacak bir tediye, bu tediyenin yapılması icabeden tarihte iki veya daha fazla taraflar arasında böyle bir tediye ile ilgili olarak yürürlükte bulunan
Sözleşme ların hükümlerine uygun olarak yapılır. Şayet iki taraf arasında böyle bir Sözleşme mevcut
değilse, alâkalı tarafların selâhiyetli makamları veya milletlerarası tediyelerle vazifeli makamlar, bu gibi
tediyeler için lüzumlu tedbirleri müşterek bir Sözleşme ile tesbit ederler.
Madde 15:
1. iki veya daha fazla Akid Taraf arasında işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbikatı ile ilgili olarak çıkan
herhangi bir ihtilaf, alakadar tarafların salahiyetli makamları arasında doğrudan doğruya yapılacak
müzakerelerle halledilir. Akid Tarafların heyeti umumiyesini ilgilendiren bir mesele mevzubahs olduğu
takdirde, ihtilaf 10 uncu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak davet edilen, bütün Akid Tarafların salahiyetli makamlarının temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıya arz edilir. Böyle bir toplantıda Sözleşme
zlık ancak oy birliği ile ve işbu Sözleşmenin esas prensiplerine ve ruhuna uygun bir şekilde akdedilir.
2. Müzakeratın başlangıç tarihinden itibaren altı aylık bir müddet içinde bu şekilde halledilemeyen ihtilaf,
teşekkül tarzı ve çalışma usulü ilgili Akid Taraflar arasında yapılacak bir Sözleşme ile tesbit edilecek
olan, bir tahkim komisyonuna havale edilir.
3. Tahkim komisyonunun kararları işbu Sözleşmenin esas prensiplerine ve, ruhuna uygun olarak alınır.
Bu kararların tatbiki mecburidir.
FASIL IV
Geçici ve son hükümler
Madde 16 :
1. İşbu sözleşme, yürürlüğe giriş tarihine takaddüm eden bir devre için hiçbir yardım hakkı doğurmaz.
2. İşbu Sözleşmeden çekinme halinde, bu hükümlerin tatbikatı dolayısıyla iktisap edilen bütün haklar
mahfuzdur.
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Madde 18:
1. ikinci madde müstesna işbu Sözleşme hükümleri, Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili olarak akdedilmiş veya edilecek olan ve işçiler için daha müsait hükümler ihtiva
eden iki veya çok taraflı Sözleşmelerin hükümlerini ihlal etmez.
2. Bir Akid Taraf veya bu Akid Tarafın alakalı makamı, Akid olmayan bir Devlet veya bir Metbu ülke veya
bunların alakalı makamları ile bir Sözleşme akdeder ve bu Sözleşme işçilerin o Devlet veya Metbu
Ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacağını derpiş ederse 2 nci madde hükümleri mezkur Sözleşme
hükümlerini ihlal etmez.
Madde 18 :
İşbu Sözleşmenin yardımlara müteallik hükümleri, bir işçi veya bu işçinin 3 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında ve 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen aile efradından biri bu yardımları tabi oldukları Akid Taraf
mevzuatı gereğince doğrudan doğruya almakta iseler, tatbik edilmeyebilir.
Madde 19:
1.işbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Avrupalı bütün azalarının imzasına açıktır.
2. işbu Sözleşme tasdike arz olunur. Bütün tasdik vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürlüğüne tevdi edilir.
Madde 20:
1. 21 inci maddenin 1 inci fıkrasında derpiş edildiği üzere, Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren iki
senelik müddetin hitamında, Milletlararası Çalışma Teşkilatının azası olmayan bir Avrupa Devleti, bütün
Akit Tarafların müttefikan tasvibi şartiyle, Sözleşmeye iltihak edebilir. Sözleşmeye iltihak, tasdik gibi aynı
hakları bahş ve aynı vecibeleri tahmil eder.
2. Bütün iltihak vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürlüğüne tevdi edilir.
Madde 21 :
1. işbu Sözleşme, ikinci tasdik vesikasının tevdiini takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girer.
2. işbu Sözleşme, sonradan tasdik muamelesini yapmış olan mümzi Devletler için tasdik vesikasının, Sözleşmeye iltihak eden Devletler için iltihak vesikasının tevdiini takip eden ikinci 8. ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 22 :
1. işbu Sözleşme müddetsiz olarak yürürlükte kalır, şu kadar ki, her Akid Taraf, Milletlerarası Çalışma
Bürosuna göndereceği bir ihbarname ile işbu Sözleşmeden çekilme hakkına maliktir. Böyle bir çekilme,
ihbarın vusulünden altı ay sonra muteberdir.
2. işbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki senelik bir müddetin hitamından sonra herhangi
bir Akid Tarafın talebi üzerine Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü Akid Taraflar mümessillerini,
muhtemel tadilleri tetkik etmek üzere içtima davet eder.
Madde 23 : Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, mümzi Devletlerle, eğer varsa Sözleşmeye iltihak
etmek etmiş Devletlere:
a) Bütün tasdik veya iltihak vesikalarının tevdiini;
b) 21 inci maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini; ve
c) 22 nci maddenin 1 inci fıkrasına uygun olarak Büroya gelen çekilmeye müteallik ihbarları; bildirir.
Madde 24 :
1. işbu Sözleşme yürürlüğe girer girmez, tasdikli bir nüshası, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 102 nci
maddesi gereğince tescil edilmek üzere, Milletlararası Çalışma Bürosu Umum Müdürü tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilir.
2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, büroya gelen bütün tasdik ve iltihak vesikaları ile çekilme
ihbarlarını, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi gereğince tescil edilmek üzere Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterine bildirir.
Madde 25 : işbu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir.
Selahiyetnameleri mahfuz, aşağıda imzaları mevcut mümessiller yukardaki hususları tasdik zımnında işbu
Sözleşmeyi imzalamışlardır.
ingilizce ve Fransızca 2 nüsha olarak 9 temmuz 1956 tarihinde Cenevre’de tanzim kılınmıştır. Milletlararası
Çalışma Bürosu Umum müdürü vazıülimza Devletlerin Hükümetlerinden her birine işbu Sözleşmenin tasdikli
bir suretini gönderecektir.
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AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyesi Devletler:
Avrupa Konseyinin amacının, özellikle üyelerin sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak gayesiyle, aralarında
daha sıkı bir birliğin kurulmasını gerçekleştirmek olduğunu gözönünde bulundurarak;
Sosyal güvenlik mevzuatı arasındaki çok taraflı uyuşumun bu amacın gerçekleşmesini sağlayacak araçlardan biri olduğunu nazara alarak;
16 Nisan 1964 tarihinde imzaya açılmış bulunan Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu’nun 73. maddesi hükmüne
göre, bu Kod’u imzalayan tarafların yabancılar ile göçmen işçilerin, sosyal güvenlikleri bakımından, özellikle, kendi vatandaşlarıyla eşit muamele görmeleri ve kazanılmış haklarla kazanılmakta olan hakların
muhafazasına ilişkin sorunları düzenleyen özel bir sözleşme yapılması için çaba harcadıklarını gözönünde
bulundurarak;
Âkit Taraflardan her birinin sosyal güvenlik mevzuatına göre Âkit Tarafların vatandaşlariyle mültecilere ve
vatansız kimselere eşit muamele yapılması prensibini, korunan kimselerin Âkit Tarafların ülkeleri arasında
yer değiştirmiş olmalarına rağmen, sosyal güvenlik mevzuatı ile sağlanan yardımlardan yararlanma
hakkını muhafaza edeceklerine dair olan prensibi ve yalnız Avrupa Sosyal Şartının bazı hükümlerini değil,
Milletlerarası Çalışma Örgütünce düzenlenen bir çok sözleşmelerin temelini teşkil eden prensipleri de teyit
ederek;
Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

927

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

BÖLÜM 1
Genel Hükümler
Madde 1
Bu Sözleşmenin uygulanmasında:
a) “Âkit Taraf” terimi, 75. maddenin 1. paragrafı veya 77. madde hükümlerine göre, bir onaylama, kabul
veya katılma belgesi tevdi etmiş olan herhangi bir Devlet anlamına gelir.
b) “Âkit Taraflardan birinin ülkesi” ve “Âkit Taraflardan birinin vatandaşı” terimleri, 1 numaralı Ek’te tanımlanmıştır; Âkit Taraflardan her biri, 81. maddenin 1. paragrafı hükmüne göre, 1 numaralı Ek’te
yapılacak herhangi bir değişikliği bildirmekle yükümlüdür.
c) “Mevzuat” terimi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte Âkit Taraflardan birine ait ülkenin her yanında veya bir kısmında yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek olan ve 2. maddenin 1.
ve 2. paragraflarında belirtilen sosyal güvenlik dalları ve rejimleriyle ilgili bulunan kanunlar ve tüzükler
ile diğer kanunî hükümler anlamına gelir.
d) “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi” terimi, 2. maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen sosyal güvenlik
dallarının ve rejimlerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan ve sosyal güvenlik alanında münhasıran
iki veya daha fazla Âkit Tarafı bağlayan veya sonradan bağlayabilecek olan iki veya çok taraflı herhangi
bir Sözleşme ile en az iki Âkit Tarafı ve bir veya birden fazla Devleti bağlayan veya sonradan bağlayabilecek olan iki veya çok taraflı sözleşme ve bu Sözleşmelere uygun olarak yapılan her türlü anlaşmalar
anlamına gelir.
e) “Yetkili Makam” terimi, Âkit Taraflardan her birine ait ülkenin her yanında veya bir kısmında yürürlükte
bulunan sosyal güvenlik rejimlerinin uygulanmasından sorumlu bulunan Bakan, Bakanlar veya diğer
muadil makam anlamına gelir.
f) “Kurum” terimi, Âkit Taraflardan her birinin mevzuatının tamamını veya bir kısmını uygulamakla görevli bulunan kuruluş veya makam anlamına gelir.
g) “Yetkili Kurum” terimi:
i) Bir sosyal sigorta rejimi söz konusu ise, ya ilgili kimsenin yardım isteğinde bulunduğu zaman sigortalı olarak bağlı olduğu kurum, veya, bir kurumun bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettiği
takdirde, bu kurumdan yardım istemeye hak kazanmış veya hak kazanacak ise o kurum, veyahut
ilgili Âkit Tarafın yetkili makamı tarafından tayin edilen kurum;
ii) Bir sosyal sigorta rejiminden başka bir rejim veya aile yardımları sigortası söz konusu olduğunda,
ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum;
iii) 2. maddenin 1. paragrafında belirtilen yardımların yapılmasından işverenin sorumlu olduğuna
ilişkin bir rejim söz konusu ise, ya işveren veya işverenin işçilerini sigorta ettirdiği müessese, bu
olmadığı takdirde de, ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kuruluş veya makam;
anlamına gelir.
h) “Yetkili Devlet” terimi, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu Âkit Taraf anlamına gelir.
i) “İkametgâh”, kanunî ikametgâh demektir.
j) “Geçici ikamet yeri” terimi, geçici olarak oturma anlamına gelir.
k) “İkametgâhın bulunduğu yerdeki kurum” terimi, uyguladığı Âkit Taraf mevzuatına göre, ikamet edilen
yerde söz konusu olan yardımları sağlamak yetkisi verilmiş bulunan kurum, bu yerde böyle bir kurum
yoksa, ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir.
l) “Geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum” terimi, uyguladığı Âkit Taraf mevzuatına göre geçici olarak
ikamet edilen yerde söz konusu olan yardımları sağlamak yetkisi verilmiş bulunan kurum, bu yerde
böyle bir kurum yoksa, ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir.
m) “İşçi” terimi, bu Sözleşmede aksine sarahat yoksa, ilgili Âkit Tarafın mevzuatına göre, bir işveren tarafından çalıştırılan veya kendi hesabına çalışan veyahut bu kimse gibi işlem gören kimse anlamına
gelir.
n) “Hudut işçisi” terimi, bir Âkit Tarafın ülkesinde çalışan ve diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden
ve ikamet ettiği ülkeye, prensip olarak her gün veya enaz haftada bir dönen bir işçi anlamına gelir. Şu
kadarki:
i) Fransa ile Fransa’ya hududu bulunan ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından, ilgili kimsenin hudut işçisi
sayılabilmesi için, çalıştığı bölge ile ikamet ettiği bölge, prensip olarak, müşterek hududtan her iki
yönde yirmi kilometre uzak olmalıdır.
ii) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde normal işvereni olan bir müessese tarafından çalıştırılan bir hudut
işçisi, bu müessese tarafından, hudut alanının dışında ya aynı Âkit Taraf ülkesinde veya diğer bir Âkit
Taraf ülkesinde çalışmak üzere, dört ayı geçmiyeceği tahmin edilen bir süre için gönderildiği takdirde,
bu işçi, bu çalışması sırasında, dört ayı geçmeyen bir süre için hudut işçisi olma statüsünü muhafaza
eder.
o) “Mülteci” terimi, coğrafi bir sınır tanımaksızın, Cenevre’de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mülteciler Statüsüne ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinin A bölümünde ve Mülteciler Statüsü hakkındaki 31
Ocak 1967 tarihli Protokolun 1. maddesinin 2. paragrafında mülteciye ne anlam verilmişse, o kimse
anlamına gelir.
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p) “Vatansız kişi” terimi, 28 Eylül 1954 tarihinde New York’ta düzenlenen Vatansız Kişilerin Statüsüne
ilişkin Sözleşmenin 1. maddesinde verilen anlamı taşır.
q) “Aile fertleri” terimi, yardımları yapmakla yükümlü bulunan kurumun uyguladığı mevzuata, veya 21.
maddenin 1. paragrafının (a) ve (c) bentleri ile 24. maddenin 6. paragrafında belirtilen hallerde ülkesinde ikamet ettikleri Âkit Tarafın mevzuatına göre, aile ferdi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen
veyahut ev halkı olarak saptanan kimseler anlamına gelir. Şu kadarki, bu mevzuata göre, yalnız ilgili
kimse ile beraber oturanların aile ferdi veya ev halkı olarak kabul edilmiş olması halinde, bu kimselerin
geçimi esas itibariyle ilgili kimse tarafından sağlanıyorsa, bu şart yerine getirilmiş sayılır.
r) “Hak sahipleri” terimi, yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa o mevzuata göre, hak sahibi olarak
tanımlanan veya öyle kabul edilen kimseler anlamına gelir. Şu kadarki, bu mevzuata göre, yalnız ölen
kimse ile beraber oturanların hak sahibi olarak kabul edilmesi halinde, ilgili kimselerin geçimlerin esas
itibariyle, ölen kimse tarafından sağlanmış ise, bu şart yerine getirilmiş sayılır.
s) “Sigortalılık süreleri” terimi, hangi mevzuata göre geçmişse, o mevzuata göre sigortalılık süresi olarak
tanımlanan veya öyle tanınan prim ödeme süreleri, çalışma süreleri, mesleki faaliyet süreleri veya
ikamet süreleri veyahut, bu mevzuata göre sigortalılık süresine muadil süre olarak kabul edildikleri
ölçüde, diğer bütün süreler anlamına gelir.
t) “Çalışma süreleri” ve “mesleki faaliyet süreleri” terimleri, hangi mevzuata göre geçmişse o mevzuata
göre çalışma süresi veya mesleki faaliyet süresi olarak tanımlanan veya tanınan sürelerle bu mevzuata göre çalışma veya mesleki faaliyet sürelerine muadil süreler olarak kabul edildikleri ölçüde diğer
süreler anlamına gelir.
u) “İkamet süreleri” terimi, hangi mevzuata göre geçmişse o mevzuata göre tanımlanan ve öyle tanınan
ikamet süreleri anlamına gelir.
v) “Yardımlar”, “Aylıklar” ve “gelirler” terimleri, bu Sözleşmede aksine sarahat yoksa, kamu fonlarından
sağlanan bütün ek ödemeler ile her türlü zamları, yeniden değerlendirme ve ek ödenekleri de içine
alan bütün yardımlar, aylıklar ve gelirlerle kazanma gücünün idamesi veya artırılması amacıyle yapılan
yardımlar, aylıklar yerine yapılan toptan ödemeler ve uygulanan yerlerde, primlerin iadesi suretiyle
yapılan ödemeler anlamına gelir.
w) “Aile ödenekleri” terimi, çocukların sayısına ve yaşına göre yapılan peryodik ödemeler şeklindeki para
yardımları “aile yardımları” terimi de açık ve kesin olarak II numaralı Ek’in dışında bırakılan özel doğum
ödeneği müstesna, ailenin geçim masraflarındaki dengeyi sağlamak amaciyle yapılan aynî yardımlar
ile para yardımları anlamına gelir.
x) “Ölüm ödeneği” terimi, ölüm halinde yapılan ve bu maddenin (v) bendinde belirtilen maktu yardım
dışında kalan her türlü toptan ödeme anlamına gelir.
y) “Primli” terimi yapılması, korunan kimseler veya işverenleri tarafından doğrudan doğruya malî katkıda bulunulması veya bir staj süresinin tamamlanması şartına bağlı olan yardımlar ile bu yardımların
yapılmasını sağlayan mevzuat veya rejimler hakkında uygulanır. Yapılması korunan kimselerin veya
işverenlerinin doğrudan doğruya malî katkıda bulunmaları veya bir staj süresinin tamamlanması şartına bağlı olmayan yardımlar ise münhasıran bu yardımların yapılmasını sağlayan mevzuat ve rejimlere
“primsiz rejim” adı verilir.
z) “Geçici hükümlere göre yapılan yardımlar” terimi, uygulanan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte belirli
bir yaşın üstünde bulunan kimselere yapılan yardımlar veya bir Âkit Taraf ülkesinin o günkü hudutları
dışında meydana gelen olaylar veya tamamlanmış bulunan süreler nazara alınmak suretiyle geçici
olarak yapılan yardımlar anlamına gelir.
Madde 2
1. Bu Sözleşme, sosyal güvenliğin aşağıda belirtilen dallarıyle ilgili bütün mevzuat hakkında uygulanır:
(a) Hastalık ve analık yardımları;
(b) Malûllük yardımları;
(c) Yaşlılık yardımları;
(d) Ölüm yardımları;
(e) İşkazalarıyle meslek hastalıkları halinde yapılan yardımlar;
(f) Ölüm ödenekleri;
(g) İşsizlik yardımları;
(h) Aile yardımları.
2. Bu Sözleşme, yukarıdaki paragrafta belirtilen yardımların işverenler tarafından yapılmasını zorunlu
kılan rejimler de dahil olmak üzere, primli veya primsiz bütün genel ve özel sosyal güvenlik rejimleri
hakkında uygulanır. Bu Sözleşmenin, toplu sözleşmelerle kurulan ve kamu yetkililerinin karariyle uyulması zorunlu hale getirilen rejimlere hangi şartlar altında uygulanacağı, mümkün mertebe, iki veya
daha fazla Âkit Taraf arasında yapılan iki veya çok taraflı anlaşmalarla tespit edilir.
3. Gemi adamlarıyle ilgili rejimlerde bu Sözleşmenin III. Bölümü hükümleri, bu Sözleşmenin uygulanmasında işveren olarak kabul edilen gemi sahiplerinin yükümlülüklerine ilişkin hiç bir Âkit Taraf mevzuatını etkilemez.
4. Bu Sözleşme sosyal ve tıbbî yardım rejimleri ile harpten ve sonuçlarından zarar görenlere yapılan yardımlara ilişkin rejimler hakkında uygulanmadığı gibi, Devlet memurları ile Devlet memuru gibi işlem
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görenlerin tabi bulundukları özel rejimler hakkında da uygulanmaz.
5. Bu Sözleşme, Âkit Taraflardan biri ile diğer bir veya birden fazla Devlet arasında yapılmış olan sosyal
güvenlik sözleşmesinin yürürlüğe konmasına ilişkin mevzuat hakkında uygulanmaz.
Madde 3
1. Âkit Taraflardan her birinin 2. maddenin 1. ve 2. paragraflarında belirtilen mevzuat ve rejimleri II numaralı Ek’te gösterilir.
2. Âkit Taraflardan her biri, 81. maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre, yeni mevzuatın kabul edilmesi
sonucu II numaralı Ek’te yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu bilgi, söz konusu mevzuatın
yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, mevzuatın bu Sözleşmenin onaylandığı tarihten önce yayınlanmış olması halinde ise, onaylanma tarihinde verilir.
Madde 4
1. Bu Sözleşme hükümleri aşağıdaki kimseler hakkında uygulanır:
(a) Bir veya birden fazla Âkit Taraf mevzuatına tabi olan veya daha önce tabi olmuş bulunan ve Âkit
Taraflardan birinin vatandaşı olan kimseler veya Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden
mülteciler veya vatansız kimselerle bunların aile fertleri ve hayatta kalan hak sahibi kimseleri;
(b) Vatandaşlık durumları ne olursa olsun, bir veya birden fazla Âkit Taraf mevzuatı kapsamında kalmış olan bir kimsenin Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olan hak sahipleri veya Taraflardan birinin
ülkesinde ikâmet eden mülteciler veya vatansız kimseler;
(c) 2. maddenin 4. paragrafı hükmü saklı kalmak şartiyle, Devlet memurlarıyle, ilgili Âkit Taraf mevzuatına göre Devlet memuru durumunda olanlar, bu Sözleşme kapsamına giren bu Âkit Taraf
mevzuatının birine tabi oldukları ölçüde.
2. Yukarıdaki paragrafın (c) bendi hükümlerine bakılmaksızın, Diplomatik İlişkilere dair Viyana Sözleşmesi ile Konsolosluk İlişkilerine dair Viyana Sözleşmesine göre akredite oldukları veya ikamet ettikleri
ülkede yürürlükte bulunan sosyal güvenlik hükümlerinden istisna edilen ve Elçilik ve Konsolosluktaki
müstahdemlerle Elçilik ve Konsolosluk mensuplarının hizmetinde çalışanlar dışında kalan kimseler bu
Sözleşme hükümlerinden yararlanmazlar.
Madde 5
1. 6. madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu sözleşme, haklarında uygulanan kimseler bakımından:
(a) Yalnız iki veya daha fazla Âkit Tarafı; veya
(b) En az iki Âkit Taraf ile diğer bir veya birden fazla Devleti, bu Devletlerden birinin hiçbir kurumunun
müdahalesini gerektirmeyen haller bakımından; bağlayan bütün sosyal güvenlik sözleşmelerinin
yerine geçer.
2. Bununla beraber, bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanmasının iki veya çok taraflı anlaşmalar
yapılmasına bağlı olduğu hallerde, yukarıdaki paragrafın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sözleşme
hükümlerinin, bu anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmasına devam olunur.
Madde 6
1. Bu Sözleşme hükümleri, Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen herhangi bir sözleşmeden doğan yükümlülükleri etkilemez.
2. Bu Sözleşme, Avrupa Ekonomik Topluluğunu meydana getiren 25 Mart 1957 tarihli Anlaşmanın sosyal
güvenliğe ilişkin hükümlerini etkilemediği gibi, Anlaşmada öngörülen Birlik anlaşmaları ile bu hükümlerin uygulanmasında alınan tedbirleri de etkilemez.
3. 5. maddenin 1. paragrafı hükmüne bakılmaksızın, iki veya daha fazla Âkit Taraf, kendilerini ilgilendiren
hususlarda, karşılıklı anlaşarak, birbirlerini bağlayan sosyal güvenlik sözleşmelerini III numaralı Ek’te,
bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin hükümlerin sözkonusu olması halinde ise, bu Sözleşmenin uygulanmasına dair Ek Anlaşmanın Ek’inde belirtmek suretiyle, sözkonusu sosyal güvenlik sözleşmeleri
hükümlerinin yürürlükte kalmasını sağlayabilirler.
4. Bununla beraber, bu Sözleşme, bu maddenin 2. veya 3. paragrafında belirtilen hükümlere göre birbirine bağlı kalan Âkit Taraflardan başka bir Âkit Tarafın kurumunca müdahaleyi gerektiren bütün hallerde
uygulandığı gibi, bu Sözleşmeye göre yardıma hak kazanan ve yalnız sözkonusu hükümlerden yararlanmayan kimseler hakkında da uygulanır.
5. III numaralı Ek’te belirtilen hükümlerle birbirine bağlı olan iki veya daha fazla Âkit Taraf, kendilerini ilgilendiren hususlarda, birbirleriyle anlaşarak, 81. maddenin 1. paragrafı gereğince, ihbarda bulunmak
suretiyle, bu Ek’te uygun gördükleri değişiklikleri yapabilirler.
Madde 7
1. İki veya daha fazla Âkit Taraf, gerekli görürlerse, bu Sözleşmedeki prensipler esas alınmak suretiyle,
birbirleriyle sosyal güvenlik sözleşmeleri yapabilirler.
2. Âkit Taraflardan herbiri, 81. maddenin 1. paragrafı hükmüne göre, yukarıki paragraf gereğince yapacağı bütün sözleşmeler ile bu sözleşmelerde sonradan yapacağı değişiklikleri ve bu sözleşmelerin feshedildiğini bildirir. Bu bilgi, sözleşmenin veya değişikliğin yürürlüğe girdiği veya sözleşmenin feshedildiği
tarihten başlayarak üç ay içinde verilir.
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Madde 8
1. Bu Sözleşmede aksine sarahat bulunmayan hallerde, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden ve
haklarında Sözleşme hükümleri uygulanan kimseler, bütün Âkit Tarafların mevzuatına göre, o Tarafların vatandaşlarıymış gibi, ayni hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
2. Bununla beraber, primsiz sigortadan yapılan ve tutarı ikamet edilen süreye göre tespit edilmeyen yardımlardan yararlanılması, sigortalının, ölüm yardımının sözkonusu olması halinde de, ölen kişinin, ilgili
Âkit Tarafın ülkesinde bir süre ikamet etmiş olması şartına bağlanabilir. Tespit edilen bu süre, duruma
göre:
(a) Analık ve işsizlik yardımları için, yardım yapılmasının talep edildiği tarihten hemen önceki devrede
olmak üzere altı ayı geçmiyebilir.
(b) Malûllük yardımları için, yardım yapılmasının talep edildiği tarihten, ölüm yardımları için de ölüm
tarihinden hemen önceki devrede olmak üzere, birbirini izleyen beş yıldan fazla olmayabilir.
(c) Yaşlılık aylığı için, onaltı yaş ile ihtiyarlık yaşı arasındaki devre içinde olmak üzere, on yıldan fazla
olmayabilir; ancak bu sürenin beş yılının yaşlılık aylığı başlanması talebinde bulunulduğu tarihten
hemen önceki devre içinde geçmiş olması istenebilir.
3. Bir kimse, yukarıdaki paragrafın (b) ve (c) bendinde belirtilen şartları yerine getirmemiş olmakla beraber, o kimse, ölüm yardımlarının sözkonusu olması halinde de ölen kişi, ilgili Âkit Taraf mevzuatına
en az bir yıl tabi olmuşsa, o kimse veya ölen kişinin hak sahipleri, 27. madde hükümleri saklı kalmak
şartiyle, tam yardım esası üzerinden hesap edilen ve,
(a) Malûllük veya ölüm yardımlarının sözkonusu olması halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen yıllar
nazara alınmaksızın, anılan mevzuata göre, ilgili kimsenin veya ölen kişinin 16 yaşına bastığı tarih
ile malûllük sonucu işgöremez duruma düştüğü veya öldüğü tarih arasında o ülkede ikamet ettiği
yıllar toplamının bu tarihler arasında geçen yıllar toplamının üçte ikisine olan oranını;
(b) Yaşlılık aylığının sözkonusu olması halinde de, ilgili kimsenin anılan mevzuata göre, onaltı yaşına
bastığı tarih ile ihtiyarlık yaşı arasında geçen yıllar toplamının otuz yıla olan oranını;
Aşmayan yardımlardan yararlanma hakkını kazanırlar.
4. Hakkında bu maddenin 2. veya 3. paragrafı hükümlerinin uygulandığı her Âkit Taraf mevzuatına göre
yapılan yardımlar IV numaralı Ek’te belirtilir.
5. İlgili Âkit Taraflardan herbiri, 81. maddenin 1. paragrafı hükmüne göre, IV numaralı Ek’te yapılacak
bütün değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu değişiklik yeni bir mevzuatın çıkarılması sonucu meydana
gelmişse, bu bilgi, o mevzuatın yayınlandığı tarihten başlayarak üç ay içinde, sözkonusu mevzuat bu
Sözleşmenin onaylanmasından önce yayınlanmışsa, onaylama tarihinde verilir.
6. Bu maddenin 1. paragrafı hükümleri, hiçbir Âkit Taraf mevzuatının, ilgililerin sosyal güvenlik idarelerine
katılmalarına veya sosyal güvenlik mahkemelerindeki üyeliklerine ilişkin hükümlerini etkilemez.
7. İlgili Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmeyen kimselerin isteğe bağlı sigortaya veya sürekli isteği bağlı
sigortaya kabul edilmeleri veya VII numaralı Ek’te belirtilen geçici hükümlere göre yardıma hak kazanmaları hususunda özel tedbirler alınabilir.
Madde 9
1. 6. maddenin 3. paragrafı gereğince yürürlükte kalan sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri ile 7.
maddenin 1. paragrafı gereğince sonradan yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri, bu sözleşmelerle bağlı bulunan Taraflar arasında varılacak anlaşma ile, bütün Âkit Taraflar vatandaşlarına teşmil
edilebilir.
2. 6. maddenin 3. paragrafına göre yürürlükte kalan ve hükümleri bu maddenin 1. paragrafı gereğince
bütün Âkit Tarafların vatandaşlarına teşmil edilen sosyal güvenlik sözleşmeleri V numaralı Ek’te belirtilir.
3. İlgili Âkit Taraflar, 81. maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre, 7. maddenin 1. paragrafı gereğince
yapılan ve bu maddenin 1. paragrafı hükmüne göre bütün Âkit Taraflar vatandaşlarına teşmil edilen
sosyal güvenlik sözleşmeleri hakkında bilgi verirler. Sözkonusu sözleşmeler V numaralı Ek’te gösterilir.
4. V numaralı Ek’te belirtilen hükümlerle birbirine bağlı bulunan iki veya daha fazla Âkit Taraf, kendilerini
ilgilendiren hususlarda, birbirleriyle anlaşmak ve 81. maddenin 1. paragrafı gereğince birbirlerine bilgi
vermek suretiyle, gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilirler.
Madde 10
Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre, isteğe bağlı veya sürekli isteğe bağlı sigortaya kabul edilmenin
sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olması halinde, o mevzuatı uygulayan kurum bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle,
gereken hallerde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejiminde onaltı yaşından sonra
geçen ikamet sürelerini, gereken ölçüde, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleriymiş
gibi, nazara alır.
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Madde 11
1. Bu Sözleşmede aksine sarahat olan haller dışında, bir veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatına göre,
malûllük, yaşlılık veya ölüm halinde yapılan para yardımları ile işkazaları veya meslek-hastalıkları sonucu verilen ölüm ödenekleri veya bağlanan gelirler, sigortalının veya hak sahibi kimsenin bu yardımları yapmakla yükümlü olan kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş
olmaları yüzünden azaltılamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, kesilemez veya müsadere edilemez.
2. Bununla beraber, 8. maddenin 1. ve 2. paragrafları hükümlerine bakılmaksızın, IV numaralı Ek’te belirtilen malûllük, yaşlılık veya ölüm yardımları, duruma göre, sigortalının veya hak sahibi kimsesinin bu
yardımları yapmakla yükümlü olan kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet
etmiş olması halinde, anılan 8. maddenin 3. paragrafının (a) veya (b) bendi hükümlerine göre hesaplanır.
3. Bu maddenin 1. ve 2. paragrafları hükümleri aşağıdaki yardımlar hakkında VI numaralı Ek’te belirtilen
ölçüde uygulanmaz.
(a) Sağlık durumları itibariyle, geçimlerini sağlayamıyacak derecede malûl sayılan kimselere primsiz
sigortadan yapılan özel yardımlar.
(b) Normal yardımlardan yararlanmayan kimselere primsiz sigortadan yapılan özel yardımlar.
(c) Geçici hükümlere göre yapılan yardımlar.
(d) Sosyal yardım olarak veya ihtiyaç halinde sağlanan özel yardımlar.
4. İlgili Âkit Taraflardan her biri, 81. maddenin 1. paragrafı hükmüne göre, VI numaralı Ek’te yapılacak
bütün değişiklikler hakkında bilgi verir. Değişiklik yeni bir mevzuatın kabulü sonucu olmuşsa, bu bilgi
sözkonusu mevzuatın yayını tarihinden başlayarak üç ay içinde, mevzuat bu sözleşmenin onaylanması
tarihinden önce yayınlanmışsa, onay tarihinde verilir.
5. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre primlerin iadesi, ilgili kimsenin zorunlu sigortadan ayrılmış
olması şartına bağlı ise, o kimse diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya tabi
olduğu sürece bu şart yerine getirilmiş sayılmaz.
6. Âkit Taraflar, bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet ülkesinde ikamet eden ve bu Sözleşmeye göre
yardıma hak kazanan kimselere ödenmesi gereken bu maddenin 1. paragrafındaki yardımların ödeme
şartlarını iki veya çok taraflı anlaşmalarla tesbit ederler.
Madde 12
Âkit taraflardan birinin mevzuatında belirtilen yardım miktarlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin
kurallar, anılan mevzuat gereğince bu Sözleşme hükümlerine göre ödenmesi gereken yardımlar hakkında
da uygulanır.
Madde 13
1. Bu Sözleşme, iki veya daha fazla Âkit Tarafın kurumlarınca, bu Sözleşmenin 29. maddesi veya 47.
maddesinin (b) bendi gereğince malûllük, yaşlılık, ölüm veya meslek hastalıkları halinde yapılan yardımlar dışında, ayni nitelikte veya zorunlu sigortada geçen bir ve aynı süre için birden fazla yardımın
yapılmasına hak kazandırmadığı gibi böyle bir hakkı devam da ettirmez.
2. Bir yardımın diğer yardımlarla veya diğer gelirlerle birleştirilmesi veya bir meslekî faaliyette bulunulması nedeniyle bu yardımın azaltılmasına veya durdurulmasına veyahut kesilmesine ilişkin bir Âkit
Tarafın mevzuatında öngörülen hükümler, yardım diğer bir Âkit Taraf ülkesinde elde edilmiş veyahut o
Taraf ülkesinde meslekî faaliyette bulunulmuş olsa dahi, bu yardımdan yararlanan kimse hakkında da
uygulanır. Şukadar ki, iki veya daha fazla Âkit Taraf kurumlarınca 29. madde veya 47. maddenin (b)
bendi hükümlerine göre, malûllük, yaşlılık, ölüm veya meslek hastalıkları halinde yapılan ayni nitelikteki yardımlar hakkında bu kural uygulanmaz.
BÖLÜM II
Uygulanacak mevzuatın tespitine ilişkin hükümler
Madde 14
Bu Sözleşme kapsamına giren kimseler hakkında uygulanacak mevzuat aşağıdaki hükümlere göre tesbit
edilir:
(a) Bir Âkit Taraf ülkesinde çalışan işçiler, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olsalar veya bunları
çalıştıran müessesenin iş merkezi veyahut işverenin ikametgâhı diğer bir Âkit Taraf ülkesinde bulunsa
dahi, ülkesinde çalıştıkları Âkit Taraf mevzuatına tabi olurlar.
(b) Âkit taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide çalışan işçiler o Taraf mevzuatına tabi olurlar.
(c) Bir Âkit Taraf ülkesinde kendi hesabına çalışanlar, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olsalar
dahi, ülkesinde çalıştıkları Âkit Taraf mevzuatına tabi olurlar.
(d) Devlet memurları ile Devlet memuru gibi işlem görenler, hizmetinde bulundukları Âkit Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
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Madde 15
1. 14. maddenin (a) bendinde belirtilen kural aşağıdaki istisnalar ve değişikliklerle uygulanır.
(a) (i) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde normal işvereni olan bir müessese tarafından istihdam edilen ve
bu müessese hesabına bir işin yapılması için diğer bir Âkit Taraf ülkesine gönderilen işçiler, bu işin
görülmesi için tahmin edilen süre oniki ayı geçmemek ve diğer ülkede çalışma sürelerini tamamlamış
bulunan işçilerin yerini almak üzere gönderilmemiş olmak şartiyle, ülkesinde istihdam edildikleri Âkit
Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(ii) Görülecek işin süresi beklenmedik nedenlerle önceden tahmin edilenden fazla devam ettiği ve oniki
ayı geçtiği takdirde, diğer Âkit Tarafın yetkili makamının veya bu makam tarafından tayin edilen merciin muvafakati ile, bu işçiler hakkında, iş tamamlanıncaya kadar, ülkesinde istihdam edildikleri
Âkit Tarafın mevzuatı uygulanır.
(b) (i) İş merkezi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve kendi veyabaşkaları hesabına kara, demir
veya hava yolu ile veyahut iç sularda yolcu veya eşya taşıyan bir müessese hizmetinde gezici personel
olarak iki veya daha fazla Âkit Taraf ülkesinde milletlerarası taşıma işlerinde çalışan işçiler iş merkezi
hangi Âkit Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(ii) Bununla beraber, işçiler, müessesenin iş merkezinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde değil de, başka
bir Âkit Taraf ülkesindeki şube veya daimî temsilciliğinde çalıştıkları takdirde, şube veya daimî temsilcilik hangi Âkit Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(iii) Bu işçiler daha çok ikamet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde çalışıyorlarsa, bunları çalıştıran müessesenin iş merkezi veya şubesi veyahut daimî temsilciliği bu ülkede bulunmasa dahi, bu Taraf mevzuatına
tabi olurlar.
(c)
(i) Normal olarak iki veya daha fazla Âkit Taraf ülkesinde milletlerarası nakliye işlerinden başka işlerde çalışan işçiler, işlerinin bir kısmını ikamet ettikleri Âkit Tarafın ülkesinde yürüttükleri, veya
iş merkezleri veyahut ikametgâhları çeşitli Âkit Taraflar ülkelerinde bulunan bir çok müesseseler
veya işverenler emrinde çalıştıkları takdirde, hangi Âkit Tarafın ülkesindeikamet ediyorlarsa, o
Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(ii) Diğer hallerde, kendilerini çalıştıran müessesenin iş merkezi veya işverenin ikametgâhı hangi Âkit
Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(d) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, iş merkezi diğer bir Âkit Taraf ülkesinde bulunan ve işi ilgili Âkit
Tarafların ortak sınırının her iki tarafına uzanan bir müessese tarafından çalıştırılan bir işçi iş merkezi
hangi Âkit
Taraf ülkesinde ise, o Tarafın mevzuatına tabi olur.
2. 14. maddenin (b) bendinde belirtilen kural aşağıdaki istisnalarla uygulanır:
(a) Bu maddenin 1. paragrafının (a) bendi hükmü saklı kalmak şartiyle, normal işvereni olan bir müessese tarafından bir Âkit Taraf ülkesinde veya bir Âkit Tarafın bayrağını taşıyan bir gemide çalıştırılan
ve bu müessese tarafından müessese nam ve hesabına çalışmak üzere diğer bir Âkit Tarafın bayrağını
taşıyan bir gemiye gönderilen işçiler birinci Âkit Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(b) Normal olarak bir Âkit Tarafın kara sularında veya limanında bulunan ve diğer bir Âkit Tarafın bayrağını taşıyan bir gemide çalışan, ancak o geminin tayfasından olmayan işçiler, gemi hangi Âkit Tarafın
kara sularında veya limanında ise, o Tarafın mevzuatına tabi olurlar.
(c) Âkit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide çalışan ve bu çalışmalarının karşılığı olan ücreti
iş merkezi diğer bir Âkit Tarafından ülkesinde bulunan bir müessese veya ikametgâhı diğer bir Âkit
Taraf ülkesinde bulunan bir kimse tarafından ödenen işçiler, iş merkezinin veya ikametgâhın bulunduğu
Âkit Taraf ülkesinde ikamet ediyorlarsa, bu Tarafın mevzuatına tabi olurlar; ücretleri ödeyen müessese
veya kimse, anılan mevzuatın uygulanmasında, işveren olarak kabul edilir.
3. 14. maddenin (c) bendindeki kural aşağıdaki istisnalar ve değişikliklerle uygulanır:
(a) Kendi hesabına çalışan kimselerden Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet edip işlerini diğer bir
Âkit Taraf ülkesinde yürütenler:
(i) İşin yürütüldüğü Âkit Taraf ülkesinde bunlar hakkında uygulanacak mevzuat yoksa;
(ii) Kendi hesabına çalışanlar ilgili iki Âkit Taraf mevzuatına göre, sırf ilgili Âkit Tarafların ülkesinde
ikamet etmiş olmaları nedeniyle bu Âkit Tarafların mevzuatına tabi iseler;
haklarında ikamet ettikleri Âkit Tarafın mevzuatı uygulanır.
(b) Normal olarak iki veya daha fazla Âkit Taraf ülkesinde kendi hesabına çalışan kimseler, o ülkede
kısmen çalıştıkları veya o Taraf mevzuatına göre, sırf o Tarafın ülkesinde ikamet ettikleri için o
Tarafın mevzuatına tabi oldukları takdirde, haklarında hangi Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarsa o Tarafın mevzuatı uygulanır.
(c) Yukarıdaki bentte sözkonusu edilen kendi hesabına çalışan kimseler, işlerinin bir kısmını ikamet
ettikleri Âkit Taraf ülkesinde yürütmüyorlarsa veya o Tarafın mevzuatına göre, sırf o ülkede ikamet etmiş olmaları o Tarafın mevzuatına tabi tutulmaları için bir sebep teşkil etmiyorsa veyahut o
Âkit Tarafın bunlar hakkında uygulayacağı mevzuatı yoksa, bu kimseler ilgili Âkit Tarafların veya
onların yetkili makamlarının ortaklaşa tespit edeceklerimevzuata tabi olurlar.
4. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerine göre, bir işçinin ülkesinde çalışmadığı bir Âkit Tarafın
mevzuatına tabi olması halinde, bu kimse hakkında, o Tarafın ülkesinde çalışıyormuş gibi, o Tarafın
mevzuatı uygulanır.
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Madde 16
1. 14. ve 15. madde hükümleri isteğe bağlı sigorta veya isteğe bağlı sürekli sigorta hakkında uygulanmaz.
2. İki veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatının uygulanması sonucu zorunlu sigorta rejimine tabi tutulan
bir kimsenin aynı zamanda bir veya daha fazla isteğe bağlı sigortaya veya isteğe bağlı sürekli sigortaya
tabi tutulmasına cevaz verilmesi halinde, bu kimse hakkında yalnız zorunlu sigorta rejimi uygulanır.
Şukadar ki, bu Sözleşme, hiç bir Taraf mevzuatının, malûllük, yaşlılık ve ölüm (aylıkları) bakımından,
isteğe bağlı sigorta ile isteğe bağlı sürekli sigorta ve zorunlu sigorta rejimlerinin aynı zamanda uygulanmasına cevaz veren hükümlerini etkilemez.
3. İki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatının uygulanması sonucu bir kimsenin iki veya daha fazla isteğe
bağlı sigorta veya isteğe bağlı sürekli sigorta rejimine tabi tutulmasının mümkün bulunması halinde,
bu kimse yalnız ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesinde uygulanan isteğe bağlı sigortaya veya isteğe bağlı
sürekli sigortaya, bu Âkit Tarafların hiçbirinin ülkesinde ikamet etmiyorsa, hangi Âkit Tarafın sigorta
rejimini seçmiş ise o rejime kabul edilir.
Madde 17
1. Elçilik veya konsolosluklarda çalışan müstahdemlerle elçilik veya konsolosluk mensuplarının şahsi hizmetinde çalışan kimseler hakkında 14. maddenin
(a) bendi hükümleri uygulanır.
2. Bununla beraber, yukarıdaki paragrafta belirtilen ve gönderen Âkit Tarafın vatandaşı olan işçiler, haklarında vatandaşı oldukları Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasını seçme hakkına sahiptirler. Bu seçme
hakkı, duruma göre, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç ay içinde veya ilgili kimsenin
elçilik veya konsoloslukta ilk işe alındığı tarihte veyahut elçilik veya konsolosluk mensuplarının hizmetine ilk girdiği tarihte yalnız bir defa kullanılır. Seçme hakkı kullanıldığı tarihten geçerli olur.
Madde 18
1. İki veya daha fazla Âkit Tarafın yetkili makamları birbirleriyle anlaşmak suretiyle, 14-17. maddeler
hükümlerinden ilgililerin lehine olarak bazı istisnalar yapılmasını öngörebilirler.
2. İhtiyaç duyulan hallerde, yukarıdaki paragraf hükmünün uygulanması, ilgili işçilerin ve, uygun görülen
hallerde, işverenlerinin isteğine bağlıdır. Bundan başka, böyle bir uygulama, mevzuatı uygulanan Âkit
Tarafın yetkili makamı tarafından sözkonusu işçilerin artık bu Taraf mevzuatına tabi olmadıklarını ve
bundan sonra diğer bir Âkit Tarafın mevzuatına tabi tutulacaklarını teyid eden bir karar alınmasını da
gerektirir.
BÖLÜM III
Çeşitli yardımlara ilişkin özel hükümler
KISIM 1
Hastalık ve Analık
Madde 19
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu Tarafın yetkili kurumu, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle,
gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta mevzuatına göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş
gibi, gereken ölçüde nazara alır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, zorunlu sigortaya kabul edilmenin sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olduğu hallerde, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir
Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın
uyguladığı primsiz sigorta mevzuatına göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet süreleri, birinci Âkit
Tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alınır.
Madde 20
1. Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden ve, gerektiğinde, 19. madde
hükümleri de gözönünde bulundurularak, bu Devletin mevzuatına göre yardım hakkının doğması için
gerekli şartları yerine getiren kimseler, ikamet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde:
(a) Yetkili kurum hesabına, ikamet edilen yerdeki kurum tarafından, bu kimseler kendisine bağlı sigortalılarmış gibi, kendi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre yapılan sağlık yardımlarından;
(b) Yetkili kurum tarafından, bu kimseler sanki yetkili Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu
kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan para yardımlarından; yararlanırlar. Şu kadar ki, yetkili
kurumla ikamet edilen yerdeki kurum arasında varılacak anlaşmaya göre para yardımları yetkili
kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından da yapılabilir.
2. Yukarıdaki paragraf hükümleri, yapılacak sağlık yardımları bakımından, yetkili Devlet ülkesinden başka
bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile fertleri hakkında da, kıyas yolu ile, uygulanır.
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3. Yardımlar, hudut işçilerine de, yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum tarafından, hudut işçileri bu
Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına göre yapılabilir. Şu kadar ki, ilgili
Âkit Tarafların yetkili makamları arasında yardımların aile fertlerine ayni şartlarla yapılacağına dair bir
anlaşma varsa bu anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa, acil vakalar müstesna, yetkili kurumun
önceden verdiği yetkiye dayanılarak aile fertleri de aynı şartlar altında sağlık yardımlarından yararlanırlar.
4. Bu maddede belirtilen, ancak hudut işçisi veya bunun aile fertlerinden olmayan ve geçici olarak yetkili
Devletin ülkesinde ikamet eden kimseler yetkili Devletin ülkesine gelmeden önce ayni hastalık veya
analık vakası nedeniyle yardımlardan yararlanmış olsalar dahi, bu Devletin mevzuatına göre, sanki bu
ülkede ikamet ediyorlarmış gibi, yardımlara hak kazanırlar.
5. Haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve ikametgâhlarını yetkili Devletin ülkesine nakleden kimseler, ikametgâhlarını nakletmeden önce ayni hastalık veya analık vakası nedeniyle yardımlardan yararlanmış olsalar dahi, bu Devletin mevzuatına göre yardıma hak kazanırlar.
Madde 21
1. Gerektiğinde 19. madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle yetkili Devletin mevzuatına göre yardıma hak kazanmak için gerekli şartları yerine getiren ve:
(a) Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet ettikleri sürede durumları derhal yardım yapılmasını gerektiren, veya
(b) Yetkili kurum tarafından yapılması gereken yardımlardan yararlanma hakkını kazandıktan sonra bu
kurum tarafından, yetkili Devlet ülkesinden ikamet ettikleri başka bir Âkit Taraf ülkesine dönmelerine veyahut ikametgâhlarını yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine nakletmelerine
izin verilen, veyahut
(c) Durumlarına göre, gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf
ülkesine gitmelerine yetkili kurumca izin verilen,
kimseler:
(i) Yetkili Kurum hesabına, ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum tarafından,
bu kimseler bulundukları yerdeki kuruma bağlı sigortalılarmış gibi, bu kurumun uyguladığı
mevzuata göre yetkili kurumun mevzuatında belirtilen süreyi geçmemek üzere, yapılan sağlık
yardımları ile,
(ii) Bu kimseler yetkili Devletin ülkesindeymişler gibi, yetkili kurumun uyguladığı mevzuata göre
yapılan para yardımlarından, yararlanırlar. Şukadarki, yetkili kurumla ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum arasında varılacak anlaşmaya göre, para yardımları, yetkili
kurum hesabına ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum tarafından da yapılabilir.
2. (a) Yukarıdaki paragrafın (b) bendinde belirtilen izin talebi yalnız yer değiştirilmesi ilgili kimsenin
sağlık durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye soktuğu takdirde reddolunabilir.
(b) İlgili kimsenin ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesinde gerekli sağlık yardımı yapılamıyorsa, yukarıdaki
paragrafın (c) bendinde belirtilen izin talebi reddedilemez.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları, hükümleri, sağlık yardımları bakımından, kıyas yolu ile, aile fertleri hakkında da uygulanır.
Madde 22
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatı aile fertlerine sağlık yardımı yapılmasının bunların şahsen sigortalı
olmaları şartına bağlı bulunmasını gerektirdiği takdirde, bu Âkit Tarafın mevzuatına tabi bulunan bir
kimsenin aile fertlerinin bu kimsenin sigortalı olarak bağlı bulunduğu anılan Âkit Tarafın kurumuna
veya muadil yardımlar sağlayan aynı Âkit Tarafın başka bir kurumuna sigortalı olarak bağlı bulunmaları
kaydiyle, bu aile fertleri hakkında 20. ve 21. maddeler hükümleri uygulanır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama kazanç esası üzerinden hesaplanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu ortalama kazancı, yalnız bu mevzuata göre geçen
sürede elde edilmiş olan kazançları esas alarak tesbit eder.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının sabit kazanç esası üzerinden hesaplanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu yalnız bu sabit kazançları veya, gerektiğinde, sözkonusu
mevzuata göre geçen sürelerdeki ortalama sabit kazançları nazara alır.
4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımları tutarının aile fertlerinin sayısına göre değişik
olması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile
fertlerini de, birinci Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyormuşçasına, nazara alır.
Madde 23
İşsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Âkit Tarafın mevzuatına göre, gerektiğinde 19. madde hükümleri
de nazara alınarak, sağlık yardımlarına hak kazanmak için gerekli şartları yerinde getiren işsiz kimseler,
diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet etmiş olsalar dahi, aile fertleri ile birlikte sağlık yardımlarından
yararlanırlar. Bu takdirde, sağlık yardımları, ilgili kimsenin yardım hakkı ikamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata göre doğmuş gibi, bu kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanır; ancak
yardım masrafları işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Âkit Tarafın yetkili kurumunca ödenir.
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Madde 24
1. İki veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimse, gerektiğinde
19. madde hükümleri de nazara alınarak, ülkesinde ikamet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına göre sağlık
yardımlarına hak kazanmış ise, bu kimse, yalnız ülkesinde ikamet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına göre
aylık veya gelir almakta olan bir kimseymiş gibi, gerek kendisi, gerek aile fertleri ikamet ettikleri yerdeki kurum tarafından kendi hesabına yapılan sağlık yardımlarından yararlanırlar.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veya iki veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin ülkesinde ikamet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına
göre sağlık yardımlarına hak kazanmayıp, gerektiğinde 19. madde hükümleri de nazara alınarak,
mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olduğu Âkit Tarafın veya Âkit Taraflardan birinin mevzuatına
göre bu yardımlara hak kazanmış ise, veya bu Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmiş olsaydı
sağlık yardımlarına hak kazanacak idiyse, yine de hem kendisi hem de aile fertleri sağlık yardımlarından yararlanırlar. Sağlık yardımları, ikamet yerindeki kurum tarafından, aylık veya gelir sahibi sağlık
yardımlarına bu kurumun uyguladığı mevzuata göre hak kazanmışcasına, bu mevzuat hükümlerine
göre sağlanır; ancak sağlık yardımı masrafları aşağıdaki paragrafta belirtilen kurallara göre tesbit edilen kurum tarafından ödenir.
3. Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, sağlık yardımları masraflarını ödeyecek olan kurum aşağıdaki
kurallara göre tesbit edilir:
(a) Aylık veya gelir sahibinin anılan yardımlara yalnız bir Âkit Tarafın mevzuatına göre hak kazanmış
olması halinde, masraflar o Tarafın yetkili kurumunca karşılanır.
(b) Aylık veya gelir sahibinin anılan yardımlara iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre hak
kazanmış olması halinde, masraflar, aylık veya gelir sahibinin hangi Âkit Taraf mevzuatına göre
geçen sigortalılık veya ikamet süresi daha fazla ise o Tarafın yetkili kurumunca ödenir; bu kurala
göre iki veya daha fazla kurum yardım masraflarını ödemekle yükümlü ise, masraflar, aylık veya
gelir sahibi son olarak hangi Âkit Taraf mevzuatına tabi idiyse, o Tarafın kurumunca ödenir.
4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veyahut iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin aile fertlerinin aylık veya gelir sahibinin ikamet
ettiği Âkit Taraf ülkesinden başka bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet etmiş olmaları halinde, bu aile fertleri, aylık veya gelir sahibinin bir Âkit Taraf mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmış olması
şartiyle, aylık veya gelir sahibi aynı ülkede ikamet ediyormuş gibi, sağlık yardımlarından yararlanırlar.
Sağlık yardımları, aile fertlerinin ikamet ettikleri yerdeki kurum tarafından, sanki bu kurumun uyguladığı mevzuata göre yardıma hak kazanmışlar gibi, bu mevzuat hükümlerine göre sağlanır, ancak sağlık
yardımı masrafları aylık veya gelir sahibinin ikamet ettiği yerdeki kurum tarafından ödenir.
5. Haklarında yukarıdaki paragraf hükümleri uygulanan aile fertlerinin ikametgâhlarını aylık veya gelir
sahibinin ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesine nakletmeleri halinde, aynı hastalık veya analık vakası için
ikametgâhlarını nakletmeden önce yardım görmüş olsalar dahi, bu Tarafın mevzuatına göre yardıma
hak kazanırlar.
6. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veyahut iki veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan ve bu Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanmış bulunan bir kimse, ailesi fertleriyle birlikte:
(a) İkamet ettikleri Âkit Tarafın ülkesinden başka bir Âkit Tarafın ülkesinde geçici olarak bulundukları
sırada durumları derhal yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde; veya
(b) Durumlarının gerektirdiği tedaviyi görmek üzere, ikamet ettikleri ülkeden başka bir Âkit Tarafın
ülkesine gitmelerine ikamet yerindeki kurum tarafından izin verilmesi halinde;
bu yardımlardan yararlanır.
7. Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, sağlık yardımları, geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum
tarafından, ilgili kimselerin yardım hakları sanki bu kurumun uyguladığı mevzuata göre doğmuş gibi,
bu mevzuat hükümlerine göre yapılır; ancak yapılan masraflar aylık veya gelir sahibinin ikamet ettiği
yerdeki kurum tarafından ödenir.
8. Âkit Taraflardan birini mevzuatına göre sağlık yardımı hakkının doğması için aylık veya gelirden prim
kesilmesi gerekiyor ve sağlık yardımı masrafları da bu madde gereğince bu Tarafın bir kurumunca karşılanıyorsa, aylık veya gelir ödeyen bu Tarafın Kurumu primleri kesmek yetkisini haiz olur.
Madde 25
1. Sürekli veya geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre, bu yerde yürürlükte olan iki veya daha fazla hastalık ve analık sigortası rejimi varsa, 20. maddenin 1. ve
2. paragraflariyle 21. maddenin 1. ve 3. paragraflarında, 23. maddede ve 24. maddenin 2., 4. ve 6.
paragraflarında belirtilen hallerde, sağlık yardımları genel rejim hükümlerine, böyle bir rejim yoksa,
sanayi işçilerini kapsayan rejim hükümlerine göre sağlanır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım yapılmasının hastalığın oluş nedenine bağlı olması halinde, bu şart, hangi Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olursa olsunlar, bu Sözleşme kapsamına giren
kimseler hakkında uygulanmaz.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yapılan yardımlar için azamî bir süre tesbit edilmişse, bu mevzuatı uygulayan kurum, gerektiğinde, diğer bir Âkit Taraf kurumunca aynı hastalık veya analık vakası
için daha önce yapılmış olan yardım süresini de nazara alır.
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Madde 26
1. 20, 21, 23 ve 24. maddeler hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması bu Âkit
Taraflar arasında uygun özel şartları da ihtiva eden iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır.
2. Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle:
(a) 20, 21, 23 ve 24. maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanacağı;
(b) Âkit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Âkit Taraf kurumu hesabına yapılabilecek sağlık yardımlarının süresi;
(c) Protezlerle önemli araç ve gereçlerin ve büyük önem taşıyan sağlık yardımlarının sağlanması için
gerekli özel şartlar;
(d) Aynı nitelikteki yardımların birden fazla kurum tarafından aynı zamanda yapılmasını önleyen kurallar;
(e) Âkit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Âkit taraf kurumu hesabına yapılan yardım masraflarının ödeme şekli;
belirtilir.
3. İki veya daha fazla Âkit Taraf kendi denetimleri altında bulunan kurumların yaptıkları masrafların iade
edilmeyeceği hususunda anlaşmaya varabilirler.
Kısım 2
Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm (Aylıkları)
Kesim 1
Ortak Hükümler
Madde 27
Bir kimsenin birbirini izleyen sürelerde veya münavebeli olarak iki veya daha fazla Âkit Tarafın mevzuatına
tabi olması halinde bu kimse, bu kısım hükümleri uygulanmaksızın, bir veya birden fazla Âkit Tarafın mevzuatına göre yardım talep etmek hakkına sahip olsa dahi, kendisi, veya hak sahipleri bu kısım hükümlerine
göre yardıma hak kazanırlar.
Madde 28
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması, sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum bu amaçla
sürelerin birleştirilmesi için, diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejimlerine göre onaltı
yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleriymiş
gibi, nazara alır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleriyle,
gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta rejimlerine göre onaltı yaşından
sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen ikamet süreleriymiş gibi nazara
alır.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir kimse aynı zamanda ve yardım yapılmasını gerektiren
ayni hal nedeniyle, hem primli ve hem de primsiz sigortaya tabi tutulmuşsa, ilgili diğer herhangi bir
Âkit Tarafın kurumu, bu maddenin 1. veya 2. paragrafının uygulanmasında, birinci Âkit Taraf mevzuatına göre geçen en uzun sigortalılık veya ikamet süresini nazara alır.
4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların yapılması sigortalılık sürelerinin özel bir sigorta rejimine tabi bir meslekte veya belirli bir meslekte veya işte geçmiş olması şartına bağlı ise, bu
yardımların yapılabilmesi için diğer Âkit Taraflar mevzuatına göre yalnız muadil bir sigorta rejiminde,
böyle bir sigorta rejimi yoksa, ayni meslekte veya, gerektiğinde, ayni işte geçen sigortalılık süreleri
nazara alınır. Bu suretle geçen sürelerin nazara alınmış olmasına rağmen, ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanmak için gerekli şartları yerine getirmemişse, bu süreler genel sigorta rejimine göre, bu
da yoksa, işçiler veya müstahdemler hakkında uygulanan sigorta rejimine göre yapılacak yardımlarda
nazara alınır.
5. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması veya yardım miktarının tesbiti için
belirli bir sigortalılık veya çalışma süresinin geçmiş olmasına gerek bulunmadığı, ancak yardımların
yapılması ilgili kimsenin, ölüm yardımının sözkonusu olması halinde de ölen kişinin sigorta vakasının
meydana geldiği tarihte anılan mevzuata tabi bulunması şartına bağlı olduğu takdirde, duruma göre,
ilgili kimse veya ölen kişi vaka tarihinde diğer bir Âkit Taraf mevzuatına tabi idiyse, bu şart yerine getirilmiş sayılır.
6. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması için aylık veya gelir ödenen sürenin nazara alınması gerekiyorsa, bu Âkit Tarafın yetkili kurumu,
bu amaçla, diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir ödenmiş bulunan süreyi
nazara alır.
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Madde 29
1. İlgili kimsenin mevzuatına tabi bulunduğu Âkit Taraflardan birinin kurumu, gerektiğinde 28. madde
hükümlerini de nazara alarak, bu kimsenin, kendi uyguladığı mevzuata göre yardım hakkının doğması
için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini tespit eder.
2. İlgili kimse, bu şartları yerine getirmişse, anılan kurum, ilgili Âkit Taraflar mevzuatına göre geçen ve
28. madde hükümlerine göre yardım hakkının doğup doğmadığının tespiti için nazara alınan bütün
sigortalılık ve ikamet sürelerini gözönünde bulundurarak, bu süreler yalnız bu kurumun uyguladığı
mevzuata göre geçmiş olsaydı bu kimsenin talep edeceği nazarî yardım miktarı ne olacak idiyse, bu
miktarı tespit eder.
3. Bununla beraber,
(a) Yardım miktarının süreler nazara alınmaksızın tespit edilmesi halinde bu miktar yukarıdaki paragrafta belirtilen nazari miktar olarak kabul edilir;
(b) Anılan yardımlar IV numaralı Ek’te belirtilen yardımlardansa, yukarıdaki paragrafta sözkonusu
edilen nazarî yardım miktarı tam yardım esası üzerinden hesap edilebilir ve elde edilen miktar:
(i) Malûllük veya ölüm halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen süreler nazara alınmaksızın, sigorta vakasının oluşundan önce ilgili kimse veya ölen kişi tarafından ilgili bütün Âkit Tarafların
mevzuatına göre tamamlanan ve 28. madde hükümlerine göre nazara alınan sigortalılık ve
ikamet süreleri toplamının, ilgili kimsenin veya ölen kişinin onaltı yaşına bastığı tarihle, duruma göre, malûllük sonucu işgörmezliğin başladığı veya ölümün vuku bulduğu tarih arasında
geçen yıllar sayısının üçte ikisini;
(ii) Yaşlılık halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen süreler nazara alınmaksızın, ilgili kimse tarafından bütün Âkit Taraflar mevzuatına göre tamamlanan ve 28. madde hükümlerine göre
nazara alınan sigortalılık ve ikamet süreleri toplamının otuz yıla olan oranını;
geçemez.
4. Ondan sonra alınan kurum ilgili kimseye ödeyeceği fiili yardım miktarını, duruma göre, bu maddenin
2. veya 3. paragrafı gereğince bulunan nazarî miktarı esas alarak yardım yapılmasını gerektiren halin
meydana gelmesinden önce kendisinin uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık ve ikamet sürelerinin, yardım yapılmasını gerektiren halin meydana gelmesinden önce ilgili bütün Âkit Taraflar mevzuatına göre geçen sigortalılık ve ikamet süreleri toplamına olan oranı üzerinden tespit eder.
5. Âkit Taraflardan birinin mevzuatı yardım miktarının tamamının veya bir kısmının geçen sigortalılık veya
ikamet süreleriyle orantılı olmasını gerektirdiği takdirde, o Tarafın yetkili kurumu, bu maddenin 2-4.
paragrafları hükümlerini nazara almaksızın, yardım miktarının tamamını veya bir kısmını doğrudan
doğruya yalnız kendi uyguladığı mevzuata göre geçen süreleri esas alarak tespit edebilir.
Madde 30
1. 29. maddenin 2. paragrafında sözkonusu edilen nazarî yardım miktarı aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır:
(a) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların ortalama kazançlar, ortalama prim, ortalama
zam, veya yardım talebinde bulunan kimsenin sigortalılık süresi içinde elde ettiği brüt kazancın,
çıraklar hariç olmak üzere, bütün sigortalıların elde ettikleri ortalama kazanca olan oranı esas
alınarak hesaplanması gerektiği takdirde, bu ortalama miktarlar veya oranlar, bu Âkit Tarafın
kurumunca yalnız bu Tarafın mevzuatına göre geçen süreler veya ilgili kimse tarafından yalnız bu
süreler içinde elde edilen brüt kazançlar esas alınarak tespit edilir.
(b) Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımların kazançlar, primler veya zamlar esas alınmak
suretiyle hesaplanması gerekiyorsa, bu Âkit Tarafın yetkili kurumunca nazara alınması gereken
diğer Âkit Tarafların mevzuatına göre geçen sürelerde elde edilen kazançlar, ödenen primler veya
yapılan zamlar, yalnız birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen süreler için kayda geçmiş bulunan ortalama kazançlar, primler veya zamlar esas alınarak tespit edilir.
(c) Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların sabit kazançlar veya sabit bir miktar esası
üzerinden hesaplanması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumunca nazara alınması gereken
diğer Âkit Tarafların mevzuatına göre geçen sürelerdeki kazançlar veya miktar, birinci Âkit Tarafın
mevzuatına göre geçen sürelerdeki sabit kazançlara veya sabit miktara veyahut, duruma göre,
ortalama sabit kazançlara veya miktara eşit olur.
(d) Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımların, bazı süreler bakımından, kazançlar, diğer
süreler bakımından da, sabit kazançlar veya sabit bir miktar esas alınmak suretiyle hesaplanması
gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, duruma göre, diğer Âkit Tarafların mevzuatına göre
geçen sürelerdeki bu paragrafın (b) veya (c) bendi hükümlerine göre tespit edilen kazançları veya
miktarları nazara alır; yardımlar, birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre, geçen bütün süreler için sabit kazançlar veya sabit bir miktar üzerinden hesaplanmışsa, bu Tarafın yetkili kurumunca nazara
alınması gereken diğer Âkit Tarafların mevzuatına göre geçen sürelerdeki kazançlar, sözkonusu
sabit kazançlara veya sabit miktara tekabül eden itibarî kazançlara eşit olur.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatında yardımların hesaplanmasında nazara alınan faktörlerin yeniden
değerlendirilmesine ilişkin kurallar varsa, bu kurallar, gerektiğinde, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumunca diğer Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen süreler bakımından, yukarıdaki paragraf hükümlerine göre
nazara alınan faktörlere de uygulanır.
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3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatı yardım miktarlarının aile fertlerinin sayısına göre değişik olmasını
ge rektirdiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertlerini de birinci Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, nazara alır.
Madde 31
1. 29. madde hükümlerine bakılmaksızın, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık veya
ikamet sürelerinin toplamı bir yıldan az ise ve yalnız bu süreler nazara alınınca o mevzuata göre hiç bir
yardım hakkı doğmuyorsa, ilgili Âkit Tarafın kurumu bu süreler için yardım yapmak zorunda değildir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler ilgili diğer Âkit Taraflardan her birinin kurumunca 29. maddenin
4. paragrafı dışında kalan hükümlerinin uygulanmasında nazara alınır.
3. Bununla beraber, bu maddenin 1. paragrafının uygulanması ilgili bütün kurumları yardım yapmak
yükümlülüğünden kurtardığı takdirde, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen bütün süreler, ilgili kimsenin şartlarını, 28. madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle, yerine getirdiği son Âkit Tarafın
mevzuatına göre geçmiş gibi, yardımlar yalnız bu Tarafın mevzuatına göre yapılır.
Madde 32
1. 29. madde hükümlerine bakılmaksızın, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen bütün sigortalılık ve ikamet süreleri toplamı en az bir yıl olmakla beraber beş yıldan az ise, bu Tarafın kurumu anılan
süreler için yaşlılık yardımı yapmak zorunda değildir.
2. İlgili kimse hangi Âkit Tarafın mevzuatına göre en uzun sigortalılık veya ikamet süresini tamamlamışsa
o Tarafın kurumu, 29. maddenin uygulanmasında, yukarıdaki paragrafta belirtilen süreleri, bu Tarafın
mevzuatına göre geçmiş sürelermiş gibi, nazara alır. Bu kurula göre anılan sürelerin birden fazla kurum
tarafından nazara alınması gereken hallerde, süreler, ilgili kimse son olarak hangi Âkit Tarafın mevzuatına tabi idiyse o Tarafın kurumunca nazara alınır.
3. Bu maddenin 1. paragrafında sözkonusu edilen kurum, son hesaplaşmada, kendi uyguladığı mevzuata
göre geçen süreler için 2. paragrafta sözkonusu edilen kurum tarafından 29. madde hükümlerine göre
yapılması gereken yardım hissesinin yıllık tutarının on katına eşit bir miktarı bu kuruma transfer eder.
İlgili Âkit Tarafların yetkili makamları bu sürelere ait borçların ödenmesinde değişik şekil ve usuller
üzerinde anlaşabilirler.
4. Bununla beraber, bu maddenin 1. paragrafının uygulanması ilgili bütün kurumları yardım yapma yükümlülüğünden kurtardığı takdirde, yardımlar 29. madde hükümlerine göre yapılır.
5. 31. maddenin 1. paragrafı hükümleriyle bu maddenin 1. paragrafı hükümlerinin birlikte uygulanması
ilgili bütün kurumları yardım yapma yükümlülüğünden kurtardığı takdirde, yardım, 31. maddenin 1.
ve 2. paragrafları hükümlerine dokunulmaksızın, 29. madde hükümlerine göre sağlanır.
6. Bu maddenin yukarıdaki paragraflarının iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır ve ilgili kimselerin yalnız bu Âkit
Tarafların mevzuatına tabi bulundukları hallere münhasırdır.
Madde 33
1. İlgili kimse, 28. madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle, belli bir tarihte, ilgili bütün Âkit Tarafların mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirmemiş olmakla beraber, bunlardan yalnız bir veya bir
kaçının mevzuatına göre gereken şartları yerine getirmişse, aşağıdaki hükümler uygulanır:
(a) Ödenmesi gereken yardım miktarları, şartlar hangi kurumların uyguladığı mevzuata göre yerine
getirilmişse, o mevzuatı uygulayan yetkili kurumların her biri tarafından, duruma göre, 29. maddenin 2-4 veya 5. paragrafları
hükümlerine göre hesap edilir.
(b) Bununla beraber,
(i) İlgili kimse, şartları yerine getirilmeyen mevzuata göre geçen sigortalılık veya ikamet sürelerinin hesaba katılmasına gerek kalmaksızın, en az iki mevzuata göre gereken şartları yerine
getirmişse, bu süreler, 29. maddenin 2- 4. paragraflarının uygulanmasında nazara alınır.
(ii) İlgili kimse, 28. madde hükümlerine müracaata mahal kalmadan yalnız bir mevzuata göre
gereken şartları yerine getirmişse, ödenmesi gereken yardım miktarı, şartlar hangi mevzuata
göre yerine getirilmişse, yalnız bu mevzuata göre geçen süreler nazara alınarak münhasıran
bu mevzuat hükümlerine göre hesap edilir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, ilgili bir veya birden fazla mevzuata göre yapılan yardım
miktarları, gerektiğinde 28. madde hükümleri de nazara alınarak, ilgili diğer bir veya birden fazla
mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine getirildiği zamanda ve ölçüde, duruma göre 29. maddenin 2-4.
paragrafları veya 5. paragrafı hükümlerine göre re’sen yeniden hesap edilir.
3. İlgili bir veya birden fazla mevzuatın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi imkânı ortadan kalktığı
zaman iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre yapılan yardımlar, sigortalının veya hak sahibinin
talebi üzerine, bu maddenin 1. paragrafı gereğince yeniden tespit edilir.
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Madde 34
1. Bir kimsenin, 28-33. maddeler hükümlerini nazara almaksızın, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına
göre talep etmek hakkına sahip bulunduğu yardımlar tutarı bu hükümlere göre yapılması gereken
yardımlar toplamından fazla ise, bu Tarafın yetkili kurumu iki yardım tutarı arasındaki farka eşit bir ek
yardım yapar. Bu yardımla ilgili bütün masraflar anılan kurum tarafından karşılanır.
2. Yukarıdaki paragrafın uygulanması sonucu ilgili kimsenin iki veya daha fazla Âkit Tarafın kurumlarından ek yardım almaya hak kazanması halinde, bu kimse, yardımlardan hangisi daha fazla ise yalnız
bundan yararlanır ve yardım masrafları ilgili Âkit Tarafların yetkili kurumları arasında, Taraflardan her
biri tek başına ilgili olsaydı ne miktar ödeyecek idiyse, bu miktar ile anılan bütün kurumlar tarafından
ödenmesi gereken müşterek ek yardım miktarı arasındaki orana göre bölüşülür.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen ek yardım bu yardımı yapmakla yükümlü kurum
tarafından sağlanan yardımların bir cüz’ü olarak kabul edilir. Bu ek yardım miktarı, 33. maddenin 2.
veya 3. paragrafı hükümlerinin uygulanmasına gerek görülebilecek haller dışında, bir defada ve kesin
olarak tespit edilir.
Kesim 2
Malûllükle ilgili özel hükümler

Madde 35
1. Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre malûllük yardımı almakta olan bir kimsenin malûllük
derecesinin artmış olması halinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.
(a) İlgili kimse, yardımdan yararlanmıya başladığı tarihten sonra diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına tabi olmamışsa, mevzuatına göre yardım almakta olduğu Âkit Tarafın yetkili kurumu
malûllük derecesindeki artışı nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre yardım yapmak zorundadır.
(b) İlgili kimse yardım görmiye başladıktan sonra diğer bir veya birkaç Âkit Taraf mevzuatına tabi tutulmuşsa, yardımlar malûllük derecesinin artışı da nazara alınarak, 28-34. maddeler hükümlerine
göre yapılır.
(c) Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde malûllük derecesindeki artışın tespit edildiği tarih vakanın
oluş tarihi olarak kabul edilir.
(d) Bu paragrafın (b) bendinde belirtilen halde ilgili kimse diğer bir Âkit Taraf kurumundan yardım
almak hakkına sahip değilse, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu, malûllük derecesinin artışını da
nazara alarak, kendi uyguladığı mevzuata göre yardım yapmak zorundadır.
2. Bir veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre malûllük yardımından yararlanmakta olan bir kimsenin
yardım yapılmasına mesnet teşkil eden malûllük derecesinin artmış olması halinde, yardım, malûllük
derecesinin artışı da nazara alınarak, 28-34. maddeler hükümlerine göre yapılır. Yukarıdaki paragrafın
(c) bendi hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
Madde 36
1. Durdurulan yardımların tekrar ödenmesine başlanması halinde, bu yardımlar, 57. madde hükümlerine
dokunulmaksızın, ödeme durdurulduğu sırada yardımları ödemekle yükümlü bulunan kurum veya kurumlar tarafından sağlanır.
2. Yardımların ödenmesi durdurulduktan sonra ilgili kimsenin sağlık durumu yeni yardımların yapılmasını
haklı gösterdiği takdirde bu yardımlar, 28-34. maddeler gereğince sağlanır.
Madde 37
1. Malûllük yardımları, gerektiğinde, bu yardımlar hangi mevzuata göreyapılmışsa o mevzuatta belirtilen
şartlarla ve 28-34. maddeler hükümlerine göre yaşlılık yardımlarına çevrilir.
2. 33. maddede belirtilen halde, bir veya birden fazla Âkit Taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken
malûllük yardımından yararlanan bir kimsenin yaşlılık yardımlarına hak kazanması halinde, malûllük
yardımlarını ödemekle yükümlü herhangi bir kurum ilgili kimsenin hak kazandığı bu yardımları kendi
uyguladığı mevzuata göre, yukarıdaki paragraf hükümlerinin bu kurum hakkında uygulanacağı zamana kadar ödemiye devam eder.
Kısım 3
İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları
Madde 38
1. Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden işçilerden bir iş kazasına uğrayan
veya meslek hastalığına tutulanlar ikamet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde:
(a) Yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından, bu işçiler bu kuruma bağlı sigortalı
kimselermiş gibi, bu kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan sağlık yardımlarından;
(b) Bu işçiler yetkili Devlet ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, yetkili kurum tarafından bu kurumun
uyguladığı mevzuata göre verilen geçici işgöremezlik ödeneklerinden;
yararlanırlar.
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Şu kadar ki, yetkili kurumla ikamet yerindeki kurum arasında varılacak anlaşma ile geçici işgöremezlik
ödenekleri, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından verilebilir.
2. Ödenekler, hudut işçilerine de yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum tarafından, bu işçiler yetkili
Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına göre verilebilir.
3. Hudut işçisi olmayıp haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve yetkili Devlet ülkesinde geçici
olarak ikamet eden işçiler, geçici olarak bulundukları bu ülkeye gelmeden önce yardımlardan yararlanmaya başlamış olsalar dahi, yetkili Devlet ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına
göre yardıma hak kazanırlar.
4. Haklarında bu madde hükümleri uygulanan işçilerden ikametgâhlarını yetkili Devlet ülkesine nakledenler, ikametgâhlarını nakletmeden önce yardımlardan yararlanmaya başlamış olsalar dahi, bu Devlet
mevzuatına göre yardıma hak kazanırlar.
Madde 39
Yetkili Devletin ülkesinden başka bir Âkit Tarafın ülkesinde, işe gidişgelişte meydana gelen bir kaza yetkili
Devlet ülkesinde meydana gelmiş gibi kabul edilir.
Madde 40
1. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçilerden:
(a) Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet edenler veya
(b) Yetkili kurum tarafından yapılması gereken yardımlara hak kazandıktan sonra bu kurum tarafından yetkili Devlet ülkesinden ikamet ettikleri diğer bir Âkit Taraf ülkesine dönmelerine veya
ikametgâhlarını yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine nakletmelerine izin verilenler, veyahut
(c) Durumlarının gerektirdiği tedaviyi görmek üzere yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf
ülkesine gitmelerine yetkili kurum tarafından izin verilenler:
(i) Yetkili kurum hesabına, ikametgâhın veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum tarafından, bu işçiler kendisine bağlı sigortalılarmış gibi, yetkili Devletin mevzuatında belirtilen süreyi aşmamak üzere, bu kurumun uyguladığı mevzuata göre yapılan sağlık yardımlarından,
(ii) Bu işçiler sanki yetkili Devlet ülkesindeymişler gibi, yetkili kurum tarafından, kendi uyguladığı mevzuata göre ödenen para yardımlarından, yararlanırlar. Şu kadarki, yetkili kurumla
ikametgâhın veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum arasında varılacak anlaşma ile
para yardımları, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından ödenebilir.
2. (a) Yukarıdaki paragrafın (b) bendinde belirtilen izin talebi, yalnız yer değiştirilmesinin işçinin sağlık
durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye sokabileceği anlaşıldığı takdirde reddolunabilir.
(b) Yukarıdaki paragrafın (c) bendinde belirtilen izin talebi, işçinin ikamet ettiği ülkede gerekli tedavi
yapılamadığı zaman reddedilemez.
Madde 41
38. ve 39. maddelerin 1. paragraflarında öngörülen hallerde iki veya daha fazla Âkit Tarafın yetkili makamları protezlerle önemli protez araç ve gereçlerinin ve büyük önem taşıyan diğer sağlık yardımlarının
sağlanmasının yetkili kurum tarafından izin verilmesi şartına bağlı bulunması hususunda anlaşmaya varabilirler.
Madde 42
1. Yetkili Devletin mevzuatına göre, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan işçinin ikametgâhına
veya hastaneye kadar olan nakil masraflarının ödenmesi gerektiği takdirde, bu işçi için ikamet ettiği
diğer bir Âkit Taraf ülkesinde yapılan aynı nitelikteki masraflar, daha önce bu hususta izin verilmiş olması şartiyle, bu masrafları haklı gösteren nedenler de nazara alınarak, yetkili kurum tarafından kendi
uyguladığı mevzuata göre ödenir.
2. Yetkili Devletin mevzuatına göre, ölen bir işçinin cenazesinin gömüleceği yere kadar götürülmesi için
yapılan yol masraflarının ödenmesi gerekiyorsa, işçinin ikamet ettiği diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ölümü halinde yapılan aynı nitelikteki masraflar da yetkili kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata
göre ödenir.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır. Bu hükümlerin kimler
hakkında uygulanacağı ve taşıma masraflarının ilgili Âkit Taraflar arasında ne şekilde bölüşüleceği bu
anlaşmalarla belirtilir.
Madde 43
1. İşçinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası yoksa, veya yürürlükte böyle bir sigorta rejimi var da sağlık yardımlarını yapacak bir kurum bulunmuyorsa, bu yardımlar
sürekli veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerde hastalık halinde sağlık yardımı yapmakla yükümlü
kurum tarafından sağlanır.
2. Yetkili Devletin mevzuatına göre, sağlık yardımlarının yalnız işveren tarafından kurulan sağlık tesisle941
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rinde bir ücret ödemeksizin sağlanmış olması halinde, 38. ve 40. maddelerin 1. paragraflarında belirtilen hallerde yapılan yardımlar işveren tarafından kurulan sağlık tesisinde yapılmış sayılır.
3. Yetkili Devletin mevzuatında işverenlerin sorumluluğuna ilişkin bir sigorta rejiminin yürürlükte bulunduğuna dair bir hüküm bulunması halinde, 38. ve 40. maddelerin 1. paragraflarında belirtilen hallerde
yapılan sağlık yardımlarının yetkili kurumun isteği üzerine yapılmış olduğu kabul edilir.
4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatında işgöremezlik derecesinin tespitinde daha önce meydana gelmiş
olan iş kazalarının veya meslek hastalıklarının nazara alınacağına dair açık veya zımni bir hüküm varsa, bu Tarafın yetkili kurumu, bu amaçla, diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre evvelce iş
kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilmiş bulunan kazalar ile hastalıkları da, kendi uyguladığı
mevzuata göre meydana gelmiş iş kazası veya meslek hastalığı olarak nazara alır.
Madde 44
1. Sürekli veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre, bu
yerde yürürlükte bulunan iki veya daha fazla iş kazalarıyle meslek hastalıkları sigortası rejimi varsa,
38. ve 40. maddelerin 1. paragraflarında belirtilen hallerde yapılacak sağlık yardımları genel sigorta
rejimi hükümlerine göre, bu yerde yürürlükte olan böyle bir sigorta rejimi yoksa, sanayi işçilerini kapsayan sigorta rejimi hükümlerine göre sağlanır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımlar için azamî bir süre tespit edilmişse, bu mevzuatı
uygulayan kurum, gerektiğinde, ayni iş kazası veya meslek hastalığı vakası nedeniyle diğer herhangi
bir Âkit Tarafın kurumunca daha önce yapılmış olan sağlık yardımları süresini de nazara alır.
Madde 45
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama kazançları esas alınarak hesaplanması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu bu ortalama kazançları yalnız sözkonusu mevzuata göre geçen süre içinde kayda geçmiş olan kazançları esas alarak tespit eder.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının sabit kazançlar esas alınarak hesaplanması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu yalnız sözkonusu mevzuata göre geçen sürelerde elde
edilen sabit kazançları veya, gerektiğinde, ortalama sabit kazançları nazara alır.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımları miktarının aile fertleri sayısına göre değişik
olması gerektiği takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile
fertlerini de, birinci Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, nazara alır.
Madde 46
1. Meslek hastalığına tutulan bir işçi iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre böyle bir hastalığa
sebep olabilecek bir işte çalışmışsa bu işçinin veya hak sahibi kimselerinin yararlanmaya hak kazanabileceği yardımlar, gerektiğinde bu maddenin 2., 3. ve 4. paragrafları hükümleri de sözkonusu Âkit
Taraflardan şartlarını yerine getirdikleri sonuncusunun mevzuatına göre sağlanır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, meslek hastalıkları nedeniyle yapılacak yardımlardan yararlanılması anılan hastalığın ilk defa bu Âkit Tarafın ülkesinde müşahade edilmiş olması şartına bağlı ise,
bu hastalığın ilk defa diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde teşhis edilmiş olması halinde de bu şart yerine
getirilmiş sayılır.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatında meslek hastalığı nedeniyle yardımlardan yararlanma hakkının
doğması anılan hastalığın, bu hastalığa sebep olabilecek son işin bitiminden sonra belirli bir süre içinde
teşhis edilmiş olması şartına bağlı olduğu açık olarak veya zımnen ifade edilmişse, bu Tarafın yetkili
kurumu, bu son işin yapıldığı zamanı tespit ederken, diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre
yapılan aynı nitelikteki işleri de, birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre yapılmış gibi, gereken ölçüde,
nazara alır.
4. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, meslek hastalığı nedeniyle yapılan yardımlardan yararlanma
hakkının doğması anılan hastalığa sebep olabilecek işin belirli bir süre yapılmış olması şartına açık
olarak veya zımnen bağlanmış ise, bu Tarafın yetkili kurumu, sürelerin birleştirilmesi amacıyle, diğer
herhangi bir Âkit Tarafın ülkesinde bu türlü işlerin yapıldığı süreleri, gereken ölçüde, nazara alır.
5. Bu maddenin 3. ve 4. paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu
Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılması şartına bağlıdır. Bu anlaşmalarda, özellikle,
anılan hükümlerin hangi meslek hastalıkları hakkında uygulanacağı ve yardım tutarlarının ilgili Âkit
Taraflar arasında ne şekilde bölüşüleceği belirtilir.
Madde 47
Meslek hastalığına tutulmuş olan bir işçinin Âkit Taraflardan birinin kurumunca yapılan yardımlardan daha
önce yararlanmış veya halen yararlanmakta olması ve durumunun ağırlaşması üzerine diğer bir Âkit Tarafın kurumundan yardım talebinde bulunması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
(a) İşçi ikinci Âkit Tarafın mevzuatına göre, hastalığına veya hestalığının ağırlaşmasına sebep olabilecek bir
işte çalışmamışsa, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu hastalığın ağırlaşmasını da nazara alarak yapılan
sağlık yar dımlarının masraflarını kendi uyguladığı mevzuata göre öder.
(b) İşçi, ikinci Âkit Tarafın mevzuatına göre böyle bir işte çalışmışsa, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu has942
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talığın ağırlaşmasını nazara almaksızın, kendi uyguladığı mevzuata göre yapılan yardımların masrafını
öder; İkinci Âkit Tarafın yetkili kurumu, hastalık bu Tarafın mevzuatına göre meslek hastalığı olarak
kabul edilmiş olsaydı bu kurumun uyguladığı mevzuata göre hastalık ağırlaşmadan önce yapılacak
yardımın miktarı ne olacak idiyse, bu miktarla hastalık ağırlaştıktan sonra yapılması gereken yardım
miktarı arasındaki farka eşit bir ek yardım yapar.
Madde 48
1. Yetkili kurum 38. ve 40. maddelerin 1. paragrafları hükümlerine göre kendi hesabına yapılan sağlık
yardımları masraflarını ödemek zorundadır.
2. Yukarıdaki paragrafta öngörülen ödemelerin ne şekilde ve hangi esaslara göre yapılacağı Âkit Tarafların
yetkili makamları arasında varılacak anlaşmalarla tespit edilir.
3. İki veya daha fazla Âkit Taraf, kendi denetimlerine tabi kurumlar arasında böyle bir hesaplaşma yapılmasına gerek olmadığı hususunda anlaşmaya varabilirler.
Kısım 4
Ölüm (Ödenekleri)
Madde 49
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, ölüm ödeneğinden yararlanma hakkının doğması, korunması
veya yeniden kazanılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olan hallerde, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına
göre geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz
sigortada onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen sigortalılık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, ölüm ödeneğinden yararlanma hakkının doğması, korunması
veya yeniden kazanılması ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı olan hallerde, bu mevzuatı
uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre
geçen sigortalılık süreleriyle, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigortada
onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladığı mevzuata göre geçen ikamet süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır.
Madde 50
1. Bir kimsenin yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ölmüş olması halinde, ölüm, yetkili
Devlet ülkesinde vuku bulmuş sayılır.
2. Haksahibi kimse yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olsa dahi, yetkili
kurum kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanması gereken ölüm ödeneğini verir.
3. Ölümün bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelmiş olması halinde de bu maddenin
yukarıdaki paragrafları hükümleri uygulanır.
Kısım 5
İşsizlik
Madde 51
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla
sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık, çalışma
ve meslekî faaliyet sürelerini, birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleriymiş gibi,
gereken ölçüde, nazara alır; Şu kadarki, bu süreler çalışma veya meslekî faaliyet süreleri olduğu ve
son olarak sözkonusu edilen mevzuata göre geçtiği takdirde, sigortalılık süreleri olarak kabul edilirler.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının doğması, korunması veya yeniden kazanılması çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu mevzuatı
uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına
göre geçen sigortalılık, çalışma veya meslekî faaliyet sürelerini birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre
geçmiş çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet süreleriymiş gibi, gereken ölçüde nazara alır.
3. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların yapılması özel bir sigorta rejimi kapsamına
giren bir işte geçen sigortalılık sürelerinin tamamlanması şartına bağlı ise, bu yardımların yapılması
için diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre yalnız muadil sigorta rejiminde, böyle bir sigorta
rejimi yoksa, aynı işte geçen süreler nazara alınır. Bu suretle geçen süreler nazara alınmış olmakla beraber, ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanmak için gerekli şartları yerine getirmemişse, bu süreler
genel sigorta rejimine göre yapılan yardımların, sağlanmasında nazara alınır.
4. 53. maddenin 1. paragrafının (a) (ii) ve (b) (ii) bentlerinde belirtilen haller müstesna, bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerinin uygulanması, hangi Âkit Tarafın mevzuatına göre yardım talebinde
bulunulmuşsa, ilgili kimsenin son olarak o Âkit Tarafın mevzuatına tabi bulunması şartına bağlıdır.
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Madde 52
Gerektiğinde 51. madde hükümleri de gözönünde bulundurularak Âkit Taraflardan birinin mevzuatına
göre yardım hakkının doğması için çalışma meslekî faaliyette bulunma veya ikamet süreleri bakımından
gereken şartları yerine getirmiş olup ikametgâhlarını diğer bir Âkit Taraf ülkesine nakletmiş bulunan işsiz
işçiler, ikametgâhlarını naklettikleri tarihten başlayarak otuz gün içinde yeni ikâmet ettikleri yerdeki kurumdan talepte bulunmak şartiyle,bu bakımdan ikinci Âkit Taraf mevzuatına göre yardım hakkının doğması
için gerekli şartları yerine getirmiş sayılırlar. Yardımlar, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu hesabına ikâmet
yerindeki kurum tarafından bu kurumun uyguladığı mevzuata göre sağlanır.
Madde 53
1. 52. madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, son olarak çalıştığı sırada yetkili Devlet ülkesinden başka
bir Âkit Taraf ülkesinde ikâmet eden işsiz bir işçi aşağıdaki hükümlere göre yardımlardan yararlanır:
(a) (i)
Çalıştığı müessesedeki işsizliği kısmî veya arızî olan bir hudut işçisi, yetkili Devletin ülkesinde
oturuyormuş gibi, gerektiğinde 51. madde hükümleri de nazara alınarak, bu Devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanır; yapılan bu yardımların tutarı yetkili kurum tarafından
ödenir.
(ii) Tam işsiz olan bir hudut işçisi, gerektiğinde, 51. madde hükümleri de nazara alınarak, hangi
Âkit Tarafın ülkesinde ikâmet ediyorsa sanki son çalışmasında bu Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu mevzuata göre yardımlardan yararlanır; bu yardımların tutarı ikâmet yerindeki
kurum tarafından ödenir.
(b) (i) Kısmen veya arızî olarak veyahut tamamen işsiz kalan ve yetkili Devletin ülkesindeki işverenin veya İş ve İşçi Bulma Kurumunun emrine amade bulunan, ancak hudut işçisi olmayan bir
işçi, gerektiğinde 51. madde hükümleri de nazara alınarak, yetkili Devlet ülkesinde ikâmet
ediyormuş gibi, bu Devletin mevzuatına göre yardımlardan yararlanır; bu yardımlar tutarı
yetkili kurum tarafından ödenir.
(ii) Tam işsiz olan ve ikamet ettiği veya döndüğü Âkit Taraf ülkesindeki İş ve İşçi Bulma Kurumunun emrine amade, bulunan, ancak hudut işçisi olmayan bir işçi, gerektiğinde 51. madde
hükümleri de nazara alınarak, son çalışması sırasında bu Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu
mevzuata göreyardımlardan yararlanır; bu yardımların tutarı ikamet yerindeki kurum tarafından ödenir.
(iii) Bununla beraber, bu paragrafın (b) (ii) bendinde belirtilen işçinin son olarak mevzuatına tabi
bulunduğu Âkit Tarafın yetkili Kurumunca yapılan yardımlardan yararlanma hakkı doğmuşsa,
bu işçi, ikâmetgâhını bu paragrafın (b) (ii) bendinde sözkonusu edilen Âkit Tarafın ülkesin
nakletmiş gibi,
52. madde hükümlerine göre yardımlardan yararlanır.
2. İşsiz kalan bir işçinin, yukarıdaki paragrafın (a) (i) veya (b) (i) bendi hükümlerine göre yardımlardan
yararlanma hakkı devam ettiği sürece ülkesinde ikâmet ettiği Âkit Tarafın mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı doğmaz.
Madde 54
52. maddede ve 53. maddenin 1. paragrafının (b) (iii) bendinde belirtilen hallerde ikâmet yerindeki kurum
tarafından uygulanan mevzuata göre yardımlar için azamî bir süre tespit edilmişse, anılan kurum, gerektiğinde, yardım hakkının doğduğu son olarak tespit edilen tarihten sonra diğer bir Âkit Tarafın kurumunca
yapılan yardım süresini nazara alabilir.
Madde 55
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların eski kazançlar tutarı esas alınmak suretiyle hesaplanması gerektiği takdirde, bu mevzuatı uygulayan kurum, ilgili işçinin yalnız bu Âkit Taraf ülkesinde son çalışması sırasında elde ettiği kazançları, ancak bu ülkedeki son çalışması dört haftadan azsa,
diğer bir Âkit Taraf ülkesindeki son işinin muadili veya benzeri için ikâmet yerinde ödenen normal
ücreti nazara alır.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım miktarının aile fertlerinin sayısına göre değişik olması
gerektiği takdirde, bu mevzuatı uygulayan kurum diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikâmet eden aile fertlerini de birinci Âkit Tarafın ülkesinde ikâmet ediyorlarmış gibi, nazara alır.
3. İkamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata göre, yapılan yardım süresinin geçen staj sürelerine
bağlı olması halinde, yardım süresi, duruma göre 51. maddenin 1. veya 2. paragrafı hükümleri gözönünde bulundurularak,
tespit edilir.
Madde 56
1. 52-54. maddeler hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında, uygun özel uygulama usullerini de kapsayan,iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmasına bağlıdır.
2. Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle:
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(a) 52-54. maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanacağı,
(b) Âkit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Âkit Tarafın kurumu hesabına yapılabilecek yardımın
süresi;
(c) Âkit Taraflardan birinin kurumunca diğer bir Âkit Taraf kurumu hesabına yapılan yardım tutarlarının ne şekilde ödeneceği;
belirtilir.
3. İki veya daha fazla Âkit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında böyle bir hesaplaşmanın yapılmayacağı hususunda anlaşmaya varabilirler.
Kısım 6
Aile Yardımları
Madde 57
Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım hakkının doğması çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet
sürelerinin tamamlanmış olması şartına bağlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin
birleştirilmesi için, diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçen çalışma, meslekî faaliyet veya
ikamet sürelerini, bunlar birinci Âkit Tarafın mevzuatına göre geçmiş çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet
süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır.
Madde 58
1. Bu kısmın 1. veya 2. Kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında uygun özel uygulama usullerini de kapsayan iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmasına
bağlıdır.
2. Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle:
(a) 59-62. maddelerin kimler hakkında uygulanacağı;
(b) Aynı süre içinde birden fazla kurum tarafından aynı nitelikteki yardımın yapılmasını önleyen kurallar;
(c) Gerektiğinde sosyal güvenlik sözleşmeleriyle kazanılan hakların nasıl korunacağı;
belirtilir.
Kesim 1
Aile Ödenekleri
Madde 59
1. Bu madde ile 60. maddenin uygulanmasında “çocuklar” terimi, ilgili Âkit Tarafın mevzuatiyle tespit
edilen sınırlar içinde kalmak kaydiyle:
(a) Yardımdan yararlanan kimsenin nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş, tanınmış ve evlât edinilmiş çocukları ile yetim torunları;
(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden ve yardımdan yararlanan kimsenin eşinin aynı konutta birlikte yaşayan nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş, tanınmış ve evlât edinilmiş çocuklarıyle
yetim torunları;
anlamına gelir.
2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olan ve diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden veya
yetiştirilmekte olan çocukları bulunan kimseler, bu çocukları için, çocuklar birinci Âkit Taraf ülkesinde
ikamet ediyorlarmış veya yetiştiriliyorlarmış gibi, bu Tarafın mevzuatına göre sağlanan aile ödeneklerinden yararlanırlar.
3. Bununla beraber, yukarıdaki paragrafta belirtilen halde, aile ödeneklerinin miktarı, ülkesinde çocukların ikamet ettiği veya yetiştirildiği Âkit Tarafın mevzuatına göre sağlanan aile yardımlarının miktariyle
sınırlandırılabilir.
4. Yukarıdaki paragraf hükümlerinin uygulanmasında, ilgili iki mevzuata göre sağlanan aile ödenekleri, yardımdan yararlanan aynı kimsenin çocuklarının toplam sayısı esas alınarak kıyaslanır. Çocuklar
hangi Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlar veya yetiştiriliyorlarsa, o tarafın mevzuatına göre çeşitli
kategorilere giren kimseler için değişik miktarlar üzerinde aile ödeneği verilmesi gerektiği takdirde,
yardımdan yararlanan kimse bu mevzuata tabi olsaydı kendisine ne miktar üzerinden ödeme yapılacak
idiyse bu miktar nazara alınır.
5. 15. maddenin 1. paragrafının (a) bendi kapsamına giren ve çalışmak üzere gönderildiği Âkit Taraf
ülkesine çocuklarıyle birlikte giden bir işçinin beraberindeki çocukları hakkında bu maddenin 3. ve 4.
paragrafları hükümleri uygulanmaz.
6. Kendisine aile ödeneği verilmesi gereken gerçek veya tüzel kişi diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet
etmiş veya geçici olarak bulunmuş olsa dahi, aile ödenekleri bu ödenekten yararlanan kimse hangi Âkit
Tarafın mevzuatına tabi ise, o mevzuata göre verilir.
Madde 60
1. Âkit Taraflardan birinin kurumu hesabına işsizlik yardımı almakta olan ve diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden veya yetiştirilen çocukları bulunan işsiz işçiler, bu çocuklar için, bu sigorta olayı nede945
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niyle verilmesi gereken aile ödeneklerinden, çocuklar birinci Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış
veya yetiştiriliyorlarmış gibi, bu Tarafın mevzuatına göre yararlanırlar.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde 59. maddenin 1, 3, 4 ve 6. paragrafları hükümleri kıyas yolu ile
uygulanır.
Kesim 2
Aile Yardımları
Madde 61
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına tabi kimseler, diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile
fertleri için, bu kimseler bu Tarafın mevzuatına tabiymişler gibi, bu Tarafın mevzuatına göre sağlanan
aile yardımlarından yararlanırlar. Bu yardımlar aile fertlerine, yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki
kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre ödenir.
2. Yukarıdaki paragraf hükümlerine bakılmaksızın, 15. maddenin 1. paragrafının (a) bendinde belirtilen
bir işçi, çalışmak üzere gönderildiği Âkit Taraf ülkesine beraberinde götürdüğü aile fertleri için, tabi
bulunduğu Âkit Taraf mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanmaya hak kazanır. Bu yardımlar,
mevzuatına tabi bulunduğu Âkit Tarafın yetkili kurumunca ödenir.
Bununla beraber, yetkili kurum ile ikamet yerindeki kurum arasında varılacak bir anlaşma ile yardımlar,
yetkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum aracılığı ile de ödenebilir.
Madde 62
Âkit Taraflardan birinin kurumunca yapılması gereken işsizlik yardımlarından yararlanmakta olan işsiz işçiler, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri için, birinci Âkit Tarafın mevzuatında işçinin işsiz
kalması halinde de aile yardımlarının ödeneceğine dair hüküm bulunması şartiyle, ülkesinde aile fertlerinin
ikamet ettiği Âkit Taraf mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanma hakkını kazanırlar. Aile yardımları,
aile fertlerine, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu hesabına, aile fertlerinin ikamet ettikleri yerdeki kurum
tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre ödenir.
Madde 63
1. Bu kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması halinde, Âkit Taraflardan
birinin kurumunca diğer bir Âkit Tarafın kurumu hesabına yapılan yardımlar tutarının ne şekilde ödeneceği 58. maddenin 1. paragrafında sözkonusu edilen iki veya çok taraflı anlaşmalarda belli edilir.
2. İki veya daha fazla Âkit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında böyle bir hesaplaşmanın yapılmıyacağı hususunda anlaşmaya varabilirler.
BÖLÜM IV
Çeşitli Hükümler
Madde 64
1. Âkit Tarafların yetkili makamları:
(a) Bu sözleşmenin uygulanması amacıyle alınan tedbirler ile,
(b) Bu sözleşmenin uygulanmasında etkili olabilecek mevzuat değişiklikleri,
hakkında birbirlerine bilgi verirler.
2. Âkit Tarafların makamları ve kurumları, bu Sözleşmenin uygulanmasında, kendi mevzuatlarının uygulanması sözkonusuymuş gibi, birbirlerine yardım ederler. Anılan makamlar ve kurumlar tarafından
yapılan karşılıklı idari yardımlar, için prensip olarak, bir ücret ödenmez. Bununla beraber, Âkit Tarafların
yetkili makamları bazı masrafların ödenmesi hususunda anlaşmaya varabilirler.
3. Âkit Tarafların makamları ve kurumları, bu Sözleşmenin uygulanmasında, birbirleriyle, ilgili kimselerle
veya bunların temsilcileriyle doğrudan doğruya yazışma yapabilirler.
4. Âkit Taraflardan birinin makamları, kurumları ve yargı organları kendilerine verilen dilekçe veya diğer
belgeleri, diğer bir Âkit Tarafın resmî dilinde yazılmış olması nedeniyle reddedemezler.
Madde 65
1. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın mevzuatının uygulanmasında düzenlenmesi gereken belgeler için tanınmış olan vergi, pul, resim, harç ve kayıt ücreti muafiyeti veya indirimi, diğer bir
Âkit Tarafın mevzuatının veya bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken benzer belgelere de teşmil edilir.
2. Bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken bütün resmî belgelerle diğer her çeşit belgeler
tasdikten veya diğer benzeri formalitelerden muaftır.
Madde 66
1. Yardım talebinde bulunan bir kimse yetkili Devletin ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet
ediyorsa, dilekçesini ikamet yerindeki kuruma tevdi edebilir ve bu işlem muteber sayılır; bu kurum da
dilekçeyi bu dilekçede adları geçen yetkili kurum veya kurumlara gönderir.
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2. Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın bir makamına, kurumuna veya yargı organına belirli bir süre içinde verilmesi gereken bir dilekçe, bir bildirge veya itiraz dilekçesi diğer bir Âkit Tarafın
makamına, kurumuna veya yargı organına aynı süre içinde verilmişse kabul edilir. Bu takdirde, dilekçeyi, bildirgeyi veya itiraz dilekçesini alan makam, kurum veya yargı organı Âkit geçirmeksizin bunu
birinci Âkit Tarafın yetkili makamına, kurumuna veya yargı organına ya doğrudan doğruya veya ilgili
Âkit Tarafların yetkili makamları aracılığı ile gönderir. Bir dilekçenin, bildirgenin veya itiraz dilekçesinin
ikinci Âkit Tarafın bir makamına, kurumuna veya yargı organına verildiği tarih, bu belge üzerinde işlem
yapmaya yetkili makama, kuruma veya yargı organına verilmiş tarih olarak kabul edilir.
Madde 67
1. Âkit Tarafların birinin mevzuatında öngörülen kontrol muayeneleri, bu mevzuatı uygulayan kurumun
talebi üzerine, diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde sürekli veya geçici ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurum tarafından yaptırılabilir. Bu takdirde, kontrol muayeneleri birinci Âkit Tarafın ülkesinde yapılmış
sayılır.
2. Yukarıdaki fıkra hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında
iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır.
Madde 68
1. Bu Sözleşmeye göre, Âkit Taraflardan birinin kurumu diğer bir Âkit Taraf ülkesinde bulunan sigortalıya
veya hak sahibine para yardımı yapmakla yükümlü olduğu takdirde; bu borç birinci Âkit Tarafın parası
ile ifade edilir. Anılan kurumun ikinci Tarafın parasiyle ödemede bulunmasiyle de bu yükümlülükten
kurtulduğu kabul edilir.
2. Bu Sözleşmeye göre, Âkit Taraflardan birinin kurumu diğer bir Âkit Taraf kurumunca yapılan yardımların tutarını ödemek zorunda ise, bu borç ikinci Âkit Tarafın parasiyle ifade edilir. İlgili Âkit Taraflar
Başka ödeme şekilleri üzerinde anlaşmış olmadıkça, birinci kurumun, borcunu bu para ile ödemek
suretiyle, borcundan kurtulduğu kabul edilir.
3. Bu Sözleşmenin uygulanması sonucu yapılması gereken para transferleri, transfer tarihinde ilgili Âkit
Taraflar arasında yürürlükte bulunan bu konudaki anlaşmalara göre yapılır. Böyle bir anlaşma yoksa,
transferlerin yapılması için gerekli tedbirler anılan Taraflar arasında varılacak ortak bir anlaşma ile tespit edilir.
Madde 69
1. Âkit Taraflardan birinin kurumuna ödenmesi gereken primlerin hesabında, gerektiğinde, diğer herhangi bir Âkit Taraf ülkesinde elde edilen gelirler de nazara alınır.
2. Âkit Taraflardan birinin kurumuna ödenmesi gereken primler diğer bir Âkit Taraf ülkesinde, bu ülkede
muadil bir kuruma ödenmesi gereken primlerin geri alınmasında uygulanan idare usullerine göre ve
verilen garanti ve imtiyazlara tabi olarak geri alınabilir.
3. Bu maddenin 1. ve 2. paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması,
bu Taraflar arasında yapılacak iki veya çok taraflı anlaşmalara bağlıdır. Bu anlaşmalarda iadenin kanuni
usulleri de öngörülebilir.
Madde 70
1. Bir kimse, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde sebep olunan veya
meydana gelen bir kaza nedeniyle yardım görmekte ise, yardımları sağlamakta olan kurumun, zararı
tazmin etmekle yükümlü üçüncü kişilere karşı olan hak talepleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir:
(a) Anılan kurumun, hakkında uygulanan mevzuata göre, üçüncü kişilere karşı hak iddiasında bulunabilecek olan sigortalının veya hak sahibinin yerine geçmesi halinde, bu durum diğer bütün Âkit
Taraflarca tanınır.
(b) Anılan kurumun üçüncü kişilere karşı doğrudan doğruya hak iddiasında bulunabilmesi halinde de
bu hakkı diğer bütün Âkit Taraflarca tanınır.
2. Yukarıdaki paragraf hükümlerinin iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına bağlıdır.
3. Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesinde işe gidiş gelişte bir işkazasının meydana gelmiş
olması halinde, işverenlerin veya temsilcilerinin sorumluluğunun ne olacağını gösteren kurallar ilgili
Âkit Taraflar arasında yapılacak anlaşmalarda tespit edilir.
Madde 71
1. Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Âkit Taraf arasında çıkacak anlaşmazlıklar, ilk önce anlaşmazlığa Taraf olanlar arasında müzakere yolu ile çözümlenir.
2. Anlaşmazlığa Taraf olanlardan biri bütün Âkit Tarafları ilgilendirecek nitelikte bir sorunun sözkonusu
olduğu kanısına varırsa anlaşmazlığa Taraf olanlar birlikte, bu mümkün olmadığı takdirde, Taraflardan
biri sorunu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine arz eder ve Bakanlar Komitesi de altı ay içinde bu
sorun hakkındaki görüşünü bildirir.
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3. Duruma göre, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen müzakerelerin başlaması için vaki talep tarihinden itibaren altı ay içinde veya Bakanlar Komitesinin görüşünün Âkit Taraflara bildirildiği tarihten itibaren üç ay içinde anlaşmazlığın çözümlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılırsa, anlaşmazlığın çözümlenmesi, anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin talebi üzerine, hakeme havale edilir. Talepte bulunan
Taraf hakeme havale etmeyi tasarladığı hususun konusunu ve talebinin gerekçesini Avrupa Konseyi
Genel Sekreterinin aracılığı ile diğer Tarafa bildirir.
4. Anlaşmazlığa Taraf olanlar aksine bir anlaşmaya varmamışlarsa, hakem, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir. Hakem, anlaşmazlığa Taraf olanların vatandaşı olamıyacağı gibi,
kanunî ikametgâhı da bu Tarafların ülkesinde bulunamaz ve bunlar tarafından istihdam edilmiş veya
başka bir sıfatla bu olayla ilgilendirilmiş bir kimse olamaz.
5. Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Başkanı bu tayini yapmaktan
çekinirse veya anlaşmazlığa Taraf olanlardan birinin vatandaşı ise, hakem, tayini yapmaktan çekinmiyen veya anlaşmazlığa Taraf olanlardan birinin vatandaşı olmayan Mahkemenin İkinci Başkanı veya en
kıdemli Üyesi tarafından tayin edilir.
6. Anlaşmazlığın çözümlenmesi için Taraflar arasında özel bir uzlaşmaya veya yeter derecede kesin bir
anlaşmaya varılamazsa, hakem, Devletler Hukukunun genel prensiplerini de gözönünde bulundurarak,
bu Sözleşme hükümlerine göre karar verir.
7. Hakemin kararı bağlayıcıdır ve kesindir.
Madde 72
1. İlgili Âkit Taraflardan herbirinin mevzuatının özel uygulama şekilleri VII numaralı Ek’te belirtilir.
2. İlgili Âkit Taraflardan herbiri, 81. maddenin 1. paragrafı gereğince, VII numaralı Ek’te yapılacak bütün
değişiklikler hakkında bilgi verir. Bu bilgi, değişiklik eğer yeni bir mevzuatın kabulü sonucu yapılmışsa,
mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, mevzuatın bu Sözleşmenin onay lanması tarihinden önce yayınlanmış olması halinde ise onay tarihinde verilir.
Madde 73
1. 1. maddenin (b) bendinde, 3. maddenin 1. paragrafında, 6. maddenin 3. paragrafında, 8. maddenin 4.
paragrafında, 9. maddenin 2. paragrafında, 11. maddenin 3. paragrafında ve 72. maddenin 1. paragrafında belirtilen Ek’ler ve bu Ek’lerde sonradan yapılacak değişiklikler bu Sözleşmenin ayrılmaz birer
parçasıdır.
2. 81. maddenin 2. paragrafının (d) bendi gereğince yapılan ihbar tarihinden itibaren üç ay için Âkit Taraflardan veya Sözleşmeyi imza eden Devletlerden hiçbiri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderdiği
bir bildirge ile itirazda bulunmadığı takdirde, yukarıdaki paragrafta belirtilen Ek’lerde yapılan bütün
değişiklikler kabul edilmiş sayılır.
3. Genel Sekretere böyle bir itirazda bulunulması halinde, sorun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından tespit edilen usule göre çözümlenir.
BÖLÜM V
Geçici ve Son Hükümler
Madde 74
1. Bu Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için ilgili Âkit Taraf veya Âkit Taraflar lehine hiçbir
hak doğurmaz.
2. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen bütün
sigortalılık süreleriyle, gereken hallerde, çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet süreleri bu Sözleşmeden doğan hakların tespitinde nazara alınır.
3. Bu maddenin 1. paragrafı hükmü saklı kalmak şartıyle, bir sigorta olayı bu Sözleşme yürürlüğe girdiği
tarihten önce meydana gelmiş olsa dahi, bu Sözleşmeye göre, bu olay nedeniyle bir hak doğabilir.
4. İlgili kimsenin milliyeti, veya yardımları yapmakla yükümlü kurumun bulunduğu ülkeden başka bir Âkit
Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması nedeniyle yapılmayan veya durdurulan yardım, daha önce tasfiye
edilmiş olan haklar toptan ödeme yapılmasına yol açmış olmadıkça, bu kimsenin talebi üzerine, bu
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sağlanır veya durdurulan yardımın yeniden ödenmesine başlanır.
5. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendilerine aylık veya gelir bağlanmış olan ilgili kimselerin hakları, istekleri üzerine, bu Sözleşme hükümleri de nazara alınarak, yeniden gözden geçirilir. Bu
haklar re’sen de gözden geçirilebilir. Böyle bir gözden geçirme hiçbir suretle ilgili kimseye daha önce
tanınmış olan hakların azaltılmasına yol açmaz.
6. Bu maddenin 4. veya 5. paragrafında sözkonusu olan talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten
başlayarak iki yıl içinde yapılmışsa, Sözleşme hükümlerine göre doğan hakların verilmesine bu tarihten
itibaren başlanır ve herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatında yer alan hakkın zaman aşımı ile düşeceğine
ilişkin hükümler ilgili kimselere karşı dermeyan edilemez.
7. Bu maddenin 4. veya 5. paragrafında sözkonusu edilen talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayan iki yıllık süre geçtikten sonra yapılmışsa, zaman aşımı nedeniyle veya başka nedenle
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düşmemiş olan hakların, ilgili Âkit Tarafın mevzuatında daha elverişli hükümler yoksa, talep tarihinden
itibaren ödenmesine başlanır.
Madde 75
1. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık bulundurulur. Sözleşme onaylanır veya
kabul edilir. Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir.
2. Bu Sözleşme, üçüncü onaylama veya kabul belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen üçüncü ayın birinci
günü yürürlüğe girer.
3. Bu Sözleşmeyi sonradan onaylayan veya kabul eden mümzi Devlet için bu Sözleşme, bu Devletlerin
onaylama veya kabul belgesini tevdi ettiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 76 (*)
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere, ihtiyarlık, Malûliyet ve Ölüm halleri dışında
kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol ile İhtiyarlık, Malûliyet ve Ölüm
hallerine müteallik Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol hükümleri Âkit
Taraflar arasındaki ilişkilerde uygulanmaz.
Madde 77
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey üyesi
olmayan herhangi bir Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet edebilir. Ancak bunun için Sözleşmeyi
onaylayan veya kabul eden Konsey üyesi Devletlerin bu davet kararını oybirliğiyle almış olmaları şarttır.
2. Katılma, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiiyle gerçekleşir ve tevdi edildiği
tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 78
1. Bu Sözleşme süresiz yürürlükte kalır.
2. Âkit Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşmeyi, kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten beş yıl sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildiri göndermek suretiyle, feshedebilir.
3. Fesih, bu bildirinin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder.
Madde 79
1. Sözleşmenin feshedilmiş olması halinde, bu Sözleşme hükümlerine göre kazanılmış olan bütün haklar
muhafaza edilir.
2. Sözleşmenin feshinden önce geçen sürelerle ilgili olarak kazanılma yolunda olan haklar Sözleşmenin
feshi nedeniyle düşmez; bu hakların sonradan ne suretle muhafaza edileceği anlaşma yolu ile, böyle
bir anlaşma bulunmaması halinde, ilgili kurumun uyguladığı mevzuata göre tespit edilir.
Madde 80
1. Bu Sözleşmenin uygulanması Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık bulundurulan Ek Anlaşma hükümlerine göre, düzenlenir.
2. Âkit Taraflar, veya bu Tarafların Anayasa hükümleri cevaz verdiği takdirde bunların yetkili makamları,
bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli diğer bütün tedbirleri alırlar.
3. Onaylama veya kabul belgesinin tevdii tarihinden sonra olmak üzere, Sözleşmeyi onaylayan veya kabul eden mümzi Devletlerden herhangi biri aynı zamanda Ek Anlaşmayı da, ya onaylamak veya kabul
etmek veyahut onaylama veya kabul bakımından bir ihtirazî kayıtta bulunmadan, imzalamak zorundadır.
4. Bu Sözleşmeye katılan herhangi bir Devlet aynı zamanda Ek Anlaşmaya da katılmak zorundadır.
5. Bu Sözleşmeyi fesheden herhangi bir Âkit Taraf aynı zamanda Ek Anlaşmayı da feshetmek zorundadır.
Madde 81
1. 1. maddenin (b) ve (w) bentlerinde, 3. maddenin 2. paragrafında, 6. maddenin 5. paragrafında, 7.
maddenin 2. paragrafında, 8. maddenin 5. paragrafında, 9. maddenin 3. ve 4. paragraflarında, 11.
maddenin 4. paragrafında ve 72. maddenin 2. paragrafında sözkonusu edilen bildiriler veya bildirgeler
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilir.
2. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Âkit Taraflara, Mümzi Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne, bir ay içinde,
(a) İmza işlemi ile birlikte onaylama, kabul veya katılma belgelerinin tevdii;
(b) 75. madde ile 77. madde hükümlerine göre bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih;
(c) 76. maddenin 2. paragrafı hükmüne göre sözleşmenin feshine ilişkin bildiri ile feshin yürürlüğe
girdiği tarih;
(d) Bu maddenin 1. paragrafı hükümlerine göre alınan herhangi bir bildiri veya bildirge;
hakkında bilgi verir.
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Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıdaki hususları tasdi zımmında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Bu Sözleşme, 14 Aralık 1972 tarihinde Paris’te Fransızca ve İngilizce olarak ve her iki metin aynı derecede
geçerli olmak üzere, tek nüsha olarak düzenlenmiş olup bu nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklanır ve
Genel Sekreter bunun tasdikli birer örneğini Sözleşmeyi imza eden Devletlerle sonradan katılan Devletlere
gönderir.
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EK I
(1. maddenin (b) bendi)
Âkit Tarafların Ülkelerinin ve Vatandaşlarının Tanımlanması
Avusturya
Ülke
Vatandaşlar
Belçika
Ülke
Vatandaşlar

: Belçika ülkesi,
: Belçika vatandaşlığını haiz kimseler.

Kıbrıs
Ülke
Vatandaşlar

: Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi,
: Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları.

Danimarka
Ülke
Vatandaşlar

: Faröe Adaları ve Groenland dışında kalan Danimarka ülkesi
: Danimarka vatandaşlığını haiz kimseler.

Fransa
Ülke
Vatandaşlar

: Avusturya ülkesi,
: Avusturya Vatandaşlığını haiz kimseler.

: Fransız Cumhuriyetinin Avrupada ve denizaşırı yerlerde mülkî taksimatın
bulunduğu ülke (Guadaloupe, Güyan, Martinik ve Reunion).
: Fransız vatandaşlığını haiz kimseler.

Federal Almanya Cumhuriyeti
Ülke
: Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunun yürürlükte bulunduğu
ülke.
Vatandaşlar
: Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunda tanımlanan Almanlar.
İzlanda
Ülke
Vatandaşlar
İrlanda
Ülke
Vatandaşlar

: İrlanda Hükümetinin hakimiyetine tabi ülke.
: İrlanda vatandaşlığını haiz kimseler.

İtalya
Ülke
Vatandaşlar

: İtalya ülkesi,
: İtalyan vatandaşlığını haiz kimseler.

Lüksenburg
Ülke
Vatandaşlar

: Büyük Lüksenburg Dükalığının ülkesi,
: Lüksenburg vatandaşlığını haiz kimseler.

Malta
Ülke
Vatandaşlar

: Malta ülkesi ve Malta’ya tabi topraklar
: Malta vatandaşları

Hollanda
Ülke
Vatandaşlar

: Hollanda Krallığının Avrupa’daki ülkesi
: Hollanda vatandaşlığını haiz kimseler.

Norveç
Ülke

: İzlanda ülkesi,
: İzlanda Vatandaşlığını haiz kimseler.

Vatandaşlar

: Spitzberg, Jan Mayen ve Norveç’e tabi diğer topraklarıda içinealan Norveç Krallığının ülkesi.
: Norveç vatandaşlığını haiz kimseler.

İsveç
Ülke
Vatandaşlar

: İsveç Krallığı ülkesi
: İsveç vatandaşlığını haiz kimseler.

İsviçre
Ülke
Vatandaşlar

: İsviçre Konfederasyonu ülkesi
: İsviçre vatandaşlığını haiz kimseler.
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Türkiye
Ülke
Vatandaşlar
Birleşik Krallık
Ülke

Vatandaşlar

: Türkiye ülkesi,
: Türk vatandaşlığını haiz kimseler.
: Milletlerarası ilişkilerinde Birleşik Krallığın sorumlu olduğutopraklar dışında kalan Man Adası, Jersey, Guernesey ve Alderney dahil Büyük Britanya
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının ülkesi.
: Birleşik Krallık ve sömürgeleri vatandaşları.
EK II
(3. maddenin 1. paragrafı)
Haklarında bu Sözleşmenin uygulandığı mevzuat ve rejimler

Bu Ek’in, belirli kanunların bir listesini ihtiva etmiş olması halinde, bu kanunları bir araya getiren,
değiştiren, tamamlayan ve yürürlüğe koyan bütün kanunî mevzuatı da kapsamına aldığı kabul edilir.
Avusturya:
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm);
(b) İşçilerin emeklilik sigortası;
(c) Müstahdemlerin emeklilik sigortası;
(d) Madencilerin emeklilik sigortası;
(e) Kendi hesabına ticaret işleriyle meşgul olan kimselerin emeklilik sigortası;
(f) Tarım ve orman işlerinde kendi hesabına çalışan kimselerin emeklilik sigortası;
(g) Noterlerin sigortası;
(h) İşkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası;
(i) İşsizlik sigortası;
(j) Aile ödenekleri; ile ilgili mevzuat.
Belçika:
(a) Hastalık ve malûllük sigortası (hastalık, analık, malûllük ve ölüm):
(i) İşçiler hakkında uygulanan sigorta rejimleri (işçiler, müstahdemler,
maden işçileri ve kamu sektöründe çalışanlar),
(ii) Ticaret gemilerinde çalışan gemi adamları hakkında uygulanan sigorta rejimleri;
(iii) Kendi hesabına çalışanlar hakkında uygulanan sigorta rejimleri (hastalık sigortası);
(b) Emekli ve ölüm aylıkları:
(i) İşçiler hakkında uygulanan sigorta rejimleri (işçiler müstahdemler, maden işçileri, ticaret
gemilerinde çalışan gemi adamları);
(ii) Kendi hesabına çalışanlar hakkında uygulanan sigorta rejimi
(c) İşkazaları sonucu meydana gelen zararların tazmini;
(i) Genel olarak işçiler hakkında uygulanan sigorta rejimi,
(ii) Gemi adamları hakkında uygulanan sigorta rejimi;
(d) Meslek hastalıkları sonucu meydana gelen zararların tazmini;
(e) Elinde olmayarak işsiz kalanlara yapılan yardımların organizasyonu;
(f) İlgili mevzuata göre yapılan doğum yardımları dışında kalan ve işçilere, işverenlere ve işçilerden gayrı
kimselere yapılan aile ödenekleri yardımları; ile ilgili mevzuat.
Kıbrıs:
(a) Sosyal Sigorta (Hastalık, işsizlik, analık, dul, yetim, yaşlılık ve ölüm; işkazalariyle meslek hastalıkları
halinde ücretsiz yapılan sağlık yardımları ile para yardımları);
(b) Pnömokonyosun sebep olduğu zararların tazmini (Pnömokonyosun sebep olduğu meslek hastalığı veya
ölüm nedeniyle yapılan para yardımları);
ile ilgili mevzuat.
Danimarka:
Milli Hastalık Sigortasına ilişkin 10 Haziran 1960 tarihli ve 239 sayılı Kanun (hastalık ve analık)
Yaşlılık Aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 218 sayılı Kanun.
Malûllük Aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Kanun.
Dul Aylıklarıyle dullara yapılan sosyal yardımlara ilişkin 13 Mart 1959tarihli ve 70 sayılı Kanun (Kısım I).
İş Pazarı Ek Aylık tahsisine ilişkin 7 Mart 1964 tarihli ve 46 sayılı Kanun.
18 Ağustos 1964 tarihli ve 259 sayılı işkazaları sigortası Kanunu.
22 Şubat 1967 tarihli ve 40 sayılı işsizlik sigortası Kanunu.
Aile Ödenekleri ve diğer aile yardımlarına ilişkin (1. ve 3. kısımlar) 3 Haziran 1967 tarihli ve 236 sayılı
Kanun.
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Fransa:
(a) Sosyal Güvenlik genel organizasyonu ve Sosyal Güvenlik anlaşmazlıkları;
(b) Tarım işlerinden gayrı işlerde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan sosyal sigorta rejimlerine ilişkin
genel hükümler (hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm);
(c) Tarım işlerinde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan sosyal sigorta rejimlerine ilişkin genel hükümler
(hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm);
(d) İşkazalarıyle meslek hastalıklarının önlenmesi ve bunların sebep olduğu zararların tazmini;
(e) Analık ödeneği dışında kalan aile yardımları;
(f) Yaşlı İşçilere ve analara verilen ödenekler;
(g) Çiftçilerin hastalık, analık ve malûllük sigortası;
(h) Tarım işlerinden gayrı işlerde kendi hesabına çalışanların hastalık ve analık sigortası;
(i) İşçilerden gayri kimselere primli ve primsiz yaşlılık sigortasından sağlanan ödenekler;
(j) Özel ödenek;
(k) “Milli Dayanışma Fonu”nda sağlanan ek ödenekler;
(l) İşlerinden olan işçilere garanti edilen gelir (Kamu yardım ödenekleri);
(m)Aşağıda listesi çıkarılan işler ve müesseseler hakkında uygulanan özel rejimler, özel bir rejim kapsamı
dışında kalan ve tarımdan gayrı işlerde çalışan işçilerle tarım işlerinde çalışan işçiler hakkında uygulanan genel rejimlere ilişkin yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren sigorta olayları ile ilgili olduğu
derecede;
- Gemi adamlarının sigortasına tabi olmayı gerektiren işler;
- Maden işleri veya benzeri işler yapan müesseseler;
- Fransız milli demiryolları ortaklığı;
- Genel önemi tali derecede olan ancak mahallî önem taşıyan demiryollarıyle tramvaylar;
- Paris otonom Seyrüsefer Örgütü;
- Elektrik ve havagazı üreten, nakleden ve dağıtan müesseseler;
- Genel su işleri ortaklığı;
- Fransız Bankası, Fransa Emlâk Kredi Bankası;
- Opera, Komik Opera, Fransız Komedi Tiyatrosu;
- Noterler ve benzeri örgütler; ile ilgili mevzuat.
Federal Almanya Cumhuriyeti:
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm);
(b) Çalışan anaların korunması, gebelik sırasında ve çocuk doğduktan sonra hastalık sigortası kurumları
tarafından sağlanan sağlık yardımları ve para yardımları ile ilgili olduğu derecede;
(c) İşçilerin ve zanaatçıların emeklilik sigortası;
(d) Müstahdemlerin emeklilik sigortası;
(e) Madencilerin emeklilik sigortası, Saar’da demir ve çelik sanayinde çalışanların emeklilik sigortası ve
yaşlı çiftçilerin emeklilik sigortası;
(f) Kaza sigortası;
(g) İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımları;
(h) Aile ödenekleri; ile ilgili mevzuat.
İzlanda:
30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu.
11 Haziran 1938 tarihli ve 86 sayılı Ebelerin Emeklilik Sigortası Kanunu.
Hemşirelerin Emeklilik Sigortasına ilişkin 2 Eylül 1955 tarihli ve 65 sayılı Kanun.
Balıkçılarla Ticaret Gemilerinde çalışan gemi adamlarının Emeklilik Sigortasına ilişkin 28 Nisan 1962 tarihli
ve 78 sayılı Kanun.
7 Nisan 1956 tarihli ve 29 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu.
İrlanda:
(a) Malûllük (Hastalık ve malûllük), analık yardımları ve ölüm ödenekleri;
(b) Yaşlılık, emeklilik, dul ve yetim aylıkları;
(c) İşsizlik sigortası yardımları ile işsizlik sosyal yardımları;
(d) İşkazalarıyle meslek hastalıkları halinde yapılan yardımlar;
(e) Aile ödenekleri; ile ilgili mevzuat
İtalya:
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm);
(b) Tüberküloz sigortası,
(c) Çalışan annelerin fizik ve ekonomik bakımdan, sosyal sigorta kurumları tarafından sağlanan yardımlarla ilgili olduğu derecede korunması;
(d) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası;
(e) İşkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası;
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(f) İradesi dışında işsiz kalan kimselerin sigortası;
(g) Aile ödenekleri;
(h) Belirli işçi sınıfları için kurulan özel sosyal sigorta rejimleri, yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına
giren sigorta olayları ve bunlar için yapılan yardımlarla ilgili olduğu derecede; ile ilgili mevzuat.
Lüksenburg:
(a) Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm);
- İşçilerin sigortası, müstahdemlerin sigortası, devlet memurlarıyle benzerlerinin sigortası ve kendi
hesabına çalışanların sigortası;
(b) Emeklilik sigortası (Malûllük, yaşlılık ve ölüm):
- İşçilerin sigortası, müstahdemlerin sigortası (Kendi hesabına çalışan fikir işçileri dahil) zanaatçıların
sigortası, ticaret, sanayi ve tarımda kendi hesabına çalışanların sigortası;
(c) Madenlerde ve metal işlerinde çalışan işçilerle madenlerde yer altında çalışan teknisyenler ve profesyonel ehliyetli şoförlerin ek emeklilik sigortası;
(d) İşkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası;
(e) İşsizlik yardımları;
(f) Doğum yardımları dışında kalan aile yardımları; ile ilgili mevzuat.
Malta:
1956 tarihli Milli Sigorta Kanunu (Hastalık, işsizlik, malûllük, yaşlılık, ölüm ve işkazalariyle meslek hastalıkları).
Hollanda:
(a) Hastalık ve analık yardımları;
(b) İşgöremezlik yardımları (Malûllük, işkazaları ve meslek hastalıkları);
(c) Yaşlılık yardımları;
(d) Ölüm yardımları;
(e) İşsizlik yardımları;
(f) Aile ödenekleri; ile ilgili mevzuat.
Norveç:
Sigorta aylıklarının ve yardımlarının koordinasyonu ve entegrasyonu hakkındaki 6 Temmuz 1957 tarihli
Kanun.
17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanunu (Hastalık ve analık, işsizlik; iş kazalariyle meslek hastalıkları,
malûllük, yaşlılık ve ölüm).
27 Haziran 1947 tarihli İstihdam Kanunu, Kısım V.
Gemi adamlarının Emeklilik Sigortasına ilişkin 3 Aralık 1948 tarihli Kanun.
Orman İşçilerinin Emeklilik Sigortasına ilişkin 3 Aralık 1951 tarihli Kanun.
Eczacıların emeklilik sigortasına ilişkin 26 Haziran 1953 tarihli Kanun.
Balıkçıların emeklilik sigortasına ilişkin 28 Haziran 1957 tarihli Kanun.
Hemşirelerin emeklilik sigortasına ilişkin 22 Haziran 1962 tarihli Kanun.
12 Aralık 1958 tarihli İşkazalariyle Meslek Hastalıkları Kanunu.
24 Ekim 1946 tarihli Aile Ödenekleri Kanunu.
İsveç:
25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Milli Sigorta Kanunu ve 25 Mayıs
1962 tarihli ve 382 sayılı Milli Sigorta Kanununun Uygulanmasına ilişkin Kanun.
14 Mayıs 1954 tarihli ve 243 sayılı İşkazalariyle Meslek Hastalıkları Kanunu.
Kabul edilmiş İşsizlik Sigortası Sandıklarına ilişkin 14 Aralık 1956 tarihli ve 629 sayılı Kararname.
26 Temmuz 1947 tarihli ve 529 sayılı Genel Aile Ödenekleri Kanunu.
İsviçre:
(a) Hastalık sigortası, tüberküloz sigortası ve analık yardımları dahil;
(b) Malûllük sigortası;
(c) Yaşlılık ve ölüm sigortası;
(d) Meslekî olan ve meslekî olmayan kazalarla meslek hastalıklarına karşı mecburî sigorta;
(e) İşsizlik sigortası;
(f) Tarım işçileriyle küçük çiftçilerin aile yardımları sigortası; ile ilgili mevzuat.
Türkiye:
(a) İşçilerin sosyal sigortası (Hastalık, analık, malûllük, yaşlılık, ölüm, işkazalariyle meslek hastalıkları);
(b) Kendi hesabına çalışanların ve serbest meslek erbabının sigortası (malûllük, yaşlılık ve ölüm); ile ilgili
mevzuat.
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Birleşik Krallık:
(a) Milli sağlık hizmetleri;
(b) Milli Sigorta (işsizlik, hastalık, analık halinde yapılan para yardımları ile dul, yetim, emekli ve ölüm
yardımları);
(c) İşkazalarıyle meslek hastalıkları sigortası;
(d) Aile ödenekleri;
(e) Jersey’de oturanların sigortası;
(f) Sosyal Sigorta (Guermesey) ile ilgili mevzuat.
EK III
(6. Maddenin 3. Paragrafı) 5. Maddenin Hükümlerine bakılmaksızın
yürürlükte bulunan hükümler
I. Çok Taraflı Sözleşmeler
1. Ren Nehri gemicilerinin sosyal güvenliğine ilişkin 27 Temmuz 1950 tarihli Anlaşma ile değişik 13 Şubat
1961 tarihli Anlaşmanın yürürlükte bulunan hükümleri.
2. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç arasında 16 Eylül 1955 tarihinde imzalanmış olan
sosyal güvenlik sözleşmesinin sonradan değiştirilen hükümleriyle bu Sözleşmeye ekli Protokol ve bu
Sözleşmeye ek Anlaşma hükümleri.
3. Milletlerarası nakliyat işçilerinin sosyal güvenliğine ilişkin 9 Temmuz 1956 tarihli Avrupa Sözleşmesinin
hükümleri.
II. İki Taraflı Sözleşmeler
Genel Mülâhazalar:
1. İşsizlik sigortasına ilişkin ek anlaşmalar veya özel sözleşmeler hükümlerinin genel sözleşmelere atıfta
bulunduğu ölçüde bu atıflar bu sözleşmenin muadil hükümlerine yapılan atıfların yerine geçer, meğerki
genel sözleşmenin anılan hükümleri bu Ek’te zikredilmiş olsun.
2. Bu Ek’te bazı hükümleri sözkonusu edilen bir sosyal güvenlik sözleşmesinde belirtilen yorum veya fesih
kayıtları, anılan hükümler bakımından, yürürlükte kalır.
3. Kare parantez içinde yer alan sosyal güvenlik sözleşmeleri, bu Sözleşmenin imzaya açıldığı tarihte
yürürlükte değildiler.
Avusturya-Federal Almanya Cumhuriyeti:
22 Aralık 1966 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
19 Mayıs 1951 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesi.
19 Mayıs 1951 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesine ek 23 Kasım
1951 tarihli Protokol.
31 Ekim 1953 tarihli ikinci işsizlik sigortası sözleşmesi.
Avusturya-Fransa:
28 Mayıs 1971 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Avusturya-İtalya:
30 Aralık 1950 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Avusturya-Lüksenburg:
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek.
16 Mayıs 1973 tarihli ek sözleşme.
Avusturya-İsviçre:
15 Kasım 1967 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Avusturya-Türkiye:
12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Avusturya-Birleşik Krallık:
18 Haziran 1971 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Belçika-İsviçre:
17 Haziran 1952 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi (halen gözden geçirilmektedir.)
19 Eylül 1971 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi tasarısı.
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Belçika-Türkiye:
4 Temmuz 1966 tarihli Genel sosyal güvenlik sözleşmesi.
Belçika-Birleşik Krallık:
20 Mayıs 1957 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.i
Kıbrıs-Birleşik Krallık:
6 Ekim 1969 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Danimarka-Fransa:
30 Haziran 1951 tarihli genel sosyal güvenlik sözleşmesi.
Danimarka-Federal Almanya Cumhuriyeti:
14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3. maddesinin 4.paragrafı ile 10. maddesi.
14 Ağustos 1953 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesine ek 14 Ağustos 1953 tarihli nihaî protokolun 15.
maddesi.
14 Ağustos 1953 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin
14 Ağustos 1953 tarihli idarî anlaşma.
1 Ağustos 1959 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesinin 3. maddesinin 4. paragrafının 2. cümlesi; 5. maddesinin 6. paragrafı; 8. maddenin 3. paragrafı ve 10. maddesi.
1 Ağustos 1959 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesinin eki,
1 Ağustos 1959 tarihli nihaî protokolun 4. 5. ve 6. maddeleri.
Danimarka-İsviçre:
21 Mayıs 1954 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi.
15 Kasım 1962 yılında sonuçlanan 21 Mayıs 1954 tarihli sosyal sigorta sözleşmesine ek sözleşme.
Danimarka-Birleşik Krallık:
27 Ağustos 1959 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Fransa-Norveç:
30 Eylül 1954 tarihli genel sosyal güvenlik sözleşmesi.
Fransa-İsviçre:
9 Temmuz 1949 tarihli yaşlılık ve ölüm sigortası sözleşmesi ve eki protokoller.
Her iki ülkede işsiz kalan işçilere karşılıklı sosyal yardım yapılmasına ilişkin 9 Haziran 1933 tarihli anlaşma.
Fransa-Türkiye:
[20 Ocak 1972 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.]
Fransa-Birleşik Krallık:
10 Temmuz 1956 tarihli genel sosyal güvenlik sözleşmesi (ve sağlık hizmetleri ile ilgili özel protokol).
25 Şubat 1965 tarihli nota teatisi (mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere Jersey’den Fransa’ya veya
Fransa’dan Jersey’e giden kimselere aile ödenekleri verilmesi hakkında).
19 Kasım 1965 tarihli nota teatisi (mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere Guernesey’den Fransa’ya ve
Fransa’dan Guernesey’e giden kimselere aile ödeneği verilmesi hakkında).
10 Temmuz 1956 tarihli sözlemenin Jersey’e teşmiline ilişkin 19 Mayıs 1959 tarihli nota teatisi.
10 Temmuz 1956 tarihli sözleşmenin Guernesey, Alderney, Herm ve Jethau’ya teşmiline ilişkin 19 Kasım
1965 tarihli nota teatisi.
Fransa’da çalışan İngiliz öğretmenlerinin sosyal sigorta durumlarının iyileştirilmesine ilişkin 27/30 Temmuz
1970 tarihli nota teatisi.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Norveç:
Sosyal yardımların karşılıklı ödenmesine ilişkin 2/6 Eylül 1965 tarihli anlaşma.
Federal Almanya Cumhuriyeti-İsviçre:
25 Şubat 1964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
24 Aralık 1962 tarihinde sonuçlanan 24 Ekim 1950 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesine ek sözleşme.
Hudut bölgesindeki işçilerin işsizlik sigortasına ilişkin Almanya ile İsviçre arasında akdedilen 4 Şubat 1928
tarihli sözleşme.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Türkiye:
30 Nisan 1964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
30 Nisan 1964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin değiştirilmesine dair 28 Mayıs 1969 tarihli ek
sözleşme.
956

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Federal Almanya Cumhuriyeti-Birleşik Krallık:
20 Nisan 1960 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesi.
Sağlık yardımlarına ilişkin 20 Nisan 1960 tarihli protokol.
20 Nisan 1960 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesi.
İrlanda-Birleşik Krallık:
20 Nisan 1960 tarihli işsizlik sigortası sözleşmesi.
Sosyal Refah Bakanlığı ile Kuzey İrlanda Çalışma ve Milli Sigorta
Bakanlığı arasında akdedilen 22 temmuz 1964 tarihli sosyal sigorta ve işkazalariyle meslek hastalıkları
sigortası sözleşmesi.
28 Şubat 1966 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
3 Ekim 1968 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
14 Eylül 1971 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
İtalya-İsviçre:
14 Aralık 1962 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
18 Aralık 1963 tarihinde sonuçlanan 14 Aralık 1962 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
[4 Temmuz 1969 tarihinde sonuçlanan 14 Aralık 1962 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesine ek anlaşma].
İtalya-Birleşik Krallık:
28 Kasım 1951 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi.
Lüksemburg-İsviçre:
3 Haziran 1967 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi, 18 ilâ 21. maddeler hariç.
Lüksemburg-Birleşik Krallık:
13 Ekim 1953 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Malta-Birleşik Krallık:
26 Ekim 1956 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
21 Mart 1958 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Hollanda-İsviçre:
27 Mayıs 1970 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Hollanda-Türkiye:
5 Nisan 1966 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin III. Bölümü.
Hollanda-Birleşik Krallık:
11 Ağustos 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Sağlık yardımlarına ilişkin 11 Ağustos 1954 tarihli protokol.
Norveç-Birleşik Krallık:
25 Temmuz 1957 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
İsveç-İsviçre:
17 Aralık 1954 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi.
İsveç-Birleşik Krallık:
9 Haziran 1956 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
İsviçre-Türkiye:
1 Mayıs 1969 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
İsviçre-Birleşik Krallık:
21 Şubat 1968 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi.
Türkiye-Birleşik Krallık:
9 Eylül 1959 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi.
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EK IV
(8. maddenin 4. paragrafı)
8. maddenin 2. veya 3. paragrafının uygulandığı Yardımlar
Danimarka
8. maddenin 2. paragrafının (a) bendi:
Analık:
-

Aile ödenekleriyle diğer aile yardımlarına ilişkin 3 Haziran 1967 tarihli ve 236 sayılı Kanunun 3. bölümü
hükümlerine göre sağlanan analık yardımları.

8. maddenin 2. paragrafının (b) bendi ile 3. paragrafının (a) bendi:
Malûllük:
-

Malûllük aylıklarına ilişkin 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Kanunla sağlanan yardımlar.
Ölüm:

-

Dul aylıkları ile dul yardımlarına ilişkin 13 Mart 1959 tarihli ve 70 sayılı Kanunla sağlanan yardımlar.
8. maddenin 2. paragrafının (e) bendi ve 3. paragrafının (b) bendi.
Yaşlılık:

-

4 Haziran 1965 tarihli ve 218 sayılı Yaşlılık Aylıkları Kanunu ile sağlanan yardımlar,

Federal Almanya Cumhuriyeti
8. maddenin 2. paragrafının (a) bendi:
İşsizlik:
-

İşsizlik yardımı rejimine göre sağlanan yardımlar.

İzlanda
8. maddenin 2. paragrafının (a) bendi:
Analık:
-

30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 18. maddesine göre sağlanan doğum
ödenekleri.
8. maddenin 2. paragrafının (b) bendi ve 3. paragrafının (a) bendi.
Malûllük:

-

30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II-B Bölümü hükümlerine göre sağlanan
malûllük yardımları.
Ölüm:

-

30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II-B Bölümü hükümlerine göre sağlanan
ölüm yardımları.
8. maddenin 2. paragrafının (c) bendi ve 3. paragrafının (b) bendi:
Yaşlılık:

-

30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun II-B Bölümü hükümlerine göre sağlanan
yaşlılık yardımları.

Norveç
8. maddenin 2. paragrafının (a) bendi:
Analık:
-

17 Haziran 1966 tarihli Hastalık Sigortası Kanununun 3. kısmının 13. maddesinin 3. paragrafı gereğince sağlanan analık ödenekleri.

-

17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 12. kısmının 2. ve 3. maddeleri gereğince evlenmemiş
annelere yapılan toptan ödemeler, sosyal yardımlar ve eğitim yardımları.
İşsizlik:

-

17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 4. kısmının 1. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bentleri
gereğince sağlanan çeşitli sosyal yardımlar.
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İsveç
8. maddenin 2. paragrafının (a) bendi:
Analık:
-

25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu gereğince sağlanan analık ödenekleri.
8. maddenin 2. paragrafının (b) bendi ile 3. paragrafın (a) bendi:
Malûllük:

-

25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs
1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar.
Ölüm:

-

25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Millî Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs
1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar.
8. maddenin 2. paragrafının (c) bendi ile 3. paragrafının (b) bendi:
Yaşlılık:

-

25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Milli Sigorta Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs
1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan Millî aylıklar.
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EK V
(9. maddenin 2. ve 3. paragrafları) Uygulanması bütün Âkit Tarafların Vatandaşlarına
teşmil edilen hükümler
I. 9. maddenin 2. paragrafı
Avusturya-Lüksemburg
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
21 Aralık 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek 16 Mayıs 1973 tarihli sözleşme.
Avusturya-Türkiye
12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Kıbrıs-Birleşik Krallık
6 Ekim 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Türkiye
30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 4. maddesinin 1. paragrafı ile 8. maddesi dışında
kalan hükümleri.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Birleşik Krallık
20 Nisan 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 3. maddesinin 1. paragrafı ile 7. maddesinin 2, 3 ve
4. paragrafları dışında kalan hükümleri.
Sağlık yardımlarına ilişkin 20 Nisan 1960 tarihli protokol.
20 Nisan 1960 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin 3. maddesiyle 5. maddesinin 2, 3 ve 4. paragrafları
dışında kalan hükümleri.
İrlanda-Birleşik Krallık
29 Mart 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Sosyal Refah Bakanlığı ile Kuzey İrlanda Çalışma ve Milli
Sigorta Bakanlığı arasında akdedilen Sosyal Sigorta ve İşkazalarıyle Meslek Hastalıkları
Sigortasına ilişkin 22 Temmuz 1964 tarihli sözleşme.
28 Şubat 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
3 Ekim 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
14 Eylül 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Malta-Birleşik Krallık
26 Ekim 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
21 Mart 1958 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Hollanda-Türkiye
5 Nisan 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin III. bölümü
Hollanda-Birleşik Krallık
11 Ağustos 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
Sağlık yardımlarına ilişkin 11 Ağustos 1954 tarihli protokol.
II. 9. maddenin 3. paragrafı.
Yok.
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EK VI
(11. maddenin 3. paragrafı)
11. maddenin 1. veya 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmadığı yardımlar
Avusturya
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- 11. maddenin 1. paragrafı hükümleri emeklilik sigortasından yapılan tazmin mahiyetindeki ek ödemeler hakkında uygulanmaz.
Belçika
11. maddenin 3. paragrafının (c) bendi:
- İşçilerin ve müstahdemlerin emeklilik rejimine göre, 1 Ocak 1962 tarihinden önce yürürlükte bulunan
hükümler esas alınmak suretiyle, 1945 yılından önce geçen ve fiili sigortalılık süresi olmayan yıllara
tekabül eden kısım için bağlanan emeklilik ve ölüm aylıkları.
Danimarka
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Malûllük Sigortası Kanununun 15. maddesine göre sağlanan
malûllük yardımları.
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- 4 Haziran 1965 tarihli ve 219 sayılı Malûllük Sigortası Kanununun 11. maddesi ile 4 Haziran 1965 tarihli ve 218 sayılı Yaşlılık Sigortası Kanununun
10. maddesi ve 4 Haziran 1964 tarihli ve 194 sayılı Kanunla değiştirilen Dul Aylıklarıyle Dullara Yapılan
Sosyal Yardımlara ilişkin 13 Mart 1959 tarihli ve 70 sayılı Kanunun 3. maddesinin 4. paragrafı hükümlerine göre sağlanan ek aylıklar.
Fransa
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- Özel ödenekler
11. maddenin 3. paragrafının (c) bendi:
- İşçilerden gayri kimselere verilen primsiz yaşlılık ödenekleri.
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- “Milli Dayanışma Fonu” ndan verilen ek ödenekler.
İzlanda
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- 30 Nisan 1963 tarihli ve 40 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 21. maddesi gereğince sağlanan yaşlılık
ve malûllük aylıklarına ek aylıklar.
İrlanda
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- Kocaları tarafından terk edilen eşlere primsiz sigortadan ödenen yaşlılık, dul ve yetim aylıkları ile verilen ödenekler.
Lüksenburg
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- Müstahdemlerin emeklilik sigortasının henüz yürürlüğe girmediği devredeki çalışma sürelerine tekabül
eden kısmı için sağlanan yaşlılık, malûllük ve ölüm aylıkları.
Norveç
11. maddenin 3. paragrafının (c) bendi:
- 17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 5. maddesinin 5. paragrafı, 7. maddesinin 5. paragrafı,
8. maddesinin 4. paragrafı ve 10. maddesinin 4, 5, 6 ve 11. paragrafları gereğince sağlanan yardımlara
ek geçici yardımlar.
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- 17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 8. maddesinin 2. paragrafı gereğince sağlanan temel
yardımlar ve sosyal yardım ödenekleri.
- 17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 10. maddesinin 2 paragrafı gereğince hak sahiplerine
sağlanan sosyal yardım ödenekleri.
- 17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 12. maddesinin 3. paragrafı gereğince evlenmemiş
anneler için sağlanan sosyal yardım ödenekleriyle geçici ödenekler.
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İsveç
11. maddenin 3. paragrafının (a) bendi:
- 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Milli Sigorta Kanununun 9. bölümünün 3. maddesinin birinci paragrafı gereğince sağlanan yardımlar.
11. maddenin 3. paragrafının (c) bendi:
- 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Milli Sigorta Kanununun 15. bölümü ile Milli Sigorta Kanununun
Uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanun gereğince sağlanan ek aylıklar.
- Milli Sigorta Kanununun uygulanmasına ilişkin 25 Mayıs 1962 tarihli ve 382 sayılı Kanunun 16. maddesi
gereğince sağlanan yardımlar.
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- 25 Mayıs 1962 tarihli ve 381 sayılı Milli Sigorta Kanununun 2. kesiminin ikinci paragrafı, 3. maddenin
ikinci paragrafı ve 9. bölümün 5 kesimi hükümlerine göre sağlanan yardımlar.
İsviçre
11. maddenin 3. paragrafının (a) bendi:
- Çalışma yeteneği olmayanlara verilen ödenekler.
11. maddenin 3. paragrafının (b) bendi:
- Malûllük sigortasından bağlanan özel aylıklar
- Yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlanan özel aylıklar.
11. maddenin 3. paragrafının (d) bendi:
- Malûllük derecesi yüzde 50 den az olan malûllere bağlanan normal malûllük aylıkları.
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EK VII
I. Avusturya Mevzuatının Uygulanması
A. Hastalık sigortası, işkazalariyle meslek hastalıkları sigortası ve emeklilik sigortası ile ilgili
Avusturya mevzuatının uygulanması.
1) Bu Sözleşmenin 8. maddesinin 1. paragrafı hükümleri ile III numaralı Ek’te sözü geçen iki taraflı
sözleşmelerin bu hükümlere tekabül eden hükümleri, diğer ülkelerde yürütülen bir meslekî faaliyet
dolayısiyle emeklilik sigortası ile işkazalariyle meslek hastalıkları sigortası ve hastalık sigortasından
doğan müktesep veya muntazır haklara ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerine veya eski AvusturyaMacaristan Krallığı ülkesinde, ancak Avusturya Cumhuriyeti ülkesi dışında, bir serbest meslekte geçen
sigortalılık sürelerinin nazara alınması ile ilgili hükümleri etkilemez.
2) Bu Sözleşmenin 8. maddesinin 1. paragrafı hükümleri, Avusturya ile diğer Devletler arasında yapılmış
olan ve sigorta yükümlülüklerini düzenleyen iki taraflı sözleşmeler hükümlerine halel getirmez.
3) Bu Sözleşmenin 8. maddesinin 1. paragrafı hükümleri, savaşta geçen hizmet süreleriyle savaşta geçmiş gibi kabul edilen sürelerin nazara alınmasına ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerini etkilemez.
4) Avusturya mevzuatı hükümlerine göre, bir meslekî faaliyette bulunulmasının veya bir sosyal sigorta
durumunun tesbitinin sosyal sigortadan sağlanan yardımlardan yararlanma hakkının doğması veya bu
yardımların sağlanması üzerindeki kanunî etkisinin ölçüsü ne ise, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde veya bu
Âkit Taraf mevzuatına göre yürütülen meslekî faaliyetin veya tesbit edilen durumun etkisi de aynıdır.
5) Bu Sözleşmenin III. Bölümünün 2. Kısım hükümleri, ticaret işlerinde kendi hesabına çalışan kimselere
emeklilik sigortasından sağlanan ve uygulanan mevzuatına yürürlüğe girdiği tarihte belirli bir yaşın
üstünde bulunan kimselere yapılan yardımlar hakkında uygulanmadığı gibi, tarımda çalışanların ek
emeklilik sigortasından sağlanan yardımlar hakkında da uygulanmaz.
6) Avusturya emeklilik sigortasına göre yardım hakkının hangi rejime göre doğacağının ve yardımların
hangi yetkili kurum tarafından sağlanacağının tesbitinde yalnız Avusturya mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri nazara alınır.
7) Bu sözleşmenin 29. maddesinin 2. paragrafı hükümlerine göre, nazarî aylık miktarının tesbitinde, sigortalılık sürelerinin nazara alınmasına ilişkin Avusturya mevzuatı hükümlerine bakılmaksızın, diğer
Âkit Tarafların mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri nazara alınır.
8) Bu sözleşmenin 29. maddesinin 2. ve 4. paragrafları hükümlerinin uygulanmasında, Avusturya mevzuatı hükümlerine göre ödenen tamamlayıcı ek yardım, yapılması gereken yardım miktarının tespitinden
sonra hesap edilir.
9) Avusturya ek yardım miktarının hesaplanmasında sigortalılıkta geçen ayların azamî sayısının nazara
alınması gereken hallerde, bu Sözleşmenin 29. maddesinin 4. paragrafında belirtilen nispî miktar, bu
azamî ay sayısı da gözönünde bulundurularak, nazarî miktarın hesaplanmasında nazara alınan bütün
sigortalılık süreleri esası üzerinden tespit edilir.
10) Maden işçilerinin uzun süre hizmet primi ile bu primin tahsisi için gerekli staj şartları söz konusu olduğundan, diğer Âkit tarafların mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri nazara alınmaz.
11) Avusturya mevzuatına göre güçsüzlük ödenekleri, Avusturya tarafından yapılan ve bu sözleşmenin 29.
maddesinin 4. paragrafının uygulanması suretiyle tesbit edilen yardım miktarı esası üzerinden, bu hükümlere göre orantılı olarak indirim yapılan azamî miktarın sınırı içinde kalınarak hesap edilir. Bununla
beraber, yalnız Avusturya mevzuatına göre nazara alınması gereken sigortalılık sürelerine göre yardım
hakkı doğmuşsa, diğer bir Âkit Tarafın mevzuatına göre bir güçsüzlük ödeneği verilmiş veya benzeri
bir yardım yapılmış olmadıkça, güçsüzlük ödenekleri bu yardımlara eşit bir miktar üzerinden verilir.
12) Avusturya emeklilik sigortasından sağlanan özel aylıklar bu Sözleşmenin 29. maddesinin 4. paragrafı
hükümlerine göre tesbit edilen yardım miktarı üzerinden ödenir; bu Sözleşmenin 34. maddesi hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
13) Bir kimsenin politik veya dinî nedenlerle veyahut miras nedeniyle sosyal güvenlik bakımından bir kayba uğraması halinde, bu Sözleşme hükümleri Avusturya mevzuatına göre yardım hakkının doğmuş
olmasına halel getirmez.
B. Avusturya işsizlik sigortası mevzuatının uygulanması,
1) Bu sözleşmenin 8. maddesinin 1. paragrafı hükümleri olağanüstü yardımlarla ilgili Avusturya mevzuatı
hükümlerini etkilemez.
2) Bu sözleşmenin sürelerin birleştirilmesine ilişkin 51. maddesinin 1. ve 2. paragrafları hükümleri ücretsiz izin yardımlarına hak kazanılmasında uygulanmaz.
II. Danimarka Mevzuatının Uygulanması
Danimarka Hükümeti, kabul edilmiş işsizlik sandıklarını, bu sözleşmenin işsizlik yardımlarıyle ilgili hükümlerini, Danimarka için yürürlükte olduğu ölçüde, uygulanmaları hususunda teşvik etmeyi taahhüt eder.
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III. Fransız Mevzuatının Uygulanması
1) Bu sözleşmenin 8. maddesinde öngörülen muamelede eşitlik prensibi, bir yabancı ülkede ücretli veya
ücretsiz bir işte çalışmış veya çalışmakta olan bir Fransıza isteğe bağlı yaşlılık sigortasına girme olanağını sağlayan 10 Temmuz 1965 tarihli ve 65-555 sayılı Kanun hakkında uygulanmaz.
2) Bu sözleşmenin uygulanmasında, yaşlı işçilere yapılan ödenek yardımlarıyle işçilerden gayri kimselere
verilen primsiz yaşlılık ödeneklerinden ve özel ödeneklerden yararlanma hakkı, yalnız onaltı yaş ile
sözkonusu yardımlardan yararlanma hakkını kazanma yaşı arasında Fransa’da en az on yıl ikamet etmiş olduklarını ispat eden kimselere bu sürenin beş yılının yardım talebinde bulunulan tarihten hemen
önceki devrede aralıksız olarak geçmiş olması şartiyle tanınır.
3) Bu sözleşme hükümleri, yaşlı işçilere verilen ödenek ile işçilerden gayri kimselere primsiz yaşlılık sigortasından verilen ödenek hakkının doğup doğmadığının tesbitinde, Fransız ülkesinde geçen çalışma
sürelerinin nazara alınacağına ilişkin Fransız mevzuatı hükümlerini etkilemez.
4) Madencilerin sosyal güvenliği hakkındaki kanuna göre sağlanan özel ödeneklerle birleşik ödeneklerden
yalnız Fransız madenlerinde çalışan kimseler yararlanırlar.
5) Bu sözleşmenin 8. maddesinde öngörülen muamelede eşitlik prensibi, işsiz kalan işçilere gelir sağlanmasına ilişkin mevzuat hakkında uygulanmaz. Bu mevzuata göre sağlanan yardımlardan yararlanılması, ilgili kimsenin yardım talebinde bulunduğu tarihten hemen önceki devrede en az üç ay Fransa’da
ikamet etmiş olması şartına bağlıdır.
IV. Federal Almanya Cumhuriyeti Mevzuatının Uygulanması
1) (a) 1 Ocak 1919 tarihinden önce Alsace-Loraine bölgesinde işkazasına uğramış veya meslek hastalığına tutulmuş olan bir işçiye yapılması gereken yardımlar Milletler Cemiyeti Konseyinin 21
Haziran 1921 tarihli kararına göre Fransız kurumları tarafından sağlanmamışsa ve işkazasına
uğrayan veya meslek hastalığına tutulan bu işçi veya hak sahibi kimseleri Âkit Taraflardan birinin
ülkesinde ikamet ediyorlarsa, anılan işçiye veya hak sahibi kimselerine bu ülkede ikamet ettikleri
sürece Alman Kurumları tarafından Alman İşkazası mevzuatına göre henüz yapılmamış bulunan
yardımlar ölçüsünde bu sözleşme hükümlerine göre yardım sağlanır.
(b) Bu Sözleşmenin 11. maddesi hükümleri, Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında meydana
gelen işkazalariyle meslek hastalıkları nedeniyle ve Almanya dışında geçen sürelere göre, sigortalılara veya hak sahibi kimselerine Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında ikâmet ettikleri
sürece yardım yapılamayacağına veya bazı şartlar altında yapılacağına ilişkin Alman mevzuatı
hükümlerini etkilemez.
2) (a) Alman mevzuatına göre ölü devre veya ek süre olarak kabul edilen sürelerin ölü devre veya ek
süre olarak sayılıp sayılmayacağı hususunun tesbitinde, diğer bir Âkit Tarafın mevzuatına göre
mecburî olarak ödenen primlerle diğer bir Âkit Tarafın emeklilik sigortasına göre mecburî sigortalılık hali, Alman mevzuatına göre mecburî olarak ödenmiş primlerin ve Alman emeklilik sigortasına göre mecburî sigortalılık halinin muadili olarak kabul edilir. Sigortaya giriş tarihi ile sigorta
olayının meydana geldiği tarih arasında mecburî sigortalı olarak geçen takvim ayları sayısının
hesaplanmasında, diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçen ve muadil süre olarak kabul edilen
süreler nazara alınmadığı gibi, ilgili kimsenin aylık aldığı süreler de nazara alınmaz.
(b) Yukarıdaki bent hükmü sabit ölü devreler hakkında uygulanmaz.
(c) Madencilerin emeklilik sigortası hakkındaki Alman mevzuatına göre, ek sürenin nazara alınması,
Alman mevzuatına göre son olarak ödenen primin madencilerin emeklilik sigortasına ödenmiş
olması şartına bağlıdır.
(d) Alman tazminat sürelerinin nazara alınıp alınmayacağı hususunda yalnız Alman mevzuatı uygulanır.
3) (a) Alman mevzuatına göre ödenmesi gereken bir meslekî malûllük geliri veya genel malûllük aylığı
veyahut yaşlılık aylığı ile diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre ödenmesi gereken bir malûllük
geliri aynı zamana rastladığı takdirde, nazara alınması gereken yıllık ücret, bir iş kazası geçiren benzer durumdaki bir işçinin kaza geçirdiği sırada Alman mevzuatına göre nazara alınması
gereken ücretidir; bu amaçla Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde ilgili kimsenin ikamet ettiği
yerde yürürlükte bulunan mevzuat, ilgili kimse bu ülke dışında ikamet ediyorsa, yetkili Alman
emekli işleri kurumunun bulunduğu yerde yürürlükte bulunan mevzuat uygulanır. İlgili işçinin
ücreti Alman mevzuatı hükümlerine göre tespit veya yeniden hesap edilir.
(b) Ek yardımlar ile çocuklar için yapılan ek ödemeler ve ek sigorta zamları dışında bir iş kazası
sonucu bağlanan gelirler toplamı ile bu Sözleşmenin 29. maddesinin 2. paragrafı hükmüne göre
tespit edilen nazarî yardım tutarı, yukarıdaki bendin uygulanmasında nazara alınan azamî miktar
ile mukayese edilir. Bu miktar sözkonusu azamî miktardan fazla ise aradaki fark indirim yapılacak
normal miktarı teşkil eder. Bu miktar, 29. maddenin 4. paragrafı hükümlerine göre sigortalılık
süresine orantılı olarak bölünür; Almanya’da geçen sigortalılık süresine tekabül eden kısım Alman
hissesinden indirilir.
4) Madencilerin sigorta rejimine göre tanzim niteliğindeki yardımların kesilmesi sözkonusu olduğunda
diğer bir Âkit Taraf Ülkesindeki maden işletmeleri Alman maden işletmelerinin muadili sayılır.
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5) Alman emeklilik sigortası kurumları:
(a) Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin 1 Ocak 1957 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uygulandığı;
(b) Bir ek sürenin nazara alınması gerektiği; veya
(c) Çocuklar için yapılan ek ödemenin nazara alınması gerektiği; zaman bu Sözleşmenin 29. maddesinin
5. paragrafını uygular.
6) Bu Sözleşmenin III. Bölümünün 2. kısmı hükümleri demir ve çelik sanayii (Saar) emeklilik sigortası ile
yaşlı tarım işçilerinin emeklilik sigortası hakkında uygulanmaz.
V. Lüksemburg Mevzuatının Uygulanması
1) Bu Sözleşmenin 74. maddesinin 3. paragrafı hükümleri müstesna, 1 Ocak 1946 tarihinden önce Lüksemburg mevzuatına göre emeklilik sigortasında (malûllük, yaşlılık ve ölüm) geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler, bu mevzuatın uygulanmasında yalnız bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte
muntazır hakların muhafaza edildiği veya yalnız bu mevzuata veyahut yürürlükte bulunan veya akdedilecek olan iki taraflı anlaşmalara göre sonradan bu haklara yeniden hak kazanıldığı ölçüde nazara
alınır. Bir çok sözleşmelerin uygulanması halinde, en eski tarihten itibaren geçen sigortalılık süreleriyle
muadil süreler nazara alınır.
2) Lüksemburg’ta sağlanan emekli aylıklarının esas kısmına hak kazanılmasında, Lüksemburg ülkesinde
ikamet etmeyen işçilerin Lüksemburg mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri, ikamet süreleri olarak kabul edilir.
3) Uygun olan hallerde, asgarî aylıkları artırmak için sağlanan ek yardımlarla çocuklar için yapılan ek
ödemeler, esas kısmında hangi orantı uygulanmışsa o orantıya göre ödenir; bu ödemelerden Devlet ve
Belediyeler sorumludur.
VI. Hollanda Mevzuatının Uygulanması
A. Hollanda Mevzuatının Genel Yaşlılık Sigortası hakkında uygulanması:
1) Bu Sözleşmenin 29. maddesinin uygulanmasında, 1 Ocak 1957 tarihinden önce sigortalının onbeş yaşından sonra Hollanda’da ikamet ettiği veya diğer bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet etmekle beraber,
Hollanda’da bir işveren emrinde ücretli bir işte çalıştığı sırada geçen süreler sigortalılık süresi olarak
nazara alınır.
2) Yukarıdaki paragrafta belirtilen sürelerin, diğer bir Âkit Tarafın mevzuatına göre ödenmesi gereken
yaşlılık aylığının hesaplanmasından nazara alınan sürelerle aynı zamana rastlaması halinde, nazara
alınmasına gerek yoktur.
3) Evli bir kadının kocasının, Hollanda mevzuatına göre, genel yaşlılık sigortasından aylık almaya hak
kazanmış olması halinde, evli olan ve altmışbeş yaşına bastığı tarihten önceki devreye rastlayan evlilik
süresi içinde bir veya birden fazla Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden kadının bu devre içinde geçen süreleri de, kocasının anılan mevzuata göre geçen veya yukarıdaki 1. paragrafta sözkonusu edilen sürelerle
aynı zamana rastladığı ölçüde nazara alınır.
4) Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler, bir kadına diğer bir Âkit Tarafın mevzuatına göre ödenmesi
gereken yaşlılık aylığının hesaplanmasında nazara alınan veya bu kadına anılan mevzuata göre yaşlılık
aylığı ödenen sürelerle aynı zamana rastladığı takdirde nazara alınmaz.
5) Evli bir kadının kocasının Hollanda mevzuatına göre yaşlılık sigortasına tabi olması veya yukarıdaki 1.
paragraf anlamında sigortalılık sürelerini tamamlamış bulunması halinde, yukarıdaki iki paragraf hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.
6) 1 Ocak 1957 tarihinden önce geçen süreler yalnız ilgili kimse ellidokuz yaşından sonra altı yıl sürekli
olarak bir veya birden fazla Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş ise ve halen de bu Taraflardan birinin
ülkesinde ikamet ediyorsa, yaşlılık aylığının hesaplanmasında nazara alınır.
B. Hollanda Mevzuatının Genel Dul ve Yetimler Sigortası hakkında uygulanması:
1) Bu Sözleşmenin 29. maddesinin uygulanmasında, 1 Ekim 1959 tarihinden önce ölen kişinin onbeş yaşını doldurduktan sonra Hollanda da ikamet ettiği devrede veya diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet
etmiş olmakla beraber, Hollanda’da bir işveren emrinde bir ücret karşılığında çalıştığı devrede geçen
süreler de Hollanda mevzuatına göre genel dul ve yetimler sigortasında geçen süreler olarak nazara
alınır.
2) Yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler, diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre ölüm sigortasında geçen
sürelerle aynı zamana rastlarsa nazara alınmaz.
C. Hollanda Mevzuatının İşgöremezlik Sigortası hakkında uygulanması:
1) Bu Sözleşmenin 29. maddesinin uygulanmasında, Hollanda’da 1 Temmuz 1967 tarihinden önce ücretli
veya benzeri bir işte geçen süreler de Hollanda İşgöremezlik Sigortası mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri olarak nazara alınır.
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2) Bu süreler Hollanda’da 1 Temmuz 1967 tarihinden önce geçmişse, yardımların hesabında esas alınacak kazançlar, işgöremezlik sigortası hakkındaki geçici hükümleri de ihtiva eden 2 Şubat 1967 tarihli
kanunda belirtilen ve 1 Temmuz 1957 tarihinden beri ücret endeksleri değişikliklerine göre ayarlanmış
olan miktar üzerinden tespit edilir.
3) Daha önce mevcut olan malûllüğün, malûllük yardımı yapılmasına mesnet teşkil eden nedenden başka
bir nedenle ağırlaştığı açıkca belli olmuşsa, bu Sözleşmenin 35. maddesinin 1. paragrafının (a) ve (b)
bentleri, derecesi 45 ten az olan bir malûllük nedeniyle yapılacak yardımların hesaplanmasında Hollanda kurumları tarafından uygulanmaz.
D. Hollanda Mevzuatının İsteğe Bağlı Sürekli Sigorta hakkında uygulanması:
Bu Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen muamelede eşitlik prensibi, indirimli prim ödenmesi sözkonusu
olduğundan, isteğe bağlı sürekli yaşlılık sigortası hakkında uygulanmaz.
VII. Norveç Mevzuatının Uygulanması
17 Haziran 1966 tarihli Milli Sigorta Kanununun 1. maddesinin 4. paragrafının ikinci bendi hükümleri Norveç vatandaşı olmayanlara teşmil edilemez.
Bir Norveç işvereni emrinde çalışanlar müstesna, Norveç mevzuatı, Spitzbergen adalarında bulunan ve
Norveç vatandaşı olmayan kimselere teşmil edilemez.
VIII. İsveç Mevzuatının Uygulanması
İsveç Hükümeti, işsizlik yardımları bakımından, bu Sözleşme hükümlerinin, İsveç için yürürlükte olduğu
ölçüde, kabul edilmiş işsizlik sandıkları tarafından uygulanmasını teşvik etmeyi taahhüt eder.
IX. İsviçre Mevzuatının Uygulanması
1) Bu Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen muamelede eşitlik prensibi:
(a) Yabancı ülkelerdeki İsviçreli vatandaşların tabi oldukları isteğe bağlı yaşlılık ve ölüm sigortası ile
isteğe bağlı malûllük sigortası;
(b) İsviçre’deki bir işveren hesabına yabancı ülkelerde çalışan İsviçreli vatandaşların tabi oldukları
yaşlılık, ölüm ve malûllük sigortaları;
(c) Yabancı ülkelerde ikamet eden İsviçrelilere yapılan sosyal yardımlar;
(d) Yaşlılık ve ölüm sigortalarına göre 1 Temmuz 1883 tarihinden önce doğmuş olan İsviçreli vatandaşlara veya hak sahibi kimselerine ödenen özel aylıklar;
hakkında uygulanmaz.
2) Âkit Tarafların vatandaşları yardım talebinde bulundukları tarihten hemen önceki devrede İsviçre’de
sürekli olarak beş yıl ikamet etmiş olmak şartiyle, olağanüstü malûllük veya yaşlılık aylığından yararlanırlar. Âkit Tarafların vatandaşları, yaşlılık aylığının sözkonusu olması halinde, yardım talebinde bulundukları tarihten hemen önceki devrede İsviçre’de sürekli olarak on yıl, ölüm aylıklarının veya bunun
yerine ödenen yaşlılık aylıklarının sözkonusu olması halinde de, yardım talebinde bulundukları tarihten
hemen önceki devrede, ölen kişinin İsviçre’de sürekli olarak beş yıl ikamet etmiş olması şartiyle, olağanüstü yaşlılık ve ölüm aylıklarından yararlanırlar. Bir takvim yılı içinde İsviçre ülkesi dışında kalınan
sürenin üç ayı geçmemiş olması halinde, sözkonusu ikamet süresi kesintisiz süre olarak kabul edilir.
İlgili kimsenin İsviçre’deki yaşlılık ve ölüm sigortasından muaf tutulduğu ikamet süresi, gerekli ikamet
süresinin hesabında nazara alınmaz.
3) Âkit Taraflar vatandaşlarının İsviçre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına göre yardıma hak kazanmış olmaları halinde, İsviçre sigortasına göre ödenmesi gereken aylık tutarlarının hesaplanmasında bu
Sözleşmenin 29. maddesinin 5. paragrafı hükümleri uygulanır.
(4) Normal malûllük aylığına hak kazanılmasının sözkonusu olması halinde, Âkit Tarafların vatandaşları
malûllüğün meydana geldiği tarihte herhangi bir Âkit Tarafın emeklilik sigortası kapsamında iseler
veya herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına göre malûllük yardımından yararlanma hakkına sahip iseler,
İsviçre mevzuatına göre de sigortalı sayılırlar.
(5) (a) Âkit Tarafların vatandaşları rehabilitasyon yardımlarından yararlanacakları tarihten hemen önceki
devrede en az bir tam yıl İsviçre sigortasına prim ödemişlerse, İsviçre’de ikametgâhlarını muhafaza ettikleri sürece, Federal malûllük sigortası mevzuatına göre, rehabilitasyona tabi tutulmalarını isteyebilirler.
(b) Âkit Tarafların vatandaşlarından ücretli bir işte çalışmayan eşlerle dul kadınlar ve küçük yaştaki
çocuklar İsviçre’de rehabilitasyon yardımlarından yararlanacakları tarihten hemen önceki devrede aralıksız en az bir yıl ikamet etmişlerse, ikametgâhlarını İsviçre’de muhafaza ettikleri sürece,
Federal malûllük sigortası mevzuatına göre rehabilitasyona tabi tutulmaları isteğinde bulunabilirler.
(c) Âkit Tarafların vatandaşı olan küçük yaştaki çocuklar, İsviçre’de ikamet ediyorlarsa ve doğdukları
tarihten beri de malûl iseler veya doğdukları tarihten beri aralıksız İsviçre’de ikamet ediyorlarsa,
Federal malûllük sigortası mevzuatına göre rehabilitasyona tabi tutulmalarını isteyebilirler.
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AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN EK ANLAŞMA (*)
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini ve bu Ek Anlaşmayı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 80. maddesinin 1. paragrafı hükmü gereğince, anılan Sözleşmeye
ilişkin uygulamanın bir Ek Anlaşma ile düzenlendiğini gözönünde bulundurarak,
Aşağıda hususlarda Anlaşmaya varmışlardır:
BÖLÜM I
Genel Hükümler

Madde 1
Bu Ek Anlaşmanın uygulanmasında:
a) SÖZLEŞME deyimi, anlamına gelir;
b) ANLAŞMA deyimi, Sözleşme anlamına gelir;
c) KOMİTE deyimi, Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Eksperler Komitesi anlamına veya Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesini Anlaşmanın 2. maddesinde belirtilen işlevleri yerine getirmekle yükümlü kıldığı
diğer herhangi bir Komite anlamına gelir;
d) MEVSİMLİK İŞÇİ deyimi, ikamet ettiği ülke dışında bir Âkit Taraf ülkesine bu ülkedeki bir müessese
veya bir işveren hesabına süresi 8 ayı geçmeyen mevsimlik bir işin ifası için giden ve anılan ülkede
işinin devam ettiği sürece geçici olarak bulunan işçi anlamına gelir; Mevsimlik İş deyiminden, mevsimlerin süresine bağlı olarak yürütülen ve her yıl kendiliğinden tekrarlanan iş anlaşılır; işin mevsimlik
olduğu, mevsimlik işçinin sözkonusu işi yapmak üzere gittiği ülkedeki Âkit Tarafın İş ve İşçi Bulma
Kurumunca onaylanan bir İş Sözleşmesinin veya bu Kurumca onaylanan ve ilgili kimsenin o ülkede
mevsimlik bir işte çalıştığını gösteren bir belgenin ibraz edilmesiyle kanıtlanır.
e) Sözleşmenin 1. maddesinde geçen deyimler, anılan maddede tanımlandıkları anlamlara gelirler.
Madde 2
1. Tasdik belgeleri, Bildiriler, Bildirgeler ve Talep Formülerleri ile Sözleşme ve Anlaşmanın uygulanmasında gerekli diğer belgelerin örnekleri Komitece düzenlenir. İki veya daha fazla Âkit Taraf anılan belgeler
için başka örnekler kullanmak hususunda anlaşırlarsa, durumu Komiteye bildirirler.
2. Komite, Âkit Taraflardan herhangi birinin yetkili makamlarının talebi üzerine, Sözleşmenin uygulandığı
mevzuat hükümleri hakkında bilgiler toplayabilir.
3. Komite, ilgili kimselere haklarını ve hak talebinde bulunabilmek için yerine getirmekle yükümlü oldukları idarî işlemleri bildirme amacına yönelik Rehberler hazırlayabilir.
Madde 3
1. Âkit tarafların yetkili makamları, doğrudan doğruya kendi aralarında ve diğer Âkit Tarafların Kurumları
ile haberleşme yapabilecek, İrtibat Kurumları gösterebilirler; şu kadar ki, bu Kurumlara, sözkonusu
haberleşmeyi yapabilmeleri için, ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca yetki verilmiş olması gerekir.
2. Bir Âkit Tarafın herhangi bir Kurumu ve bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden veya geçici olarak bulunan
herhangi bir kimse, başka bir Âkit Tarafın Kurumuna doğrudan doğruya veya İrtibat Kurumları aracılığı
ile başvurabilir.
Madde 4
1. 1 numaralı Ek’te, her Âkit Tarafın yetkili makamı veya makamları;
2. 2 numaralı Ek’te, her Âkit Tarafın, yetkili Kurumları;
3. 3 numaralı Ek’te, her Âkit Tarafta, ikamet edilen ve geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumlar;
4. 4 numaralı Ek’te, Anlaşmanın 3. maddesinin 1. paragrafı gereğince Âkit Tarafların yetkili makamlarınca
gösterilen İrtibat Kurumları;
5. 5 numaralı Ek’te, Anlaşmanın 6. maddesinin (b) bendinde ve 46. maddesinin 2. paragrafında öngörülen hükümler;
6. 6 numaralı Ek’te, Anlaşmanın 48. maddesinin 1. paragrafında sözü edilen bankaların adları ve adresleri;
7. 7 numaralı Ek’te, Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafı, 12. maddesinin 1. paragrafı, 14. maddesinin
2 ve 3. paragrafları, 34. maddesi, 57. maddesinin 1. paragrafı, 63. maddesinin 1. paragrafı, 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı, 76 ve 77. maddeleri, 78. maddesinin 2. paragrafı,
83. maddesinin 1. paragrafı, 84. maddesi ve 87. maddesinin 2. paragrafı hükümleri gereğince Âkit
Tarafların yetkili makamlarınca gösterilen Kurumlar;
bildirilmiştir.
Madde 5
İki veya daha fazla Âkit Taraf, aralarında anlaşarak, kendilerini ilgilendiren hususlar için, Anlaşmada öngörülen usullerden farklı uygulama usulleri tespit edebilirler.
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Madde 6
Bu Anlaşma:
a) Sözleşmenin yerine geçtiği Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin Anlaşmaların;
b) Sözleşmenin 6. maddesinin 3. paragrafında sözü edilen Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri hükümlerinin
uygulanmasına ilişkin hükümlerin bu hükümler 5 numaralı Ek’te bildirilmemiş olmak kaydıyle;
yerine geçer.
BÖLÜM II
Sözleşmenin I. bölümünün uygulanması
(Genel Hükümler)
Sözleşmenin 10. Maddesinin Uygulanması
Madde 7
1. Sözleşmenin 10. maddesinin uygulanmasında, ilgili kimse, bir Âkit Taraf mevzuatına göre birden fazla
sigorta rejiminde malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) halinde sürekli isteğe bağlı sigortaya girmek
için gerekli koşulları taşıyorsa ve son defa çalıştığı işte bu rejimlerden birinde zorunlu sigortaya tabi
olmamışsa, anılan madde hükümlerinden ancak, -diğer Âkit Taraf mevzuatına göre son defa emeklilik
sigortasına tabi olarak yaptığı işi ilk Âkit Taraf mevzuatına göre yapmış olsaydı hangi rejim uygulanacak idiyse o rejimde- sürekli isteğe bağlı sigortaya girmek için yararlanabilir. Sözkonusu işin ilk Âkit
Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya tabi olmayı gerektirmemesi veya niteliğinin belirlenememesi
halinde, o Tarafın yetkili makamı veya bu makamca gösterilen Kurum, isteğe bağlı sigortanın sürekli
olabildiği rejimi belirler.
2. İlgili kimse, sözleşmenin 10. maddesi hükümlerinden yararlanmak için, ilgili Âkit Tarafın Kurumuna
diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık sürelerine ve gerektiğinde diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz sigorta mevzuatına göre 16 yaşından sonra geçmiş ikamet
sürelerine ilişkin bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kimsenin veya anılan Kurumun talebi üzerine,
ilgili kimsenin sözkonusu süreleri geçirdiği Kurum veya Kurumlarca verilir.
Sözleşmenin 13. maddesinin uygulanması
Madde 8
Bir Âkit Taraf mevzuatına göre yapılan bir yardımdan yararlanan bir kimsenin diğer Âkit Taraflardan biri
veya birkaçının mevzuatına göre yapılan yardımlara da hak kazanması halinde, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Sözleşmenin 13. maddesinin 2. paragrafının uygulanması bu yardımların azaltılmasını, durdurulmasını
veya kesilmesini gerektiriyorsa, sözkonusu yardımların hiçbiri, yardımın yapıldığı mevzuat gereğince
azaltma, durdurma veya kesmeden etkilenen tutarın ilgili kimsenin hak kazandığı -azaltma, durdurma
veya kesmeye konu olan- yardım miktarına bölünmesi ile elde olunan miktarın üstünde bir miktar için
azaltılamaz, durdurulamaz veya kesilemez;
b) Bununla birlikte, Sözleşmenin 29. maddesi hükümlerine göre bir Âkit Tarafın Kurumunca ödenen
malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımları sözkonusu ise, bu Kurum Sözleşmenin 29. maddesinin 2 ve 3. paragraflarında sözü edilen nazarî miktarın hesaplanmasında değil, yalnız anılan 29. maddenin 4 veya 5. paragrafında sözü edilen miktarın azaltılması, durdurulması veya kesilmesinde kendisince ödenmesi gereken yardımların azaltılması, durdurulması veya kesilmesini gerektirecek nitelikteki
yardımları, gelirleri veya ücretleri nazara alır; şu kadar ki, bu işlemin uygulanmasında, Sözleşmenin
29. maddesinin 4. paragrafı hükümleri gereğince, bu yardımlar, gelirler veya ücretlerle ilgili miktarların
yalnız geçmiş sürelerle orantılı olarak belirlenen kısmı hesaba katılır.
c) Sözleşmenin 13. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, ilgili yetkili Kurumlar, talep
üzerine, birbirlerine her türlü bilgileri verirler;
d) Sözleşmenin 13. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında nazara alınacak resmî kambiyo kuru, son ödeme işleminin yapıldığı ayın birinci günü geçerli olan veya gereğine göre aylık veya
gelirin yeniden hesaplanması sırasında geçerli olan kurdur.
Madde 9
Bir kimse veya bu kimsenin aile bireylerinden biri, iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre Analık
yardımlarından yararlanmak isterse, bu yardımlar, anılan Taraflardan yalnız doğumun meydana geldiği
Tarafın mevzuatına veya, doğum anılan Taraflardan birinin ülkesinde meydana gelmemişse, yalnız o kimsenin son defa tabi olduğu mevzuata göre yapılır.
Madde 10
1. Ölümün bir Âkit Taraf ülkesinde meydana gelmesi halinde, ölüm ödeneğine, diğer herhangi bir Âkit
Taraf mevzuatına göre kazanılmış haklar hariç olmak üzere, yalnız ölümün meydana geldiği Âkit Taraf
mevzuatına göre hak kazanılır.
2. Ölümün bir Âkit Taraf ülkesinde meydana gelmesi, fakat ölüm ödeneğine yalnız diğer iki veya daha
fazla Âkit Taraf mevzuatına göre hak kazanılması yahut ölümün Âkit Taraflardan herhangi birinin ülkesi
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dışında meydana gelmesi, fakat ölüm ödeneğine iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre hak
kazanılması halinde; ölüm ödeneği, diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına göre kazanılmış haklar
hariç olmak üzere bu ödeneğe hak kazanan kimsenin yalnız son defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına
göre ödenir.
Madde 11
İki veya daha fazla kimse, aynı aile bireyleri için aynı süre içinde iki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına
göre aile ödeneklerine hak kazanırsa, ailenin geçimini sağlamakla yükümlü asıl kimsenin mevzuatına tabi
olduğu Âkit Taraf tek yetkili devlet sayılır. Bununla birlikte, aile ödenekleri, bir iş veya meslekî faaliyetin
icrası nedeniyle çocukların ikamet ettikleri veya yetiştirildikleri ülkedeki Âkit Taraf mevzuatına göre ödenirse, o Taraf tek yetkili devlet sayılır.
BÖLÜM III
Sözleşmenin II. bölümünün uygulanması
(Uygulanacak Mevzuata İlişkin Hükümler)
Sözleşmenin 15. maddesinin 1 ve 2. paragraflarının uygulanması
Madde 12
1. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendinde ve 2. paragrafının (a) bendinde belirtilen
hallerde, mevzuatı uygulanmaya devam olunacak Âkit Tarafın yetkili makamınca gösterilen Kurum,
işçiye, gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, kendisinin veya işverenin talebi üzerine, kendisinin anılan Taraf mevzuatına tabi olmaya devam edeceğini ve başka bir ülkeye geçici bir süre için
çalışmak üzere gönderildiğini bildiren bir belge verir.
2. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/ii) bendinde öngörülen muvafakat işverence talep olunur. İlgili işçinin muvafakatı yukarıdaki paragrafta belirtilen Âkit Tarafın mevzuatı öngördüğü takdirde
gereklidir.
Madde 13
Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (b) veya (c) bendi gereğince, bir Âkit Taraf mevzuatının -işvereni o Taraf ülkesinde bulunmayan- bir işçiye uygulanması gerekiyorsa, bu mevzuat, özellikle yetkili Kurumun belirlenmesi amacıyla, sanki bu işçi anılan ülkede ikamet ettiği yerde çalışıyormuş gibi uygulanır.
Sözleşmenin 17. maddesinin uygulanması
Madde 14
1. Sözleşmenin 17. maddesinin 1. paragrafı hükümlerinin uygulanmasına, anılan maddenin 2. paragrafında öngörülen seçme hakkının kullanıldığı tarihe kadar devam olunur.
2. Sözkonusu seçme hakkını kullanan işçi, hangi mevzuatı seçtiğini, çalıştığı ülkedeki Âkit Tarafın yetkili
Kurumuna, mevzuatın, seçtiği Âkit Tarafın yetkili makamında gösterilen Kuruma ve işverenine bildirir.
Bu Kurum, gerektiğinde, durumdan bu son Âkit Tarafın diğer herhangi bir Kurumunu o Taraf yetkili
makamınca öngörülen usuller dahilinde haberdar eder.
3. İşçinin mevzuatını seçtiği Âkit Tarafın yetkili makamınca gösterilen Kurum, işçiye, sözkonusu Elçilik
veya Konsolosluk hizmetlerinde ya da Elçilik veya Konsolosluk mensuplarının şahsi hizmetlerinde çalıştığı sırada, anılan Taraf mevzuatına tabi olduğunu bildirir bir belge verir.
4. İşçinin gönderen veya kabul eden iki Âkit Taraf Ülkesinden birinin mevzuatını seçmesi halinde, o mevzuatla ilgili hükümler, sanki işçi anılan Tarafın hükümet merkezinin bulunduğu yerde çalışıyormuş gibi
uygulanır.
BÖLÜM IV
Sigortalılık ve İkamet Sürelerinin Birleştirilmesi
Sözleşmenin 10, 19, 28, 49 ve 51. maddelerinin uygulanması

Madde 15
1. Sözleşmenin 10 ve 19. maddeleri, 28. maddesinin 1-4 paragrafları, 49. maddesi ve 51. maddesinin
1-3. paragraflarında belirtilen hallerde, duruma göre Sözleşmenin 28. maddesinin 4. paragrafı veya
51. maddesinin 3. paragrafı hükümlerine dokunulmaksızın, sigortalılık ve ikamet sürelerinin birleştirilmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır:
a) Yardım hakkının doğması devamı veya yeniden kazanılması için Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerine, diğer herhangi bir Âkit Taraf mevzuatına
göre geçmiş sigortalılık süreleri ve gereğine göre diğer herhangi bir Âkit Tarafın uyguladığı primsiz
sigorta mevzuatına göre 16 yaşından sonra geçmiş ikamet süreleri bu süreler aynı zamana rastlamamak kaydıyle ve ilk Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerinin
tamamlanması için gerekli olan ölçüde, ilâve olunur. Sözleşmenin 29. maddesi hükümleri gereğince iki veya daha fazla Âkit Tarafın Kurumlarınca ödenecek malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar)
yardımları sözkonusu ise, ilgili Kurumların her biri, birleştirme işlemini, ilgili kimsenin tabi olduğu
bütün Âkit Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerinin tamamını nazara
alarak ayrı ayrı yapar.
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b)

Bir Âkit Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya tabi olarak geçmiş bir sigortalılık süresinin diğer
bir Âkit Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı veya sürekli isteğe bağlı sigortaya tabi olarak geçmiş
bir sigortalılık süresi ile birleştirilmesinde, anılan sürelerden -Sözleşmenin 16. maddesinin 2. paragrafının ikinci ibaresi hükümlerine dokunulmaksızın-yalnız ilki nazara alınır;
c) Bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş fiili bir sigortalılık süresinin diğer bir Âkit Taraf mevzuatına
göre fiili bir sigortalılık süresine muadil bir süre ile birleştirilmesinde, anılan sürelerden yalnız ilki
nazara alınır;
d) İki veya daha fazla Âkit Taraf mevzuatına göre fiili bir sigortalılık süresine muadil herhangi bir
süre, anılan Taraflardan yalnız ilgili kimsenin sözkonusu süreden önce son defa zorunlu olarak
mevzuatına tabi olduğu Tarafın Kurumunca nazara alınır; ancak, ilgili kimse söz konusu süreden
önce anılan Taraflardan birinin mevzuatına zorunlu olarak tabi olmamışsa, sözkonusu süre, anılan
Taraflardan ilgili kimsenin bu süreden sonra ilk defa zorunlu olarak mevzuatına tabi olduğu Tarafın
Kurumunca nazara alınır;
e) Bir Âkit Taraf mevzuatına göre bazı sigortalılık sürelerinin geçtiği devre kesin olarak tesbit edilemiyorsa, bu sürelerin diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sürelerle aynı zamana rastlamadığı kabul edilir ve bu süreler gereken ölçüde nazara alınır;
f) Bir Âkit Taraf mevzuatına göre bazı sigortalılık süreleri, bu sürelerin ancak belirli bir devre içinde
geçmiş olması koşulu ile nazara alınıyorsa, bu mevzuatı uygulayan Kurum, diğer bir Âkit Taraf
mevzuatına göre geçmiş süreleri, bu sürelerin ancak aynı devre içinde geçmiş olması kaydiyle
nazara alır.
2. Bir Âkit Tarafın Sözleşmenin uygulanmadığı bir rejimine göre, geçmiş ve fakat aynı Tarafın Sözleşmenin uygulandığı bir rejimine göre nazara alınan sigortalılık süreleri, birleştirmede nazara alınacak
sigortalılık süreleri olarak kabul edilir.
3. Bir Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık sürelerinin diğer bir Âkit Taraf mevzuatında kullanılan
birimlerden farklı birimlerle ifade olunması halinde, birleştirmede, birimlerin birbirine çevrilmesi aşağıdaki kurallara göre yapılır:
a) İlgili kimse 6 günlük hafta rejimine tabi ise:
i) 1 gün 8 saatte ve 8 saat 1 güne;
ii) 6 gün 1 haftaya ve 1 hafta 6 güne;
iii) 26 gün 1 aya ve 1 ay 26 güne
iv) 3 ay veya 13 hafta veya 78 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem 3 ay veya 13 hafta
veya 78 güne; muadil sayılır.
v) Haftaların aylara ve ayların haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere tahvil olunur;
vi) Yukarıdaki kuralların uygulanmasında, bir takvim yılı içinde geçmiş sürelerin tamamı için, 312
veya 52 hafta veya 12 ay veya 4 x 3 aylık dönemin üstündeki süreler nazara alınmaz;
b) İlgili kimse 5 günlük hafta rejimine tabi ise;
i) 1 gün 9 saata ve 9 saat 1 güne;
ii) 5 gün 1 haftaya ve 1 hafta 5 güne,
iii) 22 gün 1 aya ve 1 ay 22 güne;
iv) 3 ay veya 13 hafta veya 66 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem 3 ay veya 13 hafta
veya 66 güne; muadil sayılır;
v) Haftaların aylara ve ayların haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere tahvil olunur.
vi) Yukarıdaki kuralların uygulanmasında, bir takvim yılı içinde geçmiş sürelerin tamamı için, 264
gün veya 52 hafta veya 12 ay veya 4x3 aylık dönemin üstündeki süreler nazara alınmaz.
4. Bu maddenin 1. paragrafının (b) bendi gereğince, malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) konusunda,
bir Âkit Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı veya sürekli isteğe bağlı bir sigortalılıkta geçmiş sigortalılık
süreleri birleştirmede nazara alınmıyorsa, bu sürelere ait primler anılan mevzuat gereğince artırılan
yardımlara hak kazanmada gözönüne alınacak primler olarak kabul edilir. Bu mevzuatta bir Ek Sigorta
rejimi öngörülmüşse, sözkonusu primler bu rejim gereğince yapılacak yardımların hesaplanmasında
nazara alınır.
BÖLÜM V
Sözleşmenin III. Bölümünün Uygulanması
(Çeşitli Yardım Kategorilerine İlişkin Özel Hükümler)
Kısım 1
Hastalık ve Analık
Sözleşmenin 19. Maddesinin Uygulanması
Madde 16
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 19. maddesi hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma, evvelce son
defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık sürelerini gösterir bir belgeyi ibraz eder
ve bu Kurum mevzuatının gerektirdiği bütün tamamlayıcı bilgileri verir;
2. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, bu kimsenin evvelce son defa
mevzuatına tabi olduğu Âkit Tarafın Hastalık Sigortası konusunda yetkili olan Kurumunca verilir. İlgili
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kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili Kurum belgeyi anılan Kurumdan ister.
3. Yetkili Devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesinde; evvelce diğer herhangi bir Âkit
Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 20. Maddesinin Uygulanması
Madde 17
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 20. maddesine göre sağlık yardımlarından yararlanmak için ikamet ettiği
yerdeki Kuruma, kendisi ve aile bireyleri için anılan yardımlara hak kazandığını bildirir bir belgeyi ibraz
ederek kendisini ve aile bireylerini kaydettirir. Bu belge, gereğine göre işveren tarafından verilen bilgilerin tetkikinden sonra, yetkili Kurumca verilir. İlgili kimsenin veya aile bireylerinin bu belgeyi ibraz
etmemeleri halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, iptal edildiğine dair ikamet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride
bulunulmadıkça geçerli olur.
3. İlgili kimsenin mevsimlik işçi olması halinde, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belge, iptal edildiğine dair yetkili Kurumca ikamet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça mevsimlik iş için
öngörülen süre boyunca geçerli olur.
4. İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin 1. paragrafı hükümleri gereğince yaptığı
bütün kayıtları bildirir.
5. Sağlık yardımlarına ilişkin herhangi bir talep sırasında, talep sahibi, ikamet ettiği ülkedeki Âkit Taraf
mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanmak için gerekli bütün kanıtlayıcı belgeleri ibraz eder.
6. İlgili kimsenin hastaneye yatırılması halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum, durum hakkında bilgi edinir
edinmez, yetkili Kuruma, ilgili kimsenin hastaneye giriş tarihini, hastanede kalacağı muhtemel süreyi
ve hastaneden çıkış tarihini bildirir.
7. İlgili kimse veya bu kimsenin aile bireyleri, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, durumlarında sağlık yardımlarından yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü değişikliği, özellikle
ilgili kimsenin işini veya meslekî faaliyetini bıraktığını veya değiştirdiğini, yahut ilgili kimsenin veya
herhangi bir aile bireyinin ikametini veya geçici ikametini başka bir yere naklettiğini bildirmekle yükümlüdürler. Yetkili Kurum, ikamet edilen yerdeki Kuruma, aynı zamanda, ilgili kimsenin sigortalı olmaktan vazgeçtiğini veya yardım hakkının sona erdiğini bildirir. İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili
Kurumdan, ilgili kimsenin sigortalılık durumunun veya yardım hakkının devam edip etmediğine ilişkin
bilgileri her zaman isteyebilir.
Madde 18
Sınır işçilerinin sözkonusu olması halinde, ilaç, sargı bezi, gözlük ve küçük cihazlarla laboratuvar tahlil ve
tetkikleri, ancak anılan kimselerin Kayıtlı oldukları Âkit Taraf Ülkesinde o taraf mevzuatına göre verilir veya
yapılır.
Madde 19
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 20. maddesinin 1. paragrafının (b) bendi gereğince para yardımlarından yararlanmak için, ikamet ettiği yerdeki Kuruma, işgöremezliğin başlamasından itibaren 3 gün içinde, işten ayrıldığını bildirir bir belgeyi veya, yetkili Kurumun ya da ikamet edilen yerdeki Kurumun mevzuatı
gerektiriyorsa, müdavi hekim tarafından verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur. İlgili
kimse, ayrıca, yararlanmak istediği yardımların niteliğine göre, yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği
diğer bütün belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.
2. İkamet edilen ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini vermemeleri halinde, ilgili kimse,
doğruca ikamet ettiği yerdeki Kuruma bu Kurum mevzuatında öngörülen süre içinde başvurur. Bu Kurum derhal ilgili kimsenin işgöremezlik durumunun tesbiti ve yukarıdaki paragrafta belirtilen belgenin
düzenlenmesi için gereken işlemleri yapar.
3. İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen belgeleri, işgöremezliğin muhtemel süresini belirterek derhal gönderir.
4. İkamet edilen yerdeki Kurum, imkân olur olmaz, ilgili kimsenin tıbbî ve idarî kontrolünü yaptırır ve
kontrol sonuçlarını yetkili Kuruma hemen bildirir; şu kadar ki, yetkili Kurumun, masrafı kendisine ait
olmak üzere, ilgili kimseyi dilediği bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. Bu son Kurum, ilgili
kimseye, kontrol kurallarına uymaması nedeniyle yardım yapmamaya karar verirse, bu kararını anılan
kimseye bildirir ve kararın bir örneğini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir.
5. İşgöremezliğin sona erdiği, ikamet edilen yerdeki Kurumca ilgili kimseye ve yetkili Kuruma derhal bildirilir. Yetkili Kurum, ilgili kimsenin yeniden işe başlamaya elverişli olduğuna karar verirse, bu kararını
derhal ilgili kimseye bildirir ve kararın bir örneğini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir.
6. Aynı hallerde, işgöremezliğin sona ermesiyle ilgili olarak, ikamet edilen yerdeki Kurumca ve yetkili
Kurumca iki ayrı tarih tesbit edilirse, yetkili Kurumca tesbit olunan tarih nazara alınır.
7. İlgili kimse, yeniden işe başladığında, durumu, yetkili Kurumca uygu lanan mevzuatın gerektirmesi
halinde, bu Kuruma bildirir.
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8. Yetkili Kurum para yardımlarını uluslararası posta havalesi ve diğer her türlü uygun vasıta ile öder ve
durum hakkında ikamet edilen yerdeki Kuruma bilgi verir. Anılan yardımlar yetkili Kurum hesabına
ikamet edilen yerdeki Kurumca ödeniyorsa, yetkili Kurum ilgili kimseye uyguladığı mevzuat hükümlerine göre haklarını ve anılan yardımları ödemekle yükümlü olan Kurumu bildirir; ayrıca ikamet edilen
yerdeki Kuruma, sözkonusu yardımların miktarı, ödeneceği tarihler ve yetkili devlet mevzuatına göre
yapılacağı azami süre hakkında bilgi verir.
Bu son Kurumca ödenecek yardım miktarlarının paraya çevrilmesinde, bu yardımların ödendiği ayın birinci
günü geçerli olan resmi kambiyo kuru uygulanır.
Sözleşmenin 21. maddesinin Uygulanması
Madde 20
1. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendinde ve 2. paragrafının (a) bendinde belirtilen
işçi, kendisi veya kendisine refakat eden aile bireyleri için sağlık yardımlarından yararlanmak üzere,
geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafında öngörülen belgeyi ibraz eder. İşçi, bu belgeyi ibraz ettiğinde, sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine
getirmiş sayılır.
2. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (b) bendinde belirtilen ve yetkili devlet dışında bir Âkit
taraf ülkesinde çalışmakta olan işçi, kendisi veya kendisine refakat eden aile bireyleri için sağlık yardımlarından yararlanmak üzere, önceki iki takvim ayı içinde, işveren veya vekili tarafından verilmiş
olan bir belgeyi, en uygun bir sürede, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma ibraz eder. Bu belgede,
özellikle ilgili kimsenin anılan işveren hesabına çalışmaya başladığı tarih ile yetkili Kurumun adı ve
adresi belirtilir; bununla birlikte, yetkili devlet mevzuatına göre işverenin yetkili Kurumu bilmediği farzolunuyorsa, anılan işçi bu Kurumun adını ve adresini geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma talebini
yaptığı sırada-yazılı olarak bildirir. İşçi, bu belgeyi ibraz ettiğinde, sağlık yardımlarından yararlanma
koşullarını yerine getirmiş sayılır. İşçi, tıbbî tedaviden önce geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma
başvuramamışsa, anılan belgeyi ibraz etmesi üzerine, yine de bu Kuruma kayıtlı sigortalıymış gibi,
tedaviden yararlanır.
3. Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, bu maddenin 1 veya 2. paragrafında belirtilen işçinin veya
duruma göre aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirip getirmediklerini tesbit etmek üzere, yetkili Kurumdan hemen bilgi ister. Anılan Kurum, yetkili Kurumun cevabını
alıncaya kadar ve 30 günü geçmemek üzere sözkonusu yardımları yapmakla yükümlüdür.
4. Yetkili Kurum, geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, bu Kurumun talebini almasından itibaren 10
gün içinde cevabını gönderir ve cevabın olumlu olması halinde, duruma göre, uyguladığı mevzuat gereğince yardımların yapılacağı azami süreyi bildirir ve bunun üzerine geçici olarak bulunulan yerdeki
kurum sözkonusu yardımları yapmaya devam eder.
5. İşçi, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, bu maddenin 1 ve 2. paragraflarında belirtilen belgeler
yerine, Anlaşmanın 21. maddesinin 1. paragrafında belirtilen belgeyi ibraz edebilir. Bu takdirde, bu
maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri uygulanmaz.
6. Anlaşmanın 17. maddesinin 6. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 21
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 21. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendi gereğince sağlık yardımlarından
yararlanmak için, Anlaşmanın 20. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında belirtilen belgeleri ibraz ettiği gerekçesiyle sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirmiş sayılacağını ileri sürmesi halleri
hariç, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, anılan yardımlara hak kazandığını bildirir bir belgeyi
ibraz eder. Bu belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesini terketmesinden önce
yetkili Kurumca verilir ve belgede, gereğine göre, özellikle yetkili devlet mevzuatına göre yardımların
yapılacağı azami süre belirtilir. İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister.
2. Anlaşmanın 17. maddesinin 6. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 22
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 21. maddesinin 1. paragrafının (b/i) bendi gereğince sağlık yardımlarından
yararlanmak için, ikamet ettiği yerdeki Kuruma, anılan yardımlardan yararlanma hakkının devam ettiğini bildirir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, hareketinden önce, yetkili
Kurumca verilir ve belgede, gereğine göre, özellikle sağlık yardımlarının yetkili devlet mevzuatına göre
yapılmaya devam edileceği azami süre belirtilir. Anılan belge, zorlayıcı nedenlerle önceden düzenlenememişse, ilgili kimsenin talebi üzerine, hareketinden sonra verilebilir.
2. Anlaşmanın 17. maddesinin 6. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uyguanır.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri, Sözleşmenin 21.maddesinin 1. paragrafının (c/i) bendinde belirtilen hallerde kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 23
Anlaşmanın 21 veya 22. maddesi hükümleri gereğine göre, Sözleşmenin 21. maddesinin 3. paragrafında
belirtilen aile bireylerine sağlık yardımları yapılmasında kıyas yoluyla uygulanır.
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Madde 24
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 21. maddesinin 1. paragrafının (a/ii) bendi hükümleri gereğince para yardımlarından yararlanmak için, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, işgöremezliğin başladığı tarihten
itibaren 3 gün içinde, yetkili Kurumun veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa, müdavi hekimce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur ve ayrıca geçici
olarak bulunduğu ülkedeki adresi ile yetkili Kurumun adını ve adresini bildirir.
2. Geçici olarak bulunulan ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini vermemeleri halinde, Anlaşmanın 19. maddesinin 2. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
3. Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen belgeleri, özellikle işgöremezliğin muhtemel süresini belirterek derhal gönderir.
4. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendinde ve 2. paragrafının (a) bendinde belirtilen
işçilerden gayrı kimseler sözkonusu ise ve bu kimselerin sağlık durumlarının kendilerinin ikamet yerlerinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesine dönmelerine engel olmadığı tıbbî muayene sonucu tesbit edilmişse,
geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, durumu derhal anılan kimselere bildirir ve bildirinin bir örneğini
yetkili Kuruma gönderir.
5. Ayrıca, Anlaşmanın 19. maddesinin 4-8. paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 22. maddesinin 4. paragrafının Uygulanması
Madde 25
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 22. maddesinin 4. paragrafı hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma,
yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireyleri ile ilgili bir belgeyi ibraz eder.
Bu belge anılan aile bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kurumca verilir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, verildiği tarihten itibaren 12 aylık bir süre için geçerli olup yenilenebilir. Belgenin yenilenmesi halinde geçerlilik süresi yenilendiği tarihten başlar. İlgili kimse anılan
belge üzerinde yapılacak her türlü değişikliği derhal yetkili Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir
değişiklik, değişikliği haklı gösteren olayın meydana geldiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.
3. Yetkili Kurum, ilgili kimseden, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belge yerine, bu kimsenin yetkili
devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireyleri ile ilgili yeni medeni hal belgeleri ibraz etmesini talep edebilir; ancak, bu talebin yerine getirilebilmesi için bu kabil belgelerin anılan Taraf
Makamlarınca esas itibariyle düzenlenir olması gerekir.
Sözleşmenin 23. Maddesinin Uygulanması
Madde 26
Anlaşmanın 17. maddesi hükümleri, yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden işsizlere ve
bunların aile bireylerine kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 24. Maddesinin Uygulanması
Madde 27
1. Aylık veya gelir sahibi bir kimse, ikamet ettiği Âkit Taraf Ülkesinde Sözleşmenin 24. maddesinin 2.
paragrafı gereğince kendisi ve aile bireyleri için sağlık yardımlarından yararlanmak üzere, ikamet ettiği
yerdeki Kuruma, aylık veya gelirlerin ödendiği mevzuat veya mevzuatlardan birine göre kendisi ve
aile bireyleri için sağlık yardımlarına hak kazandığını bildirir bir belgeyi ibraz ederek kendisini ve aile
bireylerini kaydettirir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, aylık veya gelir sahibinin talebi üzerine, aylık veya geliri ödemekle yükümlü Kurum veya Kurumlardan biri tarafından veya, gereğine göre, ilgili kimsenin anılan
yardımlardan yararlanma koşullarını yerine getirmesinden sonra, sağlık yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığı hususunda karar vermeye yetkili Kurumca verilir, Aylık veya gelir sahibinin bu belgeyi ibraz
etmemesi halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum belgeyi aylık veya geliri ödemekle yükümlü Kurum
veya Kurumlardan veya gereğine göre anılan belgeyi vermeğe yetkili başka bir Kurumdan ister. İkamet
edilen yerdeki Kurum, belgeyi alıncaya kadar, kendisince kabul edilebilir nitelikteki belgeleri gördükten
sonra, sözkonusu kimsenin ve aile bireylerinin kaydını geçici olarak yapabilir. Bu kayıt, sağlık yardımlarını sağlamakla yükümlü Kuruma karşı, ancak bu Kurumun anılan belgeyi vermiş olması halinde, ileri
sürülebilir.
3. İkamet edilen yerdeki Kurum, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belgeyi veren Kuruma, anılan
paragraf gereğince yaptığı bütün kayıtları bildirir.
4. Sağlık yardımlarına ilişkin herhangi bir talep sırasında, ikamet edilen yerdeki Kurum, aylık veya gelir
sahibi kimseden, aylık veya geliri devamlı olarak almaya hak kazandığını makbuz veya ödenen son
bakiye ile ilgili havalenin kalan parçası aracı ile kanıtlamasını isteyebilir.
5. Aylık veya gelir sahibi kimse veya bu kimsenin aile bireyleri, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, durumlarında sağlık yardımlarından yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü
değişikliği, özellikle aylık veya gelirin durdurulduğunu veya kesildiğini veya ikametlerini başka bir yere
naklettiklerini bildirmekle yükümlüdürler. İlgili Kurumlar, kendilerine bildirilen her türlü değişikliği aynı
zamanda, aylık veya gelir sahibinin ikamet ettiği yerdeki Kuruma bildirirler.
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Madde 28
1. Sözleşmenin 24. maddesinin 4. paragrafı gereğince, aylık veya gelir sahibi bir kimsenin aile bireyleri,
ikamet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde sağlık yardımlarından yararlanmak için, ikamet ettikleri yerdeki
Kuruma, bu Kurumca uygulanan mevzuata göre aylık veya gelir sahibi bir kimsenin aile bireylerine bu
kabil yardımların yapılması için esas itibariyle gerekli olan kanıtlayıcı belgeleri ve Anlaşmanın 27. maddesinin 1. paragrafında belirtilen belgeye benzer bir belgeyi ibraz ederek kayıtlarını yaptırırlar. Anılan
Kurum, aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet ettiği yerdeki Kuruma, bu paragraf gereğince yaptığı
bütün kayıtları bildirir.
2. Aylık veya gelir sahibi kimsenin aile bireyleri, sağlık yardımlarından yararlanmak üzere talepte bulundukları sırada, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, aylık veya gelir sahibi kimsenin kendisi ve aile bireyleri
için anılan yardımlara hak kazandığını bildirir bir belgeyi ibraz ederler. Bu belge, aylık veya gelir sahibi
kimsenin ikamet ettiği yerdeki Kurumca verilir ve iptal edildiğine dair aile bireylerinin ikamet ettikleri
yerdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça geçerli olur.
3. Aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet ettiği yerdeki Kurum, aile bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki
Kuruma, anılan kimsenin aylık veya gelirinin durdurulduğunu veya kesildiğini ve ikametini başka bir
yere naklettiğini bildirir, aile bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kurum aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet ettiği yerdeki Kurumdan, bu kimsenin sözkonusu yardımlardan yararlanmaya hak kazanıp
kazanmadığı hususunda her zaman bilgi isteyebilir.
4. Aile bireyleri, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, durumlarında sağlık yardımlarından yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü değişikliği, özellikle ikametlerini başka bir yere naklettiklerini bildirmekle yükümlüdürler.
Madde 29
1. Aylık veya gelir sahibi kimse, Sözleşmenin 24. maddesinin 6. paragrafı gereğince sağlık yardımlarından yararlanmak için, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, sözkonusu yardımlardan yararlanmaya
hak kazandığını bildirir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, anılan kimsenin ikamet ettiği yerdeki Kurumca,
kendisinin ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesini terk etmesinden önce verilir ve belgede, gereğine göre,
özellikle yardımların anılan Taraf mevzuatına göre yapılacağı âzamî süre belirtilir. Sözkonusu kimsenin
bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum belgeyi ikamet edilen yerdeki Kurumdan ister.
2. Anlaşmanın 17. maddesinin 6. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Bu takdirde, aylık veya
gelir sahibinin ikamet ettiği yerdeki Kurum yetkili Kurum sayılır.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri, Sözleşmenin 24. maddesinin 6. paragrafında belirtilen
aile bireylerine sağlık yardımı yapılmasında kıyas yoluyla uygulanır.
4. Bu maddenin yukarıdaki paragraflarında öngörülen işlemler ilgili kimsenin yetkili devlet dışında bir
Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak bulunması sırasında yerine getirilememişse, Anlaşmanın 30. maddesi
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 21. ve 24. Maddelerinin Uygulanması;
Madde 30
Anlaşmanın 20. maddesinin 1, 2 ve 5. paragraflarında ve 21 ve 22. maddelerinde öngörülen işlemler ilgili
kimsenin yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf Ülkesinde geçici olarak bulunması sırasında yerine getirilememişse, yapılan sağlık yardımı masrafları, ilgili kimsenin talebi üzerine, yetkili Kurumca, geçici olarak
bulunulan yerdeki Kurum mevzuatında öngörülen tarife üzerinden tesviye olunur. Geçici olarak bulunulan
yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu Kurumun talebi üzerine, sözkonusu tarifeye ilişkin bilgileri verir.
Sözleşmenin 25. Maddesinin 3. Paragrafının Uygulanması:
Madde 31
Sözleşmenin 25. maddesinin 3. paragrafının uygulanmasında, Âkit Tarafın yardım talebinde bulunulan Kurumu, duruma göre, diğer bir Âkit Taraf Kurumundan, bu Kurumca yardımların evvelce aynı Hastalık veya
Analık vakası için yapıldığı süre hakkında bilgi isteyebilir.
Kısım 2
Malûllük, Yaşlılık Ve Ölüm (Aylıklar)
Sözleşmenin 27-37. Maddelerinin Uygulanması
Yardım Taleplerine İlişkin Başvurmalar ve İşlemler
Madde 32
1. Talep sahibi, Sözleşmenin 28-34. maddeleri gereğince yardımlardan yararlanmak için, ikamet ettiği
yerdeki Kuruma, bu Kurum mevzuatında öngörülen usuller dahilinde talebini gönderir. Talep sahibinin
veya ölen kişinin anılan mevzuata tabi olmaması halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum, anılan talebi,
talep sahibi veya ölen kişinin son defa mevzuatına tabi olduğu Âkit Taraf Kurumuna-talebin ibraz edildiği tarihi belirterek-intikal ettirir. Bu tarih, bu son Kurum için talebin ibraz tarihi sayılır.
2. Talep sahibi, kendisinin veya ölen kişinin mevzuatına tabi olmadığı bir Âkit Taraf Ülkesinde ikamet
ediyorsa, talebini, kendisinin veya ölen kişinin son defa mevzuatına tabi olduğu Âkit Tarafın Kurumuna
gönderebilir.
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Madde 33
Anlaşmanın 32. maddesinde belirtilen taleplerin yapılmasında, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Sözkonusu talep:
i) Ya, 32. maddenin 1. paragrafında belirtilen hallerde, talep sahibinin ikamet ettiği ülkedeki Âkit
Taraf mevzuatında,
ii) Veya, 32. maddenin 2. paragrafında belirtilen hallerde, talep sahibinin veya ölen kişinin son
defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatında, öngörülen formülerler üzerinde düzenlenir ve gerekli
kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderilir.
b) Talep sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğu, talep formülerine ekli resmî belgelerle tesbit
veya bu kimsenin ikamet ettiği ülkedeki Âkit Tarafın yetkili organlarınca teyit olunur;
c) Talep sahibi, formülerde, imkân ölçüsünde, ya “kendisinin veya ölen kişinin” mevzuatına tabi olduğu Âkit Tarafın malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) sigortası Kurumu veya Kurumlarını, yahut
Âkit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde kendisini veya ölen kişiyi çalıştıran işveren veya işverenleri, yanındaki çalışma belgelerini ibraz ederek, belirtir.
Madde 34
Talep sahibi, Sözleşmenin 30. maddesinin 3. paragrafı hükümlerinden yararlanmak için, yardımları ödemekle yükümlü Kurumun bulunduğu ülke dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireylerine ait
bir belgeyi ibraz eder. Bu belge ya aile bireylerinin ikamet ettikleri yerde Hastalık Sigortası konusunda
yetkili olan Kurumca veya aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkedeki Âkit Taraf Kurumunun gösterdiği başka
bir Kurumca verilir. Anlaşmanın 25. maddesinin 2 ve 3. paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 35
Malûllük derecesinin tespitinde bir Âkit Tarafın Kurumu, diğer herhangi bir Âkit Tarafın Kurumunca toplanmış tıbbî ve idarî nitelikteki bütün bilgileri nazara alır; şu kadar ki, her Kurumun, masrafı kendisine ait
olmak üzere, talep sahibini dilediği bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır.
Madde 36
1. Yardım taleplerine ilişkin işlemler, Anlaşmanın 32. maddesi hükümleri gereğince, taleplerin -gereğine
göre- gönderildiği veya intikal ettirildiği ilgili Kurumca yürütülür. Bu Kurum “İşlemi Yürüten Kurum”
olarak bilinir.
2. İşlemi yürüten Kurum, talepleri hemen gereği yapılmak üzere derhal bütün ilgili Kurumlara gönderir.
Madde 37
1. İşlemi Yürüten Kurum, yardım taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde, özellikle ilgili kimsenin
veya ölen kişinin bütün ilgili Âkit Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerinin
toplamını gösteren ve bu süreler hakkında özet bilgiyi kapsayan bir formüler kullanır.
2. Bu formullerin diğer bir Âkit Tarafa gönderilmesi, kanıtlayıcı belgelerin gönderilmesi yerine geçer.
Madde 38
1. İşlemi Yürüten Kurum, Anlaşmanın 37. maddesinin 1. paragrafında belirtilen formüler üzerinde, kendi mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerini belirtir ve formülerin bir nüshasını ilgili
kimsenin veya ölen kişinin mevzuatına tabi olduğu her Âkit Tarafın malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) Sigortası Kurumuna, gereğine göre, talep sahibi tarafından verilmiş çalışma belgelerini ekleyerek
gönderir.
2. Başka bir tek ilgili Kurum varsa, bu Kurum kendisine gönderilen formülere, yukarıdaki paragraf hükümleri gereğince, uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerine ilişkin bilgileri
kaydeder ve sonra Sözleşmenin 28. maddesi hükümlerini nazara alarak, kendi mevzuatına göre, doğan hakları belirler, ve formülerde Sözleşmenin 29. maddesinin 2, 3, 4 veya 5. paragrafları hükümlerine göre hesapladığı nazarî ve fiilî yardım miktarı ile, gereğine göre, talep sahibinin Sözleşmenin
28-33. maddeleri hükümleri uygulanmaksızın, yalnız kendi mevzuatına göre geçmiş süreler için talep
edebileceği yardım miktarını belirtir. İşlemi Yürüten Kuruma iade olunan sözkonusu formülerde kanuni
itiraz yolları ve süreleri belirtilir.
3. Başka iki veya daha fazla ilgili Kurum varsa, bu Kurumların her biri, kendisine gönderilen formülere, bu
maddenin 1. paragrafı hükümleri gereğince, uyguladığı mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya ikamet
sürelerine ilişkin bilgileri kaydeder ve sonra formüleri İşlemi Yürüten Kuruma iade eder. Bu Kurum,
böylece doldurulmuş olan formüleri bütün ilgili Kurumlara gönderir; bu Kurumların her biri, Sözleşmenin 28. maddesi hükümlerini nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre doğan hakları belirler ve formülerde Sözleşmenin 29. maddesinin 2, 3, 4 veya 5. paragrafları hükümlerine göre hesapladığı nazarî
ve fiilî yardım miktarı ile, gereğine göre, talep sahibinin - Sözleşmenin 28-33. maddeleri hükümleri
uygulanmaksızın yalnız kendi mevzuatına göre geçmiş süreler için talep edebileceği yardım miktarını
belirtir. İşlemi Yürüten Kuruma iade olunan formülerde kanunî itiraz yolları ve süreleri belirtilir.
4. İşlemi Yürüten Kurum, bu maddenin 2 veya 3. paragrafında belirtilen bütün bilgileri aldıktan sonra,
Sözleşmenin 28. maddesi hükümlerini nazara alarak, uyguladığı mevzuata göre doğan hakları ve Söz975
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leşmenin 29. maddesinin 2, 3, 4 ve 5. paragrafları hükümlerine göre hesapladığı nazarî ve fiilî yardım
miktarı ile, gereğine göre, talep sahibinin -Sözleşmenin 28-33. maddeleri hükümleri uygulanmaksızınyalnız kendi mevzuatına göre geçmiş süreler için talep edebileceği yardım miktarını belirler. 5. İşlemi
Yürüten Kurum, bu maddenin 2 veya 3. paragrafında belirtilen bilgileri aldıktan sonra, Sözleşmenin
31. maddesinin 2. veya 3. paragrafı, 32. maddesinin 2. 4 veya 5. paragrafları veya 34. maddesinin 1.
paragrafı hükümlerini uygulamak gerektiği sonucuna varırsa durumu diğer ilgili Kurumlara bildirir.
Madde 39
1. İşlemi yürüten Kurum, ilgili kimsenin veya ölen kişinin tabi olduğu diğer Âkit Taraflar mevzuatına göre
geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerine gerek kalmaksızın, talep sahibinin kendi mevzuatına göre
yardıma hak kazandığını tespit ederse, bu kimseye anılan yardımları derhal geçici olarak öder.
2. Sözleşmenin 29. maddesinin 5. paragrafı hükümleri gereğince talep sahibine ödeyeceği yardımların
tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya hesaplayabilen her Kurum, sözkonusu kimseye anılan
yardımları derhal öder. İlgili kimseye yardımları doğrudan doğruya ödeyen Kurum İşlemi Yürüten Kurumdan başka bir Kurumsa, bu Kurum durumu derhal İşlemi Yürüten Kuruma bildirir ve bu maddenin
7. paragrafı hükmünün uygulanması için ilgili kimseye ödenecek muaccel bakiyeler tutarını fazla ödeme yapmış Kurum lehine bloke eder.
3. İşlemi Yürüten Kurum, bu maddenin 1. paragrafı gereğince ödeme yapmışsa, ödediği miktarı, duruma
göre, yukarıdaki paragraf gereğince, diğer herhangi bir Kurumca ödenmiş yardım miktarından -bu
ödeme hakkında bilgi edinir edinmez- tenzil eder.
4. Taleple ilgili işlemin yürütülmesi sırasında, İşlemi Yürüten Kurumdan başka ilgili Kurumlardan biri,
talep sahibinin veya ölen kişinin tabi olduğu diğer Âkit Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortalılık
veya ikamet sürelerine gerek kalmaksızın yalnız kendi mevzuatına göre yardıma hak kazandığını tespit
ederse, durumu derhal İşlemi Yürüten Kuruma bildirir ve bu Kurum ilgili kimseye sözkonusu yardımların tutarını duruma göre bu maddenin 2 ve 3. paragrafları hükümleri saklı kalmak kaydiyle, ilk Kurum
adına geçici olarak öder.
5. İşlemi Yürüten Kurum, yardımları bu maddenin 1 ve 4. paragrafları gereğince ödeyecekse, ödemeyi,
duruma göre bu maddenin 2 ve 3. paragrafları hükümleri saklı kalmak kaydıyle, yalnız en yüksek yardım miktarı için yapar.
6. İşlemi Yürüten Kurum, yardımları bu maddenin 1, 2 ve 4. paragrafları gereğince ödemediği takdirde
ve gecikmeye yer verebilecek hallerde, ilgili kimseye, miktarı Sözleşmenin 29. maddesinin 1-4. paragrafları hükümlerine göre belirlenen-geri alınabilir-bir avans öder.
7. Yardım talebinin kesin bir çözüme bağlanması sırasında, İşlemi Yürüten Kurum ve diğer ilgili Kurumlar,
bu maddenin 1, 3, 4, 5 ve 6. paragrafları hükümleri gereğince ödenen avanslara ve geçici olarak ödenmiş yardımlara tekabül eden miktarlar üzerinde hesaplaşırlar. Anılan Kurumlarca fazladan ödenmiş
olan meblağlar bu Kurumların ilgili kimseye ödeyecekleri bakiyeler tutarından tenzil edilebilir.
Madde 40
1. Sözleşmenin 34. maddesinin 2. paragrafında belirtilen hallerde, İşlemi Yürüten Kurum, bütün ilgili Kurumlara, bu Kurumların herbirince ödenmesi gereken ek yardım miktarının kesin tutarını hesaplayarak
bildirir.
2. Sözleşmenin 34. maddesi hükümlerinin uygulanmasında, çeşitli millî para birimleriyle ifade olunmuş
miktarlar, yardımların en son ödendiği ayın birinci günü geçerli olan resmî kambiyo kuru üzerinden
paraya çevrilir.
Madde 41
Sözleşmenin 33. maddesinin 2 ve 3. paragrafları hükümlerinin uygulanmasında, Anlaşmanın 38 ve 40.
maddeleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 42
1. İlgili Kurumların her biri, talep sahibinin yardım talebine ilişkin kararını, bu kararın İşlemi Yürüten Kurumla yapılan istişareden sonra kesinleşmesi üzerine, talep sahibine ve İşlemi Yürüten Kuruma bildirir.
Alınan her kararda, o kararın yalnız ödemeye konu olan kısmî yardım miktarını ilgilendirdiği ve ilgili
mevzuatta öngörülen kanunî itiraz yolları ve süreleri belirtilir.
2. Yardım talebinin kesin bir çözüme bağlanmasından sonra, İşlemi Yürüten Kurum, ilgili Kurumlarca alınan kararların birer örneğini talep sahibine gönderir.
Madde 43
Yardım taleplerinin çabuklukla çözüme bağlanmasında, aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Evvelce Âkit Taraflardan biri veya birkaçının mevzuatına tabi olan bir kimse diğer bir Âkit Tarafın
mevzuatına tabi bulunuyorsa, bu son Tarafın yetkili Kurumu, özellikle ilgili kimsenin bağlı olduğu
Kurumlar ve, gereğine göre, bu kimseye verilen sigorta sicil numaraları hakkında gerekli bütün
bilgileri almak üzere, diğer Âkit Tarafın veya Tarafların İrtibat Kurumuna başvurur.
b) İlgili Kurumlar, imkân ölçüsünde, ilgili kimsenin kendisinin veya bağlı olduğu Kurumun talebi üze976
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rine, ilgili kimsenin emeklilik yaşına ulaşacağı tarihten bir yıl öncesinden itibaren, geçmiş hizmetlerine ilişkin bilgileri top lamaya başlarlar.
İdarî ve Tıbbî Kontrol
Madde 44
1. a) Malûllük yardımlarından,
b) İşgöremezlik halinde sağlanan yaşlılık yardımlarından,
c) Yaşlı işsizlere sağlanan yaşlılık yardımlarından,
d) Mesleki faaliyetin bırakılması halinde sağlanan yaşlılık yardımlarından,
e) Malûllük veya işgöremezlik halinde sağlanan ölüm yardımlarından,
f) İlgili kimsenin gelirinin belirli bir sınırın altında olması halinde sağlanan yardımlardan, yararlanan bir kimse, yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak bulunuyor veya ikamet
ediyorsa, tıbbî ve idarî kontrol, yetkili Kurumun talebi üzerine, ilgili kimsenin geçici olarak bulunduğu veya ikamet ettiği yerdeki Kurumca bu Kurum mevzuatına göre yapılır; şu kadar ki, yetkili
Kurumun, masrafı kendisine ait olmak üzere, ilgili kimseyi dilediği bir hekime muayene ettirme
yetkisi saklıdır.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen kontrol sonunda, ilgili kimsenin çalıştığı veya gelirinin belirli bir sınırı
aştığı tespit edilirse, geçici olarak bulunduğu veya ikamet ettiği yerdeki Kurum, kontrol talebinde bulunan yetkili Kuruma, bir rapor göndermekle yükümlüdür. Bu raporda, gereğine göre, yetkili Kurum için
yararlı bütün bilgiler ve özellikle ilgili kimsenin yaptığı iş ile geçen son üç aylık dönemde aldığı kazanç
veya gelirlerin tutarı ve yetkili Kurumca belirlenecek bir başvurma süresi içinde ilgili kimsenin malûl
olmadan önceki işi ile ilgili meslek dalında çalışan herhangi bir işçinin aynı bölgede aldığı normal ücret
ve, gereğine göre, ilgili kimsenin sağlık durumu hakkında bir uzman hekimce verilen mütalâa belirtilir.
Madde 45
İlgili kimse, yararlanmakta olduğu yardımların durdurulmasından sonra, yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettiği sırada yeniden yardıma hak kazanırsa, ilgili Kurumlar, birbirlerine, yardımların
yeniden ödenmeye başlanması için gerekli bütün bilgileri verirler.
Yardımların Ödenmesi
Madde 46
1. Bir Âkit Tarafın ödemeyi yapmakla yükümlü Kurumu diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden ilgili
kimselere ödenmesi gereken yardımları doğrudan doğruya ödemediği takdirde, bu yardımların ödenmesi, ödemeyi yapmakla yükümlü Kurumun talebi üzerine, Anlaşmanın 47-51. maddelerinde öngörülen usuller dahilinde, bu son Tarafın İrtibat Kurumunca veya ikamet edilen yerdeki Kurumca yapılır;
ödemeyi yapmakla yükümlü Kurumun anılan ilgili kimselere yardımları doğrudan doğruya ödemesi
halinde, bu Kurum durumu ikamet edilen yerdeki Kuruma bildirir.
2. Yardımların ödenmesine dair olan ve Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanan eski Anlaşmalar hükümlerinin uygulanmasına, bu hükümler 5 numaralı Ekte bildirilmiş olmak kaydıyle, devam
olunur.
Madde 47
Yardımları ödemekle yükümlü Kurum, ilgili kimsenin ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesinde “Ödeme Kurumu”
olarak gösterilen İrtibat Kurumuna veya bu kimsenin ikamet ettiği ülkede “Ödeme Kurumu” olarak gösterilen Kuruma, yardımların sona ereceği tarihten en geç 20 gün önce ulaşacak şekilde, ödenecek bakiyeleri
gösteren (iki nüsha olarak düzenlenmiş) bir bordro gönderir.
Madde 48
1. Yardımları ödemekle yükümlü Kurum, yardım süresinin sona ermesinden 10 gün önce, Anlaşmanın
47. maddesinde öngörülen bordroda belirtilen bakiyelerin ödenmesi için gerekli meblağı, bulunduğu
ülkedeki Âkit Taraf parası üzerinden öder. Ödeme, anılan Âkit Tarafın millî Bankası veya diğer bir bankası nezdinde, Ödeme Kurumu emrine, bu Kurumun bulunduğu ülkedeki Âkit Tarafın millî bankası veya
diğer bir bankası adına açılan hesaba yapılır. Bu ödeme yükümlülükten kurtarıcı nitelik taşır. Yardımları
ödemekle yükümlü Kurum yaptığı ödeme hakkında derhal Ödeme Kurumuna bilgi verir.
2. Adına ödeme yapılmış olan banka, ödenen meblağın karşılığını, Ödeme Kurumu lehine bu Kurumun
bulunduğu ülkedeki Âkit Taraf parası üzerinden alacak kaydeder.
3. Bu maddenin 1. paragrafında sözü edilen bankaların adları ve adresleri 6 numaralı Ekte belirtilir.
Madde 49
1. Anlaşmanın 47. maddesinde öngörülen bordroda belirtilen bakiyeler, ilgili kimseye yardımları ödemekle yükümlü Kurum adına, Ödeme Kurumu tarafından kendi mevzuatında öngörülen usuller dahilinde
ödenir.
2. İlgili kimseye ödenecek meblağ, Anlaşmanın 48. maddesi hükümlerine göre ödenen meblağın Ödeme
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Kurumu lehine alacak kaydedildiği kur üzerinden, ilgili kimsenin ikamet ettiği ülkedeki Âkit Taraf parasına çevrilir.
3. Ödeme Kurumu veya bu Kurumca gösterilen diğer herhangi bir Kurum, yardımlarının durdurulmasını
veya kesilmesini haklı gösteren bir durumdan haberdar edilmesi halinde, her türlü ödemeyi durdurur.
İlgili kimsenin ikametini Ödeme Kurumunun bulunduğu ülke dışında bir Âkit Taraf ülkesine nakletmesi
halinde aynı işlem uygulanır.
4. Ödeme Kurumu, yardımları ödemekle yükümlü Kuruma, ödemenin yapılmayış nedenlerini ve gereğine
göre bu durumu haklı gösteren olayın meydana geldiği tarihi bildirir.
Madde 50
1. Anlaşmanın 49. maddesinin 1. paragrafında belirtilen ödemeler, ilgili kimselere veya bunların kanunî
temsilcilerine veya vekillerine fiilen ödenen veya ödenmeyen miktarların tespiti için, her ödeme süresi
sonunda tetkikten geçirilir.
2. Yardımları Ödemekle yükümlü Kurumun bulunduğu ülkedeki Âkit Taraf parasına göre rakam ve yazı ile
tespit olunan toplam miktarın Ödeme Kurumunca yapılan ödemelere uygunluğu tasdik olunur ve bu
hususla ilgili belge Ödeme Kurumu temsilcisinin imzasını taşır.
3. Ödeme Kurumu, ödemelerin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlar.
4. Yardımları ödemekle yükümlü Kurumca bu Kurumun bulunduğu Âkit Taraf parası üzerinden ödenen
meblağlarla Ödeme Kurumu tarafından aynı Âkit Taraf parası üzerinden ödendiği belgelenen miktar
arasındaki fark, yardımları ödemekle yükümlü Kurumca sonradan aynı esasa göre ödenecek meblağlara mahsup edilir.
Madde 51
Yardımların ödenmesinde yapılan masraflar, özellikle posta ve banka masrafları, Ödeme Kurumunca kendi
mevzuatında öngörülen usullere göre ilgili kimselerden istirdat olunabilir.
Madde 52
Âkit Taraflardan biri veya birkaçının mevzuatına göre ödenen yardımlardan yararlanan kimse, ikametini
bir Âkit Taraf ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine nakletmesi halinde, durumu yardımları ödemekle
yükümlü Kurum veya Kurumlara ve gereğine göre Ödeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.
Kısım 3
İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Genel Hükümler
Sözleşmenin 38. Maddesinin Uygulanması
Madde 53
1. İşçi, Sözleşmenin 38. maddesinin 1. paragrafının (a) bendi gereğince sağlık yardımlarından yararlanmak için, ikamet ettiği yerdeki Kuruma, anılan yardımlara hak kazandığını bildirir bir belgeyi ibraz
eder. Bu belge, gereğine göre işverence verilen bilgilerin görülmesinden sonra, yetkili Kurumca verilir.
Ayrıca, yetkili devletin mevzuatı gerektiriyorsa, işçi ikamet ettiği yerdeki Kuruma, iş kazası veya meslek hastalığı bildirisini aldığına dair bir belgeyi ibraz eder. İşçinin bu belgeleri ibraz etmemesi halinde,
ikamet ettiği yerdeki Kurum belgeleri yetkili Kurumdan ister ve, belgeler gelinceye kadar, işçiye, anılan
yardımlara hak kazandığı sürece, yardım yapmaya devam eder.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, iptal edildiğine dair ikamet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride
bulunulmadıkça, geçerli olur. 3. Mevsimlik işçinin sözkonusu olması halinde, bu maddenin 1. paragrafında belirtilen belge, iptal edildiğine dair yetkili Kurumca ikamet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride
bulunulmadıkça, mevsimlik iş için öngörülen çalışma süresi sona erinceye kadar geçerli olur.
4. İşçi, sağlık yardımlarından yararlanmak için talepte bulunduğu sırada, ikamet ettiği ülkedeki Âkit Taraf
mevzuatına göre sağlık yardımlarından yararlanmak için gerekli olan bütün kanıtlayıcı belgeleri ibraz
eder.
5. Hastaneye yatırılma halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum, bu durum hakkında bilgi edinir edinmez,
yetkili Kuruma, ilgili kimsenin hastaneye giriş tarihini, hastanede kalacağı muhtemel süreyi ve hastaneden çıkış tarihini bildirir.
6. İşçi, ikamet ettiği yerdeki Kuruma, durumunda sağlık yardımlarından yararlanma hakkını etkileyecek
şekilde meydana gelen her türlü değişikliği, özellikle işini veya meslekî faaliyetini bıraktığını veya
değiştirdiğini veya ikametini veya geçici olarak bulunduğu yeri başka bir yere naklettiğini bildirmekle
yükümlüdür. Yetkili Kurum, ikamet edilen yerdeki Kuruma, aynı zamanda işçinin yardım hakkının sona
erdiğini bildirir. İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kurumdan, işçinin yardım hakkının devam edip
etmediği hususunda her zaman bilgi isteyebilir.
7. Sınır işçilerinin sözkonusu olması halinde, ilâç, sargı bezi ve küçük cihazlarla laboratuvar tahlil ve tetkikleri ancak bu kimselerin kayıtlı oldukları Âkit Taraf ülkesinde bu Tarafın mevzuatına göre verilir veya
yapılır.
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Madde 54
1. İşçi, Sözleşmenin 38. maddesinin 1. paragrafının (b) bendi gereğince, gelirler dışında para yardımlarından yararlanmak için, işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3 gün içinde, ikamet ettiği yerdeki
Kuruma, işini bıraktığına dair bir belgeyi veya, yetkili Kurum ya da ikamet ettiği yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa, müdavi hekimce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur. Anılan
işçi, ayrıca talep ettiği yardımların niteliğine göre, yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği bütün diğer
belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.
2. İkamet edilen ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini vermemeleri halinde, işçi doğruca
ikamet ettiği yerdeki Kuruma bu kurum mevzuatında öngörülen usuller dahilinde başvurur. Bu Kurum,
ilgili kimsenin işgöremezlik durumunun tıbben belirlenmesi ve yukarıdaki paragrafta belirtilen belgenin
düzenlenmesi için derhal gerekli işlemleri yapar.
3. İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen belgeleri, işgöremezliğin muhtemel süresini belirterek hemen gönderir.
4. İkamet edilen yerdeki Kurum, imkân olur olmaz, kendi sigortalısı imiş gibi, işçinin idarî ve tıbbî kontrolünü yaptırır ve kontrol sonuçlarını yetkili Kuruma bildirir; şu kadar ki, bu Kurumun, masrafı kendisine
ait olmak üzere, işçiyi dilediği bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. Yetkili Kurum, işçiye, kontrol kurallarına uymadığı gerekçesi ile yardım yapmamaya karar verirse, bu hususa ilişkin kararını ilgili
kimseye bildirir ve kararın bir örneğini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir.
5. İşgöremezliğin sona erdiği, ikamet edilen yerdeki Kurumca Âkit geçirilmeden işçiye ve yetkili Kuruma
bildirilir. Yetkili Kurum, işçinin yeniden işe başlamaya elverişli olduğuna karar verirse, bu kararını işçiye
bildirir ve kararın bir örneğini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir.
6. Aynı hallerde, işgöremezliğin sona ermesiyle ilgili olarak, yetkili Kurumca ve ikamet edilen yerdeki
Kurumca iki ayrı tarih tespit edilirse yetkili Kurumca tespit olunan tarih nazara alınır.
7. İşçi, yeniden işe başlaması halinde, durumu yetkili Kuruma bu Kurum mevzuatında öngörülen usuller
dahilinde bildirir.
8. Yetkili Kurum para yardımlarını uluslararası posta havalesi ve her türlü uygun vasıta ile öder ve durum
hakkında ikamet edilen yerdeki Kuruma bilgi verir. Anılan yardımlar yetkili Kurum hesabına ikamet
edilen yerdeki Kurumca ödeniyorsa, yetkili Kurum, işçiye, uyguladığı mevzuat hükümlerine göre haklarını ve anılan yardımları ödemekle yükümlü Kurumu bildirir; ayrıca, ikamet edilen yerdeki Kuruma,
sözkonusu yardımların tutarı, ödeneceği tarihler ve yetkili devlet mevzuatına göre yapılacağı âzamî
süre hakkında bilgi verir. Bu son Kurumca ödenecek yardım miktarlarının paraya çevrilmesinde, bu
yardımların ödendiği ayın birinci günü geçerli olan resmî kambiyo kuru uygulanır.
Sözleşmenin 40. Maddesinin Uygulanması
Madde 55
1. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendinde veya 2. paragrafının (a) bendinde belirtilen
işçi, sağlık yardımlarından yararlanmak için, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, Anlaşmanın 12.
maddesinin 1. paragrafında öngörülen belgeyi ibraz eder. İşçi bu belgeyi ibraz ettiğinde sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirmiş sayılır.
2. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (b/i) bendinde belirtilen ve yetkili devlet dışında bir Âkit
Taraf ülkesinde çalışmakta olan işçi, sağlık yardımlarından yararlanmak için, geçici olarak bulunduğu
yerdeki Kuruma, mümkün olan en uygun zamanda, işveren veya vekili tarafından önceki iki takvim
ayı içinde verilmiş olan belgeyi ibraz eder. Bu belgede, özellikle işçinin anılan işveren hesabına hangi
tarihten beri çalışmakta olduğu ve yetkili Kurumun adı ve adresi belirtilir. İşçi bu belgeyi ibraz ettiğinde
sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirmiş sayılır. İşçi, tıbbî tedaviden önce, geçici
olarak bulunduğu yerdeki Kuruma başvurmamışsa, sözkonusu belgeyi ibraz etmesinden sonra, yine de
bu Kurumun sigortalısı imiş gibi, tedaviden yararlanır.
3. Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, bu maddenin 1 veya 2. paragraflarında belirtilen işçinin, duruma göre sağlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere,
yetkili Kuruma Âkit geçirmeden başvurur. Anılan Kurum, yetkili Kurumun cevabını alıncaya kadar ve
en çok 30 günü geçmemek üzere, bu yardımları yapmakla yükümlüdür.
4. Yetkili Kurum, geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, bu Kurumun talebini almasından itibaren 10
gün içinde, cevabını gönderir. Yetkili Kurum, cevabının olumlu olması halinde, uyguladığı mevzuata
göre yardımların yapılacağı âzamî süreyi bildirir ve bunun üzerine geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum anılan yardımları yapmaya devam eder.
5. İşçi, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, bu maddenin 1 ve 2. paragraflarında belirtilen belgeler
yerine, Anlaşmanın 56. maddesinin 1. paragrafında belirtilen belgeyi ibraz edebilir. Bu takdirde, bu
maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri uygulanmaz.
6. Anlaşmanın 53. maddesinin 5. paragraf hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 56
1. İşçi, Anlaşmanın 55. maddesinin 1 ve 2. paragraflarında belirtilen belgeleri ibraz ettiği gerekçesiyle
sağlık yardımlarından uyararlanma koşullarını yerine getirmiş sayılacağını ileri sürmesi halleri hariç,
Sözleşmenin 40. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendi gereğince sağlık yardımlarından yararlanmak
için, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma bu yardımlardan yararlanmaya hak kazandığını bildirir bir
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belgeyi ibraz eder. Bu belge, işçinin ikamet ettiği Âkit Taraf ülkesini terketmesinden önce, talebi üzerine, yetkili Kurumca verilir ve belgede gereğine göre, özellikle yetkili devlet mevzuatına göre sağlık
yardımlarının yapılacağı âzamî süre belirtilir. İşçinin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, geçici olarak
bulunulan yerdeki Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister. 2. Anlaşmanın 53. maddesinin 5. paragrafı
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 57
1. İşçi, Sözleşmenin 40. maddesinin 1. paragrafının (b/i) bendi gereğince sağlık yardımlarından yararlanmak için, ikamet ettiği yerdeki Kuruma, anılan yardımlardan yararlanma hakkının devam ettiğini
bildirir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, yetkili Kurumca verilir ve belgede, gereğine göre, özellikle yetkili devlet mevzuatına göre anılan yardımların yapılmaya devam edileceği âzamî süre belirtilir. Yetkili
Kurum, bu belgenin bir örneğini, ilgili kimsenin döndüğü veya ikametini naklettiği ülkedeki Âkit Tarafın
yetkili Kurumunca gösterilen Kuruma gönderir. Anılan belge, zorlayıcı nedenlerle önceden düzenlenememişse, işçinin hareketinden sonra, talebi üzerine verilebilir.
2. Anlaşmanın 53. maddesinin 5. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
3. Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri Sözleşmenin 40. maddesinin 1. paragrafının (c/i) bendinde belirtilen hallerde kıyas yoluyla uygulanır.
Madde 58
1. İşçi, Sözleşmenin 40. maddesinin 1. paragrafının (a/ii) bendi gereğince, gelirler dışında, para yardımlarından yararlanmak için, yetkili Kurumun veya geçici olarak bulunduğu yerdeki Kurumun mevzuatı
gerektiriyorsa, geçici olarak bulunduğu yerdeki Kuruma, işgöremezliğin başladığı tarihten itibaren 3
gün içinde, müdavi hekimce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur, ayrıca, geçici
olarak bulunduğu ülkedeki adresi ile yetkili Kurumun adını ve adresini bildirir.
2. Geçici olarak bulunulan ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini vermeleri halinde, Anlaşmanın 54. maddesinin 2. paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
3. Geçici olarak bulunulan ülkedeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin yukarıdaki paragraflarında belirtilen belgeleri, özellikle işgöremezliğin muhtemel süresini belirterek gönderir.
4. Sözleşmenin 15. maddesinin 1. paragrafının (a/i) bendinde ve 2. paragrafının (a) bendinde belirtilen
kimseler dışında kalan işçiler sözkonusu ise ve bu işçilerin sağlık durumlarının ikamet yerlerinin bulunduğu Âkit Taraf ülkesine dönmelerine engel olmadığı tıbbî muayene sonucu tespit edilmişse, durum
geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumca kendilerine bildirilir ve bildirinin bir örneği yetkili Kuruma
gönderilir.
5. Ayrıca, Anlaşmanın 54. maddesinin 4-6. paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 38-40. Maddelerinin Uygulanması
Madde 59
1. İşkazası veya meslek hastalığının yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde meydana gelmesi halinde, bu durumun bildirilmesi, kaza veya hastalığın meydana geldiği Âkit Taraf ülkesinde yürürlükte
olan ve benzeri durumlarda uygulanan bütün kanunî hükümler saklı kalmak kaydıyle, yetkili devlet
mevzuatına göre yapılır. Sözkonusu hususa ilişkin bildirge yetkili Kuruma gönderilir ve gereğine göre
bildirgenin bir örneği ikamet edilen yerdeki Kuruma yollanır.
2. İşkazası veya meslek hastalığının meydana geldiği ülkedeki Âkit Tarafın Kurumu, yetkili Kuruma, ülkesinde düzenlenen tıbbî belgeleri iki nüsha olarak gönderir ve bu Kurumun talebi üzerine gerekli bütün
bilgileri verir.
3. İşkazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan kimsenin tedavisinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyileştiğini bildiren belgede, gereğine göre, anılan kimsenin durumu ve işkazası veya meslek
hastalığının kesin sonuçları ayrıntılı olarak belirtilir. Bu hususla ilgili olarak yapılan masraflar ikamet
edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumca, duruma göre, bu Kurum mevzuatında öngörülen
tarife üzerinden ve yetkili Kurum hesabına ödenir.
4. Yetkili Kurum, ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, duruma göre, tedavi veya
iyileşme tarihini tespit eden kararını ve gerekiyorsa gelir bağlanmasına ilişkin kararını bildirir.
Madde 60
1. İlgili Kurum, Sözleşmenin 38. maddesinin 1. paragrafında ve 40. maddesinin 1. paragrafında belirtilen
hallerde, işkazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin mevzuatın uygulanmasına itirazda bulunmak istediğinde, itirazını o zaman için hastalık sigortası rejimi ile ilgili kabul ettiği sağlık yardımlarını yapmış
olan ikamet veya geçici ikamet yeri Kurumuna derhal bildirir ve yardımları bu şekilde ödemeğe, ilgili
kimsenin bu kabil yardımlara hak kazanmış olması kaydiyle, devam eder.
2. Sözkonusu itiraz sonunda kesin bir karar alındığında, durum ilgili Kurumca sağlık yardımlarını ödemiş
olan ikamet veya geçici ikamet yeri Kurumuna derhal bildirilir. Bir işkazası veya meslek hastalığının
sözkonusu olmaması halinde, bu Kurum, ilgili kimsenin yardım hakkı devam ettiği sürece, hastalık
sağlık yardımlarını yapmaya devam eder. Karşıt olarak, işkazası veya meslek hastalığının sözkonusu
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olması halinde, ilgili kimsenin hastalık sigortası rejimine göre yararlandığı yardımlar işkazası veya
meslek hastalığı yardımları olarak kabul edilir.
Sözleşmenin 43. Maddesinin 4. Paragrafının Uygulanması
Madde 61
1. İşçi, Sözleşmenin 43. maddesinin 4. paragrafında belirtilen hallerde, işgöremezlik derecesinin tespiti
için, işkazası veya meslek hastalığı meydana geldiği sırada mevzuatına tabi olduğu Âkit Tarafın yetkili
Kurumuna, evvelce diğer herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatına tâbi olduğu sırada uğradığı işkazalarına
veya tutulduğu meslek hastalıklarına ilişkin bütün bilgileri, o işkazaları veya meslek hastalıklarının
sebep olduğu işgöremezlik derecesi ne olursa olsun, gönderir.
2. Yetkili Kurum, evvelce yetkili olan Kurumların herbirinden, gerekli gördüğü bütün bilgileri isteyebilir.
Sözleşmenin 44. Maddesinin 2. Paragrafının Uygulanması
Madde 62
Sözleşmenin 44. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, bir Âkit Tarafın -yardımların
ödenmesi için- talepte bulunulan Kurumu, gerektiğinde diğer bir Âkit Tarafın Kurumundan, bu Kurumca
aynı işkazası veya meslek hastalığı vakası için evvelce yapılmış olan yardımların süresi hakkında bilgi isteyebilir.
Sözleşmenin 45. Maddesinin 3. Paragrafının Uygulanması
Madde 63
Talep sahibi, Sözleşmenin 45. maddesinin 3. paragrafı hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma,
yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireylerini gösterir bir belgeyi ibraz eder. Bu
belge ya anılan aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkenin hastalık konusunda yetkili olan Kurumunca veya
bu kimselerin ikamet ettikleri Âkit Tarafın yetkili makamının gösterdiği başka bir Kurumca verilir. Ayrıca,
Anlaşmanın 25. maddesinin 2 ve 3. paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 46. Maddesinin Uygulanması
Madde 64
1. Sözleşmenin 46. maddesinin 1. paragrafında belirtilen hallerde, meslek hastalığına ilişkin bildirge ya
ilgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalığına sebep olabilecek bir işte son defa çalıştığı Âkit Tarafın hastalık konusunda yetkili olan Kurumuna veya bildirgeyi bu Kuruma intikal ettirecek
olan ikamet yeri Kurumuna gönderilir.
2. Bildirgeyi alan Kurumca sözkonusu meslek hastalığına sebep olabilecek işin son defa başka bir Âkit
Tarafın mevzuatına göre yapıldığı anlaşılırsa, bu Kurum, bildirgeyi ve eklerini o Tarafın aynı konuda
yetkili olan Kurumuna gönderir ve durumu derhal ilgili kimseye bildirir.
3. İlgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalığına sebep olabilecek bir işte son defa çalıştığı Âkit Tarafın Kurumu, Sözleşmenin 46. maddesinin 2, 3 ve 4. paragrafları hükümlerini nazara alarak,
ilgili kimsenin veya hak sahiplerinin mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmediklerini tespit
ederse, bu Kurum:
a) İlgili kimsenin evvelce mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalığına sebep olabilecek bir işte çalıştığı
Âkit Tarafın Kurumuna, bildirgeyi ve ekindeki bütün belgeleri, ilk Kurumun mütalâalarını ve düzenlediği
tıbbî muayene raporlarını ve aşağıdaki bentte sözü edilen kararın bir örneğini derhal gönderir;
b) Aynı zamanda, ilgili kimseye, kararını, özellikle yardımların yapılmayış nedenleri ile kanunî itiraz yollarını ve sürelerini ve dosyanın yukarıdaki bentte sözü edilen Kuruma gönderildiği tarihi belirterek
yollar.
4. Ayrıca, gereğine göre, aynı usullerle, ilgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalığına
sebep olabilecek bir işte ilk defa çalıştığı Âkit Tarafın aynı konuda yetkili olan Kurumuna da rücu edilebilir.
Madde 65
1. İlgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalığına sebep olabilecek bir işte çalıştığı Âkit
Taraflardan birinin Kruumunca alınan bir karara itiraz olunması halinde, bu Kurum, durumu Anlaşmanın 64. maddesinin 3. paragrafında öngörülen usuller dahilinde meslek hastalığına ilişkin bildirgenin
muhtemelen gönderildiği Kuruma bildirmek ve sonra anılan Kuruma almış olduğu kesin karar hakkında
bilgi vermekle yükümlüdür.
2. Yardım hakkının, Sözleşmenin 46. maddesinin 2, 3 ve 4. paragrafları hükümleri nazara alınarak, Anlaşmanın 64. maddesinin 3. paragrafında öngörülen usuller dahilinde, meslek hastalığına ilişkin bildirgenin gönderildiği Kurumca uygulanan mevzuata göre doğması halinde; bu Kurum, ilgili kimseye, miktarı
kararına itiraz olunan Kurumla yapılan istişareden sonra belirlenen bir avans öder. İtiraz sonunda
yardımların bu son Kurumca ödenmesi gerektiği anlaşılırsa, bu Kurum önceki Kurumca ödenmiş olan
avansa tesviye eder ve tesviye ettiği meblağ karşılığını ilgili kimseye ödeyeceği yardım miktarından
düşer.
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Sözleşmenin 47. Maddesinin Uygulanması
Madde 66
Sözleşmenin 47. maddesinde belirtilen hallerde, işçi, yardım talebinde bulunduğu Âkit Tarafın Kurumuna,
sözkonusu meslek hastalığı için evvelce yapılan yardımlarla bu yardımların sağlanmasından sonra icra
ettiği meslekî faaliyete ilişkin bütün bilgileri verir. Bu Kurum, gerekli gördüğü bilgileri evvelce yetkili olan
herhangi bir Kurumdan isteyebilir.
Gelir Taleplerine İlişkin Başvurmalar ve İşlemler
Madde 67
1. Bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir işçi veya bu işçinin hak sahip leri, diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre bir gelire ek olarak ödenen bir gelir veya ödenekten yararlanmak isterlerse, bu hususa
ilişkin taleplerini ya yetkili Kuruma, veya bu talepleri anılan Kuruma intikal ettirecek olan ikamet yeri
Kurumuna gönderirler. Taleplerin gönderilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır.
a) Talep, gerekli bütün kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderilir ve yetkili devlet mevzuatında öngörülen formüller üzerinde düzenlenir;
b) Talep sahibinin verdiği bilgilerin doğruluğu talep formüllerine ekli resmî belgelerle tespit veya bu
kimsenin ikamet ettiği ülkedeki Âkit Tarafın yetkili organlarınca teyit olunur.
2. Yetkili Kurum, kararını talep sahibine doğrudan doğruya veya yetkili devletin İrtibat Kurumu aracılığı
ile bildirir ve bildirinin bir örneğini talep sahibinin ikamet ettiği ülkedeki Âkit Tarafın İrtibat Kurumuna
gönderir.
İdari ve Tıbbi Kontrol
Madde 68
Gelir sahibi bir kimsenin yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde geçici olarak bulunması veya ikamet
etmesi halinde, idarî ve tıbbî kontrol ve gelirlerin tetkiki için, gerekli tıbbî muayeneler, yetkili Kurumun
talebi üzerine, geçici olarak bulunulan veya ikamet edilen yerdeki Kurumca bu Kurum mevzuatına göre
yapılır; şu kadar ki, yetkili Kurumun, masrafı kendisine ait olmak üzere, ilgili kimseyi dilediği bir hekime
muayene ettirme yetkisi saklıdır.
Gelirlerin Ödenmesi
Madde 69
Bir Âkit Taraf Kurumunca diğer bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden kimselere borçlanılan gelirlerin ödenmesi, Anlaşmanın 46-51. maddeleri hükümlerine göre yapılır.
Kısım 4
Ölüm (Ödenekler)
Sözleşmenin 49 ve 50. Maddelerinin Uygulanması
Madde 70
Bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir kimse bir ölüm ödeneğinden başka bir Âkit Taraf mevzuatına göre
yararlanmak isterse, bu hususa ilişkin talebini, ya yetkili Kuruma veya ikamet ettiği yerdeki Kuruma, yetkili Kurum mevzuatında öngörülen kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderir. Talep sahibinin verdiği bilgilerin
doğruluğu ya takip formüllerine ekli resmî belgelerle tespit veya bu kimsenin ikamet ettiği ülkedeki Âkit
Tarafın yetkili organlarınca teyit olunur.
Madde 71
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 49. maddesi hükümlerinden yararlanmak için,yetkili Kuruma, ölüm ödeneğinden yararlanmaya hak kazanan kimsenin son defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş
sigortalılık veya ikamet sürelerini gösterir bir belgeyi ibraz eder.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, gereğine göre, ölüm ödeneğinden
yararlanmaya hak kazanan kimsenin son defa mevzuatına tabi olduğu Âkit Tarafın hastalık veya yaşlılık konusunda yetkili olan Kurumunca verilir. İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili
Kurum belgeyi bu son Kurumdan ister.
3. Yetkili devlet mevzuatında öngörülen koşulların yerine getirilmesinde evvelce diğer herhangi Âkit Taraf
mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, bu maddenin
yukarıdaki paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Kısım 5
İşsizlik
Sözleşmenin 51. Maddesinin Uygulanması
Madde 72
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 51. maddesinin 1 veya 2. paragrafı hükümlerinden yararlanmak için, yetkili
Kuruma, evvelce son defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık, çalışma veya
meslekî faaliyet sürelerini gösterir bir belgeyi ibraz eder ve bu Kurumca uygulanan mevzuatın gerektirdiği bütün tamamlayıcı bilgileri verir.
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2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ya evvelce son defa mevzuatına
tabi olduğu Âkit Tarafın işsizlik konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu Taraf yetkili Kurumunun
gösterdiği diğer Kurumca verilir. İlgili kimsenin belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili Kurum belgeyi
sözü edilen Kurumların birinden ister; şukadar ki, yetkili Kurumun bu belgeyi isteyebilmesi için, kendisine hastalık sigortası konusunda yetkili olan Kurumun Anlaşmanın 16. maddesinin 1. paragrafında
öngörülen belgenin örneğini göndermemiş olması gerekir.
3. Yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesinde, evvelce diğer herhangi bir Âkit
Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık, çalışma veya meslekî faaliyet sürelerinin nazara alınması
gerekiyorsa; bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 52. Maddesinin Uygulanması
Madde 73
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 52. maddesi hükümlerinden yararlanmak için, yeni ikâmet yerindeki Kuruma,
sigortalılık, çalışma veya meslekî faaliyet süreleri bakımından yetkili devlet mevzuatına göre yardım
hakkının doğmasına ilişkin koşulları yerine getirdiğini bildirir bir belgeyi ibraz eder ve bu Kurum mevzuatının gerektirdiği bütün tamamlayıcı bilgileri verir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, bu kimsenin ikâmetini nakletmesinden önce, yetkili Kurumca verilir. Bu Kurum, belgenin bir örneğini ilgili kimsenin ikâmetini naklettiği
ülkedeki Âkit Tarafın yetkili makamınca gösterilen Kuruma gönderir. İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz
etmemesi veya yeni ikâmet yerindeki Kurumun anılan belgenin bir örneğini almamış olması halinde,
bu Kurum, belgeyi yetkili Kurumdan ister.
Sözleşmenin 53. Maddesinin Uygulanması
Madde 74
1. Sözleşmenin 53. maddesinin 1. paragrafının (a/i) ve (b/ii) bentlerinde belirtilen hallerde, ikamet edilen
yerdeki Kurum, Anlaşmanın 72. maddesi hükümlerinin uygulanmasında yetkili Kurum sayılır.
2. Sözleşmenin 53. maddesinin 1. paragrafının (b/ii) bendinde belirtilen hallerde, Anlaşmanın 73. maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
3. Sözleşmenin 53. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, ikamet edilen yerdeki Kurum,
yetkili Kurumdan, ilgili kimsenin bu Kurum mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının devam
edip etmediğine ilişkin bütün bilgileri ister.
Sözleşmenin 54. Maddesinin Uygulanması
Madde 75
Sözleşmenin 54. maddesi hükümlerinin uygulanmasında, yetkili Kurum, duruma göre, Anlaşmanın 73.
maddesinin 1. paragrafında belirtilen belgede, evvelce yardım hakkının son olarak tesbit edildiği tarihten
sonra yapmış olduğu yardımların süresini belirtir.
Madde 76
Sözleşmenin 55. maddesinin 1. paragrafında belirtilen bir Kurumca yapılması gereken yardımların hesabında, ilgili kimse, bu Kurumun bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde son defa en az 4 hafta çalışmamışsa, bu
Kuruma, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde son defa en az 4 hafta süreyle çalıştığı işin niteliğini ve bu işin ait
olduğu meslek dalını bildirir bir belgeyi ibraz eder, işçinin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, anılan Kurum
belgeyi ya bu son tarafın işsizlik konusunda yetkili olan Kurumundan veya aynı Tarafın yetkili makamınca
gösterilen diğer bir Kurumdan ister.
Madde 77
İlgili kimse, Sözleşmenin 55. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma,
yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireylerini gösterir bir belgeyi ibraz eder.
Bu belge, ya aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkenin hastalık konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu
kimselerin ikamet ettikleri ülkedeki Âkit Taraf yetkili Makamının gösterdiği diğer bir Kurumca verilir. Ayrıca,
Anlaşmanın 25. maddesinin 2 ve 3. paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Kısım 6
Aile Yardımları
Sözleşmenin 57. Maddesinin Uygulanması
Madde 78
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 57. maddesi hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma, evvelce son
defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre geçmiş çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet sürelerini
gösterir bir belgeyi ibraz eder ve bu Kurum mevzuatının gerektirdiği bütün tamamlayıcı bilgileri verir.
2. Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ya evvelce son defa mevzuatına
tabi olduğu Âkit Tarafın aile yardımları konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu Taraf yetkili makamının gösterdiği diğer bir Kurumca verilir. İlgili kimsenin anılan belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili
Kurum belgeyi anılan Kurumların birinden ister; şu kadar ki, yetkili Kurumun bu belgeyi isteyebilmesi
için kendisine hastalık sigortası konusunda yetkili olan Kurumun Anlaşmanın 16. maddesinin 1. paragrafında öngörülen belgenin örneğini göndermemiş olması gerekir.
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3. Yetkili devlet mevzuatının gerektirdiği koşulların yerine getirilmesinde evvelce diğer herhangi bir Âkit
Taraf mevzuatına göre geçmiş çalışma, meslekî faaliyet veya ikamet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
Sözleşmenin 59 ve 60. Maddelerinin Uygulanması
Madde 79
1. İlgili kimse, Sözleşmenin 59. maddesi hükümlerinden yararlanmak için, yetkili Kuruma, talebini gereğine göre, işvereni aracılığı ile gönderir.
2. Sözleşmenin 59. maddesinin 3. paragrafının uygulanması halinde, yetkili Kurum, anılan maddenin 4.
paragrafında öngörülen karşılaştırmayı yapmak için, çocukların ikâmet ettikleri veya yetiştirildikleri
Âkit Taraf mevzuatına göre ödenen aile yardımlarının miktarına ilişkin bütün bilgileri anılan Tarafın
bağlı olduğu yetkili makam aracılığı ile temin eder. Bu yetkili makam, sözkonusu bilgileri her üç ayın
sonunda anılan Âkit Tarafın yetkili makamından ister. Bu bilgilerin verilmesinde, sözü edilen son üç
aylık dönemin son ayının 15. gününde uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır ve müteakip 3 aylık
döneme ait aile ödeneklerinin nasıl ödeneceğine ilişkin esaslar belirtilir.
3. İlgili kimse, talebine destek olarak, çocukların ikâmet ettikleri veya yetiştirildikleri Âkit Tarafın medenî
hal konusunda yetkili olan makamlarınca normal olarak verilen veya bu makamlarca verilmiyorsa anılan Tarafın yetkili makamının gösterdiği Kurumca düzenlenen bir Aile Durumu belgesini ibraz eder. Bu
belge yılda bir defa yenilenir.
4. Ayrıca, ilgili kimse, gereğine göre, yetkili Kurumun talebi üzerine, çocukların ikâmet ettikleri veya
yetiştirildikleri Âkit Taraf ülkesinde aile ödeneklerinin ödeneceği kimsenin kimliğini tesbite yarayacak
bilgileri de verir.
5. İlgili kimse, yetkili Kuruma, gereğine göre, işvereni aracılığı ile, durumunda aile ödeneklerinden yararlanma hakkını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü değişikliği, özellikle ikâmetini başka bir
yere naklettiğini ve aile ödeneklerinden yararlanacak çocuk sayısının değiştiğini bildirmekle yükümlüdür.
6. Bu maddenin 1, 3 ve 5. maddeleri hükümleri, Sözleşmenin 59. maddesinin
5. paragrafında belirtilen hallerde uygulanır.
Madde 80
1. İlgili kimsenin bir işte çalışmış veya bir meslekî faaliyet icra etmiş veya 1 ya da 3 aylık bir süre içinde
iki Âkit Tarafın ülkesinde ikamet etmiş olması halinde, bu Taraflardan her birinin mevzuatına göre talep
edebileceği aile ödenekleri, ilgili mevzuata göre ödenmesi gereken günlük ödenekler tutarına tekabül
eder. Anılan mevzuatlardan biri veya diğerine göre ödeneklerin aylık veya üç aylık olarak ödenmesi gerekiyorsa, bu mevzuat gereğince ilgili kimsenin ilgili Âkit Taraf ülkesinde geçmiş her çalışma, meslekî
faaliyet veya ikâmet günü için ya da anılan Taraf mevzuatına göre muadili her gün için ya aylık ödenekler tutarının 1/26’i veya 3 aylık ödenekler tutarının 1/78’i ödenir.
2. Bir Âkit Tarafın Kurumu, bir ay için veya ayın belirli bir süresi için diğer bir Âkit Taraf Kurumunca ödenmesi gereken aile ödeneklerini ödemişse, yapılan bu fuzuli ödemeler söz konusu iki Kurum arasında
dekont edilir.
Sözleşmenin 61. Maddesinin Uygulanması
Madde 81
1. Sözleşmenin 61. maddesinin 1. paragrafında belirtilen aile bireyleri, ikâmet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde yapılan aile yardımlarından yararlanmak için, ikâmet ettikleri yerdeki Kuruma, bu Kurumca uygulanan mevzuata göre normal olarak ibrazı gereken bütün kanıtlayıcı belgeleri ve ilgili kimsenin yardım
hakkının doğması için gereken koşulları yerine getirdiğini bildiren ve bu hususta aşağıdaki bilgileri
kapsayan bir belgeyi ibraz ederler:
a) Yetkili devletin mevzuatı yardım hakkının doğmasını herhangi bir çalışma veya meslekî faaliyette
bulunma koşuluna bağlamıyorsa, belgede yalnız ilgili kimsenin bu devletin mevzuatına tabi olduğu
belirtilir;
b) Yetkili devletin mevzuatı yardım hakkının doğmasını belirli bir çalışma veya meslekî faaliyette
bulunma süresine bağlıyorsa, belgede bu koşulun yerine getirildiği tasdik olunur;
c) Yetkili devletin mevzuatı yardım hakkının çalışma veya meslekî faaliyet sürelerine tekabül eden
bir devre için doğmasını öngörüyorsa, belgede nazara alınan devre zarfında geçmiş çalışma veya
meslekî faaliyet süreleri belirtilir. Bu belge, ilgili kimsenin gerekli koşulları yerine getirmesinden
sonra, talebi üzerine, yetkili Kurumca verilir. Aile bireylerinin bu belgeyi ibraz etmemeleri halinde,
ikamet edilen yerdeki Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister.
2. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen belge, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde, iptaline dair ikâmet
edilen yerdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça geçerli olur. Bununla birlikte, (c) bendinde belirtilen
hallerde, bu belge, yalnız verildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre için geçerli olur ve yetkili Kurumca
her 3 ayda bir resen yenilenir.
3. İlgili kimsenin mevsimlik işçi olması halinde, bu maddenin 1. paragra fında belirtilen belge, iptaline
dair ikâmet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça, mevsimlik iş için öngörülen süre boyunca geçerli olur.
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4. Yetkili devlet mevzuatında yardım hakkının geçmiş çalışma veya meslekî faaliyet süresine tekabül
eden bir süre için yapılması öngörüldüğü halde aile bireylerinin ikâmet ettikleri ülkedeki Âkit Taraf
mevzuatında yardımların aylık veya 3 aylık olarak yapılması öngörüyorsa, yardımlar, yetkili devlet
mevzuatında öngörülen sürenin aile bireylerinin ikamet ettikleri ülke mevzuatında öngörülen süreye
oranı ölçüsünde yapılır.
5. Yetkili devlet mevzuatında yardım hakkının bir aylık veya tam üç aylık bir dönem için yapılması öngörüldüğü halde aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkedeki Âkit Taraf mevzuatında yardımların geçmiş
çalışma veya meslekî faaliyet günlerine tekabül eden bir miktar gün için yapılması öngörülüyorsa,
yardımlar 1 ay veya 3 aylık bir dönem için yapılır.
6. Bu maddenin 4 ve 5. paragraflarında belirtilen hallerde, yetkili devlet mevzuatına göre, çalışma veya
meslekî faaliyet süreleri aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkedeki Âkit Taraf mevzuatına göre yardımların hesabında esas alınan birimlerden farklı birimlerle ifade olunduğu takdirde, paranın çevrilmesi,
Anlaşmanın 15. maddesinin 3. paragrafı hükümlerine göre yapılır.
7. Yetkili Kurum, aile bireylerinin ikâmet ettikleri yerdeki Kuruma, ilgili kimsenin yardım hakkının sona
erdiğini veya ikâmetini bir Âkit Taraf ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine naklettiğini derhal bildirmekle yükümlüdür. Aile bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kurum, yetkili Kurumdan ilgili kimsenin
yardım hakkının devam edip etmediği hususunda her zaman bilgi isteyebilir.
8. Aile bireyleri, ikâmet ettikleri yerdeki Kuruma, durumlarında yardımlardan yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü değişikliği, özellikle ikâmetlerini başka bir yere naklettiklerini
bildirmekle yükümlüdürler.
Madde 82
Aile bireylerinin ikâmetlerini 1 veya 3 takvim ayı içinde bir Âkit Taraf ülkesinden başka bir Âkit Taraf ülkesine nakletmeleri halinde, bu Taraflardan her birinin mevzuatına göre kendilerine yapılan aile yardımları,
ilgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken günlük yardımlar tutarına tekabül eder. Anılan mevzuatlardan
biri veya diğeri, yardımların aylık veya 3 aylık olarak yapılmasını öngörüyorsa, bu yardımlar, ilgili kimselerin nazara alınan ay veya 3 aylık devre zarfında ilgili Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettikleri süre oranında
yapılır.
Sözleşmenin 62. Maddesinin Uygulanması
Madde 83
1. Sözleşmenin 62. maddesinde belirtilen aile bireyleri, ikâmet ettikleri Âkit Taraf ülkesinde aile yardımlarından yararlanmak için, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, ilgili kimsenin başka bir Âkit Taraf mevzuatına göre işsizlik yardımlarından yararlandığını ve yetkili devlet ülkesinde aile bireyleri ile birlikte ikâmet
etmesi halinde aile yardımlarına hak kazanacağını bildirir bir belgeyi ibraz ederler. Bu belge, ya bu son
devletin işsizlik konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu devletin yetkili makamının gösterdiği diğer
bir Kurumca verilir. Aile bireylerinin anılan belgeyi ibraz etmemeleri halinde, ikâmet edilen yerdeki
Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister. 2. Anlaşmanın 81 ve 82. maddeleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.
BÖLÜM VI
Çeşitli Hükümler
Madde 84
Yardımlardan haksız yere yararlanmış bir kimsenin ikâmet ettiği yerdeki Kurum veya bu kimsenin ikâmet
ettiği ülkedeki Âkit Tarafın yetkili makamınca gösterilen Kurum, sözkonusu yardımları ödemiş olan diğer
herhangi bir Âkit Tarafın Kurumuna, bu Kurumca anılan kimse aleyhine dava ikâme edilmesi halinde, gerektiği şekilde yardımcı olur.
Madde 85
1. Sözleşmenin III. Bölümünün 2. Kısmının uygulanmasında, malûllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımlarının ödenmesi veya gözden geçirilmesi sırasında, bir Âkit Taraf Kurumunun yardımlardan yararlanan bir kimseye müstahak olduğundan fazla bir ödeme yapmış olması halinde, bu Kurum, anılan
kimseye muadili yardımları ödemekle yükümlü diğer herhangi bir Âkit Tarafın Kurumundan, fazladan
ödenen miktarın, bu Kurumca anılan kimseye ödenecek muaccel bakiyelerden kesilmesini isteyebilir.
Bu son Kurum, böylece kesilmiş olan meblağı alacaklı Kuruma transfer eder. Sözkonusu bakiyelerden
kesinti yapılamaması halinde aşağıdaki paragraf hükümleri uygulanır.
2. Bir Âkit Tarafın Kurumu yardımlardan yararlanan bir kimseye müstahak olduğu miktarı aşan bir meblağ ödemişse, uyguladığı mevzuatta öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde, anılan kimseye muadili
yardımları ödemekle yükümlü diğer herhangi bir Âkit Tarafın Kurumundan, fazladan ödenen miktarın,
bu Kurumca ödenecek miktarlardan kesilmesini isteyebilir. Bu son Kurum, kesintiyi, kendisi fazladan
ödeme yapmış gibi, uyguladığı mevzuatın elverdiği koşullar ve sınırlar ölçüsünde yapar ve böylece
kesilmiş olan meblağı alacaklı Kuruma transfer eder.
3. Bir Âkit Tarafın Kurumu, ilgili kimseye, yardımlar üzerinden bu kimsenin diğer bir Âkit Taraf mevzuatına
göre muadili yardımları almaya hak kazandığı bir süre için bir avans ödemişse, bu Kurum, diğer Tarafın
Kurumundan, sözkonusu avans tutarını, anılan kimseye aynı süre için ödenecek miktardan kesmesini
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isteyebilir. Bu son Kurum kesintiyi yapar ve böylece kesilmiş olan meblağı alacaklı Kuruma transfer
eder.
Madde 86
Bir kimse, bir Âkit Taraf ülkesinde yapılan sosyal yardımlardan diğer bir Âkit Taraf mevzuatına göre yardıma hak kazandığı bir süre içinde yararlanmışsa, sosyal yardımı yapmış olan Kurum, sosyal yardımlardan
yararlanan kimselere yapılan yardımlara kanunen rücu etme hakkına sahip bulunduğu takdirde, anılan
kimseye yardım yapmakla yükümlü diğer herhangi bir Âkit Tarafın Kurumundan, sözkonusu sürede yaptığı
sosyal yardım masraflarının tutarını, bu kimseye ödenecek meblağlar üzerinden kesmesini isteyebilir. Bu
son Kurum gerekli kesintiyi yapar ve böylece kesilmiş olan meblağı alacaklı Kuruma transfer eder.
Madde 87
1. Yardım hakkının yetkili Kurum olarak bildirilen Kurumca tanınmaması halinde, Anlaşmanın 20. maddesinin 2. paragrafının ve 55. maddesinin 2. paragrafının -ilgili kimsenin yardımlardan yararlanma
koşullarını yerine getirmiş sayılacağına ilişkin hükümleri gereğince, geçici olarak bulunulan yerdeki
Kurumca ödenmiş olan sağlık yardımı masrafları ilk Kurumca tasviye olunur.
2. İlgili kimsenin yardım hakkı doğmadığı halde Anlaşmanın 60. maddesinin 1. paragrafı hükümleri gereğince ödenen sağlık yardımları için ikâmet yerindeki veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumca
karşılanan masraflar, ilgili Âkit Taraf Kurumunun yetkili makamının gösterdiği Kurumca tesviye olunur.
3. Bu maddenin 1 veya 2. paragrafı hükümleri gereğince fuzuli ödeme yapmış olan Kurumun, ilgili kimseden, bu kimseye fazladan ödediği yardım miktarı için alacaklı kalma hakkı saklıdır.
Madde 88
İki veya daha fazla Âkit Tarafın yetkili Kurumları veya makamları arasında, Sözleşmenin II. Bölümü hükümleri gereğince uygulanacak mevzuat üzerinde veya yardımları yapmakla yükümlü Kurumun belirlenmesi hususunda bir anlaşmazlık bulunması halinde, ilgili kimse, yardımlardan, sözkonusu anlaşmazlık
yokmuş gibi, ikâmet ettiği yerdeki Kurum mevzuatına göre veya ilgili Âkit Taraflardan birinin ülkesinde
ikâmet etmiyorsa evvelce son defa tabi olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre geçici olarak yararlanır. Anlaşmanın çözülmesinden sonra, geçici olarak yapılmış yardım masrafları yardımların ödenmesinde yetkili
olduğu bildirilen Kurumca yükümlenilir.
Madde 89
Bir Âkit Tarafın yetkili Kurumu, belirli hallerde, kendi mevzuatını veya Sözleşmeyi uygulamak için, diğer bir
Âkit Taraf ülkesinde soruşturma yapmak gereğini duyarsa, ilgili iki Tarafın yetkili makamları arasında varılacak anlaşmadan sonra, soruşturma konusu ile ilgili incelemeleri yapmak üzere bir elemanın görevlendirebilir. Ülkesinde soruşturma yapılan Âkit Tarafın yetkili makamı, anılan görevliye, özellikle soruşturma
konusuna ilişkin tutanaklar ve diğer belgeler üzerinde gerekli bilgileri verebilecek bir elemanını görevlendirmek suretiyle yardımcı olur.
Madde 90
Bir Âkit Tarafın mevzuatına göre, bir kimsenin aile bireyi veya ev halkı olarak, ancak o kimse ile aynı konutta yaşayan kimseler nazara alınıyorsa, bu mevzuatı uygulayan Kurum, aile bireyi veya ev halkından
olduğu kabul edilen kimselerden, bu niteliği taşımamaları halinde, kendilerinin tamamen ilgili kimsenin
geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimseler olduklarını belgelemelerini isteyebilir.
Madde 91
Sözleşmenin 26. maddesinin 1. paragrafı, 32. maddesinin 3 veya 6. paragrafı, 41. maddesi, 42. maddesinin 3. paragrafı, 46. maddesinin 5. paragrafı, 56. maddesinin 1. paragrafı, 58. maddesinin 1. paragrafı,
67. maddesinin 2. paragrafı, 69. maddesinin 3. paragrafı, 70. maddesinin 2 veya 3. paragrafı ve Anlaşmanın 5. maddesi gereğince düzenlenecek Anlaşmalar, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde,
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilir.
Madde 92
1. Anlaşmanın 4. maddesinde belirtilen Ekler Anlaşmanın tamamlayıcı unsurları sayılır.
2. Anlaşmanın Ekleri üzerinde yapılacak her türlü değişiklik ilgili Âkit Taraf veya Taraflarca Avrupa Konseyi
Genel Sekreterine bildirilir.
3. Anlaşmanın 5 numaralı Eki üzerinde değişiklik yapılması talep edildiğinde, Sözleşmenin 73. maddesinin 2 ve 3. paragraflarında öngörülen usul ve esaslar kıyas yoluyla uygulanır.
BÖLÜM VII
Geçici ve Son Hükümler
Madde 93
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, bir Âkit Tarafın Kurumuna herhangi bir malûllük, yaşlılık veya
ölüm (aylıklar) yardımı talebinde bulunulması halinde, bu talep, diğer Âkit Taraflardan biri veya birkaçının
Kurumu veya Kurumları tarafından Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce aynı vaka için yapılmış yardımların anılan Sözleşme hükümleri dahilinde resen gözden geçirilmesini gerektirir.
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Madde 94
1. Anlaşma, Sözleşmeyi imzalamış olan ve Sözleşmeyi:
a) Onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koymadan;
b) Onay veya kabul şerhinden önce onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koyarak; İmzalamak
suretiyle Sözleşmede Taraf olabilen Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır.
2. Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koymadan imzalayan veya onaylayan veya kabul
eden her devlet aynı zamanda Sözleşmeyi onaylamak veya kabul etmek zorundadır.
3. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.
Madde 95
1. Anlaşma, Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girecektir.
2. Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koymadan sonradan imzalayacak veya onaylayacak veya kabul edecek her üye devlet için, anlaşma, onay veya kabul belgesinin imzalandığı veya
tevdi edildiği tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.
Madde 96
1. Sözleşmenin 77. maddesi gereğince, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin çağrısı üzerine Sözleşmeye katılacak olan her devlet, aynı zamanda Anlaşmaya da katılacaktır.
2. Katılma, tevdi tarihinden 3 ay sonra geçerli olacak bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile gerçekleşecektir.
Madde 97
1. Anlaşma süresi Sözleşme süresi ile aynıdır.
2. Hiç bir Âkit Taraf, Sözleşmenin 76. maddesi hükümlerinde tespit edilen koşullar dahilinde, aynı zamanda Sözleşmeyi feshetmeden Anlaşmayı feshedemez.
3. Fesih, fesihle ilgili bildirinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alındığı tarihten 6 ay sonra hüküm ifade edecektir.
Madde 98
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bir ay içinde, Âkit Taraflara, Anlaşmayı imzalayan devletlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu (BİT) Genel Müdürüne:
a) Anlaşmayı Onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koymadan imzalamış olan her devlet,
b) Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazî kayıt koyarak imzalamış olan her devlet,
c) Onay, kabul veya katılma ile ilgili bütün belgelerin kendisine tevdi olunduğu,
d) Anlaşmanın 95 ve 96. maddeleri hükümleri gereğince her üye ülke için yürürlüğe girdiği tarih,
e) Anlaşmanın 97. maddesi hükümlerinin uygulanmasında alınan her bildiri ve feshin hüküm ifade edeceği tarih,
f) Anlaşmanın 91. maddesi ve 92. maddesinin 2. paragrafı hükümlerinin uygulanmasında alınan her bildiri ve yazı,
hakkında bilgi verecektir.
Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan ve aşağıda imzaları bulunan kimseler yukarıdaki hususları tasdik zımnında bu Ek Anlaşmayı imzalamışlardır. Bu Anlaşma, 14 Aralık 1972 tarihinde, her iki metin aynı derecede
geçerli olmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak bir nüsha halinde Paris’te düzenlenmiş olup, bu nüsha
Avrupa Konseyi arşivinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bu nüshanın tasdikli birer örneğini
Anlaşmayı imzalayan ve Anlaşmaya katılan devletlerin her birine gönderecektir.
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti Adına: Rudolf KIRCHSCHLAGER
Belçika Krallığı Hükümeti Adına:
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
Danimarka Krallığı Hükümeti Adına:
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Adına: Maurice SCHUMAN
F. Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
İrlanda Hükümeti Adına:
İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Adına: Alberto BEMPORAD
Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti
Adına: Gaston THORN
Malta Hükümeti Adına:
Hollanda Krallığı Hükümeti Adına:
Norveç Krallığı Hükümeti Adına:
İsveç Krallığı Hükümeti Adına:
İsviçre Konfederasyonu Hükümeti Adına:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına: Halûk BAYÜLKEN
Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve
İrlanda Hükümeti Adına:
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AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN EK ANLAŞMA
EKLERİ
EK 1
(Sözleşmenin 1. maddesinin “e” bendi ve Anlaşmanın 4. maddesinin
1. paragrafı
Yetkili Makamlar
Avusturya
- Bundesminister für soziale Verwaltung, Vienna;
+ Aile yardımları için:
- Bundesminister für Finanzen, Vienna
Belçika
- Le Ministre de la Prevoyance sociale, Bruxelles;
+ Bağımsız çalışanların sosyal güvenliklerine ilişkin rejim gereğince yapılacak işlemlerle bu rejimde öngörülen Aile Yardımları ve Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar) yardımları için:
- Le ministre des Classes moyennes, Bruxelles.
Kıbrıs
- The Minister of Labour and Social Insurance, Nicosia.
Danimarka
- Socialministeriet, Copenhagen;
- Arbejdministeriet, Copenhagen;
Fransa
- Le Ministere chargé de la Sécurité sociale, Paris;
- Le Ministre de l’Agriculture, Paris;
- Le Ministre chargé de la Marine Marchande, Paris;
Federal Almanya Cumhuriyeti
- Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.
İzlanda
- The Minister of Social Affairs, Reykjavik;
- The Minister of Health and Social Security, Reykjavik
İrlanda
- Ant Aire Leasa Shoisialaigh, Baile Atha Cliath, Dublin
İtalya
- I Ministre del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma
Lüksemburg
- Le Ministre
- Le Ministre
- Le Ministre
- Le Ministre

du Travail et de la Sécurité Sociale, Luxembourg;
de la Famille, Luxemburg;
de l’Agriculture, Luxembourg;
des Classes moyennes, Luxembourg.

Malta
- The Minister Responsible for the Deportment of Social Services, La Valletta.
Hollanda
- Minister van sociale zaken, La Have
Norveç
- Ministerevdassocfalres Sociales, Oslo;
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+
-

İşsizlik Sigortası için:
Ministére du Travail et des Affaires communales, Oslo.

İsveç
- Le Gouvernement suédols.
İsviçre
+ Hastalık ve Analık Sigortası, Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası, İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası rejimi ile Federal Aile Ödenekleri rejimi için:
- Office fédéral des Assurances sociales, Berne;
+ İşsizlik sigortası için:
- Office fédéral de l’Industrie, des Arts et Métiers et du Travail, Berne.
Türkiye
- Çalışma Bakanlığı, Ankara
Birleşik Krallık
- The Secretary of State for Social Services;
- The Secretary of State for Scotland;
- The Secretary of State for Wales;
- The Ministry of Health and Social Services for Northem Ireland;
- The Isle of Man Board of Social Services;
- The Social Security Committe of the States of Jersey and States of Guernsey Insurance Autority,
London.
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EK 2
(Sözleşmenin 1. maddesinin “g” bendi ve Anlaşmanın 4. maddesinin 2. paragrafı)
Yetkili Kurumlar
Avusturya
Bu ekte aksine bir bilgi bulunmadıkça, Avusturya yetkili Kurumunu Avusturya kanun ve tüzük hükümleri belirler.
1. Hastalık ve Analık
Hauptverband der österreichischen Sözialversicherungstrager, Vienne.
(Sözleşmenin 24. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında yapılan masraflar, Emeklilik Sigortası Kurumlarınca bu Federasyona ödenen “Emeklilerin Hastalık Sigortası” primlerinden tesviye
olunduğundan)
2. Malûllük, Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
(Aylıklara ilişkin talepler ve aylık bağlanması konusunda alınacak kararlarla ilgili olarak, Avusturya
Emeklilik Sigortası Kurumlarının yetkileri yalnız Avusturya mevzuatına göre belirlenir. Avusturya yetkili
Kurumunun belirlenmesi, yukarıda bildirilen Federasyonun sorumluluğundadır.)
3. İşsizlik
Bundesministerium für soziale Verwaltung, Vienna.
4. Aile Yardımları
Bundesministerium für Finanzen, Vienna.
Belçika
1. Hastalık-Analık
a) Anlaşmanın 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24 ve 25. maddelerinin uygulanmasında:
i) Genel olarak:
İşçinin bağlı olduğu Sigorta Kuruluşu
ii) Gemi adamları için:
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigu ant sous pavillon belge,
Anvers.
b) Anlaşmanın 28. maddesinin uygulanmasında:
i) Genel olarak:
- (İşçinin bağlı olduğu Sigorta Kurumu ile birlikte)
Institut national d’assurance maladie invalidite, Bruxelles;
ii) Gemi adamları için:
- Caisse de secours et de prévoyance en fabeur des marins navigu ant sous pavillon belge,
Anvers.
2. Malüllük
a) Genel malüllük halinde; işçiler, müstahdemler, bağımsız çalışanlar ve özel rejimde kendilerine
herhangi bir hak tanınmamış olan maden işçileri için:
- (Sigorta Kuruluşları ile birlikte)
Institut national d’assurance maladie invalidite, Bruxelles;
b) Maden işçilerinin özel malüllüğü için:
- Fonds National de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles;
c) Gemi adamlarının malüllüğü için:
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins navigu ant
sous pavilolon belge, Anvers.
3. Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
a) İşçiler için:
- Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;
b) Bağımsız çalışanlar için:
- Gelirler konusunda:
+ Bağımsız çalışanlarla ilgili müstakil sosyal sigorta sandıkları, ve
+ Caisse nationale auxiliaire d’assurancessosciales pour travailleurs indépendants;
- Diğer emeklilik ve ölüm yardımları için:
+ Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépandants,
Bruxelles.
4. İş kazaları
a) Bir gelirin tamamlanması ile ilgili ek ödenek talepleri için:
- Fonds des accidents du travail, Bruxelles;
b) Diğer hallerde:
i) Genel olarak:
- Sigortalayan;
ii) Gemi adamları için:
Fonds des accidents du travail, Brukelles;
5. Meslek Hastalıkları
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
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6. Ölüm Ödenekleri
a) Hastalık-Malüllük Sigortası
i) Genel Olarak:
- Yukarıda (1-b/i) paragrafında belirtilen Kurum.
ii) Gemi adamları için:
- Yukarıda (1-a/ii) paragrafında belirtilen Sandık
b) İş kazaları
i) Genel olarak:
- İşveren veya sigortalayan vekili;
ii) Gemi adamları için:
Caisa commune de la marine marchande, Anbers.
c) Meslek Hastalıkları
- Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.
7. İşsizlik
i) Genel olarak:
- Office National de l’emploi, Bruxelles;
ii) Gemi adamları için:
- Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
8. Aile Yardımları
a) İşçiler için:
- (İşverenin bağlı olduğu) Organisme d’allocations familiales pour travailleurs salaries;
b) Bağımsız çalışanlar için:
- Caisse libre d’assurances sociales pour travailleurs inde pondanns, veya
- (Sigortalının bağlı olduğu) Caisse nationale auxılıaıre d’assurances sociales pour travailleurs
inde’pendants;
- (Yetim ödenekleri, malûllük ödenekleri v.b. haklar için)
- Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépandants,
Bruxelles.
Kıbrıs
- Departement des Assurances sociales du Ministére du Travail et des Assurances sociales,
Nicosla.
Danimarka
1. Hastalık
Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı.
2. Analık
a) Sağlık yardımları için:
- Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı;
b) Para yardımları için:
- Mahallî makam veya bu kabul yardımların yapılması bu makamca kendisine
tevdi edilmiş olan Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı.
3. Malûllük; Yaşlılık ve Ölüm Aylıkları
Mahallî Makam
4. Fazla Çalışma Aylığı
Office de pension supplémentaire de l’emploi, Hillerod
5. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Direction de l’Assurance accidents du travail, Copenhagen.
6. Ölüm
Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı
7. İşsizlik
Direstion du Travail, Copenhagen.
8. Aile Yardımları
Mahallî Makam.
Fransa
I. ANAVATAN
A. İşçiler
1. Genel Rejim
a) Hastalık, Analık, Ölüm (Toptan ödeme) Malûllük:
+
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Malûllük hariç)
Paris bölgesi için:
+
Caisse regonale d’assurance maladie de Paris;
Strasburg bölgesi için:
+
Caisse regionale d’assurance maladie de Strasbourg;
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b)

+
+
+

Yaşlılık ve Hak Sahibi Eşlere Yapılan Yardımlar:
Caisse regionale d’assurance maladie (Yaşlılık kesimi için ve Paris bölgesi hariç)
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travaileurs salariés, Paris,
Strasburg bölgesi için:
Caisse nationale d’assurance vielliesse des travailleurs salariés,
Strasburg.
c) İşkazaları ve Meslek Hastalıkları:
i) Geçici işgöremezlik için:
- Caisse Primaire d’assurance maladie;
ii) Sürekli İşgöremezlik için:
- Gelirlerle ilgili:
+ Caisse primaire d’assurance maladie (1 Ocak 1947 den sonra meydana gelen işkazaları
için)
+ İşveren veya Sigortalayan vekili (1 Ocak 1947 den önce meydana gelen işkazaları için)
- Gelirlere ek olarak yapılan yardımlarla ilgili:
+ Caisse primaire de securité sociale (1 Ocak 1947 den sonra meydana gelen işkazaları
için);
+ Caisse des dépots et consignations (1 Ocak 1947 den önce meydana gelen işkazaları
için)
d) İşsizlik:
- Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
e) Aile Yardımları:
- Caisse d’allocations familiales.
2. Tarım Rejimi
a) Hastalık, Analık, Ölüm (toptan ödeme), Malûllük, Aile Yardımları:
- Caisse déparmentale de mutualité sosciale agricole
b) Yaşlılık Sigortası ve Hak Sahibi Eşlere Yapılan Yardımlar:
- Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
c) İşkazaları veya Meslek Hastalıkları:
+
İşveren veya İşverene vekâlet eden Sigorta Kuruluşu:
(Ek gelir yardımları sözkonusu olduğunda):
+
Caisse des dépôts et consignations, Arcueil-94.
d) İşsizlik:
- Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
3. Maden İşçileri Rejimi
a) Hastalık-Analık, Ölüm (ödenekler)
- Société de secours miniére.
b) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları:
- Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
c) İşkazaları:
i) Geçici İşgöremezlik için:
- Société de secours miniére;
ii) Sürekli işgöremezlik için:
- Gelirlerle ilgili:
+ Union régionale des sociétés de secours miniéres. (1 Ocak 1947 den sonra meydana gelen
işkazaları için):
+ İşveren veya sigortalayan vekili
(1 Ocak 1947 den sonra meydana gelen işkazaları için):
- Ek gelir yardımları ile ilgili:
+ Union régionale des sociétés de secours miniéres.
(1 Ocak 1947 den sonra meydana gelen işkazaları için);
+ Caisse des dépôts et consignations (1 Ocak 1947 den önce meydana gelen iş kazaları
için).
d) İşsizlik:
- Direstion départmentale du travail et de lamain d’oeuvre.
e) Aile Yardımları:
- Union régionale des Sociétés de secours miniéres.
4. Gemi Adamları Rejimi:
a) Hastalık-Analık-Malûllük, İşkazaları, Malûllük veya İşkazaları ile ilgili Hak Sahibi Aylıkları, Ölüm
ödenekleri:
- (Denizcilik İşleri Bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse générale de prévoyance des marins.
b) Yaşlılık-Ölüm (aylıklar):
- (Denizcilik İşleri Bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse de retraites des marins.
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c)

Aile Yardımları:
- Caisse nationale d’allocations familiales des marins du commerce; Caisse nationale d’allocatinos
familiales de la péche maritime.
d) İşsizlik:
- Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
B. Tarım Dışı Mesleklerde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık-Analık-İşkazaları:
i) Tescil işleri:
- Caisse mutuelle régionale d’Assurance des travailleurs nos salariés des professions non
agricoles;
ii) Prim Ödeme-Yardımlar Servisi:
- (Millî Sandıkça görevlendirilmiş ve Böle Yardımlaşma Sandığınca kabul edilmiş) Yardımlaşma Derneği veya Sigorta Şirketi.
b) Malûllük-Yaşlılık ve Hak Sahipleri, Ölüm (Toptan ödeme):
- Caisse interprofessionelle locale, veya
- Caisse professionnelle de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions
artisanales;
- Caisse nationale des Barreaux français Paris.
c) Yaşlılık ve Hak Sahipleri:
- Caisse interprofessionnelle locale, veya
- Caisse professionnelle de l’organ isation autonome de l’assurance vieillesse desprofessions
industrielles et commerciales;
- Section professionnelle de l’organisation austonome de l’assurance vieillesse des professions
libérales.
d) Aile Yardımları:
- Caisse d’allocations familiales.
C) Tarım Mesleklerinde Ücretsiz Çalışanlar:
a) Hastalık-Analık-Malûllük-Serbest Hayattaki İşkazaları:
i) Tescil işleri:
- Caisse departementale de mutualité sociale agricole;
ii) Yardım yapmakla yükümlü olan ünite:
- Caisse d’assurance mutuelle agricole, veya
- Caisse d’assurance mutuelle agricale, veya
- Özel Sigorta Kuruluşu.
b) Yaşlılık-Ölüm Yardımları, Aile yardımları:
- Caisse départmentale de mutualité agricole.
II. DENİZAŞIRI ÜLKELER
A. Aşağıdaki Rejimlere Bağlı İşçiler:
Genel Rejim,
Tarım Rejimi,
Maden işçileri rejimi.
a) Bütün risklerle ilgili:
- Caisse générale de sécurité sociale (Denizaşırı ülkelerde 1 Ocak 1952 den önce meydana gelen ve Tescil İşleri Müdürlüğünün yetkili olduğu iş kazaları ile ilgili gelirlere ek olarak yapılan
yardımlar hariç).
- Ayrıca, işsizlik yardımları şu üniteye bağlıdır:
+ Direction départmentale du travail et de la main d’oeuvre.
b) Aile Yardımları:
- İlgili ülkenin Aile Ödenekleri Sandığı;
- Gemi Adamları için:
a) Bütün risklerle ilgili:
- (Risklere göre denizcilik işleri Bölümünün aşağıdaki kısımları):
+ Caisse de retraite des marins, veya
+ Caisse générale de prévoyance des marins.
b) Aile Yardımları:
- İlgili ülkenin Aile Ödenekleri Sandığı
B. Tarım Dışı Mesleklerde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık:
- Yetkili Kurum kuruluş halindedir.
b) Malûllük-Ölüm (toptan ödeme)
- Yetkili Kurum kuruluş halindedir.
c) Malûllük-Ölüm (toptan ödeme)-Yaşlılık ve Hak Sahipleri:
- Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale
(C.A.N.C.A.V.A.), Paris;
- Caisse nationale des Barreaux françaıs, Paris.
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d) Yaşlılık ve Ölüm
- Caisse interprofessıonelle d’assurance vieillesse des industriels et des commercants d’Algérie
et d’outre-Mer (C.A.V.İ.C.O.R.G.), Paris
- Serbest çalışanlarla ilgili her mesleğin meslek kesimi.
e) Aile Yardımları:
- İlgili ülkenin Aile Ödenekleri Sandığı
C. Tarım Mesleklerinde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık, Analık, Yaşlılık:
- (İşçilere uygulanan rejimle ilgili) Genel Sosyal Güvenlik Sandığı.
b) Aile Yardımları:
- İlgili ülkenin Aile Ödenekleri Sandığı.
Federal Almanya Cumhuriyeti
A. Bu Ekte aksine bir bilgi bulunmadıkça, Alman yetkili Kurumlarını Alman mevzuatı belirler.
1. Hastalık
Sözleşmenin 24. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında: Aylık sahibi Federal Almanya’da ikamet
etseydi hangi Hastalık Sigortası Kurumuna bağlı olacak idiyse o Kurum yetkili Kurumdur. Bu kurala
uygun olarak, yetkili Kurumun Allgemein Ortskrankenkasse (Genel Mahalli Hastalık Sigortası Sandığı)
veya bir Landkrankenkasse (Hastalık Sigortası Köy Sandığı) olması ya da bir yetkili Kurumun bulunmaması halinde, aşağıdaki Kurum yetkili Kurum kabul edilir:
Allgemeine Ortskrankenkasse Bad Godesberg, BONN-Bad Godesberg.
2. Yaşlılık, Malûllük, Ölüm “aylıklar” (işçiler, müstahdemler ve maden işçileri için):
a) İlgili kimsenin (hak sahipleri için olduğu gibi) Alman mevzuatına göre sigortalı olması veya sigortalı sayılması ile birlikte başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi yahut başka bir Âkit Taraf
ülkesinin vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet etmesi halinde,
talebi üzerine, yardımların yapılması ve ödenmesi için:
i) Son prim işçilerin emeklilik sigortasına ödendiğinde:
aa) -Sigortalı Hollanda’da ikamet ediyorsa veya Hollanda vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf
olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversıcherungsanstalt Westfalen, Münster; Sigortalı Belçika’da ikamet ediyorsa
veya Belçika vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet
ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf;
Sigortalı İtalya’da ikamet ediyorsa veya İtalyan vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Scwaben, Augsburg;
Sigortalı Fransa’da veya Lüksemburg’ta ikamet ediyorsa veya Fransız ya da Lüksemburg vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Rheinland-Rfalz, Speyer;
Sigortalı Avusturya’da ikamet ediyorsa veya Avusturya vatandaşı olduğu halde Âkit
Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Vandesver sicherungsanstalt Ober bayern, München;
Sigortalı İsviçre’de ikamet ediyorsa veya İsviçre vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf
olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Baden, Karlsruhe;
Sigortalı Danimarka’da ikamet ediyorsa veya Danimarka vatandaşı olduğu halde Âkit
Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+
Landesversicherungsanstalt Schleswing-Holstein, Lübeck;
Sigortalı Birleşik Krallık’ta ikamet ediyorsa veya İngiltere vatandaşı olduğu halde Âkit
Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Freıe und Hansestadt Hamburg, Hamburg;
Sigortalı Türkiye’de ikamet ediyorsa veya Türk vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, Bayreuth;
Sigortalı başka bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa veya başka bir Âkit Tarafın
vatandaşı olduğu halde Âkit Taraf olmayan bir devletin ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversıcherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf;
bb) Son prim Seekasse’ye (Gemi Adamları Sigorta Sandığı, Hamburg) veya Bundesbahnversi
cherungsanstalt’a (Federal Demiryolları Sigorta Kurumu, Frankfurt/Main) ödenmişse veya
ilgili kimse Avrupa Topluluklarına üye olan bir devlette ikamet ediyorsa ya da bu devletlerden birinin vatandaşı olduğu halde Avrupa Topluluklarına üye olmayan bir devletin
ülkesinde ikamet ediyorsa:
+ Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken (Son primin ödendiği Kurum);
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ii)

Son prim müstahdemlerin Emeklilik Sigortasına ödenmişse:
+ Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin, veya gemi adamları söz konusu ise:
+ Seekasse, Hamburg
iii) Son prim maden işçilerinin Emeklilik Sigortasına ödenmişse veya, maden işlerinde çalışabilmek
için gerekli olan yeteneğin azalması nedeniyle, maden aylığının bağlanması için öngörülen stajın
yapılması ya da yapılmış sayılması halinde:
+ Bundesknappschaft, Bochum.
Sözleşmenin 27-37. maddelerinin uygulanmasında yapılan yardım taleplerine ilişkin kararlar ve bu
yar dımların ödenmesi için, yetkili Kurumlar şunlardır:
i) Alman mevzuatına göre son primin işçilerin emeklilik sigortasına ödenmesi halinde:
aa) İlgili kimse Federal Almanya’da Saar bölgesi dışında ikamet ediyorsa
veya,
Alman mevzuatına göre son prim Saar bölgesi dışında bir Kuruma ödenmişse veya başka bir
Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında son prim:
- Bir Hollanda Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster;
- Bir Belçika Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Rhein-provinz, Düsseldorf:
- Bir İtalyan Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg;
- Bir Fransız veya Lüksemburg Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz, Speyer;
- Bir Avusturya Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Oberbayern, München;
- Bir İsviçre Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Baden, Karisruhe;
- Bir Danimarka Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck;
- Bir İngiliz Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg;
- Bir Türk Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, Bayreuth;
- Başka bir Âkit Tarafın Emeklilik Sigortası Kurumuna ödenmişse:
+ Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Rüsseldorf;
bb) İlgili kimse Avrupa Topluluklarına üye olan bir devlet mevzuatına göre sigortalı ise ve,
aaa) Saar bölgesinde ikâmet ediyorsa; veya
bbb) Federal Almanya ülkesi dışında ikâmet ediyorsa ve Alman mevzuatına göre son prim
Saar Bölgesi Sigorta Kurumu İşçi Emeklilik Sigortası Dairesine ödenmişse:
- Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbruücken.
cc) Alman mevzuatına göre son prim Seekasse’ye (Gemi Adamları Sigorta Sandığı, Hamburg)
veya Bundesbahnsicherungsanstalt’a (Federal Demiryolları Sigorta Kurumu, Frankfurt/Main)
ödenmişse:
- Son primin ödendiği Kurum.
ii) Alman mevzuatına göre son prim müstahdemlerin Emeklilik Sigortasına ödenmişse:
- Bundesversicherungsanstalt für Angestelle, Berlin veya Gemi adamları söz konusu ise:
- Seekasse, Hamburg.
iii) Alman mevzuatına göre son prim maden işçileri Emeklilik Sigortasına ödenmişse, veya-Sözleşmenin
28. maddesi gereğince, yalnız Federal Almanya’da geçen sigortalılık süreleri esas alındığında ya
da diğer devletlerdeki süreler hesaba katıldığında-maden işçilerinde aranan yeteneğin azalması
nedeniyle maden aylığı bağlanması için gereken stajın yapılması veya yapılmış sayılması halinde:
- Bundesknappscharf, Bochum.
3. Demir Sanayi İşçileri Ek Aylık Sigortası
Landesversicherungsanstalt für das Saarland, Saarbdücken.
B. İşsizlik Yardımları ve Aile Yardımları
Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg.
İzlanda
Bütün sigortalı kolları için:
Millî düzeyde:
+ Tryggıngastofnun Stofiun rikısins;
Mahallî düzeyde:
+ Mahallî makamlar (Hastalık ve İşsizlik kolları hariç. Hastalık kolunda yetkili makamlar Hastalık
Sigortası Mahallî Halk Sandıkları, İşsizlik kolunda, yetkili makam İşsizlik Sandıkları adına Tryggingastofnun Stofiun rikisins’dir.)
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İrlanda
- An Roinn Leasa Shoisialaigh, Baile Atha Clıath, Dublin
İtalya
1. Hastalık-Analık
a) Tüberküloz vakasında:
- Institut national de la Prevoyence sociale’ın eyalet servisleri (I.N.P.S.);
b) Diğer Hastalıklar ve Analık için:
- Genel olarak:
+ Institut national pour l’assurance contre les maladies (I.N.A.M.);
- Boizano eyaleti için:
+ Caisse mutuelle de maladie de Bolzano, veya
- Trento eyaleti için:
+ Caisse mutuelle de maladie de Trento.
- Sigortalının bağlı olduğu sigorta Kuruluşu.
2. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Institus national pour l’assurance contre les accidents du travail’in eyalet servisleri (İ.N.A.İ.L.)
3. Malûllük, Yaşlılık, Ölüm
a) Genel olarak:
- İnstitut national de la prevoyance sociale’in eyalet servisleri (İ.N.P.S.);
b) Diğer hallerde:
- Sigorta Kuruluşları.
4. Ölüm Ödenekleri
Duruma göre, yukarıda 1, 2, 3 numaralarda belirtilen Kurumlar.
5. İşsizlik
a) Genel olarak:
- Institut national de la prevoyance sociale’in eyalet servisleri (İ.N.P.S.);
b) Gazeteciler için:
- Institut national de prevoyance pour les journalistes italiens, G.Amendola, Roma.
Lüksemburg
1. Hastalık-Analık
a) İlgili kimsenin icra ettiği meslekî faaliyet nedeniyle bağlı olduğu veya son defa bağlı olduğu Hastalık Sandığı;
b) Sözleşmenin 24. maddesinin 3. paragrafı anlamında, sigortalılık sürelerine göre aylıkları ödemekle yükümlü Kurum ve Kurumlar.
2. Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
a) Etablissement d’assurance contre la viellesse et l’invalidite, Lüxembourg (İşçiler için);
b) Caisse de pension des employes prves, Luxembourg;
(Bağımsız çalışan aydın işçiler ve müstahdemler için):
c) Caisse de pension des artisans, Luxembourg (Bağımsız çalışan zanaat erbabı için);
d) Caisse de pension agricole, Luxembourg (Tarım işlerinde kendi hesabına çalışanlar için);
e) Caisse de pension des commerçants et industriels, Luxembourg (Ticarî ve Sınaî işlerde kendi hesabına çalışanlar için).
3. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
a) Association d’assurance contre les accidents, section agricole (Tarım işlerinde çalışan veya tarım
işlerinde kendi hesabına çalışan kimselerle bu sonuncuların aile bireyleri için);
b) Association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Zorunlu veya isteğe bağlı bütün
diğer hallerde);
4. İşsizlik
5. Aile Yardımları
Office national du travail, Luxembourg.
a) Caisse d’allocations familiales des ouvriers pres l’etablissement d’assurance vieillesse et invalidite, Luxembourg (Yaşlılık ve malûllük sigortası müessesesine bağlı kimseler için);
b) Caisse d’allocations familiales des employes pres la Caisse de pension des employes prives, Luxembourg (Müstahdemler Emeklilik Sandığına bağlı ücretli müstahdemler için);
c) Caisse d’allocations familiales des non-salaries, Luxembourg (bütün diğer hallerde).
6. Ölüm Ödenekleri
Duruma göre, yukarıda (1/a), 2 ve 3 numaralarda belirtilen rejimlerden birine veya diğerine göre
yapılan yardımlarla ilgili Kurumlar.
Malta
- The Department of Social Services.
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Hollanda
1. Hastalık-Analık
a) Sağlık yardımları için:
- Ziekenfonds (İlgili kimsenin bağlı olduğu Hastalık Sandığı);
b) Para yardımları için:
- Bedrijfsvereniging (İşverenin bağlı olduğu Meslek Derneği);
2. Malûllük
a) İlgili kimsenin-Sözleşmenin uygulanması dışında-yalnız Hollanda mevzuatına göre de yardıma
hak kazanması halinde:
- Bedrijfsvereniging (İşverinin bağlı olduğu Meslek Derneği);
b) Bütün diğer hallerde:
- Nieuvwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
3. Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.
4. İşsizlik
a) İşsizlik sigortası yardımları için:
Bedrijfsvereniging (İşverenin bağlı olduğu Meslek Derneği);
b) Kamu Kuruluşlarınca sağlanan yardımlar için:
İkamet edilen yerdeki Belediye İdaresi.
5. Aile Yardımları
a) İlgili kimse Hollanda’da ikamet ediyorsa:
Raad van Arbeid (İlgili kimsenin ikâmet ettiği yerdeki Çalışma Konseyi);
b) İlgili kimse Hollanda dışında ikâmet ettiği halde işverenin ikâmeti veya işyeri Hollanda’da bulunuyorsa:
Raad van Arbeid (İşverenin ikamet ettiği veya işyerinin bulunduğu yerdekiÇalışma Konseyi);
c) Bütün diğer hallerde:
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.
Norveç
1. Hastalık-Analık
Mahallî Sigorta Ofisleri.
2. Malûllük-Yaşlılık ve Ölüm
Rıkstrygdeverket
3. Yaşlılık-Malûllük ve Orman İşçilerinin Hak Sahipleri
Mahallî Sigorta Ofisleri.
4. Yaşlılık-Malûllük ve Balıkçıların Hak sahipleri (aylıklar)
Mahallî Sigorta Ofisleri.
5. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Institution nationale d’assurance.
6. Aile Yardımları (aile ödenekleri)
Mahallî Sigorta Ofisleri.
7. İşsizlik
Direction du Travail.
İsveç
1. Hastalık-Analık-Malûllük-Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar)
Alman försakringskassa.
2. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Riksförsakringsverket.
3. İşsizlik
Erkand arbetslöshetskassa.
4. Aile Yardımları
Barnavardsnamnd (Çocukları korumakla görevli mahalli Kuruluşlar)
İsviçre
1. Hastalık-Analık
Sözleşmenin onaylanması sırasında düzenlenecek listede gösterilen Hastalık Sandıkları
2. Malüllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
a) Caisse de compensation d’assurance-vieillesse, survivants et invalidite (İlgili kimsenin İsviçre’deki
ikameti sırasında son defa bağlı olduğu Sandık);
b) Caisse suiss de compensation, Geneve (İlgili kimse İsviçre dışında ikamet ediyorsa),
3. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
İşkazaları İsviçre Milli Sigorta Sandığının-işverenin bağlı olduğu-bölgeŞubesi.
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4. İşsizlik
İlgili kimsenin halen veya evvelce bağlı olduğu İşsizlik Sigortası Sandığı.
5. Aile Yardımları
İlgili kimsenin halen veya evvelce bağlı olduğu Aile Ödenekleri Sandığı
Türkiye
a) Sosyal Sigortalar mevzuatının (Hastalık, Analık, Malüllük, Yaşlılık ve lüm, İşkazaları ve Meslek
Hastalıkları kollarında) işçilere uygulanmasında:
- Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK);
b) Sosyal Sigortalar mevzuatının (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm kollarında) ağımsız çalışanlara ve serbest meslek erbabına uygulanmasında:
Bağımsız Çalışanlar ve Serbest Meslek Erbabı Sosyal Sigortalar Kurumu Bağ-Kur).
Birleşik Krallık
Anlaşmanın 1 numaralı Ekinde bildirilen yetkili Kurum.
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EK 3
(Sözleşmenin 1. maddesinin “k” ve “l” bentleri ve Anlaşmanın 4. maddesinin . paragrafı)
İkamet Edilen Yerdeki (Mutat İkamet Yerindeki) ve Geçici Olarak Bulunan Yerdeki (Geçici
İkamet Yerindeki) Kurumlar
Avusturya
1. Hastalık
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak
bulunduğu yerde mahallen yetkili olan Sandık.)
2. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
a) Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Gelirler ve ölüm ödenekleri hariç, sağlık yardımları ve para yardımları sözkonusu olduğunda; ilgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak
bulunduğu yerde mahallen yetkili olan Sandık).
b) Allgemeine Unfallbersicherungsanstalt, Vienna
- (Yukarıdaki “a” bendi kapsamına giren para yardımları dışında kalan para yardımları ile Anlaşmanın 68. maddesinin uygulanması sözkonusu olduğunda)
3. İşsizlik
Anbeitsamt
(İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili olan Kuruluş)
4. Aile Yardımları
Finanzamt (İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili olan Kuruluş)
Belçika
I. İkamet Edilen Yerdeki Kurumlar
1. Hastalık-Analık
a) Anlaşmanın 17, 19, 22, 25, 27 ve 29. maddelerinin uygulanmasında:
- Sigorta Kuruluşları;
b) Anlaşmanın 29. maddesinin uygulanmasında:
i) Genel olarak:
- Sigorta Kuruluşları
ii) Gemi adamları için:
- Caisse de secours et de prévoyance en favenr des marins naviguant sous pavillon belge,
Anvers; veya
- Sigorta Kuruluşları.
2. Malüllük
a) Genel Malüllük (işçiler, müstahdemler, bağımsız çalışanlar ve özel rejimden yararlanamayan maden işçileri için):
- Institut national d’assurances maladie-invalidité, Bruxelles (ve Sigorta Kuruluşları).
b) Maden işçilerinin özel malüllüğü için:
- Fonds national de retraite des ouvriers minerus, Bruxelles.
c) Gemi adamlarının malüllüğü için:
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, Anvers.
3. Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
a) İşçiler için:
Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles;
b) Bağımsız çalışanlar için:
- Gelirlerle ilgili:
+ Bağımsız Çalışanlar Müstakil Sosyal Sigorta Sandıkları
+ Bağımsız Çalışanlar Yardımcı Millî Sosyal Sigorta Sandıkları;
- Diğer emeklilik ve ölüm yardımları ile ilgili:
+ Institut national d’assuranoes sociales pour travailleurs indépendants,
Bruxelles.
4. İşkazaları
Sigorta Kuruluşları.
5. Meslek Hastalıkları
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles
6. İşsizlik
a) Genel olarak:
- Office national de l’emploi, Bruxelles;
b) Gemi adamları için:
- Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
7. Aile Yardımları
a) Ücretliler için:
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8.
II.
1.
2.
3.

- Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés,
Bruxelles;
b) Bağımsız çalışanlar için:
- Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants,
Bruxelles.
Ölüm Ödenekleri
Millî Hastalık-Malüllük Sigortası, Kurumu ile birlikte Sigorta Kuruluşları.
Geçici Olarak Bulunulan yerdeki Kurumlar
Hastalık-Analık
Sigorta Kuruluşları aracılığı ile Millî Hastalık-Malüllük Sigortası Kurumu
İşkazaları
Sigorta Kuruluşları aracılığı -ile Millî Hastalık- Malüllük Sigortası Kurumu
Meslek Hastalıkları
Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles.

Kıbrıs
- The Department of Social Insurance of the Ministry of Labour and Social Insurance.
Danimarka
1. Hastalık
Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı
2. Analık
a) Sağlık yardımları için:
- Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı
b) Para yardımları için:
- Mahallî Makam veya bu makamca anılan yardımlar için kendisine yetki verilmiş olan Mahallî
Hastalık Sigortası Sandığı.
3. Malûllük; Yaşlılık ve Ölüm Yardımları
Mahallî Makam.
4. Fazla Çalışma Aylığı
Labour Market Supplementary pension Board, Hillerod.
5. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Direction de l’Assurance accidents du travail, Copenhagen.
6. Ölüm
Mahallî Hastalık Sigortası Sandığı
7. İşsizlik
Direction du travail, Copenhagen.
8. Aile Yardımları
Mahallî Makam.
Fransa
I. ANAVATAN
A. İşçiler
1. Genel Rejim
a) Hastalık, Analık, Ölüm (toptan ödeme), İşkazaları ve Meslek Hastalıkları (geçici işgöremezlik):
- Caisse primaire d’assurance/maladie;
b) Malüllük Aylıkları
- Caisse primaire d’assurance maladie;
İkamet veya geçici ikamet halinde:
i) Paris bölgesinde:
Paris Hastalık Sigortası Bölge Sandığı;
ii) Strasburg bölgesinde:
Strasburg Hastalık Sigortası Bölge Sandığı
c) Yaşlılık sigortası yardımları için:
- Ödeme Sandığı, veya
- Hastalık Sigortası Bölge Sandığı (Yaşlılık kısmı), veya
- Strasburg’taki İşçiler Yaşlılık Sigortası Bölge Sandığı veya
- Paris’teki İşçiler Hastalık Sigortası Bölge Sandığı.
d) İşkazaları veya Meslek Hastalıkları (sürekli işgöremezlik):
i) 1 Ocak 1947 ten sonra meydana gelen risklerle ilgili gelirler veya ek gelir yardımları için:
- Caisse primaire d’assurance maladie
ii) 1 Ocak 1947 ten önce meydana gelen risklerle ilgili gelirler için:
- İşveren veya Sigortalayan vekili
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2.

3.

4.

B.

C.

iii) 1 Ocak 1947 ten önce meydana gelen risklerle ilgili ek gelir yardımları için:
- Caisse des dépöts et consignations.
e) İşsizlik
- Direction dé’partementale du travail et de la main-d’oeuvre
f) Aile yardımları
- Caisse d’allocations familiales.
Tarım Rejimi
a) Hastalık, Analık, Ölüm (toptan ödeme), Malüllük,
Aile Yardımları:
- Caisse dé’partementale de mutualite sociale agricele
b) Yaşlılık Sigortası Yardımları:
- Caisse centrale de secours mutuels agricoles.
c) İşkazaları ve Meslek Hastalıkları ile ilgili gelirler:
- İşveren veya Sigortalayan vekili.
d) İşsizlik
- Direction dé’partementale du travail et de la main d’oeuvre.
Maden İşçileri Rejimi
a) Hastalık, Analık, Ölüm (ödenekler), işkazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Geçici İşgöremezlik):
- Société de secours miniere
b) Malüllük, Yaşlılık Yardımları:
- Caisse autonome natıonale de sécurité sociale dans les hınes, Paris
c) İşkazaları veya Meslek Hastalıkları:
i) 1 Ocak 1947 den sonraki risklerle ilgili gelirler ve ek gelir yardımları için:
- Unıon régıonale des Sociétés de secours minieress.
ii) 1 Ocak 1947 den önceki risklerle ilgili:
- Gelirler için:
+ İşveren veya Sigortalayan vekili;
- Ek gelir yardımları için:
+ Caisse des dépörts et Consignations.
d) İşsizlik:
- Direction départmententa’e du travail et de la main-d’oeuvre.
Gemi Adamları Rejimi
a) Hastalık, Analık, İşkazaları, Malüllük veya İşkazası ile ilgili Ölüm Aylığı, Ölüm Ödenekleri:
- (Denizcilik İşleri Bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse générale de prévoyance des marins.
b) Yaşlılık, Ölüm (aylıklar)
- (Denizcilik İşleri Bölümünün aşağıdaki kısımları):
+ Caisse générale de prévoyance des marins; veya
+ İlgili kimsenin ikamet ettiği üye ülkedeki yetkili Şube.
c) İşsizlik
- Direction dé partementale du travail et de la main-d’oeuvre.
d) Aile Yardımları
- Caisse nationale d’allocations famıliales des marins du commerce,
- Caisse nationale d’allocations famıliales de la péche maritime.
Tarım Dışı Mesleklerde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık-Analık-İşkazaları:
- Millî Sandıkça yetkilendirilmiş ve Tarım Yardımlaşma Sandığınca tanınmış Sigorta Şirketi.
b) Malüllük-Yaşlılık ve Hak Sahipleri-Ölüm (toptan ödeme)
- Mahallî Meslek Kuruluşları Sandığı, veya
- Caisse professionnelle locale, veya
- Caisse professionnelle de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions
artisanales;
- Caisse nationale des Barreaux Français, Paris.
c) Yaşlılık ve Ölüm
- Caisse interprofessionelle locale, veya
- Caisse professionelle de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions
industrielles, et commercıales;
- Bağımsız Çalışanlar Otonom Yaşlılık Sigortası Teşkilâtının Meslek Kesimi.
d) Aile Yardımları:
- Caisse d’allocations familiales
Tarım Mesleklerinde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık-Analık
- Mahallî Cemiyet veya Sandık veya Sigorta Kuruluşu.
- Yardımlaşma Kuruluşları Birliği;
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- Tarım İşletmeleri veya Temsilci Sigorta Şirketi;
- Toplu Hastalık Sigortaları Bürosu.
b) Yaşlılık ve Hak Sahipleri Aylığı, Aile Yardımları:
- Caisse departementale dé mutualita sociale agricole.
II. Denizaşırı Ülkeler
A. Aşağıdaki rejimlere bağlı işçiler:
1- Genel rejim
2- Tarım rejimi
3- Maden işçileri rejimi
a) Bütün riskler için (İşsizlik Yardımının Çalışma ve İşgücü Departman Müdürlüğüne bağlı işsizlik
yardımları hariç):
- Caisse générale de se’curité socıale.
b) Aile Yardımları
- Caisse départementale d’allocations familiales.
4. Gemi adamları rejimi
a)
Malüllük veya Yaşlılık Aylığı:
- Riske göre, tescil işleri bölümünün aşağıdaki kısımları:
+ Caisse générale de prévoyance des marins, veya
+ Caisse de retraite des marins.
b) Aile Yardımları:
- Caisse départementale d’allocations familiales.
B. Tarım Dışı Mesleklerde Ücretsiz Çalışanlar
a) Hastalık:
- Yetkili Kurum kuruluş halindedir.
b) Malüllük-Ölüm (toptan ödeme)
- Yetkili Kurum kuruluş halindedir.
c) Malüllük-Ölüm (toptan ödeme)-Yaşlılık ve Hak Sahipleri:
Caisse aut noma nationale de compensation de l’assurance vieillesse artısanales Paris.
- Caisse nationale des Barreaux Français, Paris.
d) Yaşlılık ve Ölüm
- Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des industrieis et des
- Commerça ıt d’Algerie et d’OutroMer, Paris.
- Serbest Meslek Sahipleri için her meslekle ilgili mesleki kesim.
e) Aile Yardımları
- Caisse départementale d’allocations familiales.
C. Tarım Mesleklerinde Üretsiz Çalışanlar
Hastalık-Analık-Yaşlılık:
Genel rejime bağlı Genel Sosyal Güvenlik Sandığı;
Aile Yardımları
+ Caisse départemantale d’allocations familiales.
Federal Almanya Cumhuriyeti
1. Hastalık
a) Bütün hallerde (Sözleşmenin 20. maddesinin 2. paragrafı ve Anlaşmanın 17. maddesi hariç):
i) Allegemeine Ortskrankenkasse (İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yer
için yetkili olan veya bu yerde böyle bir Kurumun bulunmaması halinde yetkili olan Kurum:).
ii) Land’trankenkasse (İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili
olan Kurum).
iii) Burdesknappschaft, Bochum (Maden işçileri ile bunların aile bireyleri için yetkili olan Kurum:).
b) Sözleşmenin 20. maddesinin 2. paragrafı ve Anlaşmanın 17. maddesinin uygulanmasında:
i) (İşçinin son defa sigortalı olarak kayıtlı olduğu Kurum; (Böyle bir Kurum yoksa, veya ilgili kimse son defa Hastalık Sigortası Genel Mahallî Sandığına veya Hastalık Sigortası Köy Sandığına
veya Maden İşçileri Federal Sigorta Kurumuna kayıtlı ise);
ii) Yukarıdaki (a) bendi anlamında, ilgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerdeki Kurum.
2. İşkazaları
a) (Protezler ve tıbbî cihazlarla Kulak, Boğaz, Burun ve Göz Hastalıkları konusunda ilk resmî muayeneleri yapmakla yükümlü hekimin müdahalesi dahil, İşveren Meslek Kuruluşları Dernekleri tarafından yapılan özel terapötök yardımlar hariç) Sağlık Yardımları ve (gelirler, beslenme ödenekleri
ve ölüm ödenekleri hariç) Para yardımları için:
i) Allegemeine Ortskrankenkasse (ilgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili olan Genel Mahalli Hastalık Sigortası sandığı); ii) Landkrankenkasse (ilgili kimsenin
ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili olan Hastalık Sigortası Köy Sandığı),
iii) Bundesknappschaft, Bochum (Maden işçileri ile bunların aile bireyleri için Maden İşçileri Federal Sigorta Kurumu).
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b)

(Yukarıdaki “a” bendinde belirtilen haller ve Anlaşmanın 68. maddesinin uygulanması hariç) Sağlık Yardımları ve para yardımları için:
- Hauptverband der gewlichen Berufsgenossensohaften, Bonn
3. Emeklilik Sigortası
a) İşçilerin Emeklilik Sigortası
i) Hollanda ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsantalt Westfalen, Münster.
ii) Belçika ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf.
iii) İtalya ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburg.
iv) Fransa ve Lüksemburg ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfaiz, Speyer.
v) Avusturya ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Oberbayern, München.
vi) İsviçre ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Baden, Karlsruhe.
vii)
Danimarka ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein, Lübeck.
viii)
Birleşik Krallıkla İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg,
ix) Türkiye ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, Bayreuth.
x) Diğer bir Âkit Tarafla İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf.
b) Müstahdemlerin Emeklilik Sigortası:
- Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
c) Maden İşçilerinin Emeklilik Sigortası:
- Bundesknappschaft, Bochum.
4. İşsizlik Yardımları ve Aile Yardımları
Arbeitsamt (İlgili kimsenin ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu yerde yetkili olan Çalışma
Ofisi)
İzlanda
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
İrlanda
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
İtalya
1. Hastalık-Analık
a) Tüberküloz vakasında:
- Millî Sosyal Refah Kurumunun Eyalet Servisleri (İ.N.P.S.);
b) Diğer Hastalık ve Analık vakalarında:
- Genel olarak:
+ Millî Hastalık Sigortası Kurumunun Eyalet Servisleri (İ.N.A.M.), veya
+ Bolzano Hastalık Yardımlaşma Sandığı (Bolzano eyaleti için), veya
+ Trento Hastalık Yardımlaşma Sandığı (Trento eyaleti için),
- Diğer hallerde:
+ Sigorta Kuruluşu.
2. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
İşkazaları Millî Sigorta Kurumunun Eyalet Servisleri (İ.N.A.İ.L.)
3. Malûllük Yaşlılık, Ölüm
a) Genel Olarak:
- Milli Sosyal Refah Kurumunun Eyalet Servisleri (İ.N.P.S.)
b) Diğer hallerde:
- Sigorta Kuruluşları.
4. Ölüm Ödenekleri
Duruma göre, 1, 2, 3 numaralarda belirtilen Kurumlar
5. İşsizlik
a) Genel olarak:
- Millî Sosyal Refah Kurumunun Eyalet Servisleri (İ.N.P.S.)
b) Gazeteciler için:
- Institut national ve prévoyance pour les journalistes İtaliens
G.Amendola, Roma.
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6. Aile Yardımları
Yukarıda 5 numarada belirtilen Kurumlar.
Lüksemburg
1. Hastalık-Analık
a) Sözleşmenin 20, 21, 23. maddeleri ve 24. maddesinin 2, 4, 6 ve 7. paragrafının uygulanmasında:
- Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
b) Sözleşmenin 24. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
- Lüksemburg mevzuatına göre kısmî aylık bağlamada yetkili Hastalık Sandığı,
2. Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
a) Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, Luxembourg.
b) Caisse de pensions des employé privés, Luxembourg. (Ücretli müstahdemler ve bağımsız çalışan
aydın işçiler için)
c) Caisse de pensions des artisans, Luxembourg. (Bağımsız çalışanlar için)
d) Caisse de pensions agricoles, Luxembourg. (Tarım alanında kendi hesabına bir meslek icra eden
kimseler için)
e) Caisse de pensions des commerçants et industriels, Luxembourg (Ticaret ve sanayi alanında kendi hesabına bir meslek icra eden kimseler için).
3. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
a) Association d’assurance contre les accidents, section agricole, Luxembourg (Tarım işçileri ile tarım
alanında kendi hesabına bir meslek icra eden kimseler ve bu sonuncuların aile bireyleri için);
b) Association d’assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Zorunlu ve isteğe
bağlı bütün diğer sigorta vakaları için).
4. İşsizlik
Office national du travail, Luxembourg.
5. Aile Yardımları.
a) Càisse d’allocations familiales des ouvriers près l’etablissement d’assurance contre la viellesse et
l’invalidié, Luxembourg. (Lüksemburg’ta çalışan ve Yaşlılık ve Malûllük Sigorta Kuruluşuna kayıtlı
olan kimseler için)
b) Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employes privés, Luxembourg (Lüksemburg’ta çalışan ve Müstahdemler Emeklilik Aylıkları Sandığına Kayıtlı kimseler
için.
c) Caisse d’allocations familiales des non-salaries, Luxembourg. (Bütün diğer hallerde).
Malta
- The Department of Social Services, (Malte.)
Hollanda
1. Hastalık-Analık-İşkazaları-Meslek Hastalıkları
a) Sağlık Yardımları
i) İkâmet edilen yerdeki Kurumlar
- İlgili kimsenin seçimliğine göre, ikâmet edilen yerde yetkili olan sandıklardan biri,
ii) Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumlar:
- Algemene Nederlands Onderling Ziskenfonde, Utrecht.
b) Para Yardımları:
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
2. Malûllük
a) İlgili kimse, Sözleşmenin uygulanması dışında yalnız Hollanda mevzuatına göre yardıma hak kazandığında:
- Yetkili Meslek Derneği:
b) Bütün diğer hallerde:
- Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
3. Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar)
Anlaşmanın 45. maddesinin uygulanmasında:
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.
4. İşsizlik
a) İşsizlik Sigortası Yardımları:
- Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
b) Kamu Kuruluşlarınca Sağlanan Yardımlar:
- İkamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki Belediye İdaresi.
5. Aile Yardımları:
Raad van Arbeid (İkâmet edilen yerde yetkili olan Çalışma Konseyi.)
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Norveç:
- İşsizlik yardımları hariç bütün sigorta dalları için:
+ Mahallî sigorta ofisleri;
- İşsizlik Sigortası için;
+ Kontluk Çalışma Ofisi, Mahallî Çalışma Ofisleri ve Gemi Adamları Ofisleri.
İsveç
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
İsviçre
1. Hastalık-Analık
Sözleşmenin onaylanması sırasında düzenlenecek listede gösterilen yetkili
Hastalık Sandığı;
2. Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
Caisse suisse de compensation, Geneve.
3. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
İkamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerde işkazası meydana geldiğinde yetkili olan İsviçre
Millî Sigortası Sandığı yetkili şubesi.
4. İşsizlik
İkamet edilen veya geçici olarak bulunulan yere göre yetkili Kanton İşsizlik Sigortası Sandığı.
5. Aile Yardımları
İkamet edilen veya geçici olarak bulunulan yere göre yetkili Kanton Tazminat Sandığı.
Türkiye
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumların Şubeleri ve Bölge Müdürlükleri.
Birleşik Krallık
- Anlaşmanın 1 numaralı Ekinde bildirilen yetkili Makamlar.
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EK 4
(Anlaşmanın 3. maddesinin 1. paragrafı ve 4. maddesinin 4. paragrafı)
İrtibat Kurumları :
Avusturya
1. Hastalık, İşkazaları Sigortası, Aylıklar ve Gelirler.
Hauptverband der österreichisehen Sozialversicherungstrager, Vienna.
2. İşsizlik
Bundesministerium für Soziale Verwaltung, Vienna.
3. Aile Yardımları
Bundesministerizum für Finanzen, Vienna.
Belçika:
a) Genel Olarak:
- Ministére de la Prévoyance sociale, Bruxelles.
b) Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenlik rejimi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bu rejimde öngörülen Yaşlılık ve Ölüm (aylıklar) Yardımları için:
- Ministère des Classes moyennes, Bruxelles.
Kıbrıs
- Director of Social Insurance at the Ministry of Labour and Social Insurances, Nicosia.
Danimarka
1. Hastalık-Analık
Direction de la Santé, Département des assurances, Copenhagen.
2. Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
Ministère des Affaires sociales, Copenhagen.
3. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Direction de l’assurance accidents du travail, Copenhagen.
4. Ölüm
Direction de la Santé, Départment des assurances, Copenhagen.
5. İşsizlik
Direction du travil, Copenhagen.
6. Aile Yardımları
Socialministeriet, Copenhagen.
Federal Almanya Cumhuriyeti
1. Hastalık Sigortası
Bundesverband der ortskrankenkassen, Bonn Bad Godesberg.
2. İşkazaları Sigortası
Hauptverband der Gewerelichen Berufsgennossenschaften, Bonn.
3. İşçilerin Emeklilik Sigortası
a) Anlaşmanın 3. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
- Verband Deutscher Mentenversıcherungstrager, Frankfurt;
b) Diğer hallerde:
i) Hollanda ile İlişkilerde:
- Landesversicherungstanstalt Westfalen, Münster;
ii) Belçika ile İlişkilerde .
- Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf;
iii) İtalya ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Schwaben, Augsburgı
iv) Fransa ve Lüksemburg ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Rehinland Pflaz, Speyer;
v) Avusturya ile İlişkilerde:
- Landervesicherungsanstalt Oberbayern, München;
vi) İsviçre ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Baden, Karlsruhe;
vii) Danimarka ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt (Chleswig-Holstein, Lübeck,
viii)Birleşik Krallıkla İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg, Hamburg.
ix) Türkiye ile İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Oberfranken und Mittelfranken, Bayreuth;
x) Diğer bir Âkit Tarafla İlişkilerde:
- Landesversicherungsanstalt Rheınprovınz, Düsseldorf
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4. Müstahdemlerin Emeklilik Sigortası
Bundesversicherungsanstalt für Agnestellte, Berlin.
5. Maden İşçileri Emeklilik Sigortası
Bundesknappschaft, Bochum.
6. Demir Sanayi İşçileri Ek Aylık Sigortası
Landesversicherungsanstalt für das Saarland-Abteilung
Hüttenknappschafliche Zuzatsversicherung, Saarbrücken.
7. Tarım İşçileri Yaşlılık Sigortası
Gesamtverband der landwirtschaflichen Alterskassen, Kassel.
8. İşsizlik Yardımları ve Aile Yardımları
Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg. Fransa.
Gentre de sécurite Sociale des Travailleurs Migrants, Paris.
İzlanda
- Anlaşmanın 1 numaralı ekinde bildirilen Kurum
İrlanda
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurum.
İtalya
1. Hastalık (Tüberküloz hariç)-Analık
İnstitut national pour l’assurance contre les maladies, Roma.
2. İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
İnstitut national pour l’assurance contre les accidents du travail, Roma
3. Malûllük, Yaşlılık, Ölüm, Tüberküloz, İşsizlik, Aile Yardımları
Institut national de la prévoyance sociale, Roma
Lüksemburg
- Anlaşmanın 46. maddesinin uygulanmasında, aynı nitelikteki yardımları yapmakla yükümlü Kurumlar
(Bak. Ek 2);
- Diğer hallerde:
+ Ministère du Travail et la sécurite Sociale, Lüxembourg.
Malta
- Département des services sociaux, Malta.
Hollanda
1. Hastalık-Analık-Malûllük-İşkazaları ve Meslek Hastalıkları:
a) Sağlık Yardımları:
- Ziekenfondsraad, Amsterdam.
b) Para Yardımları:
- Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, Amsterdam.
2. Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)-Aile Yardımları:
Sociale Verzekeringebank, Amsterdam
Norveç
- İşsizlik hariç, bütün sigorta kolları için
+ İnstitution nationale d’assurance
- İşsizlik
+ Direction du Travail.
İsveç
1. Hastalık-Analık-Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar) İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Riksförsakrings verket, Stockholm.
2. İşsizlik
Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.
3. Aile Yardımları
Socialstryrelsen, Stockholm.
İsviçre
1. Hastalık-Analık
Office fédéral des assurances sociales, Berne.
2. Malûllük-Yaşlılık-Ölüm (aylıklar)
Caisse suisse de Compensation, Geneve.
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3. İşkazaları ve meslek hastalıkları
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne.
4. İşsizlik
Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail, Service de
l’assurance chomage, Berne.
5. Aile Yardımları
Office fédéral des assurances sociales, Berne.
Türkiye
- Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
Birleşik Krallık
- Anlaşmanın 1 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
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EK-5
(Anlaşmanın 4. maddesinin 5. paragrafı, 6. maddesinin “b” bendi ve 46. maddesinin 2. paragrafı)
Yürürlükte Kalan Anlaşmalar
(Köşeli parantez [ ] içinde bildirilen İdarî Anlaşmalar, Anlaşmanın imzaya açıldığı tarihte yürürlükte
değildir.)
1. Çok Taraflı Anlaşmalar
- Ren havzası kayıkçılarının Sosyal Güvenliğine ilişkin 13 Şubat 1961 tarihli Anlaşmanın uygulanmasına
dair Anlaşma;
- Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç arasında, 16 Eylül 1955 tarihinde düzenlenen Sosyal
Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Anlaşma;
- Uluslararası taşıt işlerinin Sosyal Güvenliğine ilişkin 9 Temmuz 1956 tarihli Avrupa Sözleşmesinin uygulanmasına dair Anlaşma.
II. İki Taraflı Anlaşmalar:
Avusturya-Federal Almanya Cumhuriyeti
- Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 22 Aralık 1966 tarihli İdarî Anlaşma ve 10 Nisan
1969 tarihli Ek İdarî Anlaşma;
- 19 Mayıs 1951 tarihli İşsizlik Sigortası Sözleşmesinin uygulanmasına dair olup, 31 Ekim 1953 tarihli
İdarî Anlaşma ile değiştirilen 30 Ocak 1953 tarihli İdarî Anlaşma.
Avusturya-İtalya
- Sosyal Sigorta Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 6 Ekim 1955 tarihli İdarî Anlaşma.
Avusturya-İsviçre
- 15 Kasım 1967 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 1 Ekim 1968 tarihli İdarî
Anlaşma.
Avusturya-Türkiye
- 12 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 3 Şubat 1967 tarihli İdarî
Anlaşma.
Avusturya-Birleşik Krallık
- 17 Haziran 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Belçika-İsviçre
- 17 Haziran 1952 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 24 Temmuz 1953 tarihli
İdarî Anlaşma.
Belçika-Türkiye
- 4 Temmuz 1966 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 6 Ocak 1969 tarihli
İdarî Anlaşma.
Belçika-Birleşik Krallık
- 20 Mayıs 1957 tarihinde Brüksel’de imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ek Protokolün uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Kıbrıs-Birleşik Krallık
- Kıbrıs ile Birleşik Krallık arasında 6 Ekim 1969 tarihinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin
uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Danimarka-Fransa
- 30 Haziran 1951 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 30 Nisan 1954
tarihli İdarî Anlaşma;
- 30 Haziran 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 21 Mayıs 1954 tarihli
İdarî Anlaşma.
Danimarka-Federal Almanya Cumhuriyeti
- 14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 4 Haziran 1954 tarihli
İdarî Anlaşma (İlk İdarî Anlaşma);
- 14 Ağustos 1953 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ilişkin 14 Ağustos 1953 tarihli Ek Anlaşmanın
uygulanmasına dair 4 Haziran 1954 tarihli İdarî Anlaşma (İkinci İdarî Anlaşma);
(Bu İdarî Anlaşmalar, Sözleşmenin III numaralı Ekinde sıralanan hükümlerin uygulanmasına ilişkin
kuralları kapsadıkları ölçüde yürürlükte kalacaklardır).
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Danimarka-İsviçre
- 21 Mayıs 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 23 Haziran 1955 tarihli
İdarî Anlaşma.
Danimarka-Birleşik Krallık
- 27 Ağustos 1959 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Fransa-İsviçre
- Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına ilişkin 9 Temmuz 1949 tarihli Sözleşmenin uygulanmasına dair 30 Mayıs
1950 tarihli İdarî Anlaşma.
Fransa-Birleşik Krallık
- 10 Temmuz 1956 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 8 Eylül 1958 tarihli İdarî Anlaşma.
Federal Almanya Cumhuriyeti-İsviçre
- 25 Şubat 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 23 Ağustos 1967 tarihli
İdarî Anlaşma.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Türkiye
- 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin 29 Mayıs
1969 tarihli Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Federal Almanya Cumhuriyeti-Birleşik Krallık
- 20 Nisan 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 10 Aralık 1964 tarihli İdarî
Anlaşma. (1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler dahil)
İrlanda-Birleşik Krallık
- Aşağıda belirtilen Sosyal Güvenlik Sözleşme ve Anlaşmaların uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşmalar:
+ 29 Mart 1960 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması;
Sosyal Güvenlik ve Yardım Bakanlığı ile Kuzey İrlanda Çalışma ve Sosyal Sigortalar Bakanlığı arasında
“İşçilerin Sosyal Güvenliği ve İşçilere Ödenecek Tazminat” hakkında 22 Temmuz 1964 tarihinde düzenlenen Anlaşma;
+ 28 Şubat 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması;
+ 3 Ekim 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması;
+ 14 Eylül 1971 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi.
İtalya-İsviçre
- 14 Aralık 1962 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 18 Aralık 1963 tarihli İdarî
Anlaşma.
[(Yukarıda belirtilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesine ek olarak düzenlenen 4 Temmuz 1969 tarihli Protokolün uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma)]
İtalya-Birleşik Krallık
- 28 Kasım 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Lüksemburg-İsviçre
- 3 Haziran 1967 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 17 Şubat 1970 tarihli İdarî
Anlaşma.
Lüksemburg-Birleşik Krallık
- 13 Ekim 1952 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Malta-Birleşik Krallık
- 26 Ekim 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile 21 Mart 1958 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
Hollanda-İsviçre
- 27 Mayıs 1970 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 29 Mayıs 1970 tarihli İdarî
Anlaşma.
Hollanda-Türkiye
- 5 Nisan 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin III. bölümünün uygulanmasına ilişkin 14 Haziran
1967 tarihli Anlaşma hükümleri.
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Hollanda-Birleşik Krallık
- Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye ek 11 Ağustos 1954 tarihli Protokolün uygulanmasına
ilişkin 12 Haziran 1956 tarihli İdarî Anlaşma.
Norveç-Birleşik Krallık
- 25 Temmuz 1957 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.
İsveç-Birleşik Krallık
- [(9 Haziran 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma.)]
İsviçre-Türkiye
- 1 Mayıs 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 14 Haziran 1970 tarihli İdarî
Anlaşma.
İsviçre-Birleşik Krallık
- [(21 Şubat 1968 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin İdarî Anlaşma)]
Türkiye-Birleşik Krallık
- 9 Eylül 1959 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Anlaşma.
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EK 6
(Anlaşmanın 4. maddesinin 6. paragrafı ve 48. maddesinin 1. paragrafı)
Bankalar
Avusturya
- Österreicische Natıonalbank, Vienna.
Kıbrıs
- Banque cetrale de Chypre, Nicosla.
Danimarka
- Danemarks Nationalbank, Homens Kanal 17, 1060 Copenhagen K.
Fransa
- Banque de France, Paris.
Federal Almanya Cumhuriyeti
- Deutsche Bundesbank, Francfort/Main.
İzlanda
- Landsbanki Islands, Reykjavık.
İrlanda
- Banc Ceannais na hEireann, Baile Atha Cliath, Dublin.
Lüksemburg
- Banque Internationale, Luxembourg.
Malta
- The Central Bank of Malta, La Valetta.
Norveç
- Banque de Norvege, Oslo.
İsveç
- Sveriges Riskbank, Box 2119, 103 13 Stockholm 2
İsviçre
- Banque nationale Suisse, Berne.
Türkiye
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ankara.
Birleşik Krallık
- The Bank of England, London.
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EK 7
(Anlaşmanın 4. maddesinin 7. paragrafı)
Âkit Tarafların Yetkili Makamlarınca Gösterilen Kurumlar
Avusturya
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Son defa yapılan işin niteliğine göre yetkili Avusturya Kurumu;
b) Son defa yapılan işin niteliğinin belirlenememesi halinde:
- Pensionversicherungsanstalt der Arbeiter, Vienna.
2. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Hastalık Sigortası yetkili Kurumu;
b) Hastalık Sigortasına tabi olmayan kimseler sözkonusu ise:
- İşkazaları Sigortası yetkili Kurumu.
3. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
Hastalık Sigortası yetkili Kurumu
4. Anlaşmanın 22. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (İkâmet edilen veya geçici olarak bulunulan
yerde mahallen yetkili olan Kurum).
5. Anlaşmanın 34. maddesinin uygulanmasında:
Gesietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Yetkili alanı içinde aile bireylerinin ikâmet ettiği
Kurum)
6. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Haupverband der österreichischen Sozialversicherungstrager, Vienna.
7. Anlaşmanın 63. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und-Angestellte (Yetki alanı içinde aile bireylerinin ikâmet ettiği
Kurum)
8. Anlaşmanın 7. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (İlgili kimsenin son defa yaptığı işte sigortalı
olduğu Kurum).
9. Anlaşmanın 73. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Arbeitsamt
(İşçinin Avusturya’da son defa yardımlardan yararlandığı İstihdam Ofisi)
10. Anlaşmanın 76 ve 77. maddelerinin uygulanmasında:
a) Arbeitsamt
(İşçinin Avusturya’da yardımlardan yararlandığı İstihdam Ofisi).
b) İşçinin Avusturya’da yardımlardan yararlanmamış olması halinde:
- Arbeitsamt
(Yetkili alanı içinde işçinin Avusturya’da son işyerinin bulunduğu İstihdam Ofisi.)
11. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte (Yetkili alanı içinde işin icra edildiği yerdeki
Kurum)
12. Anlaşmanın 83. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Arbeitsamt
(İşsiz işçinin yardımlardan yararlandığı İstihdam Ofisi)
13. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
Hauptverhand der österreichischen Sozialversicherungstrager. Vienna.
(Yetkili mahalli kurum bilinmiyorsa)
14. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Hauptverhandder ösherreichischen sozialversicherungstrager Vienna.
(Sağlık yardımlarına ilişkin masraflar, Emeklilik Sigortası Kurumlarınca bu Federasyona ödenen
“Emeklilerin Hastalık Sigortası” primlerinden tesviye olunduğundan).
Belçika
1. Sözleşmenin 15. maddesinin (1-a/i) ve (1/a/ii) paragrafları ile Anlaşmanın 12. maddesi ve
14. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Office national de sécurité sociale, Bruxelles.
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2. Sözleşmenin 15. maddesinin (2/a) paragrafı ile Anlaşmanın 12. maddesinin uygulanmasında:
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins maniguant sous pavillon belge, Anvers.
3. Anlaşmanın 22. maddesinin 1. paragrafı ve 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Institut national d’assurance maladie-İnvalidité Bruxelles. 4. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı, 76 ve 77. maddeleri, 78. maddesinin 2. paragrafı ve 83.
maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Genel olarak:
- Office national de l’emploi, Bruexelles;
b) Gemi adamları için:
- Pool des marins de la marine marchande, Anvers.
5. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
a) Maden işçilerinin özel malûllüğü için:
- Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles.
b) Yaşlılık-Ölüm (aylıklar):
- Caisse nationale des pensions de retraıte et de survie, Bruxelles.
Kıbrıs
- Département des assurances sociales aupres du Minitére du Travail et
des Assurances sociales, Nicosia.
Danimarka
1. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Socialministeriet, Copenhagen.
2. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
Socialministeriet, Copenhagen
3. Anlaşmanın 22. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
4. Anlaşmanın 34. maddesinin uygulanmasında:
Socialministeriet, Copenhagen.
5. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
6. Anlaşmanın 63. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
7. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
8. Anlaşmanın 73. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Arbejdsdirektoratet, Copenhagen.
9. Anlaşmanın 76. maddesinin uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
10. Anlaşmanın 77. maddesinin uygulanmasında:
Socialministeriet, Copenhagen.
11. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
12. Anlaşmanın 83. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
13. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
Mahallî Sosyal Güvenlik Ofisi.
14. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Direktoratetfor Sygekasseraesenet, Copenhagen.
Fransa
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
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Direction régionale de la securité sociale.
2. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafı, 57. maddesinin 1. paragrafı, 63. maddesinin 1.
paragrafı, 76 ve 77. maddeleri ve 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
i) Anavatandaki işçiler için:
- Genel rejim
+ Caisse primaire d’assurance maladie;
- Tarım rejimi:
+ Caisse départementale de la mutualité sociale agricole;
- Maden işçileri rejimi:
+ Société de secours mınıère;
- Gemi adamları rejimi:
(Denizcilik işleri bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse generale de prévoyance des marıns.
ii) Denizaşırı ülkelerdeki işçiler için:
- Genel rejim, Tarım rejimi ve Maden İşçileri rejimi:
+ Caisse générale de sécurité sociale;
- Gemi adamları rejimi
(Denizcilik işleri Bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse générale de prévoyance des marıns.
3. Anlaşmanın 12. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
(Anavatanda ve Denizaşarı ülkelerde çalışan işçilerle ilgili rejimler için):
- Genel rejim ve Maden İşçileri rejimi:
+ Dırectıon régionale de sécurité sociale;
- Tarım rejimi:
+ Tarımla ilgili sosyal kanunlarda öngörülen Denetçiler Grubu
- Gemi Adamları rejimi:
+ Secretariat général de la Marine Marchande, Direction de L’Etablissement national des ınvalides
de la marine, Sous-Direction “Sécurite socıale des gens de mer”, Paris.
4. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
Caısse primaire centrale d’assurance maladie de larégıon parisienne.
5. Anlaşmanın 22 ve 34. maddelerinin uygulanmasında:
a) i)
Anavatandaki işçiler için:
- Genel rejim:
+ Caisse primaire d’assurance maladie;
- Tarım rejimi:
+ Caisse départementale de la mutualité sociale agricole;
- Maden işçileri rejimi:
+ Société de secours mınire;
- Gemi adamları rejimi
(Denizcilik işleri bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse générale de prévoyance des marıns.
ii)
Denizaşırı ülkelerdeki işçiler için:
- Genel rejim, Tarım rejimi ve Maden İşleri rejimi:
+ Caisse générale de sécurité sociale;
- Gemi adamları rejimi:
(Denizcilik işleri Bölümünün aşağıdaki kısmı):
+ Caisse génerale de prévoyance des marıns.
b) i)
Anavatanda ücretsiz çalışanlar için:
- Tarım dışı mesleklerde çalışanlarla ilgili:
+ Caisse mutuelle régionale d’assurance des travailleurs non salariés des
professions non agricoles;
- Tarım mesleklerinde çalışanlarla ilgili:
+ Caisse départementale de mutualité sociale agricole.
ii)
Denizaşırı ülkelerde ücretsiz çalışanlar için:
- Tarım dışı mesleklerde çalışanlarla ilgili:
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+ Kuruluş halindedir.
- Tarımsal mesleklerinde çalışanlarla ilgili:
+ Caisse générale de sécurité sociale.
6. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı ve 73. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Direction départementale du travail et de la main d’oeuvre.
7. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafı ve 83. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a)
i)
Anavatandaki işçiler için:
- Genel rejim:
+ Caisse d’allocations familiales;
- Tarım rejimi:
+ Caisse departementale de la mutualite sociale agricole;
- Maden işçileri rejimi:
+ Union régionale des sociétés de secours miniéres;
- Gemi adamları rejimi:
+ Caisse nationale d’allocations familiales des marins du commerce, veya
+ Caisse natonale d’allocations familiales de la pêche maritime.
ii)
Denizaşırı ülkelerdeki işçilerle ilgili bütün rejimler için:
- Caisse d’allocations familiales.
b) i)
Anavatanda ücretsiz çalışanlar için:
- Tarım dışı mesleklerde ücretsiz çalışanlarla ilgili:
+ Caisse d’allocations familiales;
- Tarım mesleklerinde ücretsiz çalışanlarla ilgili:
+ Caisse départementale de la mutualité sociale agricole.
ii)
Denizaşırı ülkelerde ücretsiz çalışanlar için:
- Tarım dışı mesleklerde veya tarım mesleklerinde ücretsiz çalışanlarla ilgili:
+ Caisse des allocations familiales.
8. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
Directeur régional de fa sécurité sociale.
Federal Almanya Cumhuriyeti
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Son defa yapılan işin niteliğine göre:
i) İşçilerin Emeklilik Sigortası ile ilgili mahallî yetkili Kurum, veya
ii) Bundesvensiherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
b) Son defa yapılan işin niteliğinin belirlenememesi halinde:
- Ücretli işçilerin Emeklilik Sigortası ile ilgili mahallî yetkili Kurum.
2. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Hastalık Sigortası konusunda sorumlu olan Kurum;
b) İlgili kimse Hastalık Sigortası kapsamına girmiyorsa:
- İşverenin Emeklilik Sigortası primlerini ödediği sorumlu Kurum;
c) Bütün diğer hallerde:
- İşkazaları yetkili Kurumu.
3. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
a) Hastalık Sigortasının uygulanmasında yetkili olan Kurum;
b) Hastalık Sigortası işin niteliğine göre zorunlu değilse:
- Emeklilik Sigortası primlerinin ödendiği Kurum;
c) Bütün diğer hallerde:
- İşkazaları yetkili Kurumu.
4. Anlaşmanın 22. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Allgemeine Ortskrankenkasse (ilgili kimsenin ikamet ettiği yerde yetkili olan Genel Hastalık Sigortası Mahallî Kurumu);
b) Böyle bir Kurum yoksa:
- Landkrankenkasse (ilgili kimsenin ikamet ettiği yerde yetkili olan Hastalık Sigortası Köy Sandığı):
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c)

Maden işçileri veya bunların aile bireyleri sözkonusu ise:
- Bundesknappschaft, Bochum.
5. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 76. maddesi ve 78. maddesinin
2. paragrafının uygulanmasında:
a) İşçiye Almanya’da yardımları son defa ödeyen Çalışma Ofisi, veya
b) İşçi Almanya’da yardımlardan yararlanmamışsa:
- İşçinin Federal Almanya’da son defa çalıştığı yerdeki Çalışma Ofisi.
6. Anlaşmanın 73. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
İşsiz işçinin yeni ikamet yerindeki veya geçici ikamet yerindeki Çalışma Ofisi.
7. Anlaşmanın 83. maddesinin uygulanmasında:
İşsiz işçiye yardımları ödeyen Çalışma Ofisi.
8. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında işsizlik yardımlarının veya aile ödeneklerinin
haksız yere ödenmesi halinde:
İşsizlik yardımları veya aile ödeneklerini haksız yere alan kimsenin ikamet ettiği yerdeki yetkili
Çalışma Ofisi.
9. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında.
a) Anlaşmanın 20. maddesinin 2. paragrafında belirtilen belgenin ibrazı üzerine yardımlardan yararlanma hakkı doğmayan işçilere ödenen sağlık yardımlarının tesviyesi için:
- Bundesverband der Ortskrankenkasse, Bonn-Bad Godesberg
b) Anlaşmanın 55. maddesinin 2. paragrafında belirtilen belgenin ibrazı üzerine yardımlardan yararlanma hakkı doğmayan işçilere ödenen sağlık yardımlarının tesviyesi için:
i) Yardım hakkının doğması için yetkili Kurumun bir Hastalık Sigortası Kurumu olması gereken
hallerde:
- Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bonn-Bad Godesberg;
ii) Bütün diğer hallerde:
- Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenshaften Bonn.
İzlanda
- Sigortalı işleri ile görevli Daire.
İrlanda
- An Roinn Leasa Shoisialaigh, Baile Atha Cliath, Dublin.
İtalya
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Roma.
2. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafı, 14. maddesinin 2 ve 3. paragrafları, 22. maddesinin 1. paragrafı ve 34. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Millî Hastalık Sigortası Kurumunun Eyalet Servisleri (I.N.A.M.)
3. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Millî İşkazaları Sigortası Kurumunun Eyalet Servisleri.
4. Anlaşmanın 63. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
- İnstitut national pour l’assurance contre les maladıes, Roma.
5. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı, 76 ve 77. maddeleri,
76. maddesinin 2. paragrafı ve 83. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Genel Olarak:
+ Millî Sosyal Refah Kurumunun Eyalet Servisleri.
6. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
3 numaralı Ekte bildirilen Kurumlar.
7. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Tüberküloz için:
+ İnstitut national de la prévoyance sociale, Roma;
Hastalık için:
Institut national pour L’assurance contre les maladies Roma.
+ İnstitut national pour l’assurance contre les accidents du travail, Roma.
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Lüksemburg
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Caisse de pensions des employés privés, Luxembourg.
2. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Ministere du Travail et de la Sécurité sociale, Luxemborg.
3. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
Ministere du Travail et de la Sécurité social, Luxembourg.
4. Anlaşmanın 22. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
5. Anlaşmanın 34. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers, Luxembourg.
6. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafının ve 63. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Association d’assurance contre les accidents, section industrielle,
Luxembourg.
7. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
- Office national du travail, Luxembourg.
8. Anlaşmanın 73. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
- Office national du travail, Luxembourg.
9. Anlaşmanın 76. maddesinin uygulanmasında:
- Office national du travail, Luxembourg.
10. Anlaşmanın 77. maddesinin uygulanmasında:
- Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriens, Luxembourg.
11. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
- İlgili kimsenin son defa bağlı olduğu Hastalık Sandığı.
12. Anlaşmanın 83. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
- Office national du travail, Luxembourg.
13. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
- Anlaşmanın 3 numaralı ekinde bildirilen ikamet yeri Kurumları.
14. Anlaşmanın 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
- İşin niteliğine göre yetkili Hastalık Sandığı.
Malta
- Departement des services sociaux, Malte.
Hollanda
1. Anlaşmanın 7. maddesinin 1. paragrafı, 12 maddesinin 1. paragrafı ve 14. maddesinin 2 ve
3. paragraflarının uygulanmasında:
Sociale Verzekeringsraad, La Haye.
2. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafı ile 87. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Zeikenfondsraad, Amsterdam.
3. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı
ve 76. maddesinin uygulanması hakkında.
Nieuwe Algemene Bedrijfsverenıging Amsterdam.
Norveç
Mahallî Sigorta Ofisleri
İsveç
1. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafı, 14. maddesinin 2 ve 3. paragrafları, 34. maddesi,
57. maddesinin 1. paragrafı, 63. maddesinin 1. paragrafı ve 87. maddesinin 2. paragrafının
uygulanmasında:
Riksförsakringsverket, Stockholm.
2. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı, 76 ve 77. maddeleri
ve 83. mddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
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Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.
3. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafının uygulanmasında:
Socialstyrelsen, Stockholm.
4. Anlaşmanın 84. maddesinin uygulanmasında:
a) Hastalık, Analık, Malûllük, Yaşlılık, Ölüm (aylıklar), İşkazaları ve Meslek Hastalıkları için:
- Riksforsakrıngsverket, Stockholm.
b) İşsizlik için:
- Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm.
c) Aile Ödenekleri için:
- Socıalstyrelsen, Stockholm.
İsviçre
1. Anlaşmanın 12. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
a) Sözleşmenin onaylanması sırasında düzenlenecek listede gösterilen Kurum.
b) Caisse de compensation de l’assurance vieillesse, survıvants et ınvalidites
(İlgili kimsenin bağlı olduğu Yaşlılık, Ölüm ve Malüllük Tazminat Sandığı).
c) İsviçre Millî İşkazaları Sigorta Sandığının Bölge Şubesi
(İlgili kimsenin sigortalı olarak kayıtlı bulunduğu Sandık)
2. Anlaşmanın 14. maddesinin 2 ve 3. paragraflarının uygulanmasında:
Caisse fédérale de compensation pour l’assurance vıeıllesse, survivants et ınvalidités, Berne.
3. Anlaşmanın 34, 63 ve 77. maddelerinin uygulanmasında:
Aile bireylerinin ikamet ettikleri yere göre yetkili Belediye İdaresi.
4. Anlaşmanın 57. maddesinin 1. paragrafının uygulanmasında:
Caisse natıonale suısse d’assurance, Lucerne.
5. Anlaşmanın 72. maddesinin 2. paragrafı, 73. maddesinin 2. paragrafı ve 76. maddesinin
uygulanmasında:
Kurum, Sözleşmenin onaylanması sırasında bildirilecektir.
6. Anlaşmanın 78. maddesinin 2. paragrafı ve 87. maddenin 2. paragrafının uygulanmasında:
Kurum, Sözleşmenin onaylanması sırasında bildirilecektir.
Türkiye
Anlaşmanın 2 numaralı Ekinde bildirilen Kurumlar.
Birleşik Krallık
Anlaşmanın 1 numaralı Ekinde bildirilen yetki Makamlar.

KESİM 5
AVRUPA SOSYAL GÜVENLIK KODU
(AVRUPA KONSEYİ)

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU
STRASBOURG, 16.IV.1964
BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
1) Bu Kod’da
a) «Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ;
b) «Komite» tabiri, Avrupa Konseyi Eksperler komitesi veya 2 inci maddenin 3 üncü paragrafında, 74
üncü maddenin 4 üncü paragrafında ve 78 inci maddenin 3 üncü paragrafında belirtilen görevlerin
yürütülmesi için Bakanlar Komitesi tarafından görevlendirilecek başka bir komite;
c) «Genel Sekreter» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit
Taraf ülkesinde ikâmetgah bulunan kimse;
d) «Mevzuatla tayin olunan» tabiri, milli kanunlar veya tüzüklerle tespit olunan:
e) «ikâmetgâh» tabiri, ilgili Akit Taraf ülkesindeki ikâmetgah ve «oturan» tabiri de, ilgili Akit Taraf
ülkesindeki ikâmetgah bulunan kimse;
f) «Karı» tabiri, geçimi kocası tarafından sağlanan karısı;
g) «Dul kadın» tabiri, kocasının ölüm tarihinde geçimi kocası tarafından sağlanan kadın;
h) «Çocuk» tabiri, mevzuatla tayin olunduğu şekle göre, tahsil yaşının altında veya 15 yaşını doldurmamış bir çocuk;
i) «Staj süresi» tabiri, mevzuatla tayin olunduğu şekle göre, prim ödeme süresi, veya çalışma süresi, yahut ikamet süresi, veyahut bunların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen bir süre;
anlamına gelir.
2) 10, 34 ve 49 uncu maddelerdeki «yardım» tabiri doğrudan sağlanan bir yardım veyahut ilgili kimse
tarafından yapılan masrafların ödenmesinden ibaret bir yardım anlamına gelir.
Madde 2
1) Akit taraflarından her biri :
a) I’ inci Bölümü;
b) II ila X uncu Bölümlerden en az altısını; şu kadar ki Bölüm II iki, Bölüm V’te üç bölüm sayılır.
c) XI inci ve XII nci bölümlerin ilgili hükümlerini; ve uygulamak zorundadır.
2) a) En az IV, V, VI, IX ve X uncu bölümlerden biri dahil olmak üzere, II ila X uncu bölümlerden en az
üçü uygulandığı; ve
b) buna ilaveten :
i) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı sigorta kollarının normları, gerek kapsam ve
gerek yapılan yardımlar bakımından kodtaki normların üstünde olduğu;
ii) bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı sigorta kollarından yapılan yardımlar, 2 numaralı
ekte sayılan munzam yardımlar eklenmek suretiyle koddaki normların üstüne çıktığı;
iii) bazı sigorta kollarından yapılan yardımların koddaki
normlara ulaşmadığı;
nazara alınarak, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yapılan yardımlar 1. Paragrafın (b)
bendiyle sağlanan yardımlar karışımından birini eşit olduğu ispat edildiği taktirde;
1.paragrafın (b) bendi hükmü yerine getirilmiş sayılır.
3 Bu maddenin 2. Paragrafının (b) bendi hükmünden yararlanmak isteyen bir üye devlet, 78. Madde
hükümlerine göre Genel Sekretere göndermiş olduğu raporda bu hususta istekte bulunur. Masraf eşitliği prensibinden hareket eden Komite, bu maddenin 2. Paragrafının (b) bendi hükümlerinin nazara
alınacağı şartları tanımlayan ve düzenleyen kuralları tespit eder. Bu hükümler her olayda ancak Komitenin üçte iki çoğunlukla vereceği olumlu kararla nazara alınabilir.
Madde 3
Akit Taraflardan her biri, bu kodun II ila X. Bölümlerinden yükümlülüklerini kabul etmiş olduklarını onaylama belgesinde belirtir ve aynı zamanda 2. Maddenin 2. Paragrafı hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı, yararlanacaksa ne derece yararlanacağını bildirir.
Madde 4
1) Akit Taraflardan her biri, II ila X. Bölümlerden onaylama belgesinde daha önce belirtilmemiş olan bir
veya birkaçının yükümlülüğünü kabul ettiğini Genel Sekretere sonradan bildirebilir.
2) Bu maddenin 1. Paragrafında belirtilen yükümlülükler onaylama belgesinin ayrılmaz bir parçası olarak
kabul edilir ve bildirme tarihinden itibaren geçerli sayılır.
Madde 5
Akit Taraflardan birini, kodun II ila X. Bölümlerinden onaylanan herhangi birinin uygulanmasında, işçilerin veya ülkesinde oturanların belirli bir oranından az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen kimseleri
korumakla yükümlü olması halinde, bu Akit Taraf anılan bölümün uygulanmasını üzerine almadan önce,
istenilen orana ulaşılmış olduğundan emin bulunması gerekir.
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Madde 6
Akit Taraflardan biri, bu kodun II, IV, V, VIII (Sağlık yardımı ile ilgili hususlarda), IX ve X. Bölümlerinin
uygulanmasında, milli mevzuata göre korunması gereken kimseler için zorunlu olmayan sigortalarla sağlanan korumayı da nazara alabilir
Ancak o taktirde bu sigortaların;
a) Kamu mercileri tarafından para yardım görmesi veya bu türlü sigortaların yalnız ek sigorta olarak
uygulanması halinde, Kamu mercileri tarafından murakabe edilmesi veyahut mevzuatla tayin edilen
esaslara uygun olarak işverenler ile işçiler tarafından birlikte idare edilmesi;
b) 65. Madde gereğince tespit edilen kazançları kalifiye bir erkek işçinin kazancını aşmayan kimselerin
önemli bir kısmını kapsamına alması ve;
c) gerektiğinde, diğer koruma şekilleri ile birlikte kodun ilgili hükümlerine uygun bulunması;
gerekir.
BÖLÜM II - SAĞLIK YARDIMLARI
Madde 7
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, koruna kimselere, sağlık durumları gerektirdiği
zaman bu bölümün aşağıda belirtilen maddelerine uygun olarak koruyucu ve tedavi edici nitelikte sağlık
yardımı yapılmasını sağlar.
Madde 8
Yardımı gerektiren hal, nedeni ne olursa olsun, hastalık hali ile gebelik, doğum ve bunların doğurduğu
sonuçları kapsar.
Madde 9
Korunan kimseleri;
a) Bütün işçilerin yüzde 50’sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları ile bunların karıları ve çocukları;
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen bütün çalışan
nüfus ile bunların karıları ve çocukları;
c) Veyahut ülkede oturanların yüzde 50’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen bütün nüfus;
Teşkil eder.
Madde 10
1) Yapılacak yardımlar en az şunları kapsar;
a) Hastalık halinde;
i) evde yapılan muayeneler dahil, hekimler tarafından sağlanan muayene ve tedaviler;
ii) uzman hekimler tarafından hastanelerde yatarak ve ayakta yapılan muayene ve tedavilerle
hastaneler dışında sağlanabilen tedaviler;
iii) hekimler tarafından gerekli görülüp yazılan ilaçlar;
iv) gereken hallerde hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler.
b) Gebelik, doğum ve bunlardan doğan sonuçlar halinde ise;
i) doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra bir hekim veya diplomalı ebe tarafından
yapılan muayene ve tedaviler.
ii) gerekli hallerde hastaneye yatırılarak yapılan tedaviler.
2) Yardımdan yararlananların veya bunların aile reislerinin, hastalık halinde yapılacak sağlık yardımları
masraflarına katılmaları istenebilir. Sağlık yardımlarına katılma kuralları ilgili için ağır bir yük olmayacak biçimde tespit edilir.
3) Bu madde gereğince yapılacak yardımlar, korunan kimsenin sağlığını koruma, çalışma gücünü iade ve
kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme niteliğini arttırma amacını güder.
4) Sağlık yardımlarını sağlamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumları, kamu mercileri veya bu mercilerce yetkili kabul edilen diğer kuruluşlar tarafından korunan kimselerin emrine hazır bulundurulan
genel sağlık hizmetlerinden yaralanmalarını, görülebilecek her türlü araçlarla, teşvik ederler.
Madde 11
10. maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren hallerde, korunan kimseye kötü kullanmayı önlemek amacıyla, kendisinin veya aile reisinin gerekli görülebilecek bir staj süresini tamamlamış
olması halinde, sağlanır.
Madde 12
10. maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Ancak
hastalık halinde her olay için yardım süresi 26 hafta olarak sınırlandırılabilir. Şu kadar ki, hastalık işgöremezlik ödeneği verilmesine devam olunduğu sürece sağlık yardımları durdurulamaz ve uzun tedaviyi
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gerektirdiği milli mevzuatla kabul edilen hastalıklarda bu sürenin uzatılması için hüküm konabilir.
BÖLÜM III - HASTALIK ÖDENEKLERİ
Madde 13
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıda belirtilen
maddeleri gereğince, hastalık ödeneği verilmesini sağlar.
Madde 14
Yardım yapılmasını gerektiren hal, hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta belirtildiği şekilde, kazancın
geçici olarak kesilmesine yol açan işgöremezlik halidir.
Madde 15
Korunan kimseleri
a) Bütün işçilerin yüzde 50’sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları;
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20’sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunana çalışanlar sınıfı;
c) Veyahut ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları 67. Madde hükümlerine uygun bir şekilde
mevzuatla tayin olunan sınırları aşmayan bütün nüfus;
Teşkil eder.
Madde 16
1) Korunan kimselerin işçi veya bütün çalışanlar sınıfından olmaları halinde, yapılacak yardım, 65. Veya
66. Madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan periyodik bir ödeme biçiminde olur.
2) Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün nüfusun korunmuş olması halinde, yapılacak yardım, 67. Madde hükümlerine göre hesaplanan periyodik
bir ödeme şeklinde olur. Şu kadar ki 15. Maddenin (a) veya (b) bentleri gereğince tespit edilen işçilere,
muhtaçlık durumları araştırılmaksızın, yine mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılması sağlanır.
Madde 17
Yardım yapılmasını gerektiren bir olayda 16. Maddede belirtilen yardım, en az, kötü kullanmayı önlemek
için gerekli sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış olan kimselere sağlanır.
Madde 18
16. maddede belirtilen yardım, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Şu kadar ki,
bu yardım her hastalık olayı için 26 hafta olarak sınırlandırılabilir ve kazancın kesildiği sürenin ilk üç günü
için de ödenek verilmeyebilir.
BÖLÜM IV - İŞSİZLİK YARDIMLARI
Madde 19
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere bu bölümün aşağıdaki maddeleri gereğince işsizlik yardımı yapılmasını sağlar.
Madde 20
Yardım yapılmasını gerektiren hal, çalışabilecek olan ve iş almaya hazır bulunan bir kimsenin, uygun bir
işe girme olanağını bulamaması nedeniyle, milli mevzuatta tanımlandığı biçimde, kazancının geçici olarak
kesilmesi halidir.
Madde 21
Korunan kimseleri:
a) Bütün işçilerin yüzde 50’sinden az olmamak üzere, milli mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları;
b) Veya ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları 67. Madde hükümlerine uygun olarak mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün nüfus;
teşkil eder.
Madde 22
a) Korunun kimselerin işçi sınıfından ibaret olması halinde yapılacak yardım 65. Veya 66. Madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur.
b) Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları belirli sınırları aşmayan bütün nüfusun korunmuş
olması halinde yardım, 67. Madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur. Şu kadar ki, 21. Maddenin (a) bendi gereğince tespit edilen işçilere, muhtaçlık durumları
araştırılmaksızın, mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılması sağlanır.
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Madde 23
22. Maddede belirtilen yardım, kötü kullanmayı önlemek için gerekli görülebilecek asgari bir staj süresini
tamamlamış olan korunan kimselere sağlanır.
Madde 24
1) 22. Maddede belirtilen yardım, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır. Ancak
yardım süresi;
a) İşçi sınıfına dahil kimselerin korunmuş olmaları halinde 12 aylık bir devre içinde 13 hafta veya
kazancın her defa kesilişinde 13 hafta;
b) Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün
nüfusun korunmuş olması halinde de, 12 aylık bir devre içinde 26 hafta;
olarak sınırlandırılabilir. Şu kadar ki, mevzuatla tayin edilen ve kişinin muhtaçlık durumu araştırılmaksızın sağlanan yardımın süresi, bu paragrafın (a) bendi hükmüne göre sınırlandırılabilir.
2) Milli mevzuat gereğince, yardım süresi prim ödeme süresine göre, veya daha önce mevzuatla tayin
edilen bir süre içinde yardımdan yararlanılması halinde, değişik olduğu ve 12 aylık devre içinde yapılan
ortalama yardım süresi en az 13 haftayı bulduğu takdirde, bu maddenin 1. Paragrafı hükmü yerine
getirilmiş sayılır.
3) Her işsizlik olayında ilk 7 gün için yardım yapılmayabilir. Şu kadar ki, mevzuatla tayin edilen bir süreyi
aşmayan ve geçici olarak çalışan süreden önce ve sonra işsiz geçen günler aynı olayın devamı sayılır.
4) Mevsimlik işlerde çalışan işçilere yapılacak yardımın ü süresi ile olayın başlangıcında yardım yapılmayacak günler sayısı çalışma şartlarına uydurulabilir.
BÖLÜM V - YAŞLILIK YARDIMLARI
Madde 25
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak yaşlılık yardımı yapılmasını sağlar.
Madde 26
1) Yardım yapılmasını gerektiren hal, mevzuatla tayin olunan
2) Korunan kimselerin işçi sınıfından ibaret olması halinde Mevzuatla tayin olunan yaş sınırı 65’ ten yukarı olmamalıdır, veya tespit edilen yaş öyle bir yaş olmalıdır ki ülkede oturanlardan bu yaşa gelenlerin
sayısı bu yaşın altında kalan ve 15 yaşın üstünde bulunanlar sayısının yüzde 10’ undan az olmasın.
3) Bir kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli bir işte çalışmış olması halinde, bu kimsenin hak kazandığı
yardım kesileceğine veya primli sosyal güvenlik sistemlerinde, aylık sahibinin kazancının mevzuatla
tayin edilen bir miktarı aşmış bulunması, primsiz sosyal güvenlik sistemlerinde ise, bu kazancın veya
diğer geçim kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatla tayin edilen miktardan fazla olması
halinde ise yardımda indirim yapılabileceğine dair milli mevzuata hüküm konabilir.
Madde 27
Korunan kimseleri:
a) Bütün işçilerin yüzde 50’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları;
b) Veya ülkede bütün oturanların yüzde 20’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus;
c) Veyahut ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları 67. Madde hükümlerine uygun düşecek bir biçimde mevzuatla tayin edilen sınırı aşmayan bütün nüfus ;
Teşkil eder.
Madde 28
Yapılacak yardım:
a) Korunan kimselerin işçi sınıfından veya çalışanlar kategorisinden ibaret olması halinde 65. Veya 66.
Maddeler hükümlerine göre,
b) Ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün
nüfusun korunmuş olması halinde de, 67. Madde hükümlerine göre;
Hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur.
Madde 29
1) Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 28. Maddede belirtilen yardım en az aşağıda yazılı korunan
kimseler için sağlanır:
a) Yardım gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, 30 yıllık prim ödeme veya çalışmadan veyahut 20 yıllık ikametten ibaret olabilecek mevzuatla tayin olunan bir staj süresini tamamlamış
bulunana kimseler.
b) Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunması halinde de, mevzuatla tayin olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde, kendi adına yıllık ortalama olarak mevzuatla
tayin edilen gün sayısı kadar prim ödemiş bulunan kimseler.
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2) 1. Fıkrada sözü geçen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanmış
olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı bulunan kimselere indirimli yardım yapılması sağlanır:
a) Yardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce 30yıllık prim ödeme veya çalışmadan veyahut 20 yıllık ikametten ibaret olabilecek mevzuatla tayin olunan asgari bir staj süresini tamamlamış bulunan kimseler.
b) Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunması halinde mevzuatla tayin olunan bir prim ödeme
süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde kendi adına bu maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi
gereğince mevzuatta tayin edilen yıllık ortalama prim ödeme gün sayısının yarısı kadar prim ödemiş bulunan kimseler.
3) Mevzuat hükümlerine göre, 10 yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut 5 yıllık ikamet süresini tamamlamış olan korunan bir kimseye XI. Bölüm hükümlerine uygun olarak hesaplanan, ancak anılan bölüme
ekli cetvelde gösterilen örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı oranda on puan
eksik bulunan bir yüzde üzerinden yardım yapılması sağlanmış ise, bu maddenin 1. Fıkrası hükmü
yerine getirilmiş sayılır.
4) İndirimli yardım yapılması için gerekli staj süresi 10 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla,
ancak 30 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az ise, XI. Bölüme ekli cetvelde gösterilen oranda
bir indirme yapılabilir. Bu staj süresi 15 yıldan fazla olduğu takdirde, bu maddenin 2. Fıkrası hükmüne
uygun bir indirimli yardım yapılır.
5) Bu maddenin 1., 3. Ve 4. Fıkralarında söz konusu edilen yardımların yapılması asgari bir prim ödeme
veya çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı bulunan hallerde, bu bölüm hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle bu maddenin2. Fıkrası gereğince mevzuatla
tayin olunan şartları yerine getirmemiş bulunan korunan bir kimseye, normal yaşın üstündeki bir yaşta, bu maddenin 1., 3. Ve 4. Fıkraları gereğince yardım sağlanmamış olması şartıyla, indirimli yardım
yapılır.
Madde 30
28. ve 29. Maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılması gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
BÖLÜM VI - İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE YAPILACAK YARDIMLAR
Madde 31
Kod’ un bu bölümünü uygulayan sözleşen taraflardan her biri, korunan kimselere iş kazalarıyla meslek
hastalıkları halinde, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak yardım yapılmasını sağlar.
Madde 32
Yardım yapılmasının gerektiren haller, iş kazalarının veya mevzuatla tayin edilen ve çalışma şartlarından
ileri gelen meslek hastalıklarının sebep olduğu aşağıda yazılı hallerdir:
a) Hastalık hali;
b) Hastalık sonucu meydana gelen ve milli mevzuatta tanımlandığı biçimde, kazancın geçici olarak kesilmesine yol açan işgöremezlik hali;
c) Kazanma gücünün tamamının veya mevzuatla tayin olunana bir derecenin üstünde olmak üzere, bir
kısmının muhtemelen sürekli olarak kaybı veya bu kayıp derecesinde meydana gelen beden noksanlığı;
d) Aile reisini ölümü sonucunda dul kadının veya çocuğunun geçim olanağının kaybolması, dul kadının
yardıma hak kazanması, milli mevzuat hükümlerine göre, kendi geçimini sağlamaya muktedir olmadığının kabul edilmesi şartına bağlanabilir.
Madde 33
Korunan kimseleri, bütün işçilerin yüzde 50’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin olunan işçilerle,
aile reisinin ölümü halinde yapılacak yardımlar bakımından da, bunların karılarıyla çocukları teşkil eder.
Madde 34
1) Hastalık halinde yapılacak yardımlar, bu maddenin 2. Ve 3. Fıkralarında belirtilen sağlık yardımlarıdır.
2) Sağlık Yardımları şunlardır:
a) Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılan muayene ve tedavilerle
uzman hekimler tarafından hastanede ayakta veya yatarak yapılan muayene ve tedaviler;
b) Diş tedavileri;
c) Evde, hastanede ve diğer sağlık tesislerinde hemşireler tarafından sağlanan bakım;
d) Hastanelerde, nekahat evrelerinde, sanatoryumlarda veya diğer sağlık tesislerinde sağlanan bakım;
e) Diş tedavi malzemesi ile ilaç ve diğer tıbbi ve cerrahi malzemenin sağlanması, protez araç ve gereçlerinin verilmesi ve tamiri, gözlük verilmesi;
f) Bir hekim veya diş hekiminin nezaretinde olmak üzere, kanunla hekimlik mesleğine bağlı kabul
edilen diğer meslekler mensupları tarafından sağlanan bakım ve tedaviler.
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3) Yukarıdaki fıkralar gereğince yapılacak sağlık yardımları, korunan kimsenin sağlığını koruma, çalışma
gücünü iade ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini arttırma amacını güder.
Madde 35
1) Sağlık yardımlarını sağlamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumlar, uygun görülen hallerde, çalışma
gücü azalmış kimselerin yeniden uygun bir işe alıştırılmaları amacıyla, mesleki rehabilitasyon müesseseleriyle işbirliği yaparlar.
2) Anılan Daire veya Kurumlar, çalışma gücü azalmış kimselerin mesleki rehabilitasyona tabi tutulmaları
hususunda tedbir almaya, bu konuda çıkarılacak mevzuatla yetkili kılınabilir.
Madde 36
1) Geçici işgöremez duruma düşülmesi, kazanma gücünün sürekli kaybedilmesi veya buna eşit bir beden
noksanlığı meydana gelmesi veyahut aile reisinin ölümü halinde yapılacak yardımlar, 65. Veya 66.
Madde hükümlerine göre hesaplanacak periyodik ödemeler biçiminde olur.
2) Kazanma gücünün bir kısmının sürekli olarak kaybedilmiş olması veya buna eşit bir beden noksanlığı
meydana gelmesi halinde yardım yapılması gerekiyorsa, bu yardım çalışma gücünün tamamının kaybı
veya buna eşit bir beden noksanlığı halinde yapılması öngörülen yardım tutarının uygun bir oranı üzerinden tespit edilecek bir periyodik ödeme biçiminde olur.
3) Periyodik ödemeler:
a) İşgörmezlik derecesinin az olması;
b) Veya yetkili mercilerin sermayenin iyi kullanılacağına kanaat getirmeleri; halinde sermayeye çevrilerek toptan ödenebilir.
Madde 37
Yardım yapılmasını gerektiren hallerde sağlanacak olan 34. Ve 36. Maddelerde yazılı yardımlar, arıza bir
iş kazasından ileri gelmişse iş kazasının olduğu, arıza bir hastalıktan ileri gelmişse hastalığın anlaşıldığı
tarihte ilgili Akit Taraf ülkesinde işçi olarak çalışan korunana kimselere, aile reisinin ölümüm halinde de bu
gibi kimselerin dul karılarıyla çocuklarına yapılır.
Madde 38
34. ve 36. Maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılması gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
Şu kadar ki; geçici işgörmezliğin söz konusu olduğu hallerde, kazancın kesildiği her olayda ilk üç gün için
ödenek verilmeyebilir.
Bölüm VII - Aile Yardımları
Madde 39
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak
korunana kimselere aile yardımı yapılmasını sağlar.
Madde 40
Yardım yapılmasının gerektiren hal, mevzuatla tayin edildiği biçimde, çocukların geçimini sağlama yükümlülüğüdür.
Madde 41
42. Maddede belirtilen periyodik ödemeler bakımından korunan kimseleri:
a) Bütün işçilerin yüzde 50’sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfları;
b) Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 20’ sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen faal nüfus;
teşkil eder.
Madde 42
Yapılacak yardımlar şunlardır;
a) Mevzuatla tayin edilen staj süresinin tamamlamış bulunan her korunana kimseye yapılan periyodik
ödemeler.
b) Veya çocuklar için yapılacak yiyecek ve giyecek yardımları ile mesken, tatil geçirme yerleri ve ev idaresi bakımından gerekli yardımlar.
c) Veyahut bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yardımların birleşiminden meydana gelen yardımlar.
Madde 43
42. Maddede belirtilen yardımlar, en az, mevzuatla tayin edildiği üzere belirli bir süre içinde bir aylık prim
ödeme veya çalışma veyahut altı aylık ikamet şartlarından şartlarından birini yerini getiren korunan kimselere sağlanır.
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Madde 44
Korunan kimselere 42. Madde gereğince yapılacak yardımların tutarı, 66. Maddedeki esaslara uygun olarak tespit edilen alelade kahil bir erkek işçinin ücretinin yüzde 1,5’ u ile bu kimselerin çocukları sayısının
çarpımına eşittir.
Madde 45
Periyodik ödeme şeklinde yapılacak yardımlar, yardım yapılması gerektiren halin devamı süresince yapılır.
BÖLÜM VIII - ANALIK YARDIMLARI
Madde 46
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan herbiri, korunan kimsellere, bu bölümün aşağıdaki maddelere uygun olarak analık yardımı yapılmasını sağlar.
Madde 47
Yardım yapılmasının gerektiren hal, gebelik ve doğum ile bunların doğurduğu sonuçlar ve milli mevzuatla
tayin edildiği biçimde kazancın kesilmesi halleridir.
Madde 48
Korunan Kimseleri;
a) Bütün işçilerin yüzde 50’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfına dahil bütün
kadınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkek işçilerin karıları;
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20’ sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin edilen çalışan nüfus içindeki bütün kadınlarla, analık sağlık yardımı bakımından, bu sınıfa dahil erkeklerin karıları;
Teşkil eder.
Madde 49
1) Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen arızalarda yapılacak analık sağlık yardımları, bu maddenin 2.
Ve 3. Paragraflarında belirtilen sağlık yardımlarıdır.
2) Sağlık yardımları en az şunlardır;
a) Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra hekimler veya diplomalı ebeler tarafından
yapılan yardımlar.
b) Gereken hallerde hastaneye kaldırılarak yapılan yardımlar.
3) Bu maddenin 2. Paragrafında belirtilen sağlık yar dımları,
4) Analık sağlık yardımlarını sağlamakla görevli Devlet daireleri veya kurumlar, korunan kadınları, kamu
daireleri veya bu dairelerce tanınmış diğer kuruluşlar tarafından emirlerine hazır bulundurulan genel
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için uygun görülebilecek her türlü araçlarla teşvik ederler.
Madde 50
Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen arızalar sonucu kazancın kesilmiş olması halinde yapılacak yardım, 65. Ve 66. Maddedeki esaslara uygun olarak hesaplanacak bir periyodik ödeme biçiminde olur. Yapılan
periyodik ödemenin miktarı yardım yapılması gerektiren halin devam ettiği süre içinde değişebilir. Ancak
ortalama yardım miktarının yukarıda belirtilen esaslara göre hesap edilen miktara uygun olması şarttır.
Madde 51
Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 49. Ve 50. Maddelerde belirtilen yardımlar en az, kötü kullanmayı
önlemek için gerekli görülebilecek bir staj süresini tamamlamış olan korunan sınıflara dahil bir erkeğin
karısına sağlanır.
Madde 52
49. ve 50. Maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
Ancak periyodik ödemeler 12 hafta olarak sınırlandırılabilir. Şu kadar ki milli mevzuatta işten kalma Halinin
daha uzun bir süre devam etmesi gerektiğine veya devam edebileceğine bir hüküm bulunduğu taktirde,
periyodik ödemeler süresi bu süreden daha kısa olamaz.
BÖLÜM IX - MALULLÜK YARDIMLARI
Madde 53
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak
malullük yardımları yapılmasını sağlar.
Madde 54
Yardım yapılmasını gerektiren hal, kazanç sağlayan bir faaliyette bulunma gücünün mevzuatla tayin edi1029
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len bir derecede ve muhtemelen sürekli olarak kaybedilmesi veya hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte iş
göremezlik halinin devam etmesi halleridir.
Madde 55
Korunan kimseleri;
a) Bütün işçilerin yüzde 50’ sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi sınıfları;
b) Veya ülkede oturanların yüzde 20’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus;
c) Veyahut ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince geçim kaynakları 67.
Madde gereklerine uygun olarak mevzuatla tayin edilen sınıfları aşamayan bütün nüfus;
teşkil eder.
Madde 56
Yapılan yardım, aşağıda belirtildiği üzere hesaplanan bir periyodik ödeme biçimindedir.
a) İşçi sınıfının veya çalışan nüfusun korunmuş olması halinde, 65. Veya 66. Maddeye göre;
b) Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devam ettiği süre içinde geçim kaynakları belirli
sınırları aşmayan bütün nüfusun korunmuş olması halinde ise, 67. Maddede yazılı esaslara göre;
Hesaplanan bir periyodik ödeme.
Madde 57
1) 56. Maddede belirtilen yardım en az;
a) Yardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuat hükümlerine göre, 15
yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut 10 yıllık ikamet süresinden ibaret bir staj süresini tamamlamış olan;
b) Veya prensip olarak, bütün çalışanların korunması halinde üç yıllık prim ödeme süresini tamamlayan veyahut çalışabilecek yaşta iken kendi adına, yıllık ortalama olarak, mevzuatla tayin edilen
gün sayısı kadar prim ödenmiş bulunan;
kimselere sağlanır.
2) 1. Paragrafta sözü konusu edilen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olan hallerde, en az, aşağıda yazılı korunan kimselere indirimli yardım
yapılmasını sağlar.
a) Yardım yapılması gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuatla tayin olunan esaslara
uygun bir biçimde beş yıllık bir prim ödeme veya çalışma süresini tamamlamış olan kimseler.
b) Prensip olarak bütün çalışanların korunmuş olması halinde, üç yıllık bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde, kendi adına, her yıl için bu maddenin 1. Paragrafının (b)
bendinde öngörülen ortalamanın yarısı kadar gün prim ödenmiş bulunan kimseler.
3) Mevzuatla tayin edilen kurallara uygun olarak, onbeş yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet
süresini tamamlamış olan korunan kimselere, XI.bölüm hükümlerine göre hesaplanan, ancak örnek
sigortalı veya hak sahibi kişiler için ekli cetvelde gösterilen orandan on puan eksik bir yüzde üzerinden
tespit edilen bir yardım sağlanmış olması halinde bu maddenin 1. Paragrafı hükmü yerine getiriilmiş
sayılır.
4) İndirimli yardım yapılması için gerekli staj süresinin beş yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden
fazla, ancak 15 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI. Bölüme ekli cetvelde
gösterilen miktarlardan orantılı olarak bir indirim yapılabilir. İndirimli yardım bu maddenin 2. Paragrafı
hükmüne uygun olarak yapılır.
Madde 58
56. ve 57. Maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince veya
yaşlılık aylığı ödenmesi gereken tarihe kadar sağlanır.
Bölüm X - Ölüm Yardımları
Madde 59
Kodun bu bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak, yardım yapılmasını sağlar.
Madde 60
1) Yardım yapılmasını gerektiren hal, aile reisinin ölüm ile dul kadının veya çocuklarının geçim olanaklarının kaybolması halidir. Dul kadının yardıma hak kazanması, milli mevzuat hükümlerine göre kendi
geçimini sağlama olanağına sahip olamayacağının kabul edilmesi şartına bağlanabilir.
2) Yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli işlerde çalışması halinde bu kimsenin
hak kazandığı yardımın kesilebileceğine, primli sosyal güvenlik sisteminde, aylık sahibinin kazancının
mevzuatla tayin olunan bir sınırın üstünde olması, primsiz sosyal güvenlik sisteminde ise, bu kazancın
veya diğer geçim kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatla tayin edilen bir sınırı aşması
halinde de yardımlardan indirim yapılabileceğine dair milli mevzuata hüküm konabilir.
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Madde 61
Korunan kimseleri:
a) Bütün işçilerin yüzde 50’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi sınıfına dahil aile reislerinin karılarıyla çocukları;
b) Ülkede ikamet edenlerin yüzde 20’ sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen faal nüfus içindeki aile reislerinin karılarıyla çocukları;
c) Veyahut ülkede ikamet edenlerden aile reislerini kaybetmiş bulunan ve yardım yapılması gerekli devre
içinde geçim kaynakları 67. Madde gereğince tespit edilen sınırları aşmayan bütün dul kadınlarla çocuklar;
teşkil eder.
Madde 62
Yapılacak yardım;
a) işçi sınıfına veya çalışanlar kategorisine dahil aile reislerinin karılarıyla çocuklarının korunması halinde,
65. Ve 66. Madde hükümlerine göre;
b) Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren devrede geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen
sınırları aşmayan bütün dul kadınlarla çocukların korunması halinde de 67. Madde hükümlerine göre
hesaplanacak bir periyodik ödeme biçiminde olur.
Madde 63
1) Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 62. Maddede belirtilen yardım, en az, aşağıda yazılı kimselere
sağlanır.
a) Aile reisi tarafından mevzuatla tayin edilen kurallara göre, 15 yıllık prim ödeme veya çalışma
süresi veyahut 10 yıllık ikamet süresi tamamlanmış olan korunan bir kimse. bir yaşın üstündeki
yaşama halidir.
b) veya, presnip olarak bütün çalışan nüfusun karılarıyla çocuklarının korunması halinde, aile reisi
tarafından üç yıllık prim ödeme süresi tamamlanan ve çalışma yaşında bulunduğu devre içinde,
aile reisi, adına mevzuatla tayin edilen yıllık ortalama gün sayısı kadar prim ödenmiş olan korunan
kimseler.
2) 1. Pregarafta belirtilen yardımların yapılması asgarî bir prim ödeme veya çalışma süresinin tamamlanması şartının yerine getiril getirilmesine bağlı olan hallerde, en az aşağıda yazılı kimselere indirimli bir
yardım yapılması sağlanır:
a) aile reisi tarafından mevzuatla tayin edilen esaslara uygun olarak, en az aile reisi tarafından 5
yıllık prim ödeme süresi veya çalışma süresi tamamlanmış olan korunan kimseler.
b) prensip olarak,bütün çalışanların karılarıyla çocuklarının korunmuş olması halinde, aile reisi tarafından üç yıllık bir prim ödeme süresi tamamlanmış olan ve çalışma yaşında bulunduğu devre
içinde aile reisi adına, bu Maddenin l. Paragrafının b. Bendinde ön görülen yıllık ortalama prim
ödeme süresinin yarısı kadar prim ödenmiş olan korunan kimseler.
3) Mevzuatla tayin edilen esaslara uygun olarak, en az, aile reisi tarafından 5 yıllık prim ödeme veya
çalışma veyahut ikamet süresi tamamlanmış olan bir korunan kimseye XI. Bölüm hükümlerine göre
hesaplanan, ancak örnek hak sahibi bir kimse için bu Bölüme ekli cetvelde gösterilen orandan on puan
eksik bulunan bir yüzde üzerinden yardım sağlanmış olması halinde, bu Maddenin 1. Paragrafı hükmü
yerine getirilmiş sayılır.
4) İndirimli yardım yapılması için gerekli staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla, ancak 15 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde XI. Bölüme ekli cetvelde
gösterilen miktarlardan orantılı olarak bir indirim yapılabilir. İndirimli yardım bu Maddenin 2. Paragrafı
hükmüne uygun olarak yapılır.
Kendi geçimini sağlayacak durumda olmadığı kabul edlien çocuksuz bir dul kadının ölüm yardımına hak
kazanabilmesi için asgari bir evlilik süresinin geçmiş olması gerekli görülebilir.
Madde 64
62. ve 63. Maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince sağlanır.
BÖLÜM XI- PERİYORDİK ÖDEMELERDE UYGULANACAK NORMLAR
Madde 65
1) Bu madde gereğince yapılacak bir periyodik ödemede, yardım miktarı ile yardım yapılmasını gerektiren
halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı, Sigortalının veya aile reisinin eski kazancı
ile örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi ayni aile sorumluluğunu taşıyan korunan bir kimseye
ödenen aile yardımları toplamının, bu Bölüme ekli cetvelde örnek-sigortalı veya hak sahibi kimseler
için gösterilen yüzdesinden az olamaz.
2) Sigortalının ceya aile resinin eski kazancı mevzuatla tayin edilen kurallara göre hesaplanır. Korunan
kimse ile aile reisinin kazançlarına göre sınıflara ayrılmış olmaları halinde, bu kimselerin eski kazançları
mensup oldukları sınıfların eas kazançlarına göre hesaplanır.
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3) Yardım veya yardımın hesabında esas alınan kazanç miktarı için mevzuatla azamî bir sınır tesbit edilebilir. Ancak azamî sınır öyle tesbit olunmalıdır ki sigirtalının veya aile reisinin eski kazancının kalifiye
bir erkek işçinin kazancına eşit veya bundan az olması halinde, bu maddenin 1. Paragrafı hükmü yerine
getirilmiş olsun.
4) Sigortalının veya aile reisinin eski kazançları ile kalifiye bir erkek işçinin ücreti, yardım tutarı ve aile
yardımları miktarı ayni zaman esasına göre hesaplanır.
5) Diğer sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutarı ile örnek-sigortalı veya hak sahibi
kimselere yapılacak yardım tutarı arasında makul bir bağlantı bulunmalıdır.
6) Bu maddenin uygulanmasında, kalifiye bir erkek işçi:
a) Elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan bir tesviyeci veya bir tornacı;
b) veya bu Maddenin 7. Paragrafı hükümlerine göre tayin olunan tipik bir kalifiye işçi;
c) veyahut kazancı bütün korunan kimselerin ortalama kazancının yüzde 125’ine eşit olan kimsedir.
7) Bu maddenin 6. Paragrafının b bendinin uygulamasında tipik kalifiye işçi olarak kabul edilen kimse,
yerine göre, söz konusu riske karşı korunan ve en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı büyük ekonomik faaliyet bölümü içinde , yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile resisinin
çalıştırıldığı iş kolları grubundan seçilir. Bu hususta Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin
27 Ağustos 1948 tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen ve bu Koda ekli bulunan bütün ekonomik faaliyetlerin milletlerarası standart tasnifinde veya bu tasnifte herhangi bir zamanda yapılacak
değişikliklerden yararlanırlar.
8) Yardım miktarının bölgeden bölgeye değişmesi halinde, kalifiye erkek işçi, bu maddenin 6. Ve 7. Paragraflarına uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı tespit edilebilir.
9) Bu Maddenin 6. Paragrafının a ve b bentleri gereğince seçilmiş olan kalifiye bir erkek işçinin ücreti toplu
sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde, milli mevzuata veya örf ve adetlere göre,
ve, varsa hayat pahalılığı zamları da nazara alınmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşılı olarak
ödenen ücret esası üzerinden tesbit olunur. Bu şekilde tespit olan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmiş
olamamasına rağmen bunlar hakkında bu maddenin 8. Paragrafı hükmünün uygulanmaması halinde,
ortalama ücret esas alınır.
10)Yaşlılık, iş kazalarıyla meslek hastalıkları (geçici işgöremezlik hali hariç) malüllük veya aile reisinin
ölümü halinde yapılan periyodik ödemeler, geçim şartlarındaki esaslı değişiklikler nedeniyle ücretlerin
genel seviyesinde meydana gelen önemli değişikliklere göre ayarlanır.
Madde 66
1) Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemelerde, yardım miktarı ile yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı alelade kâhil bir erkek işçinin kazancı
ile örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi ayni aile sorumluluğunu taşıyan korunan bir kimseye
ödenen aile yardımları toplamının, bu Bölüme bağlı cetvelde örnek-sigortalı veya hak sahibi kimse için
gösterilen yüzdesinden az olamaz.
2) Normal kâhil bir erkek işçinin ücreti ile yapılacak yardım ve aile yardımları ayni zaman esasına göre
hesaplanır.
3) Diğer Sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutarı arasında makul bir bağlantı bulunmalıdır.
4) Bu maddenin uygulanmasında normal kâhil bir erkek işçi:
a) elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan ve kalifiye olmadığı kabul edilen tipik
bir işçi;
b) veya aşağıdaki paragraf hükümlerine göre tayin edilecek kalifiye olmadığı kabul edilen bir işçidir.
5) 4. Paragrafın b bendinin uygulanmasında kalifiye olmadığı kabul edilen tipik işçi, yerine göre, söz konusu riske karşı korunan en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı büyük ekonomik
faaliyet bölümü içinde, yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı iş kolları
grubundan seçilir. Bu hususta Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 1948
tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen ve bu koda ekli bulunan bütün ekonomik faaliyetlerin
milletlerarası standart tasnifinden veya bu tasnife herhangi bir zamanda yapılacak değişikliklerden
yararlanılır.
6) Yardım tutarının bölgeden bölgeye değişmesi halinde, normal bir kâhil erkek işçi, bu maddenin 4. Ve
5. Paragrafları hükümlerine uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı tesbit edilir.
7) Normal bir kâhil erkek işçinin ücreti, toplu sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde,
milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre ve varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara alınmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşılığı olarak ödenen ücret esası üzerinden tesbit olunur. Bu şekilde tesbit
olunan ücretlerin bölgeden bilgeye değişmiş olmasına rağmen bunlar hakkında bu maddenin
8) Paragrafı hükmünün uygulanmaması halinde ortalama ücret esas alınır.
9) Normal bir kâhil erkek işçinin ücreti, toplu sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan yerlerde,
milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre ve varsa, hayat pahalılığı zamanları da nazara alınmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşılığı olarak ödenen ücret esası üzerinden tesbit olunur. Bu şekilde
tesbit olunan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmiş olmasına rağmen bunlar hakkında bu maddenin 6
paragrafı hükmünün uygulanmaması halinde ortalama ücret esas alınır.
1032

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

10)Yaşlılık, iş kazalarıyla meslek hastalıkları (geçici iş görmezlik hali hariç), malüllük ve aile reisinin ölümü
halinde yapılan periyodik ödemeler, geçim şartlarındaki esaslı değişiklikler nedeniyle, ücretlerin genel
seviyesinde meydana gelen önemli değişikliklere göre ayarlanır.
Madde 67
Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemelerde;
a) yardım turarı, mevzuatla tayin edilen ve mevzuatla tayin olunan esaslar dahilinde yetkili kamu mercileri tarafından hazırlanan bir bareme göre tesbit olunur.
b) Bu yardım tutarından, ancak sigortalının veya hak sahibi kimsenin ailesinin diğer geçim kaynakları
mevzuatla tayin edilen veya mevzuatla tayin edilmiş esaslar dahilinde yetkili kamu mercileri tarafından
tesbit olunan önemli miktarları aştığı ölçüde indirim yapılabilir.
c) Yardım tutarı ile diğer geçim kaynaklarının toplamından bu maddenin b bendinde öngörülen önemli
miktarlar üzerinden indirim yapıldıktan sonra kalan miktar, sigortalının veya hak sahibi kimsenin ailesinin sağlıklı ve onurlu bir yaşantı sürdürmesine yetecek kadar olmaları ve 66. Madde hükmüne uygun
olarak hesaplanacak miktardan az olmamalıdır:
d) ilgili bölüm gereğince yapılacak yardımlar toplamı,
66. Madde hükümleri ile
III. Bölüm için 15. Maddenin b bendinin i fıkrası;
V. Bölüm için 27. Maddenin b bendinin ii fıkrası;
IX. Bölüm için 55. Maddenin b bendinin iii fıkrası;
X. Bölüm için 55. Maddenin b bendinin iv. fıkrası
Hükümleri uygulanmak suretiyle elde edilecek yardımların toplamını en az yüzde otuz aştığı takdirde,
bu maddenin c bendi hükümleri yerine getirilmiş sayılı.
XI. Bölüme Ekli Cetvel
Örnek Sigortalı veya Hak Sahibi Kimselere Yapılan Periyodik Ödemeler
Bölüm

Yardım yapılmasını
gerektiren hal

Örnek sigortası veya hak
sahibi

Oran

III

Hastalık

Evli ve iki çocuklu erkek

45

IV

İşsizlik

Evli ve iki çocuklu erkek

45

V

Yaşlılık

İhtiyarlık yaşındaki erkek

40

Evli ve iki çocuklu erkek

50

Evli ve iki çocuklu erkek

50

İki çocuklu dul kadın

40

İş kazaları:

VI

Meslek hastalıkları
geçici tam
işgörmezlik
Sürekli tam
işgörmezlik
Hak sahipleri

VIII

Analık

Kadın

45

IX

Malullük

Evli ve iki çocuklu erkek

40

X

Ölüm

İki çocuklu dul kadın

40

BÖLÜM XII- ORTAK HÜKÜMLER
Madde 68
Bu kodun II ilâ X. Bölümlerinden herhangi birine göre korunan bir kimsenin hak kazandığı bir yardımın
ödenmesi aşağıda yazılı hallerde mevzuatla tayin edilecek bir ölçüde durdurulabilir:
a) İlgili kimse, ilgili Akit Tarafın ülkesinde bulunmadığı sürece,
b) İlgili kimsenin geçim masrafları kamu kurumları veya sosyal güvenlik kurumu veya servisi tarafından
karşılandığı sürece. Şu kadar ki, yapılan yardımın bir kısmı yardım gören kimsenin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere verilir.
c) İlgili kimse, aile yardımları dışında, diğer bir sosyal güvenlik kolundan para yardımı aldığı sürece ve
yarıdm yapılmasını gerektiren bir olay nedeniyle üçüncü bir kişinin kendisine ödenek vermeye devam
ettiği devre içinde. Şu kadarki, yardımın kesilen
kısmı üçüncü kişinin yaptığı yardım veya verdiği
ödenek miktarından fazla olamaz.
d) ilgili kimsenin hile yoluyla yardım isteminde bulunması halinde.
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e) Yardımın yapılmasını gerektiren olayın ilgili kimse tarafından işlenen bir suç sonunda meydana gelmesi
halinde.
f) yardım yapılmasını gerektiren olayın ilgili kimsenin kasti bir hareketi sonucu meydana gelmesi halinde.
g) gerektiğinde ilgili kimsenin emrine hazır bulundurulan sağlık veya rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmayı ihmal etmesi veya yardım yapılmasını gerektiren halin var olup olmadığının veya devam edip
etmediğinin belgelenmemesi veyahut yardım gören kişilerin durumlarının tesbiti için mevzuatla tayin
edilen kurallara riayet etmemesi halinde.
h) işsizlik yardımı yapılması söz konusu olduğunda, ilgili kimsenin emrine hazır bulundurulan iş bulma
hizmetlerinden yararlanmakta kusur etmesi halinde.
i) işsizlik yardımı yapılması söz konusu olduğunda, ilgili kimsenin doğrudan doğruya iş Sözleşme zlığı
sonucu olarak işini kaybetmesi veya meşru mazereti olmaksızın işini kendi isteğiyle terk etmesi halinde.
j) ölüm yardımı yapılması söz konusu olduğunda, dul kadının bir erkekle karı-koca gibi yaşadığı sürece.
Madde 69
1) Yardım yapılması isteğinde bulunan herkes bu isteğin reddedilmesi veya yapılan yardımın niteliği ve
miktarı üzerinde Sözleşme zlığa düşülmesi halinde, itiraz hakkına sahiptir.
2) Bu Kodun uygulanmasında, sağlık yardımlarını sağlama görevinin Parlamentoya karşı sorumlu bir devlet dairesine verilmiş olması halinde, l. Fıkrada ön görülen itiraz hakkı yerine, yardımın yapılmadığı
veya yapılan yardımın uygun nitelikte olmadığı hakkında araştırma yapacak olan yetkili mercie şikayette bulunma hakkı kullanılabilir.
3) Hak iddiaları, sosyal güvenlik sorunları ile meşgul olmak üzere kurulmuş olup korunan kimselerin de
temsil edildiği özel mahkemelerde karara bağlandığı takdirde,itiraz hakkı tanınmayabilir.
Madde 70
1) Bu Kod gereğince sağlanan yardımlarla bu yardımların yapılması için gerekli idare giderleri dar gelirli
kimseleri ağır yük altında bırakmayacak şekilde ve ilgili Akit Tarafın ve korunan kimsenin ekonomik durumları da nazara alınmak süretiyle tespit edilen sigorta primleri veya vergi ile veya her iki kaynaktan
birlikte karşılanır.
2) Korunan işçilerden alınacak sigorta primleri toplamı işçilere ve bunların karılarıyla çocuklarına yapılacak yardımlar için tahsis edilecek mali kaynakların yüzde ellisinden fazla olamaz. Bu şartın yerine
getirilmiş olup olmadığının tayininde, bu Kod hükümlerine göre ilgili Akit Tarafça sağlanan ve aile yardımlarıyla ayrı bir kol olarak uygulanmakta ise iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından yapılan
yardımlar dışında kalan bütün yardımlar birlikte nazara alınabilir.
3) Bu Kod hükümlerine uygun olarak sağlanacak yardımların yapılmasından genel olarak ilgili Akit Taraf
sorumludur. Bu amaçla gerekli bütün tedbirleri alır ve uygun görülen hallerde mali denge ile ilgili aktuaryal inceleme ve hesapların belirli aralıklarla yapılmasını ve yardım miktarlarıyla prim oranlarında
veya bu yardımları karşılamak için ayrılan vergilerde herhangi bir değişiklik yapılmadan önce, hesap
ve incelemelerin mutlaka yapılmış olmasını sağlar.
Madde 71
1) İşin idaresi Parlamentoya karşı sorumlu bir devlet dairesine verilmemiş olan hallerde, korunan kimselerin temsilcileri doğrudan doğruya idareye katılabilecekleri gibi mevzuatla tayin olunan şartlar dahilinde, iştişari bir yetki ile de idareye katılabilirler. Ayni şekilde işverenlerle kamu yetkililerinin de idareye
katılmaları da mevzuatla öngörülebilir.
2) Bu kodun uygulanmasında ilgili akid Taraf, genel olarak kurumların ve hizmetlerin iyi idaresinden sorumludur.
BÖLÜM XIII - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 72
Bu Kod:
a) İlgili Akit Tarafın onayladığı Bölümün yürürlüğe girmesinden önce, o Bölümle ilgili olarak meydana
gelen ve yardım yapılmasını gerektiren olaylar;
b) ilgili Akit Tarafın onayladığı Bölüm yürürlüğe girdikten sonra o Bölümle ilgili olarak meydana gelen ve
yardım yapılmasını gerektiren olaylarda ise, yürürlük tarihinden önceki süreler nedeniyle hak kazanılan yardımlar;
hakkında uygulanmaz.
Madde 73
Akit Taraflar yabancılar ve göçmen işçilerin sosyal güvenliği ile ilgili sorunlardan özellikle bunların kendi
vatandaşları, ile eşit muamele görmelerinde ve kazanılmış haklarla kazanılmak yolunda olan hakların korunması konusunda özel Sözleşme lar yapılması için çaba harcarlar.
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Madde 74
1) Akit Taraflardan her biri genel Sekretere bu Kodun uygulanması ile ilgili olarak her yıl bir rapor gönderir. Bu raporda aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Onaylanan bu Kod hükümlerinin uygulanmasını sağlayan mevzuat hakkında tam bilgi;
b) Aşağıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş olduğunu gösteren
deliller;
i) korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak IX. Madde a, b veya c 15. Madde a veya b, 21.. Madde
a, 27. Madde a veya b, 33. Madde, 41. Madde a veya b, 48. Madde a veya b, 55. Madde a veya
b, 61. Madde a veya b;
ii) yardım miktarlarıyla ilgili olarak 44., 65., 66. Veya 67. Maddeler;
iii) İşsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24. Maddenin 2. Paragrafı;
iv) korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına oranı bakımından
70. Maddenin 2. Paragrafı.
Bu deliller Komite tarafından teklif edilebilecek mümkün olan genel düzen ve biçimde bildirilir.
2) Akit Taraflardan her biri istendiği takdirde Genel Sekretere bu Kodun onaylanan hükümlerinin uygulama biçimi hakkında ek bilgi verir.
3) Bakanlar Komitesi bu Maddenin 1. Ve 2. Paragrafları gereğince verilmiş olan raporların ve ek bilgilerin
örneklerini Parlemanterler Asamblesine tevdi etmesi hususunda Genel Sekretere yetki verebilir.
4) Genel Sekreter bu Maddenin 1. Ve 2. Paragrafları gereğince verilmiş olan raporlarla ek bilgileri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir ve anılan raporlarla ek bilgiler hakkında Milletlerarası
Çalışma Örgütünün yetkili organının istişarî mütalaasının alınmasını ve varılacak sonucun kendisine
bildirilmesini talep eder.
5) Bu madenin 4. Paragrafında söz konusu edilen raporlar ve ek bilgilerle Milletlerarası Çalışma Örgütündeki yetkili organın görüşü Komite tarafından incelenir ve bu konuda varılan sonuçları kapsayan bir
rapor Bakanlar Komitesine sunulur.
Madde 75
1) Bakanlar Komitesi, Parlemanterler Asamblesinin görüşünü aldıktan sonra uygun görürse, Avrupa Konseyi Statüsünün 20. Maddesinin b bendine gereğince, Akit Taraflardan herbirinin bu kodun kabul ettikleri yükümlülüklerini yerine getirmiş olup olmadıkları hakkında üçte iki çoğunlukla karar verir.
2) Bakanlar Komitesi, Akit Taraflardan birinin bu kodu kabul ettiği yükümlülüklerini yerine getirmediği sonucuna varırsa, o Akit Tarafı, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sağlamak üzere, kendisince gerekli
görülecek tedbirleri almaya davet eder.
Madde 76
Akit Taraflardan herbiri Kodun II ila X. Bölümlerinden, 3. Madde gereğince tevdi edilen onaylama belgesinde veya 4. Madde hükmüne göre sonradan yapılan bir bildiride belirtilmeyen herhangi bir bölümü ile ilgili
kanun ve uygulama hakkında Genel Sekretere her iki yılda bir rapor gönderir.
BÖLÜM XIV - SON HÜKÜMLER
Madde 77
1) Bu kod Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık bulundurulur. Bu kod onaya tabidir. Onaylama
belgeleri Genel Sekretere tevdi edilir. Şu kadar ki gerekirse, Bakanlar Komitesi tarafından bu hususta
daha önce 78. Maddenin 4. Paragrafı gereğince olumlu bir karar alınabilir.
2) Bu kod, üçüncü onaylama belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.
3) Bu Kod sonradan onaylayanlar hakkında, onaylama belgelerinin Genel Sekretere tevdi edildiği tarihten
bir yıl yürürlüğe girer.
Madde 78
1) Bu kodu imza eden üye devletlerden 2. Maddenin 2.Paragrafı hükmünden yararlanmak isteyen herhangi biri, onaylama işleminden önce, Genel Sekretere, kendi sosyal güvenlik sisteminin bu Kod hükümlerine ne kadar uygun olduğunu gösterir bir raporgönderir.
Bu raporda aşağıda yazılı hususlar yer alır:
a) İlgili mevzuat;
b) Aşağıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş olduğunu gösteren
deliller.
Korunan Kimselerin sayısı ile ilgili olarak
i) 9. Madde a, b veya c, 15. Madde a veya b, 21. Madde a, 27. Madde a veya b, 33. Madde, 41.
Madde a veya b, 48. Madde a veya b, 55. Madde a veya b, 61. Madde a veya b.
ii) Yardım miktarlarıyla ilgili olarak 44., 65., 66. Ve67. Maddeler.
iii) İşsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24. Maddenin 2. Paragrafı.
iv) Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin mali kaynaklar toplamına olan oranı bakımından 70. Maddenin 2. Paragrafı.
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c)

2)
3)
4)

5)

Kodu imza eden üye devletin 2. Maddenin 2. Ve 3. Paragrafları gereğince, nazara alınmasını istediği bütün faktörler.
Kodu imza eden üye devletlerden herbiri istendiği taktirde Genel Sekretere kendi sosyal güvenlik sisteminin bu Kod hükümlerine uygunluğu hakkında ek bilgi verir.
Bu rapor ve ek bilgi Komite tarafından 2. Maddenin 3. Paragrafı hükmü göz önünde bulundurulmak
suretiyle incelenir. Komite, Bakanlar Komitesine , vardığı sonuçları kapsayan bir rapor sunar.
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi, Statüsünün 2. Maddesinin (b) bendi gereğince kodu imza eden bu
üye devletin sosyal güvenlik sisteminin kod hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında üçte iki çoğunlukla kara verir.
Bakanlar Komitesi, anılan sosyal güvenlik sisteminin kod hükümlerine uygun olmadığına karar verdiği
taktirde, keyfiyeti ilgili üye devlete bildirir ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğine dair tavsiyede bulunabilir.

Madde 79
1) Bakanlar komitesi, bu kod yürürlüğe girdikten sonra Arvada Konseyine üye olmayan her hangi bir
devleti koda katılmaya davet edebilir. Böyle bir katılma kodda belirtilen onaylama ile ilgili aynı usul ve
şartlara tabidir.
2) Bir devlet, Genel Sekretere bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyle, bu koda katılır. Kod katılan her
hangi bir devlet için koda katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer.
3) Katılan devletin hak ve yükümlülükleri ile kodu onaylayan üye devletin kodda belirtilen hak ve yükümlülükleri arasında fark yoktur.
Madde 80
1) Bu kod Akit Taraflardan her birinin öz yurdunda uygulanır. Akit Taraflardan her biri, imza veya onaylama veyahut katılma belgesinin tevdii sırasında, Genel Sekretere hitaben yazılmış bir deklerasyonla bu
amaçla öz yurt olarak kabul edilen ülkenin neresi olduğunu belirtir.
2) Kodu onaylayan her Akit Taraf veya sonradan katılan devletlerden her biri, onaylama veya katılma
belgesinin tevdii sırasında veyahut ondan sonra her hangi bir zamanda bildiride belirtilen değişiklikler
hakkındaki hüküm saklı kalmak şartıyla, bu kodun tamamının veya bir kısmının bu maddenin 1. Paragrafında yer almayan öz yurdun her hangi bir kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu
diğer her hangi bir kısmına Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu diğer her hangi bir ülkeye
teşmil edildiğini bildirebilir. Böyle bir bildiride belirtilen değişiklikler sonradan yapılan bir bildiri ile iptal
edilebilir.
3) Akit Taraflardan her hangi biri, 81.madde hükmüne uygun olarak kodun feshini ihbar edebileceği bir
zamanda, kodun ülkenin herhangi bir yerinde veya bu maddenin 2. Paragrafı gereğince kodun teşmil
edildiği her hangi bir ülkede uygulanmasına son verileceğini Genel Sekretere bildirebilir.
Madde 81
Akit Taraflardan her biri, kodun II ila X. Bölümlerinden herhangi birinin feshini, ancak kodun kendisi için
yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere beş yıllık bir devrenin veya ondan sonra gelecek her beş
yıllık devrenin sonunda ve her defasında Genel Sekretere bir yıl öncesinden ihbarda bulunmak suretiyle
isteyebilir. Kodu uygulayanların sayısı üçten az olmamak şartıyla, böyle bir fesih isteği kodun diğer Akit
Taraflar için yürürlükte kalmasını etkilemez.
Madde 82
Genel Sekreter;
i) Bu kodun yürürlüğe girdiği tarih ve kodu onaylayan üye devletlerin isimleriyle birlikte;
ii) 79.madde gereğince kendisine tevdi edilen her hangi bir katılma belgesi ve bununla birlikte aldığı bildiriler;
iii) 4.ve 80. Maddelere göre alınan her hangi bir bildiri;
iv) Veya 81. Madde hükmüne yugun olarak alınan herhangi bir ihbar;
hakkında Avrupa Konseyi üyesi devletlerle sonradan katılan her hangi bir devletin hükümetine ve Milletlerarası çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verir.
Madde 83
Bu kodun eki kodun ayrılmaz bir parçasıdır.
Usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve
Fransızca dillerinde 16 Nisan tarihinde Strasbourg’da imzalanmış olup onaylanmış kopyalar Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından her üye devlete, bu sözleşmenin hazırlanmasına iştirak eden üye olmayan
devletlere ve bu Sözleşmeyi onaylamak üzere davet edilmiş olan herhangi bir devlete gönderilecektir.
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* Resmi metindir
Avrupa Antlaşmaları Serisi / 48
Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu’na Ek
Madde 68.i
Bu Kodun Madde 68.i’nin her Akid Tarafın kendi ulusal yasalarına göre yorumlanacağı kabul edilmiştir.
Tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası endüstri standardına göre sınıflandırılması
Başlıca grupların listesi
Bölüm 0-Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık
01 Tarım ve Hayvancılık
02 Ormancılık ve Tomrukçuluk
03 Avcılık, tuzakla avlama ve av hayvanları üretilmesi
04 Balıkçılık
Bölüm 1- Madencilik ve Taşocağı İşletmeciliği
11 Kömür madenciliği
12 Metal Madenciliği
13 Ham petrol ve doğal gaz
14 Taş, kil ve kum ocaklarının işletilmesi
19 Başka yerde tasnif olunmayan ve metalden gayri maddelerin çıkarılması
Bölüm 2-3- İmalat Sanayii
20 Gıda maddeleri sanayii (İçki sanayii hariç)
21 İçki sanayii
22 Tütün Sanayii
23 Dokuma imalatı
24 Kundura, giyecek eşyası ve hazır dokuma eşya imalatı
25 Ağaç ve mantar sanayii (mobilya sanayii hariç);
26 Mobilya ve mefruşat sanayii;
27 Kağıt sanayii ve kağıttan eşya imalatı;
28 Matbaacılık, neşriyatçılık ve bunlarla ilgili sanayiler;
29 Deri sanayii ve deriden eşya imalatı; (kundura hariç);
30 Kauçuk sanayii;
31 Kimya ve kimyevi mamuller sanayii;
32 Petrol ve kömür ürünleri imalatı;
33 Başka tarafta tasnif edilmeyen, metalden gayri madeni mamullersanayii (ptrol ve kömür müştakları
hariç);
34 Metallere müteallik esas endüstriler;
35 Madeni eşya imalatı (makine ve taşıt teçhizatı hariç);
36 Makine imalatı (elektrik makineleri hariç);
37 Elektrikli makine, cihazlar, ve malzeme imlataı
38 Taşıt malzemeleri imalatı
39 Çeşitli imalat sanayii
Bölüm 4- Inşaat
40 İnşaat
Bölüm 5- Elektrik, gaz, su ve sıhhi işleri
51 Elektrik, gaz, buhar
52 Su ve sıhhi hizmetleri
Bölüm 6- Ticaret
61 Toptan ve perakende ticaret
62 Bankalar ve diğer mali müesseseler
63 Sigortalar
64 Gayrimenkul işleri
Bölüm 7-Nakliyat, ardiyecilik ve ulaştırma
71. Nakliyat
72. Ardiye ve antrepoculuk
73.Ulaştırma
Bölüm 8- Hizmetler
81. Devlet hizmetleri
82. Belediye ve ticaret hizmetleri
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83. Eğlence Hizmetleri
84. Şahsi hizmetler
Bölüm 9- Yeterince Tanımlanamayan Faaliyetler
90. Yeterince tanımlanamayan faaliyetler
EK HİZMETLER VEYA MENFAATLER
BÖLÜM II-SAĞLIK YARDIMLARI
1) Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen ve uzman hekimler tarafından hastane koğuşları dışında
yapılan süresiz tedaviler; şu kadar ki, yardım gören kimsenin veya aile reisinin, tedavi masraflarına en
çok yüzde 25 oranında katılması istenebilir.
2) Süresiz olarak sağlanan önemli ilaçlar; şu kadar ki, yardım gören kimsenin veya aile reisinin, masraflara en çok yüzde 25 oranında katılması istenebilir.
3) Mevzuatla tayin edilen ve tüberküloz dahil, uzun tedaviyi gerektiren hastalıklarda, yerine göre, pratisyen veya uzman hekimler tarafından, her olayda 52 haftayı geçmemek üzere, hastanede yapılan
bakım dahil, tedavilerde sağlanan yardımcı hizmetler.
4) Diş tedavileri, ancak yardım gören kimsenin veya aile reisinin tedavi masraflarına en çok içte birine
kadar katılması istenebilir.
5) Masrafa katılma, her muayene ve tedavi ve her reçete için maktu bir miktar üzerinden ödeme yapılması şeklinde olduğu takdirde, yukarıda 1,2 ve 4. Bentlerde belirtilen tedavi şekillerinden herhangi biri
için bütün korunan kimseler tarafından yapılan ödemeler toplamı belirli bir orandan fazla olamaz.
BÖLÜM III-HASTALIK ÖDENEKLERİ
6) Bu Kodun 16. Maddesinde belirtilen oranda yapılan ve her olayda 52 haftadan daha az olamayan bir
süre için verilen hastalık ödenekleri.
BÖLÜM IV- İŞSİZLİK YARIMLARI
7) 12 aylık bir devre içinde 21 haftadan az olmayan bir süre için bu Kod’un 22. Maddesinde belirtilen
oranda yapılan işsizlik yardımları.
8) Aşağıdaki şartlarla, 28. Maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50’ si oranında olmak üzere yapılacak
yaşlılık yardımları ;
a) 29. Maddenin 2. Fıkrası hükmüne göre veya 28. Maddede belirtilen yardımın yapılmasını bir ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Akit Tarafın 29.Maddenin 3. Fıkrası
hükmünden yararlanmak istememesi halinde, on yıl ikameten sonra.
b) Korunan Kimsenin daha önceki çalışması ile ilgili olarak kanunla tayin edilen şartlar saklı kalmak
kaydıyla, 29. Maddenin 5. Fıkrasına göre.
BÖLÜM VII - AİLE YARDIMLARI
9) Yardıma hak kazanan ve öğrenimine devam eden çocuğun 16’ dan aşağı olmamak üzere mevzuatla
tayin edilen bir yaşa gelinceye kadar periyodik ödemeler biçiminde para olarak yapılacak aile yardımları.
BÖLÜM VIII- ANALIK YARDIMLARI
10) Staj süresi aranmaksızın yapılacak yardımlar.
BÖLÜM IX - MALULLÜK YARDIMLARI
11)Aşağıdaki şartlarla 56. Maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50’ si oranında olmak üzere yapılacak
malullük yardımı.
a) 57. Maddenin fıkrasına göre veya 56. Maddede belirtilen yardımın yapılmasının bir ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Akit Tarafın 57. Maddenin 3. Fıkrasından
yararlanmak istememesi halinde, 5 yıl ikametten sonra.
b) Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüğe girdiği tarihte korunan bir kimsenin sırf ileri
bir yaşta bulunması nedeniyle 57. Maddenin 2. Fıkrasında belirtilen şartları yerine getirmemiş
olması halinde. Ancak korunan kimsenin daha önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen
şartlar saklıdır.
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BÖLÜM X ÖLÜM YARDIMLARI
12)Aşağıdaki şartlarla, 62. Maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50’ si oranında olmak üzere yapılacak
ölüm yardımı.
a) 63. Maddenin 2. Fıkrasına göre, veya 62. Maddede belirtilen yardımın yapılmasının bir ikamet
süresinin tamamlanmış olması şartına bağlı olması ve ilgili Akit Tarafın 63. Maddenin 3 fıkrası
hükmünden yaralanmak istememesi halinde, 5 yıl ikametten sonra.
b) Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüğe girdiği tarihte korunan kimsenin aile reisinin
sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle 63. Maddenin 2. Fıkrasında yazılı şartları yerine getirmemiş
olması halinde. Ancak aile reisinin daha önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen şartlar
saklıdır.
Bölümler II, III veya X
13)Miktarı aşağıda belirtilen cenaze masrafları:
i) Yerine göre, korunan kimsenin, ölüm yardımı veya hastalık ödeneğinin hesabında esas alınan
veya alınacak olan daha önceki günlük kazancının 20 katı. Şu kadar ki, yardım tutarı 65. Madde
hükümlerine göre tespit edilen kalifiye erkek işçinin günlük kazancının 20 katından fazla olmamalıdır.
ii) Veya 66. Madde hükümlerine göre tespit edilen alelade kâhil bir erkek işçinin günlük kazancının
20 katı.
Avrupa Antlaşmaları Serisi / 48Ek
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI
TORİNO, 18.X.1961
Önsöz
Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler; Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak
mirası olan ideal ve prensiplerin gerçekleştirilmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında daha güçlü bir
birliğin sağlanması ve özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve idame ettirilmesi
suretiyle sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması olduğunu göz önüne alarak;
Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma’da imzalanmış olan İnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesiyle 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanan ek protokolde halklarına bu belgelerde belirtilen kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri sağlamayı kabul ettiklerini
göz önünde bulundurarak;
Hiçbir ırk renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayırımı gözetmeksizin sosyal
haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğini göz önüne alarak;
Uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam düzeyini geliştirmek ve sosyal refahını
yükseltmek için her türlü ortak çabada bulunmaya kararlı olarak;
Aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır:

Bölüm l
Akit Taraflar, ulusal ve uluslararası tüm uygun yolları izleyerek aşağıdaki hak ve ilkelerin etkin biçimde
gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı politikalarının amacı sayar:
1) Herkesin, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatı olacaktır.
2) Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
3) Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
4) Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil bir ücret alma hakkı vardır.
5) Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal ve uluslararası
kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir.
6) Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar, toplu pazarlık hakkına sahiptir.
7) Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma hakkına sahiptir.
8) Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiğinde, çalışırken özel korunma
hakkına sahiptir.
9) Herkes kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği seçmesine yardımcı olacak uygun meslekî yönlendirme imkânları hakkına sahiptir.
10) Herkes mesleki eğitim için uygun imkânlar hakkına sahiptir.
11) Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılan her türlü önlemlerden faydalanma hakkına sahiptir.
12) Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
13) Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı hakkına sahiptir.
14) Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
15) Özürlü kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir.
16) Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
17) Medeni hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
18) Herhangi bir Akit Tarafın vatandaşları, inandırıcı, ekonomik veya sosyal nedenlere dayalı kısıtlamalar
saklı kalmak kaydıyla, diğer bir Akit Taraf ülkesinde, o ülke vatandaşları ile eşit koşullar altında kazanç
getirici herhangi bir merkezi işte çalışma hakkına sahiptir.
19) Bir Akit Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Akit Tarafın ülkesinde korunma ve yardim
hakkına sahiptir.
Bölüm 2
Akit Taraflar III. Bölümde belirtildiği gibi, müteakip madde ve fıkralarda konmuş olan .yükümlülüklerle
bağlı kalmayı taahhüt ederler.
Madde 1 - Çalışma hakkı
Akit Taraflar çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1) Tam istihdamı gerçekleştirmek üzere olabildiğince yüksek ve istikrarlı bir istihdam düzeyine ulaşmayı
ve bu düzeyi korumayı başta gelen amaç ve sorumluluklardan biri saymayı;
2) Çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını sağlama haklarını etkin biçimde korumayı;
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3) Tüm çalışanlar için ücretsiz iş bulma hizmetlerini sağlamayı veya korumayı;
4) Uygun mesleğe yöneltme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamayı veya geliştirmeyi taahhüt
ederler.
Madde 2 - Adil çalışma koşulları hakkı
Akit Taraflar adil çalışma koşulları hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere;
1) Verimlilik artışı ve ilgili diğer etkenler izin verdiği ölçüde haftalık çalışma süresinin tedricen azaltılmasını öngören makul günlük ve haftalık çalışma saatlerini sağlamayı;
2) Ücretli resmî tatil imkânı sağlamayı;
3) En az iki haftalık ücretli yıllık izin sağlamayı;
4) Belirlenen tehlikeli ve sağlığa zararlı işlerde çalışanlara ücretli ek izin verilmesini veya bunların çalışma
saatlerinin azaltılmasını sağlamayı;
5) Elden geldiğince ilgili ülke veya yörenin geleneklerine göre dinlenme günü olarak kabul edilen günle
bağdaşmak üzere haftalık bir dinlenme süresi sağlamayı,
taahhüt ederler.
Madde 3 - Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkı
Akit Taraflar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1) Güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmayı;
2) Gözetim önlemleriyle bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamayı;
3) Gerektiğinde iş güvenliği ve sağlığını geliştirmeyi amaçlayan önlemler konusunda çalıştıranların ve
çalışanların örgütlerine danışmayı taahhüt edeler.
Madde 4 - Adil bir ücret hakkı
Akit Taraflar, âdil bir ücret hakkına etkin bir geçerlilik kazandırmak üzere:
1) Çalışanların kendilerine ve ailelerine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip olduklarını tanımayı;
2) Özel durumlardaki istisnalar haricinde, çalışanların fazla çalışma karşılığında hak sahibi olduklarını
tanımayı;
3) Çalışan erkeklerle kadınlara eşit ücret hakkını tanımayı;
4) Tüm çalışanların işlerine son verilmeden önce uygun bir bildirim süresi hakkını kabul etmeyi;
5) Ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenmiş veya toplu sözleşmeler veya hakem
kararıyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin vermeyi;
taahhüt ederler.
Bu hakların kullanılması, özgürce yapılmış toplu sözleşmeler, yasal ücret saptama usulleri ve a ulusal koşullara uygun başka yollarla sağlanır.
Madde 5 -Örgütlenme hakkı
Akit Taraflar, çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak, için yerel, ulusal ve
uluslararası örgütler kurma ve, bu örgütlere üye olma özgürlünü sağlamak veya geliştirmek amacıyla ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler. Bu maddede öngörülen güvencelerin, güvenlik güçleri için hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla
veya düzenlemelerle belirtilir Bu güvencelerin silahlı kuvvetler mensuplarına uygulanmasına ilişkin ilke ile
bu kesime hangi, düzeyde uygulanacağı, yine ulusal yasalar veya düzenlemelerle saptanır.
Madde 6 -Toplu pazarlık hakkı
Akit Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere,
1) Çalışanlar ve çalıştıranlar arasında ortak görüşmeleri geliştirmeyi;
2) Gerekli ve uygun olduğu durumlarda; toplu sözleşme yoluyla iş koşullarının düzenlenmesi amacıyla
çalıştıranların veya çalıştıran örgütlerinin çalıştıran örgütleriyle özgürce görüşmeleri yöntemini geliştirmeyi;
3) İş uyuşmazlıklarının çözümü için uygun uzlaştırma ve isteğe bağlı hakem sisteminin kurulmasını ve
işletilmesini geliştirmeyi
taahhüt ederler ve,
4) Menfaat uyuşmazlığı durumunda çalışanların ve çalıştıranların bir önceki toplu, sözleşmelerden doğabilecek yükümlülükler saklı kalmak üzere grev hakkı dahil ortak hareket hakkını tanır.
Madde 7- Çocukların ve gençlerin korunma hakkı
Akit Taraflar, çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere;
1) Çocukların sağlık, ahlâk ve eğitimleri için zararlı olmayacağı belirlenen hafif işlerde çalıştırılmaları durumu, haricinde asgâri çalışma yaşının en az 15 olmasını sağlamayı;
2) Tehlikeli ve sağlığa aykırı sayılan belirlenmiş işlerde asgâri çalışma yaşını daha da yükseltmeyi;
3) Henüz zorunlu öğrenim çağında olanların, eğitimlerinden yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalışmamalarını sağlamayı;
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4) 16 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin, gelişmeleri ve öncelikle de meslekî eğitim gereksinmeleri
uyarınca sınırlandırılmasını sağlamayı;
5) Genç çalışanların ve çırakların âdil bir ücret ve diğer uygun ödeneklerden yararlanma hâkkını tanımayı;
6) Gençlerin,çalıştıranların izniyle normal çalışma saatlerinde meslekî eğitimde geçirdikleri sürenin, günlük çalışma süresinden sayılmasını sağlamayı;
7) 18 yaşın altındaki çalışan kişilere yılda en az üç haftalık izin hakkını tanımayı;
8) 18 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen işler dışında gece işinde çalıştırılmamasını sağlamayı:
9) Ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen işlerde çalışan 18 yaşının altındaki kişilere düzenli sağlık
kontrolünü sağlamayı;
10)Çocukların ve gençlerin özellikle doğrudan veya dolaylı olarak işlerinden doğan tehlikeler başta gelmek
üzere, uğradıkları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel olarak korunmalarını sağlamayı
taahhüt ederler.
Madde 8 -Çalışan kadınların korunma hakkı
Akit Taraflar, çalışan kadınların korunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1) Kadınlara doğumdan önce ve sonra, ücretli izin veya yeterli sosyal güvenlik yardımı veya kamu kaynaklarından yararlandırma yoluyla toplam en az 12 haftalık izin sağlamayı;
2) Çalıştıranın, bir kadına doğum izni sırasında işten çıkarma bildiriminde bulunmasını veya doğum nedeniyle izinli olduğu sırada süresi sona derece bir bildirimde bulunmasını yasa dışı saymayı;
3) Emzirme döneminde analara, bu amaçla yeterli bir süre işe ara verme hakki sağlamayı;
4) a) Endüstride çalışan kadınların gece işlerinde çalışmalarını düzenlemeyi, ve
b) Çalışan kadınların yeraltı madenlerinde ve gerektiğinde tehlikeli, sağlığa aykırı ve ağır niteliği
nedeniyle uygun düşmeyen tüm öteki işlerde çalışmalarını yasaklamayı;
taahhüt ederler.
Madde 9 - Mesleğe yöneltme hakkı
Akit Taraflar mesleğe yöneltme hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, gerektiğinde özürlüler dahil herkese niteliklerine ve bu niteliklerin olanaklarıyla ilişkisine göre işini seçme ve mesleğini geliştirmesine ilişkin sorunlarını çözmek üzere yardımcı olacak bir hizmet vermeyi ve geliştirmeyi ve bu yardımın
okul çocukları dahil gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını sağlamayı;
taahhüt ederler.
Madde 10 - Mesleki eğitim hakkı
Akit Taraflar, mesleki eğitim hakkının etkin kullanımını sağlamak üzere aşağıdaki hususları taahhüt ederler:
1) Gerektiğinde, engelliler de dahil olmak üzere herkese, işveren ve çalışanların örgütlerine danışarak
teknik ve mesleki eğitim olanağı sağlamayı veya bunu desteklemeyi ve salt kişisel yeteneğe dayalı
olmak üzere yüksek teknik eğitim ve üniversite öğrenimi görme kolaylıkları sağlamayı;
2) Kız ve erkek tüm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken eğitilmeleri için bir çıraklık sistemi ya da diğer sistemli düzenlemeleri sağlamayı veya desteklemeyi;
3) Gerektiğinde;
a) Çalışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilir eğitim olanakları ile;
b) Teknolojik gelişmelerin veya yeni çalıştırma eğilimlerinin sonucu olarak çalışan yetişkinlerin duyduğu yeniden eğitim gereksinmelerini karşılamak için özel kolaylıklar sağlamayı veya bunları desteklemeyi;
4) a) Tüm ücretlerin ve masrafların azaltılması veya kaldırılması,
b) Uygun durumlarda mali yardım yapılması,
c) İşçinin, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördüğü ek eğitimde harcanan zamanın normal
çalışma süresinden sayılması,
d) Yeterli denetim yoluyla, işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak, çıraklık ve gençlerin eğitimi ile
yapılan diğer düzenlemelerin etkinliğini ve genel olarak genç işçilerin yeterli bir şekilde korunmalarının sağlanması gibi, uygun önlemlerle sağlanan imkânların tam kullanılmasını teşvik
etmeyi.
Madde 11 -Sağlığın korunması hakkı
Akit Taraflar sağlığın korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere, ya doğrudan veya
kamusal veya özel örgütlerle işbirliği içinde, diğer önlemlerin yanı sıra,
1) Sağlığın bozulmasına yol açan nedenleri olabildiğince ortadan kaldırmak;
2) Sağlığı geliştirmek ve sağlık konularında kişisel sorumluluğu artırmak üzere eğitim ve danışma kolaylıkları sağlamak;
3) Salgın hastalıklarla yerleşik mevzii ve başka hastalıklar olabildiğince önlemek;üzere tasarlanmış uygun
önlemler almayı taahhüt ederler.
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Madde 12 - Sosyal güvenlik hakkı
Akit Taraflar, sosyal güvenlik hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere:
1) Bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da korumayı;
2) Sosyal güvenlik sistemini “En az Sosyal Güvenlik Standartlarına İlişkin Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin” (No. 102) onaylanması için gereken düzeyden daha düşük olmamak üzere yeterli bir düzeyde
tutmayı;
3) Sosyal güvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışmayı;
4) Uygun ikili veya çok taraflı sözleşmeler yaparak ya da başka yollarla bu sözleşmelerde yer alan koşullara bağlı olarak;
a) Korunan kişilerin Akit Ülkeler arasında ne suretle olursa olsun yer değiştirmeleri sırasında, diğer
Akit Taraf vatandaşları ile sosyal güvenlik mevzuatından doğan yardımların muhafazası dahil olmak üzere sosyal güvenlik hakları itibari ile kendi vatandaşları ile kendi vatandaşlarının eşit muamele görmelerini;
b) Akit Taraflardan her birinin mevzuatına göre tamamlanan sigorta ve çalışma sürelerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklarının verilmesi, sürdürülmesi ve yeniden başlatılmasını sağlamak için girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler.
Madde 13 – Sağlık ve sosyal yardım hakkı
Akit Taraflar sağlık ve sosyal yardım hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak için:
1) Yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklardan, özellikle bir sosyal güvenlik
sisteminden yararlanarak böyle bir olanak sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık
halinde bunun gerektirdiği bakımı sunmayı;
2) Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının kısıtlanmasını önlemeyi;
3) Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek, gidermek ya da hafifletmek için gerekebilecek
öneri ve kişisel yardımları uygun kamusal ya da özel hizmetler eliyle alabilmesini sağlamayı;
4) Bu maddenin 1, 2 ve 3. fıkralarında değinilen hükümleri, ülkelerinde yasal olarak bulunan başka Akit
Tarafların vatandaşları ile kendi vatandaşlarını eşit tutarak, 11 Aralık 1953’te Paris’te imzalanmış olan
Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ile üstlendiği yükümlülükler uyarınca uygulamayı
taahhüt ederler.
Madde 14 - Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı
Akit Taraflar Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak
üzere:
1) Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak, toplumda bireylerin ve grupların refah ve gelişmelerine
ve sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkıda bulunacak hizmetleri desteklemeyi ya da sağlamayı;
2) Bireylerin ve gönüllü ya da diğer örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve sürdürülmesine katılmalarını özendirmeyi
taahhüt ederler.
Madde 15 - Özürlülerin toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkı
Akit Taraflar, yaşları ve özürlerinin nedenleri ve niteliği ne olursa olsun, özürlülerin toplumsal yaşamda
bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkını etkili bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak için,
özellikle,aşağıdakileri taahhüt ederler:
1) Mümkün olduğunda genel plan çerçevesinde, ya da bu mümkün değilse, kamusal ya da özel uzmanlaşmış organlar aracılığıyla özürlülerin yönlendirilmesini, öğrenimini ve mesleki eğitimini sağlamak için
gerekli önlemleri almak.
2) İşverenleri, normal çalışma ortamında özürlüleri istihdam etmek ve bunların istihdamını sürdürmek ve
çalışma koşullarını özürlülerin gereksinimlerine uyarlamak ya da özürlülük nedeniyle bunun mümkün
olmadığı durumlarda çalışmayı buna göre düzenlemek ya da özrün düzeyine göre güvenli bir istihdam
türü yaratmak için, özendirmeye yönelik bütün önlemlerle bunların istihdam edilmelerini desteklemek.
Bazı durumlarda bu önlemler uzmanlaşmış yerleştirme ve destekleme hizmetlerine başvurmayı gerekli
kılabilir.
3) Özellikle, teknik yardımları da içermek üzere, iletişim ve hareket engellerinin üstesinden gelmeyi ve
ulaşım, barınma, kültürel etkinlikler ve boş zaman kullanımını sağlamayı hedefleyen önlemler yoluyla
özürlülerin toplumla tam olarak bütünleşmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını desteklemek.
Madde 16 - Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı
Akit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli koşulları sağlamak üzere; sosyal
yardımlar ve aile yardımları, mali düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer uygun araçlarla aile yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunmasını desteklemeyi taahhüt ederler.
Madde 17 - Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı
Akit Taraflar, çocukların ve gençlerin kişiliklerinin ve fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin tam gelişimini sağlayacak bir çevrede yetişme haklarını etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak için, doğrudan ya da kamusal ve özel örgütlerle işbirliği yaparak,
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1) a) özellikle bu amaç için uygun ve yeterli kurum ve hizmetlerin kurulması ve sürdürülmesini sağlayarak; çocukların ve gençlerin, ebeveynlerinin hak ve ödevleri göz önünde tutularak, gereksinim
duydukları bakım, yardım, öğretim ve eğitim olanaklarına sahip olmalarını sağlamayı;
b) çocukları ve gençleri ihmal, şiddet ve sömürüye karşı korumayı;
c) ailelerinin desteğinden geçici ya da mutlak olarak yoksun kalan çocukların ve gençlerin korunmasını ve bunların devletten özel yardım almasını sağlamayı;
2) Çocukların ve gençlerin okula devamlarının özendirilmesinin yanı sıra bunlara parasız ilk ve orta öğrenim sağlanmasını
taahhüt ederler.
Madde 18 - Diğer akit tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş edinme hakkı
Akit Taraflar, diğer Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir getirici bir iş edinme hakkının etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlamak üzere
1) Varolan düzenlemeleri özgürlükçü bir anlayışla uygulamayı;
2) Yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve çalışan yabancılar ya da onları çalıştıranlar tarafından ödenen resim ve diğer harçları azaltmayı ya da kaldırmayı;
3) Çalışan yabancıların istihdamını düzenleyen mevzuata, tek ya da topluca, esneklik getirmeyi taahhüt
ederler ve
4) Kendi vatandaşlarının diğer Akit Tarafların ülkelerinde gelir getirici bir iş edinmek üzere ülkeden çıkış
hakkını tanırlar.
Madde 19 - Çalışan göçmenlerin ve ailelerinin korunma ve yardım hakkı
Akit Taraflar, çalışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Taraf ülkesindeki korunma ve yardım hakkının
etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak üzere;
1) Bu tür çalışanlara, özellikle doğru bilgi almalarını sağlayarak, yardımcı olacak yeterli ve ücretsiz hizmetleri sürdürmeyi ve ulusal yasaların ve düzenlemelerin olanak verdiği ölçüde ülkeden ve ülkeye göçe
ilişkin yanıltıcı propagandaya karşı tüm uygun önlemleri almayı;
2) Kendi yetki alanları içinde bu çalışanlar ile ailelerinin ülkeden çıkışlarını, yolculuklarını ve karşılanmalarını kolaylaştıracak uygun önlemler almayı ve yine kendi yetki alanları içinde bunlara yolculukları
sırasında sağlık ve tıbbi bakım ve yeterli hijyen koşulları sunmak için uygun hizmetler sağlamayı;
3) Uygun olduğu ölçüde, göçmen gönderen ve göçmen alan ülkelerdeki özel ya da kamusal sosyal servisler arasındaki işbirliğini desteklemeyi;
4) Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlara, yasalar ya da düzenleyici işlemlerle düzenlenmek ya da idari makamların denetimine bağlı olmak üzere;
a) ücret, diğer istihdam ve iş koşulları,
b) sendika üyeliği ve toplu pazarlığın sağladığı olanaklardan yararlanma,
c) barınma konularında kendi vatandaşlarına olduğundan daha az lehte davranılmamasını sağlamayı;
5) Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanların, çalıştırılan kişiler için ödenmesi gereken
istihdam vergileri, harç ve primler bakımından kendi vatandaşlarından daha az lehte bir muameleye
tâbi olmamalarını sağlamayı;
6) Ülkede yerleşmesine izin verilmiş bir yabancı çalışanın ailesinin yeniden birleşmesini, olabildiğince kolaylaştırmayı;
7) Kendi ülkelerinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanların bu maddede belirtilen konulara ilişkin yargısal işlemler bakımından kendi vatandaşlarından daha az lehte bir muameleye tâbi olmamalarını sağlamayı;
8) Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu tür çalışanların, ulusal güvenliği tehlikeye sokmadıkça,
kamu yararı ya da genel ahlaka aykırı bir eylemde bulunmadıkça sınır dışı edilmemesini sağlamayı;
9) Bu tür çalışanların kazanç ve tasarruflarının diledikleri kadarını transfer etmelerine yasal sınırlar içinde
izin vermeyi;
10)Bu madde ile sağlanan koruma ve yardımların kapsamına, bunların uygulanabilirliği ölçüsünde, bağımsız çalışan göçmenleri de dahil etmeyi;
11)Göçmen çalışanlara ve ailelerine, bunları kabul eden devletin ulusal dilinin, birden fazla ulusal dil olması halinde bunlardan birinin öğretilmesini desteklemeyi ve kolaylaştırmayı;
12)Göçmen çalışanın çocuklarına, elverişli olduğu ölçüde, göçmen çalışanın ana dilinin öğretilmesini desteklemeyi ve kolaylaştırmayı taahhüt ederler.
Madde 20 - Taahhütler
Taahhütler,
1) Akit Taraflardan her biri,
a) Bu Şartın 1.Bölümünü, söz konusu Bölümün giriş paragrafında beyan edildiği üzere tüm uygun
yollarla izleyeceği amaçların beyannamesi saymayı;
b) Bu Şartın 2.Bölümünün 1,5,6,12,13,16 ve 19. maddelerinin en az beşiyle kendisini bağlı saymayı;
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c)

2)
3)

4)
5)

Bir önceki bent uyarınca seçtiği maddelere ek olarak, kendisini bağlı saydığı toplam madde sayısı
10’ dan veya numaralanmış fıkra sayısı 45’ den az olmamak koşuluyla, işbu Şartın 2. Bölümünde
yer alan maddelerden veya numaralanmış fıkralardan seçeceği kadarıyla kendisini bağlı saymayı;
taahhüt eder.
Bu maddenin 1. fıkrasının b ve c bentleri uyarınca seçilen madde veya fıkralar ilgili Akit Tarafça onay
veya kabul belgesi tevdi edilirken Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilir.
Akit Taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte Genel Sekretere bildirimde bulunarak, bu Şartın
2. Bölümünde belirtilen ve bu maddenin 1. Fıkrası hükümlerine göre daha önce kabul ettiklerinin dışında kalan maddeler veya numaralanmış fıkralarla kendisini bağlı saldığını bildirebilir. Daha sonraki bu
tür taahhütler, onay veya kabulün ayrılmaz bir parçası sayılır ve bildirim tarihinden itibaren otuzuncu
günden başlayarak aynı hükmü kazanır.
Genel Sekreter, tüm imzacı Hükümetlere ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne, bu
Şartın bu Bölümü gereğince almış olduğu herhangi bir bildirimi duyurur.
Her Akit Taraf, ulusal koşullara uygun bir teftiş sistemi geliştirir.

Madde 21 - Kabul edilmiş hükümlere ilişkin raporlar
Akit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iki yıllık aralıklarla Bakanlar Komitesince belirlenecek
biçime göre bu Şartın 2. Bölümünün kabul etmiş oldukları hükümlerinin uygulanmasına ilişkin bir rapor
gönderir.
Madde 22- Kabul edilmemiş hükümlere ilişkin raporlar
Akit Taraflar, Bakanlar Komitesince istenilen ve uygun aralıklarla Genel Sekretere, onaylamaları veya kabulleri sırasında veya sonraki bir bildirimde bu Şartın 2. Bölümünün kabul etmemiş oldukları hükümlerine
ilişkin raporlar gönderir.
Madde 23 - Örneklerin gönderilmesi
1) Akit Taraflardan her biri 21 ve 22. maddelerde atıfta bulunulan raporların örneklerini Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi toplantılarında temsil edilmek üzere 27. maddenin 2. fıkrasına göre davet
edilecek uluslararası işveren örgütlerine gönderir.
2) Akit Taraflar, adı geçen raporlar üzerinde bu ulusal örgütlerden alınan görüşleri, bu örgütler tarafından
istendiği taktirde, Genel Sekretere iletir.
Madde 24 - Raporların incelenmesi
21 ve 22. maddeler uyarınca Genel Sekretere gönderilen raporlar, 23. maddenin 2. fıkrası uyarınca Genel
Sekretere iletilen görüşlerin de iletilmiş olduğu bir Uzmanlar Komitesi tarafından incelenir.
Madde 25 - Uzmanlar Komitesi
1) Uzmanlar Komitesi, Akit Taraflarca aday gösterilen ve üstün karakterli ve uluslararası sosyal sorunlardaki ehliyeti tanınmış bağımsız uzmanlardan oluşan bir listeden Bakanlar Komitesi tarafından atanan
en çok yedi üyeden oluşur.
2) Komite üyeleri, altı yıllık bir süre için atanır. Yeniden atanmaları mümkündür. Bununla birlikte ilk atanmış üyelerden ikisinin görev süresi dört yılın bitiminde sona erer.
3) İlk dört yıllık sürenin bitiminde görevleri sona erecek olan üyeler, ilk atanma yapıldıktan hemen sonra
Bakanlar Komitesi tarafından kura ile belirlenir.
4) Uzmanlar Komitesinin görev süresi sona ermemiş bir üyesinin yerini almak üzere atanmış bir üye kendisinden öncekinin süresini tamamlar.
Madde 26 - Uluslararası Çalışma Örgütünün Katılımı
Uluslararası Çalışma Örgütü, Uzmanlar Komitesinin çalışmalarına danışman sıfatıyla katılmak üzere bir
temsilci göstermeye davet edilir.
Madde 27-Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi
1) Akit tarafların raporları ve Uzmanlar Komitesinin vardığı sonuçlar incelenmek üzere Avrupa Konseyi
Hükümetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesine sunulur.
2) Alt Komite, her Akit Tarafın bir temsilcisinden oluşur. Toplantılarında danışman sıfatıyla gözlemci olarak temsil edilmek üzere saptayacağı en çok iki uluslararası işveren örgütüyle en çok iki uluslararası
sendika örgütünü davet eder. Ayrıca sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyal açıdan korunması gibi
özellikle yetkili oldukları konular üzerinde Avrupa Konseyinin danışmanı statüsü taşıyan uluslararası
Hükümetler dışı örgütlerin en çok iki temsilcisine danışabilir.
3) Alt Komite, Bakanlar Komitesine, vardığı sonuçları içeren bir rapor sunar ve bu rapora Uzmanlar Komitesinin raporunu da ekler.
Madde 28 - Danışma Meclisi
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Uzmanlar Komitesinin vardığı sonuçları Danışma Meclisine iletir. Danışma
Meclisi, bu sonuçlar üzerindeki görüşlerini Bakanlar Komitesine ulaştırır.
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Madde 29 - Bakanlar Komitesi
Bakanlar Komitesi, Alt Komitenin raporunu temel alarak ve Danışma Meclisine danıştıktan sonra Komiteye
katılmaya yetkili üyelerin üçte ikilik çoğunluğuyla her Akit Tarafa gerekli tavsiyelerde bulunabilir.
Madde 30 - Savaş ve olağanüstü durumlarda uygulamadan kaçınmalar
1) Ulusun yaşamını tehdit eden savaş veya diğer olağanüstü hallerde Akit Taraflardan biri bu Şarta göre
üstlendiği yükümlülüklerinden kaçınan önlemleri uluslararası hukuka göre üstlendiği öteki yükümlülüklerine aykırı olmamak koşuluyla ve durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde alabilir.
2) Bu kaçınma hakkını kullanan bir Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini makul bir süre içinde
alınan önlemler ve gerekçeleri konusunda tam olarak haberdar eder.
Aynı şekilde bu önlemler yürürlükten kalktığında ve kabul ettiği Şart hükümleri yeniden tam anlamıyla
işlerlik kazandığında Genel Sekreteri haberdar eder.
3) Genel Sekreter buna karşılık bu maddenin 2. Fıkrası uyarınca alınmış tüm muhaberatı diğer Akit Taraflara ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bildirir.
Madde 31- Kısıtlamalar
1) 1.Bölümde konmuş olan hak ve ilkeler, etkin biçimde gerçekleştirildiğinde ve 2. Bölümde öngörüldüğü
gibi etkin uygulamalar sağlandığında, demokratik bir toplumda başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması veya kamu yararı, ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya genel ahlakın korunması gerekli olan
ve yasayla belirlenenler dışında, adı geçen bölümlerde belirtilmeyen bir kısıtlama veya sınırlamaya tabi
tutulamazlar.
2) Bu Şartta izin verilen kısıtlamalar, tanınmış hak ve yükümlülüklere belirlenmiş oldukları amaçlar dışında uygulanamaz.
Madde 32 - Şart ile iç hukuk ve uluslararası Sözleşme lar arasındaki ilişkiler
Bu Şartın hükümleri, yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konabilecek olan ve korunan kişilere daha uygun
koşullar sağlayan iç hukukun veya ikili veya çok taraflı antlaşma, sözleşme ve Sözleşme hükümlerine halel
getirmez.
Madde 33 - Toplu sözleşmeler yoluyla uygulama
1) Bu Şartın 2. Bölümünün 2. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. fıkraları, 7. maddesinin 4,6,7. fıkralarıyla 10.
maddesinin 1,2,3 ve 4. fıkraları hükümlerinin normal olarak çalıştıranlar veya çalıştıran örgütleriyle
çalışanların örgütleri arasındaki sözleşmelere bırakılan konular olduğu veya normal olarak yasadan
başka yollarla uygulandığı üye devletlerde şayet bu hükümler bu tür Sözleşmeler ve diğer yollar ile
ilgili çalışanların büyük çoğunluğuna uygulanmakta ise bu fıkraların yükümlülükleri taahhüt edilebilir
ve bunlara uyum geçerli addedilir.
2) Bu hükümlerin normal olarak yasama konusu olduğu üye devletlerde şayet söz konusu hükümler ilgili
çalışanların büyük çoğunluğuna kanunla uygulanmakta ise, söz konusu yükümlülükler taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli addedilir.
Madde 34 - Ülkelerde uygulama
1) Bu Şart, her Akit Tarafın ana ülkesinde uygulanır.
Her imzacı hükümet, imza sırasında veya onay veya kabul belgesini verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, bu amaçla ana ülkesi sayılacak olan toprakları belirtir.
2) Herhangi bir Akit Taraf, bu Şartı onaylaması veya kabulü sırasında veya daha sonra Avrupa Konseyi
Genel Sekreterine “yapacağı bir bildirimle, uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu veya uluslararası
sorumluluğunu üstlendiği ve adı geçen bildirimde belirtilen ana ülkesi dışındaki toprak veya bu Şartın
tümüyle veya bir bölümüyle uygulanacağını bildirebilir. Bu beyanda, bu Şartın 2. Bölümünün madde
ve fıkralarından adı geçen topraklar bakımından bağlayıcı saydıklarını belirtir.
3) Şart, yukarda anılan beyanlarda belirtilen ülke veya ülkelerde Genel Sekreterin bu beyan bildirimini
aldığı tarihten sonraki otuzuncu günden başlayarak uygulanır.
4) Herhangi bir Akit Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle bu maddenin 2. fıkrası uyarınca Şartı uyguladığı bir veya birden çok ülke bakımından, bu ülkeler
için daha önce kabul etmemiş olduğu maddeler veya numaralanmış fıkralarla kendisini bağlı saydığını
beyan edebilir. Bu türlü sonraki taahhütler, ilgili ülke bakımından ilk bildirimin ayrılmaz parçası sayılır
ve bildirim tarihinden sonraki otuzuncu gün aynı geçerliliği kazanır.
5) Genel Sekreter, öteki imzacı Hükümetlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Direktörüne bu madde
uyarınca kendisine verilen bildirimleri duyurur.
Madde 35 - İmzalama, onaylama ve yürürlüğe girme
1) İşbu Şart Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Onaylanır veya kabul edilir. Onay veya Kabul
belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilir.
2) Bu Şart, beşinci Onay veya Kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki otuzuncu günden itibaren yürürlüğe girer.
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3) Daha sonra onaylayan bir imzacı Hükümet bakımından işbu Şart, onay veya kabul belgesinin veriliş
tarihinden sonraki otuzuncu günden itibaren yürürlüğe girer.
4) Genel Sekreter, Avrupa Konseyinin tüm üyelerine ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne, bu Şartın yürürlüğe girişini, onaylayan veya kabul eden Akit Tarafların adlarını ve daha sonraki
onay veya kabul belgelerinin verilişini bildirir.
Madde 36 - Değişiklikler
Avrupa Konseyinin herhangi bir üyesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir duyuruyla işbu
Şartta bir değişiklik önerebilir. Genel Sekreter önerilen değişiklik tekliflerini diğer Avrupa Konseyi üyelerine bildirir ve bunlar daha sonra Bakanlar Komitesince incelenerek görüş bildirmesi için Danışma Meclisine
sunulur. Bakanlar Komitesince uygulanan herhangi bir değişiklik, tüm Akit Tarafların bu değişikliği kabul
ettiklerini Genel Sekretere bildirmesinden sonraki otuzuncu gün yürürlüğe girer. Genel Sekreter Avrupa
Konseyinin tüm üyelerine ve Uluslararası Çalışma Örgütünün Genel Direktörüne bu tür değişikliklerin yürürlüğe girişini bildirir.
Madde 37 - Fesih
1) Akit Taraftan biri, ancak, kendisi için yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak beş yıllık bir sürenin sonunda veya onu izleyen iki yıllık dönemler sonunda ve her halükarda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine
altı ay önceden bildirmek koşuluyla bu Şartı feshedebilir. Genel Sekreter durumu diğer Taraflara ve
Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bildirir. Akit Taraf sayısının beşten aşağı düşmemesi
koşuluyla, bu tür fesihler Şartın diğer Akit Taraflar bakımından geçerliliğini etkilemez.
2) Akit Taraflardan herhangi biri, önceki fıkranın hükümleri uyarınca Şartın 2. Bölümünün kabul etmiş
olduğu maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini feshedebilir. Ancak, bu Akit Tarafın kendisini
bağlı saydığı madde sayısı 10’dan, fıkra sayısıysa 45’den az olamaz ve bu madde ve fıkralar 20. maddenin 1.fıkrasının b bendinde özel olarak değinilenler arasında Akit Tarafın seçtiği maddeleri kapsamaya devam edecektir.
3) Akit Taraflardan herhangi biri, bu maddenin 1. fıkrasında belirlenen koşullar uyarınca işbu Şartı veya 2.
Bölümün maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini, 34. maddenin 2. fıkrası uyarınca yapılmış
bir bildirimle Şartın uygulandığı herhangi bir ülke bakımından feshedilebilir.
Madde 38 - Ek
Bu Şartın eki, onun ayrılmaz bir parçasıdır.
Gereğince yetkili kılınmış olan aşağıdaki imzası bulunanlar yukarıdaki hükümleri kabul ederek bu Şartı
imzalamıştır.
Bu Şart, her iki metin de eşit şekilde geçerli olmak ve tek kopya olarak Avrupa Konseyi arşivine konmak
üzere Fransızca ve İngilizce dillerinde 1961 Ekiminin 18 inci günü Torino’da akdedilmiştir. Genel Sekreter,
İmzacıların her birine onaylı örnekleri gönderir.
SOSYAL ŞARTA EK
Sosyal Şartın Korunan Kimseler Bakımından Kapsamı
1) 12. maddenin 4. fıkrası ve 13. maddenin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere 1 ila 17. Maddelerin
içerdiği kimseler; bu maddelerin 18 ve 19. Maddelerin hükümleri ışığında yorumlanarak anlaşılması
koşuluyla ancak bir Akit Tarafın ülkesinde yerel olarak oturan veya sürekli olarak çalışan öteki Akit
Tarafların uyrukları olmaları durumunda yabancıları da kapsar.
Bu yorum, Akit Taraflardan herhangi biri tarafından aynı kolaylıkların başka kimselere de uygulanmasını engellemez.
2) Her Akit Taraf, Mültecilerin Statüsüne dair 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesinde tanımı verilen ve ülkesinde yasal olarak bulunan mültecilere, herhangi bir durumda en azından adı geçen Sözleşmeye ve bu kimselere uygulanan başka belgelere göre kabul ettiği yükümlülükler düzeyinde olmak
üzere olabildiğince uygun davranmayı taahhüt eder.
Bölüm I, Fıkra18 ve Bölüm II, Madde 18, Fıkra 1
Bu hükümler, Akit Tarafların ülkelerine giriş konusuyla ilgili değildir ve 13 Aralık 1955 tarihinde Paris’te
imzalanan Avrupa İskan Sözleşmesinin hükümlerine halel getirmez.
Bölüm II
Madde 1, Fıkra 2
Bu hüküm, sendika güvenliği koşulunu veya uygulamasını yasakladığı veya izin verdiği biçimde yorumlanamaz.
Madde 4, Fıkra 4
İşbu hüküm, ağır bir suç işlemesi durumunda bir kimsenin işine hemen son verilmesini engellediği biçimde
anlaşılamaz.
1050

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

Madde 4, Fıkra 5
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, kapsam dışı kalan kimseler hariç olmak üzere, yasayla
veya toplu sözleşme veya hakem kararı yoluyla çalışanların büyük çoğunluğunun ücretlerinden kesinti yolu
ile mağdur edilmelerine izin verilmediğinde, taahhütte bulunabileceği biçiminde anlaşılmıştır.
Madde 6, Fıkra 4
Her Akit Tarafın grev hakkına uygulayacağı başka bir kısıtlamanın ancak 31. Madde hükümlerine göre haklı
gerekçelere dayanması koşuluyla, kendisi bakımından grev hakkının kullanılmasını yasayla düzenleyebileceği biçiminde anlaşılmıştır.
Madde 7, Fıkra 8
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yükümlülüğü, 18 yaşından küçüklerin büyük çoğunluğunun gece
işinde çalıştırılamayacağını yasayla öngörerek bu yükümlülüğün anlamına uygun davrandığında yerine
getirmiş olacağı biçimde anlaşılmıştır.
Madde 12, Fıkra 4
Bu fıkranın girişindeki “ve bu tür Sözleşmelerde konulan koşullara bağlı olarak” ibaresi, bir Akit Tarafın,
öteki Akit Tarafların uyruklarına başka yardımların yanı sıra, herhangi bir sigorta katkısından bağımsız olarak yapılan yardımları sağlamadan önce, belli bir ikamet süresinin tamamlanmasını isteyebilmesini içerdiği
biçimde anlaşılmıştır.
Madde 13, Fıkra 4
Sosyal ve Tıbbi Yardıma Avrupa Sözleşmesine taraf olmayan Hükümetler, diğer Akit Tarafların uyruklarına
adı geçen Sözleşmenin hükümlerine uygun olan bir davranış sağlamaları koşuluyla Sosyal Şartı bu fıkra
bakımından onaylayabilir.
Madde 19, Fıkra 6
Bu hükmün amacı bakımından, “bir çalışan yabancı ailesi” teriminin en azından karısıyla bakmakla yükümlü olduğu 21 yaşının altındaki çocuklarını kapsadığı biçiminde anlaşılmıştır.
Bölüm III
İşbu Şart, uluslararası nitelikte hukuksal yükümlülükleri içerir ve uygulanması ancak 4. Bölümde öngörülen gözetime bağlıdır.
Madde 20, Fıkra1
“Numaralanmış fıkralar” salt bir fıkradan oluşan maddeleri de kapsayabilir.
Bölüm V
Madde30
“Savaş veya öteki olağanüstü durumlarda” deyimi, savaş tehdidini kapsayacak biçimde anlaşılmıştır.
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Sosyal ve Tıbbi Yardım Konusunda Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokol
Karar Sayısı: 7/11753
25 Mart 1976
Sosyal ve Tıbbî Yardım Avrupa Sözleşmesi ve Ek Protokolü
Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye Hükümetler,
Avrupa Konseyi’nin amacının üyeleri arasında, özellikle sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak maksadıyla,
daha sıkı bir işbirliği gerçekleştirmek olduğunu göz önüne alarak,
Bu amaç uyarınca, sosyal ve tıbbî yardım mevzuatlarının birbirinin vatandaşlarına eşit olarak uygulanması ilkesini kabul yoluyla sosyal alandaki aralarındaki işbirliğini genişletmeye kararlı olarak,
Bu amaçla bir sözleşme akdini arzu ederek,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
BÖLÜM: I
Genel Hükümler
Madde: 1
Sözleşen taraflardan her biri, ülkesinin bu Sözleşme’nin uygulanacağı bölümlerinde kanuna uygun olar4ak
bulunan ve yeterli geçim olanaklarından mahrum olan diğer Sözleşen Tarafların vatandaşlarını, ülkesinin
o bölümünde yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü sosyal ve tıbbî yardımdan (bundan böyle “yardım”
olarak adlandırılacaktır) kendi vatandaşlarıyla aynı şekilde ve aynı koşullar altında yararlandırmayı taahhüt
eder.
Madde: 2
a) “Yardım”, “Vatandaş”, “Ülke” ve “Menşe Devleti” terimlerinin bu Sözleşme bakımından, anlamları aşağıdadır:
i)
“Yardım” terimi Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinin herhangi bir bölümünde yürürlükte bulunan
mevzuatın öngördüğü harp malûlleri ile işgalden zarar görenlere ödenen emekli ödenekleri ve
yardımlar hariç, yeterli geçim imkanlarından mahrum kişilere geçim ve bakım olanağı sağlamak
amacıyla yapılan her çeşit yardımı ifade eder.
ii) Sözleşen Taraflardan birinin “vatandaşı” veya “ülkesi” terimleri, söz konusu Tarafın, diğer Sözleşen Taraflara iletilmek üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne yönelteceği beyanda bu terimlere
atfettiği anlamı ifade eder. Bununla birlikte, ıskat dışı yollarla bir Devletin vatandaşlığını kaybederek vatansız kalmış kişiler, yeni bir uyrukluk kazanıncaya kadar söz konusu Devletin vatandaşı
addedilir.
iii) “Menşe Devleti” terimi, bu Sözleşme hükümlerinden yararlanacak kişinin vatandaşı olduğu Devleti
ifade eder.
b) Sözleşen Tarafların bu Sözleşmenin uygulanacağı ülkelerinde yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmelikler ile Sözleşen Taraflarca ileri sürülen çekinceler I ve II sayılı Eklerde belirtilmiştir.
Madde: 3
İlgili kişinin uyrukluğu, menşe Devleti mevzuatının bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca kanıtlanır.
Madde: 4
Sözleşen Taraflardan birinin vatandaşına yapılan yardım giderleri, yardımı yapan Sözleşen Tarafça karşılanır.
Madde: 5
Sözleşen Taraflar, gerek yardım görene karşı nakdî bir taahhüt altına girmiş üçüncü şahıslardan, gerek ilgilinin bakımını sağlamakla yükümlü kişilerden toplam yardım giderlerinin tahsil edilmesini kolaylaştırmak
için, mevzuatları müsaade ettiği ölçüde, karşılıklı olarak tavassutta bulunmayı taahhüt ederler.
BÖLÜM II
Vatana iade
Madde: 6
a) Sözleşen Taraflar, ülkelerinde kanuna uygun olarak ikamet eden diğer Sözleşen Tarafların vatandaşlarını, sadece ilgilinin yardıma muhtaç bulunması nedeniyle vatanlarına iade edemezler.
b) Buz Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, yukarıdaki paragrafta belirtilenden başka bir sebeple sınır dışı
etme hakkına halel getirmez.
Madde: 7
a) Sözleşen Taraflar, aşağıda belirtilen şartlar mevcut ise, bu Sözleşmenin 6. maddesinin (a) paragrafı
hükmünü göz önüne almaksızın, diğer Sözleşen Tarafların ülkelerinde mukim vatandaşlarını vatanlarına iade edebilirler.
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i)

İlgili 55 yaşını doldurmadan söz konusu Sözleşen Taraf ülkesine gelmiş olduğu takdirde en az beş
yıldan beri, bu yaştan sonra geldiği takdirde en az on yıldan beri o ülkede sürekli olarak ikamet
etmemişse,
ii) Sağlık durumu yolculuğa elverişli ise,
iii) İkamet ettiği ülkeye kendisini bağlayan sıkı bağlar yoksa
b) Sözleşen Taraflar vatana iade yoluna büyük bit teenniyle ve insanî sebepler bunu engellemediği takdirde başvurmayı kabul ederler.
c) Sözleşen Taraflar, aynı anlayışla, yardımdan yararlanan bir kimseyi vatana iade ettikleri takdirde, varsa
eşinin ve çocuklarının kendisine refakat edebilmeleri için her türlü kolaylığı göstermeyi kabul ederler.
Madde: 8
a) 7. maddede hükümleri uyarınca bir kimseyi iade eden Sözleşen Taraf, bu kimsenin iade edildiği ülke
sınırlarına kadar iade masraflarını yüklenir.
b) Sözleşen Taraflardan her biri 7. madde hükümleri uyarınca iade olunan vatandaşlarını kabul etmeyi
taahhüt eder.
c) Sözleşen Taraflardan her biri, 7. madde uyarınca iade olunan kişilerin ülkesinden geçmesine izin vermeyi taahhüt eder.
Madde: 9
Yardım gören kişinin vatandaşı olduğu iddia ettiği Devlet bu iddiayı kabul etmediği takdirde, bununla ilgili
delilleri söz konusu kişinin ikamet ettiği Devlete 30 gün içinde veya, bu süre zarfında imkân bulamazsa,
mümkün olan en kısa zamanda sunmak zorunluluğundadır.
Madde: 10
a) Vatana iade kararlaştırıldığı takdirde, menşe Devletinin diplomatik makamları veya konsoloslukları,
mümkünse üç hafta önceden, vatandaşlarının iadesinden haberdar kılınır.
b) Transit ülkenin veya ülkelerin makamları durumdan Menşe Devleti makamları tarafından haberdar
edilirler.
c) İade olunan kişilerin teslim edileceği yer ikametgah Devleti ile menşe Devleti yetkili makamları tarafından kararlaştırılır.
BÖLÜM: III
İkametgâh
Madde: 11
a) Bu Sözleşme bakımından, yabancı uyruklu bir kişinin Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde ikameti, ilgili geçerli bir ikamet müsaadesine ya da söz konusu ülke mevzuatında öngörülen ve ülkede oturmasına izin veren bir başka belgeye sahip bulunduğu sürece kanuna uygun addedilir. İkamet müsaadesinin
yenilenmemesi yalnız ilgilinin hatasından ileri gelmekte ise, yardımdan yararlanma hakkını etkilemez.
b) Bir erteleme kararı bulunmadığı takdirde, ilgili aleyhine sınır dışı etme kararının alındığı tarihten itibaren ikamet gayrı kanuni addedilir.
Madde: 12
7. Maddede yer alan ikamet süresinin başlangıç tarihi her ülkede, aksi kanıtlanmadıkça idari inceleme
sonucundan elde edilen delillere ya da Ek III’te belirtilen veya her ülkenin mevzuatına göre ikameti kanıtlayan belgelere dayanılarak tespit edilir.
Madde: 13
a) İkametin sürekliliği, ikamet edilen ülkede kullanılan bütün ispat vasıtaları ve özellikle, bir mesleki faaliyete dair deliller ya da kira makbuzları ile kanıtlanabilir.
b) i) Sınır dışı edilme veya vatana iade sonucu olmadıkça, üç aydan kısa gaybubet hallerinde ikamet
sürekli addedilir.
ii) Altı ay veya daha uzun gaybubetler ikametin sürekliliğini keserler.
iii) Üç ay ile altı ay arasında bir gaybubetin ikametin sürekliliğini kesip kesmediğini tayin etmek için,
ilgilinin ikamet ettiği ülkeye geri dönme niyetini ve gaybubeti sırasında bu ülkeyle bağlarını ne
ölçüde sürdürdüğünü incelemek gerekir.
iv) İkamet edilen ülke gemilerinde hizmet, ikametin sürekliliğini kesmez. Diğer gemilerdeki hizmetler bu maddenin (i) ila (iii) bentlerindeki hükümlere tabidir.
Madde: 14
Ağır hastalık hallerindeki tıbbi tedaviler ile kısa süreli tedaviler dışında ilgilinin EK I de yer alan hükümlerin
uygulanması sonucu kamu makamlarından yardım gördüğü süreler, ikamet süresinin hesaplanmasında
göz önüne alınmaz.
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BÖLÜM: IV
Çeşitli Hükümler
Madde: 15
Sözleşen Tarafların idari ve diplomatik makamları ile konsoloslukları, bu Sözleşme’nin uygulanması için
birbirlerine karşılıklı olarak her türlü yardımı yapacaklardır.
Madde: 16
a) Sözleşen Taraflar Ek I ve Ek III’ün muhtevasını etkileyebilecek yasa ve yönetmelik değişikliklerinden
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne bilgi vereceklerdir.
b) Sözleşen Taraflardan her biri, Ek I’de yer almayan her yeni yasa veya yönetmeliği Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri’ne bildirecektir. Bu bildiri sırasında Sözleşen Taraf, yeni yasa veya yönetmeliğin diğer
Sözleşen Tarafların vatandaşlarına uygulanması konusunda çekinceler ileri sürebilir.
c) Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, (a) ve (b) paragrafları uyarınca aldığı bilgileri diğer Sözleşen Taraflara
iletecektir.
Madde: 17
Sözleşen Taraflar, bu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden önce yapmakta oldukları yardımlar konusunda
ikili Sözleşme larla geçici hükümler koyabilirler.
Madde: 18
Bu Sözleşme hükümleri ulusal mevzuatlarla ikili veya çok taraflı Sözleşme ların, hak sahiplerinin daha
lehinde olan hükümlerine halet getirmez.
Madde: 19
I, II ve III sayılı Ekler, bu Sözleşme nın bölünmez parçalarını teşkil ederler.
Madde: 20
a) Sözleşen Tarafların yetkili makamları, bu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıkları müzakere yoluyla çözümlemeye gayret edeceklerdir.
b) Üç ay zarfında bu yolla bir çözüme varılmadığı takdirde, uyuşmazlık, teşekkül tarzı ve usul kuralları
ilgili Sözleşen Taraflarca tespit olunacak bir hakem heyeti önüne getirilecektir. Yeni bir üç aylık süre
zarfında bu konuda bir Sözleşme ya varılamadığı takdirde, uyuşmazlık taraflardan birinin talebi üzerine
Uluslar arası Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecek bir hakeme sunulacaktır. Bu durumda, başkan
uyuşmazlığa taraf olan Devletlerden birinin vatandaşı ise bu görev başkan yardımcısına veya uyuşmazlığa taraf olan Devletlerin vatandaşı bulunmayan en kıdemli hakime verilir.
c) Hakem veya hakem heyeti bu Sözleşme’nin ilkelerine ve ruhuna uygun şekilde karar verecektir. Karar
nihai ve bağlayıcı olacaktır.
Madde: 21
a) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey üyesi olmayan Devletleri bu Sözleşme’ye katılmaya davet
edebilir.
b) Bu yolda katılma, tevdi edildiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecek bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii ile gerçekleşir.
c) Bu madde uyarınca tevdi olunan her katılma belgesine, ilgili Devlet hükümeti bu Sözleşmeyi imzalamış
olsa idi I ve III sayılı eklerde bulunacak olan bilgileri havi bir bildiri eklenecektir.
d) Sözleşme’nin uygulanması bakımından, bu maddenin (c) paragrafı uyarınca verilen bilgiler, ilgili Devlet
hükümeti Sözleşme’yi imzalamış olsa idi söz konusu bilgilerin yer almış bulunacağı Ek’in bir parçası
addedilecektir.
Madde: 22
a) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konsey üyesi olmayan Devletleri bu Sözleşme’ye katılmaya davet
edebilir.
b) Bu yolda katılma, tevdi edildiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecek bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii ile gerçekleşir.
c) Bu madde uyarınca tevdi olunan her katılma belgesine, ilgili Devlet hükümeti bu Sözleşme’yi imzalamış olsa idi I ve III sayılı Eklerde bulunacak olan bilgileri havi bir bildiri eklenecektir.
d) Sözleşme’nin uygulanması bakımından, bu maddenin (c) paragrafı uyarınca verilen bilgiler, ilgili Devlet
hükümeti Sözleşme’yi imzalamış olsa idi söz konusu bilgilerin yer almış bulunacağı Ek’in bir parçası
addedilir.
Madde: 23
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,
a) Bu sözleşme’nin yürürlüğe giriş tarihini ve onaylayan ülkelerin adlarını,
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b) 22. madde uyarınca tevdii edilen katılma belgeleri ile beraberindeki bilgileri,
c) 24. madde uyarınca aldığı bildirileri ve bunun hüküm ifade edecekleri tarihleri,
Konsey üyelerine bildirecektir.
Madde: 24
Bu sözleşme 21. maddenin (b) paragrafı uyarınca yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki yıllık bir süre
için alıkonulmuştur. Daha sonra Sözleşme gerek ilk iki yıllık sürenin gerek müteakip birer yıllık sürelerin
hitaminden en az 6 ay önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne gönderecekleri bir ihbarla Sözleşme’yi fesetmeyen Taraflar için yıldan yıla yürürlükte kalacaktır. Fesih ihbarı, ilgili olduğu sürenin hitamnda hüküm
ifade edecektir.
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanla, bu Sözleşme’yi
imzalamamışlardır.
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 11 Aralık 1953 tarihinde Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter
imzalayan Devletlere bu sözleşmenin onaylanmış birer örneğini iletecektir.
EK I
Sözleşmenin Birinci Maddesinde Atıf Yapılan
Yardım Mevzuatı
BELÇİKA:
16 Haziran 1920 ve 8 Haziran 1945 tarihli Kanunlarla değiştirilen 27 Kasım 1891 tarihli Kanunlar ile 8 Haziran 1945 Kanunuyla değiştirilen 10 Mart 1925 tarihli Kamu Yardımları Kanunu
DANİMARKA:
20 Mayıs 1933 tarihli Kamu Yardımları Kanunu ile ikinci kısım bölüm 130. fıkra 1 numara (1) den (3) e
kadar: IIIncü kısım: IVncü kısım. 247 den 249 a kadar olan bölümler hariç olmak üzere müteakip değişiklikleri.
FRANSA:
1) Çocuklara yardım:
•
Çocuklara yardım hakkında 15 Nisan 1943 tarihli Kanun.
•
Anormal çocuklarla manevi tehlikede bulunan küçüklerin eğitimi ve bakımı için yapılan masrafların
hususi müesseselere ödenmesine mütedair 5 Temmuz 1944 tarihli kanun.
2) Aileye yardım:
•
29 Temmuz 1939 tarihli kararname ile 8 Kasım 1951 tarihli kararname.
3) Reşitlere yardım:
• İhtiyarlara, sakatlara ve tedavisi kabul olmayanlara yardım hakkında 14 Temmuz 1905 tarihli kanun.
• Körlere ve sakatlara yardım hakkında 2 Ağustos 1949 tarihli Kanun (Yardımla ilgili hükümler)
• 24 Mayıs 1951 tarihli Kanunun kira yükselmelerinin telafisi için verilen ödenek hakkındaki 74ncü
maddesi
• Hayır müesseseleri hakkında 27 Kasım 1796 tarihli Kanun
• Askeri ödeneklere müteallik 31 Mart 1928 tarihli Kanunun 24 maddesi
4) Parasız tıbbi Yardım
• Veremle savaş hakkında 31 Ekim 1945 tarihli Yönetmelik
• Akılca malullüğü bulunanlar hakkında 30 Haziran 1838 tarihli Kanun
YUNANİSTAN:
Yunanistan mevzuatı umumi yardım hükümlerini ihtiyaç sahipleri için öngörmüştür. 11 Haziran 1945 tarihli Kraliyet Kararnamesi hükümleri gereğince “Sosyal yardım tedbirleri Bakanlığının” yetkili servislerince
verilmiş “Muhtaçlık vesikası” sahipleri muhtaç telakki olunurlar.
a) Çocuklara yardım:
i) Süt yardımı: Ticaret Bakanlığının 10/12/1951 tarihli ve 267 406 / 1961 tarihli sirküleri.
Süt yardımları iki yaşına kadar olan çocuklara bedava, ikiden altı yaşına kadar olan çocuklar için
indirimlidir.
ii) Baba himayesinden mahrum çocuklara nakdi yardım. Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığının 1950
tarihli ve 100.000 sayılı sirküleri. Ailenin ihtiyaç derecesine ve himaye görecek fertlerin sayısına
göre değişir.
iii) Gudde Enfeksiyonu’ndan (aderopathie) muzdarip çocukların Prevantoryumlara parasız girebilmeleri: Sosyal Yardım tedbirleri Bakanlığının 10/1/1952 tarihli ve 817/7338 tarihli sirküleri
iv) “Milli” satıfatını taşıyan yetimhanelere parasız giriş: Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığı’nın 1951
tarihli ve 85, 216 sayılı sirküleri. Giriş yetimin ihtiyaç derecesine ve umumi durumuna göre tayin
edilen bir öncelik kaidesine göre olur.
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b) Reşitlere yardım:
i) Sosyal Yardım Tedbirleri Bakanlığı’nın 14/11/1947 tarihli ve 104. 105. sayılı sirküleri.
Tıbbi yardım muhtaçlara yapılır. Sıhhat bürolarınca eczai maddelerin bedava temin edilmesini ve hastanelerde bedava tıbbi tedaviyi ihtiva eder.
ii) Nakil masrafları muafiyeti: Deniz Ticareti Bakanlığı’nın 7/3/1950 tarihli ve 14931 sayılı sirküleri.
Yunan sahillerinde seyreden Yunan gemilerinde muhtaç kimselere bir miktar yer ayrılmıştır.
iii) Serbest bırakılan mahkumların yerlerine dönmeleri için nakil masrafları muafiyeti:
Adalet, Maliye, Ulaştırma ve Deniz Ticareti Bakanlıklarının 7/5/1952 tarihli ve 59 sayılı sirküleri.
iv) Adliye masrafları muafiyeti: Hukuk mahkemeleri usulü kanununun
220 – 224 üncü maddeleri.
Bu muafiyet mutekabiliyet esasına göre yabancılara da tanınır.
İZLANDA:
Sosyal Yardım hakkında 5 Haziran 1947 tarihli 80 numaralı kanun.
İRLANDA:
- 1920 tarihli körlere yardım kanunu
- 1939 tarihli umumi yardım kanunu
- 1945 tarihli akıl tedavisi kanunu
İTALYA:
Yabancıların İtalya’da ikametini tedvir eden
a) 18 Haziran 1931 tarihli 733 sayılı toplu amme intizamı kanunlarının müteakip maddeleri.
b) Amme yardım ve hayır müesseseleri hakkında 17 Temmuz 1890 tarihli ve 6972 numaralı kanunun 76
ve 77 inci maddeleri ve 5 Şubat 1891 tarihli 99 numaralı İdari Talimatnamenin maluller ve muhtaçlar
için 112 ve 116 ncı maddeleri.
c) 14 Şubat 1904 tarihli 36 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi ve 16 Ağustos 1909 tarihli ve 615 sayılı
Talimatnamenin akıl hastaları için 55, 56, 75, 76 ve 77 nci maddeleri.
d) Harp malullerine Yardım Bakanlığı’nın yetkileri ve teşkilatı hakkında 31 Haziran 1945 tarihli ve 425
numaralı Kanun kararname.
LÜKSEMBURG:
- Yardım evleri hakkında 28 Mayıs 1897 tarihli Kanun
- Körlerle sağır ve dilsizlerin eğitimini mecburi kılan 7 Ağustos 1953 tarihli Kanun.
HOLLANDA:
Umumi yardım teşkilatlanması hakkında 27 Nisan 1912 tarihli kanun.
NORVEÇ:
Amme yardımı hakkında 19 Mayıs 1900 tarihli karar.
SAAR:
- 13 Şubat 1924 tarihli yardım nizamnamesi
- Devletin umumi yardım şartlarına, şekline, şümulüne, mütedair 1 Ağustos 1933 tarihli ana prensibleri.
- Yardım emirnamesinin tatbikatına mütedair 30 Mayıs 1922 tarihli Prusya emirnamesi.
- Gençliğe Sosyal Yardım hakkında 9 Haziran 1922 tarihli kanun.
İSVEÇ:
14 Haziran 1918 tarihli umumi yardım kanunu
- 6 Haziran 1924 tarihli çocuklara bakım kanununun 29uncu paragrafı
- Aile meskenleri ve yakıt ödenekleri hakkında 30 Haziran 1948 tarihli emirname.
TÜRKİYE:
- Umum Hıfzısıhha Kanununun 72, 72-2, 99, 105, 117 ve 156ncı maddeleri
- Sıtma ile mücadeleye dair 4871 numaralı kanunun 4 ncü maddesi.
- 305 sayılı kanun
- Hastaneler talimatnamesinin 4/3 ve 5nci maddeleri
- Okul aile birlikleri talimatnamesi
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI:
a) Büyük Britanya
1948 tarihli Milli Yardım Kanunu
Milli sıhhat servisi kanunu, 1946’dan 1952’ye
Milli sıhhat servisi kanunu (İskoçya), 1947’den 1952’ye
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b) Kuzey İrlanda
1948 ve 1951 tarihli Kuzey İrlanda için Milli Yardım Kanunları
1948 tarihli içtimai yardım tedbirleri servisi Kanunu (Kuzey İrlanda)
Sıhhi Servis Kanunları (Kuzey İrlanda), 1948’den 1952’ye
Umum Hıfzısıhha Kanunu (Verem) (Kuzey İrlanda), 1946
EK II
Akit Taraflarca Öne Sürülen İhtirazı Kayıtlar
1) Federal Almanya Hükümeti aşağıdaki ihtirazı kaydı öne sürmüştür:
“Ek (1) de anılan Alman Mevzuatının bir kimseye iş kurma veya yani bir mesleğe başlama imkanları
vermek üzere veyahutta mesleki öğretim gayesiyle hususi para yardımı yapılmasını veya öğretime tabi
tutulmasını öngörmesi halinde ve bu yardımlar işbu Sözleşme ile öngörülen yardımın tatbik alanını
aştığı takdirde Federal Almanya Hükümeti bu hususi para yardımını diğer Akit Taraf vatandaşlarına
yapabilir, fakat bunu yapmağa mecbur tutulamaz.”
2) Lüksemburg hükümeti aşağıdaki ihtirazı kaydı öne sürmüştür:
“18nci madde hükümlerine halel getirmeden, Lüksemburg Hükümeti Sözleşme yı 7nci maddedeki hükümler bakımından 10 senelik bir asgari ikametgah şartına bağlayarak tatbik etmek hakkını mahfuz
tutar.”
3) Birleşik Krallık Hükümeti aşağıdaki ihtirazı kaydı öne sürmüştür:
“Majesteleri Hükümeti 7nci madde hükümleri tatbikatı neticesinde iade edilmesi kabil fakat iadeleri
için öngörülen kolaylıklardan istifade etmeyen (menşe memleketleri hududuna kadar parasız seyahat
dahil) şahıslar hakkında birinci maddeden doğan mükellefiyetlerden kaçınma hakkını mahfuz tutar.”
EK III
Sözleşmenin 11 nci Maddesinde Anılan İkamete Beyyine Teşkil
Edecek Belgelerin Listesi
BELÇİKA:
Yabancı hüviyet kartı veya yabancı kütüğü kaydının sureti veya nüfus kütüğünün kayıt sureti.
DANİMARKA:
Yabancı kütüğünün veya nüfus kütüğünün kayıt sureti.
FRANSA:
Yabancı İkamet Kartı.
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ:
Pasaport kaydı veya yabancılar kütüğü kayıt sureti.
YUNANİSTAN:
Umumiyetle pasaport yabancılık durumunu tespit eden vesikadır. Yerleşmek niyetinde gelen yabancılara
geliş tarihlerinden itibaren bir ay sonra yabancılar servisince hüviyet kartı verilir. Diğer bütün haller için
yabancılar bir ikamet müsaadesini hamil olurlar.
İZLANDA:
Muhaceret bürosu kütükleri kayıtlarına uygun olarak hazırlanan belge ile sayım kütüklerine uygun olarak
çıkarılan belge.
İRLANDA:
Adalet Bakanlığı’nca pasaportlar veya seyahat belgeleri üzerine verilecek şerh ile polis kütüklerine kayıt,
işbu şerhler polisçe tasdik edilecektir.
İTALYA:
Usulüne uygun hazırlanmış bir veya birden fazla hüsnühal kağıdı dahil başka belgelerle tamamlanmış
medeni hal belgesi.
LÜKSEMBURG:
Yabancı hüviyet kartı.
HOLLANDA:
Yabancılar kütüğü veya nüfus kütüğü kayıt sureti.
NORVEÇ:
Yabancılar kütüğü kayıt sureti.
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SAAR:
İkametgahın hukuki tespiti.
Saar B Kimlik Kartı.
Polise verilen beyannamenin sureti.
İSVEÇ:
Pasaport veya yabancılar milli bürosu kayıtlar sureti.
TÜRKİYE:
Yabancılar için ikamet müsaadesi.
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI:
Yabancılar merkez bürosu kayıtlarının sureti veya yabancının pasaportu veya seyahat belgesi üzerindeki
kayıt.
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SOSYAL VE TIBBİ YARDIM AVRUPA
SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL

Bu protokolü imzalayan Avrupa Konseyi’ne üye Hükümetler,
11 Aralık 1953 tarihine Paris’te imzalanan Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa Sözleşmesi (aşağıda “Yardım
Sözleşmesi” diye adlandırılmıştır) hükümlerini gözönünde tutarak,
28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre’de imzalanan Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme (aşağıda “Cenevre Sözleşmesi” diye adlandırılmıştır) hükümlerini gözönünde tutarak,
Yardım Sözleşmesinin hükümlerini Cenevre Sözleşmesi’nde tanımlanan mültecilere de teşmil etmek
arzusuyla,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.
Madde: 1
Sözleşen taraflardan her biri Cenevre Sözleşmesi’ni imzaladığı veya onayladığı sırada anılan Sözleşmenin
1. maddesinin B paragrafında belirtilen kavramlardan hangisini kabul ettiğini beyan etmemişse imza, onay
ya da katılma sırasında bu Protokol çerçevesindeki vecibeleri bakımından bu hususun tasrih edilmesi şartıyla, bu Protokol’da kullanılan “mülteci” terimi Cenevre Sözleşmesi’nin 1. maddesinde atfedilen manayı
taşır.
Madde: 2
Yardım Sözleşmesinin 1. bölüm hükümleri, bu Sözleşmeye taraf olan Devletlerin vatandaşları için öngörülen şartlar dairesinde mültecilere de uygulanır.
Madde: 3
I) Yardım Sözleşmesinin 2. bölüm hükümleri mültecilere uygulanmayacaktır.
II) Cenevre Sözleşmesinin 1. maddesinin C paragrafı uyarınca anılan Sözleşme hükümlerinden artık yararlanamayan kişiler için Yardım Sözleşmesinin 7. maddesinin 1 (a) paragrafında belirtilen vatana
iadeye ilişkin ikamet süresi, mültecilerin bu hükümlerden yararlanmasının sona erdiği tarihten itibaren
işlemeye başlar.
Madde: 4
Sözleşen Taraflar arasında bu Protokolün 1, 2 ve 3. maddeleri Yardım Sözleşmesine ek maddeler olarak
telakki edilerek anılan Sözleşme’nin diğer hükümleri buna göre uyarlanacaktır.
Madde: 5
1) Bu Protokol, Yardım Sözleşmesinin imzalayan Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Protokol
onaylanacaktır.
2) Yardım Sözleşmesine katılan her Devlet bu Protokol’a da katılabilir.
3) Bu Protokol, ikinci onay belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
4) Daha sonra onaylanan veya katılan Devletler bakımından Protokol, onay veya katılma belgesini tevdi
ettiği ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
5) Bu protokolün onay ve katılma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi olunacaktır. Genel
Sekreter, onaylayan ve katılan Devletlerin adlarını, Avrupa Konseyi üyelerine ve Protokola katılmış
bulunan diğer Devletlere bildirilecektir.
Avrupa Konseyi, arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 11 Aralık 1953 tarihinde Paris’te düzenlenmiştir. Genel
Sekreter imzalayan Devletlere bu Sözleşme’nin onaylanmış birer örneğini iletecektir.
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GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ
HAKKINDA
AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Bu Belgeye imza koymuş olan Avrupa Konseyi üyesi devletler;
Avrupa Konseyi’nin amacının, üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak, bunu yaparken de ortak
hedefleri olan ülkü ve ilkelerin korunmasını sağlamak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak
ekonomik ve toplumsal gelişimlerini sağlamak ereğin göz önünde tutarak,
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları olan göçmen işçilerin hukuki statülerinin, tüm yaşama ve
çalışma koşulları açısından, işçi alan ülkelerin vatandaşlarının tabi tutulduktan statü düzeyinden daha düşük düzeyde olmayacak biçimde düzenlenmenin sağlanması gereğini dikkate alır,
Göçmen işçilerin ve aileleri bireylerinin sosyal ilerlemesini kolaylaştırmayı çözümlemek için,
Üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarına, Avrupa Konseyi Statüsü aracılığıyla üye ülkeler arasında sağlanan sıkı işbirliği ilkeleri ışığında verilen haklar ve öncelikleri onaylayarak
Aşağıdaki hususlarda Sözleşme ya varmışlardır.
BÖLÜM I
Madde 1
Tanım
1) Bu Sözleşmede kullanılan “Göçmen İşçi” terimi, Akit taraflardan biri tarafından, ülkesinde, ücretli bir
iş görmek üzere yerleşmesine izin verilmiş olan diğer Akit ülkenin yurttaşlarını anlatır.
2) Bu Sözleşme aşağıdaki kişileri kapsamına almaz:
a) Sınır işçileri
b) Sanatçılar, kısa süreler için tutulmuş diğer gösteri elemanları ve sporcular ile serbest meslek sahipleri,
c) Deniz adamları,
d) Staj yapanlar,
e) Mevsimlik işçiler, (Mevsimlik işçiler, bir akit taraf ülkesinde mevsim özellikleri dolayısıyla istihdam
edilmiş belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına göre iş verilmiş diğer bir akit
taraf vatandaşlarıdır.)
f) Bir akit tarafın kendi ülkesi dışında üstlendiği ve tescil ettirdiği merkezden yürüttüğü belli bir iş
için istihdam ettiği diğer akit taraflar vatandaşları olan işçiler.
BÖLÜM II
Madde 2
İşe Alma Biçimleri
1) İşe alınmak için göçmen işçi istekleri isim vererek veya isimsiz olarak yapılabilir. İsimsiz istekler varsa,
gönderen ülkede resmi işçi bulma makamlarına, olanak bulunuyorsa alan ülkedeki resmi makamlar
aracılığıyla yapılacaktır.
2) İşe alınmada, bu işlemler resmi makamlarca yürütülüyorsa İdari giderler, tanıtma ve yerleştirme harcamaları göçmen işçi adayına yüklenmeyecektir.
Madde 3
Sağlık muayenesi ve meslek testi
1) Göçmen işçi adayları işe alınma için sağlık muayenesi ve meslek testinden geçirilebilir.
2) Sağlık muayenesi ve meslek testi, göçmen işçi adayının beden ve zihin yönünden işe elverişli olup
olmadığını, önerilen işe teknik açıdan yeterli bulunup bulunmadığını saptamak ve sağlık durumunun
kamu sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak amacıyla yapılır.
3) Sağlık muayenesi ve meslek testine ilişkin harcamaların geri ödenmesi düzenlemeleri, olanak bulduğunda ikili Sözleşme lar kapsamında alınmakla, bu tür harcamaların göçmen işçi adayına yüklenmemesi sağlanmalıdır.
4) İşveren istemesi halinin dışında, kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi, sahtecilik durumu ortaya çıkmadıkça, meslek testine tabi tutulmayacaktır.
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Madde 4
Çıkış Hakkı-Giriş Hakkı-İdari Formaliteler
1) Her Akit taraf, göçmen işçiler için aşağıdaki hakları sağlamaya güvence verecektir:
a) Uyruğu olduğu Akit taraf ülkesinden çıkış hakkı.
b) Çalışmalarına izin verildikten ve gerekli belgelerini aldıktan sonra, ücretli iş aldığı Akit taraf ülkesine giriş hakkı
2) Bu haklar, mevzuat gereğince yapılmış, ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı ve ahlakı açısından
gerekli kısıtlamalara bağlı tutulabilir.
3) Göçmen işçi ve göç için gerekli belgeler, olabildiği ölçüde ücretten bağışık olacak, ya da idari giderler
toplamını aşmaya bir miktar ödemeyle verilecektir.
Madde 5
İş Sözleşmesine İlişkin Yöntem ve Formaliteler
İşe alınması kabul edilen her göçmen işçiye, gideceği ülkeye hareketinden önce, iş sözleşmesi veya
kesin iş önerisini içeren bir belge verilecektir. Bunlar, gönderen ve kabul eden ülkelerde geçerli dil veya
dillerde yazılmış olmalıdır.
İşe alınma işlemi resmi bir makamca veya resmen tanınmış bir istihdam kurumunca yapılıyorsa, belgenin hem gönderen hem de kabul eden ülkelerin en az bir resmi dilinde yazılmış olması zorunludur.
Madde 6
Bilgi Verme
1) Akit taraflar göçmen işçi adayları için şu bilgileri sağlayacak ve birbirlerine vereceklerdir;
Konutlar, aile birleşimlerinin ne zamanlar, hangi koşullarda yapılabileceği, işin yapısı, ilk iş sözleşmesinin süresi bitiminde yeni sözleşme olanakları, çalışma ve yaşam koşulları (hayat pahalılığı dahil), tazminatlar, sosyal güvenlik, barınma, beslenme, tasarrufların gönderilmesi, yolculuk ve ücretlerden yapılan
sosyal bakım, sosyal güvenlik, vergiler ve diğer kesintiler için işçilerin katkıları, ayrıca kabul eden ülkedeki
kültürel ve dini koşullar hakkında da bilgi sağlanabilir.
2) İşçi alımı, kabul eden devletin resmi kanalıyla yapılıyorsa yukarıda sözü edilen bilgiler, işçinin ülkesinden hareketinden önce, onun anladığı bir dilde kendisine verilmeli ve gerçekler olduğu gibi anlatılarak
bir karara varmasına olanak hazırlanmalıdır. Bu bilgilerin işçinin anlayacağı dile çevirisi yapılması gerekiyorsa, genel kural olarak, bunu gönderen ülke yapacaktır.
3) Her akit taraf, göçmen alma ve gönderme işlerinde yanıltıcı propagandayı önlemek için gerekli tedbirleri almayı üstlenir.
Madde 7
Yolculuk
1) Her Akit taraf, toplu resmi işçi almalarda, kabul eden ülkeye yapılan yolculuk giderlerinin göçmen işçiye verdirilmemesini sağlamayı üstlenir. Ödemelerin nasıl yapılacağı ikili Sözleşme larla öngörülecektir.
Sözleşme lardaki önlemler, aileler ve bireysel gidişleri de kapsayacak genişlikte tutulabilir.
2) Göçmen işçiler ve aileleri, işçi alan bir ülkeye giderken veya dönüşte, yolda Akit taraflardan başka
ülkenin topraklarından transit geçmek durumunda iseler, toprağından geçilen devlet makamları yolculuğun kolaylaştırılması ve idari gecikme ve güçlüklerin önlenmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.
3) Akit taraflar, işçi alan ülkeye girişte, gönderen ülkeye kesin dönüşte veya transitte, aşağıdaki hususlarda, ithalat vergi ve resimlerinden bağışıklık sağlayacaklardır.
a) Göçmen işçilerin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kişisel eşyaları ve taşınabilir
malları.
b) Mesleğinin icrası için gerekli, makul miktarda, el aletleri ve taşınabilir cihazlar.
Sözü geçen bağışıklıklar, ilgili devletin yasa ve tüzük hükümleri uyarınca tanınacaktır.

BÖLÜM III
Madde 8
Çalışma İzni
1) Her Akit ülke, bu Sözleşmede öngörülen koşullarla, ücretli bir işte çalışmak için topraklarına girmesine
izin verdiği göçmen işçi için (bu belgeye gerek görülmediği haller hariç) Çalışma İzni verilecek veya
eski iznin süresini uzatacaktır.
2) Ancak, ilk kez verilen bir çalışma izniyle, kural olarak, aynı işçiyi, aynı işveren veya aynı işyerine bir
yıldan fazla süre için bağlanmış sayılmaz.
3) Çalışma izninin uzatılması o günkü istihdam durumunun elverdiği ölçüde, en az bir yıllık olarak yapılması kural olarak kabul edilmelidir.
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Madde 9
Oturma İzni
1) Ulusal mevzuat hükümlerince gerekliyse her Akit taraf, bu Sözleşmede belirtilen koşullarla ülkesinde
ücretli işe girmeye hak tanına göçmen işçilere oturma izni verecektir.
2) Oturma izni ulusal mevzuat hükümleri uyarınca verilecek ve uzatma gerekliyse, kural olarak, çalışma
izninin süresi kadar uzatılacaktır. Çalışma izni süreyle bağlı değilse, ve oturma izni gerekliyse kural
olarak verilecek ve en az bir yıl süreyle yenilenecektir. Bu iznin verilmesi ücretsiz olacak, veya ancak
idari giderleri kapsayan bir miktara tabi olacaktır.
3) Bu madde hükümleri, işbu Sözleşme’nin 12nci maddesi uyarınca göçmen işçinin yanında olması kabul
edilen aile bireyler için de uygulanır.
4) Bir göçmen işçi, hastalık, kaza veya iradesi dışında bir nedenle çalışmaz durumdaysa ve bu durum yetkili makamlarca onaylanmışsa, kendisinin bu Sözleşme’nin 25 inci maddesinin uygulanması amacıyla,
kabul eden ülkede 5 aydan az olmayan bir süre kalması için izin verilecektir.
5) Yukarıdaki 1 ve 3üncü paragraflar uyarınca verilmiş olan oturma izni, aşağıdaki hallerde geri alınabilir.
a) Ulusal güvenli, kamu düzeni ve ahlak sebepleri,
b) Kamu sağlığının korunması için resmi sağlık yetkililerince alması gerektiği söylenen önlemleri,
sonucun ne olacağı kendisine bildirildiği halde almamakta direnirse,
c) İznin geçerli olması için yerine getirilmesi gerekli bir temel koşulu yerine getirmezse,
Her Akit Taraf, oturma izninin geri alınması halinde, göçmen işçinin, o ülkenin usulüne ve yasalarına
uygun olarak yargı organlarına veya idari makamlarına başvurma hakkı tanımayı sağlamayı üstlenir.
Madde 10
Kabul
1) Kabul eden ülkeye varıştan sonra, yerleşmeleri ve alışmaları için, göçmen işçilere ve ailelerine her türlü
bilgi ve öğüt verilerek, gerekli yardım yapılacaktır.
2) Bu amaçla, göçmen işçiler ve aile bireyleri kabul eden ülkenin sosyal hizmet kurumlarından, kamu
yararına çalışan örgütlerinden ve kendi ülkelerinin konsolosluklarının yardım ve desteklerinden yararlanacaklardır. Ayrıca, göçmen işçiler, o ülkenin işçilerinin aynı koşullarıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu
hizmetlerinden de yararlanacaklardır.
Kabul eden ülke, durum gerektirirse, göçmen işçiler ve ailelerinin uyumunu kolaylaştırmak için özel
sosyal hizmetler sağlamaya çaba harcayacaktır.
3) Akit taraflar, göçmen işçiler ve ailelerinin, inançları uyarınca ibadet özgürlüklerini sağlamakla yükümlüdürler. Akit taraflar, mümkün olan ölçüde, ibadeti kolaylaştıracaklardır.
Madde 11
Bakılmakla yükümlü kimselerin nafaka hakları
1) Göçmen işçilerin Hukuki Statüsü, gönderen ülkede aile ilişkilerinden ana-babalıktan, evlilik ve nişanlılıktan, evlilik dışı doğan çocuklarınki de dahil olmak üzere, bakımla yükümlü olan kimseler için mevcut
nafaka kesintilerinin ödenmesine engel olmamalıdır.
2) Akit taraflar, yukarıda sözü geçen bakım paralarının ödenmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaklar ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen yöntemi mümkün olduğu kadar uygulayacaklardır.
3) 1 nci fıkrada sözü geçen bakım paralarının hak sahiplerine ödenmesi, bu konuda doldurulacak başvuru
formlarını vermek ve toplamak için her Akit devlet, mümkün olduğu kadar ülke çapında tek bir resmi
makamı veya bölgesel bir makamı görevli ve yetkili kılacaktır.
4) Bu madde hükümleri, mevcut olan veya ileride yapılacak ikili veya çok taraflı Sözleşme ları etkilemez.
Madde 12
Aile Birleşimleri
1) Bir Akit taraf ülkesinde usulüne uygun olarak iş bulmuş ve çalışan göçmen işçinin eşi ve kabul eden
devlet mevzuatı uyarınca reşit olmayan evlenmemiş çocukları, göçmen işçinin bakmakta olduğu aile
bireyleri olarak bu Sözleşmenin uygulanmasıyla göçmen işçinin kendisine tanındığı şekilde, kabul eden
devlet ülkesinde, ilgili yasalar ve uluslar arası Sözleşme larda öngörüldüğü üzere göçmen işçinin yanına gelme hakkına sahiptirler. Ancak, bu, göçmen işçinin ailesi için, çalıştığı bölgedeki yerli işçilerin
oturdukları gibi, normal bir konutu bulunmasına bağlıdır. Akit taraflar, aile bireyleri iznini, 12 ayı geçmeyen bir süre içinde verebilirler.
2) Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle bu tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarıda 1 nci fıkrada belirtilen bir aile birleşimlerini, göçmen
işçinin, ailesinin gereksinmelerini karşılayabilecek yeterli ve sürekli kaynakları olması ek koşuluna
bağlayabilir.
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3) Herhangi bir devlet, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu
tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere, yukarıda 1 nci fıkrada belirtilen izin verme yükümlülüğünü
geçici olarak kaldırabilir.
Bu tek yanlı kaldırma (ilga) kararı, bildiride belirtileceği üzere ülkenin bir veya daah fazla kesimleri için
olabilir. Ancak alınan önlemler başka uluslar arası yüklemlerle çelişik olmama koşuluna bağlıdır. Bildiride,
kabul eden devlet açısından, bu yükümlülüğü kaldırmak için geçerli özel nedenler belirtilmelidir.
Bu tek yanlı yükümlülükten sıyrılma durumunu ortaya çıkaran her devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine aldığı önlemler hakkında tam bilgi verecek ve bu önlemlerin en kısa zamanda yayınlanmasını sağlayacaktır. Bu devlet Avrupa Konseyi Genel Sekreterine önlemlerin ne zaman sona ereceği ve Sözleşme
hükümlerinin ne zaman yeniden tam olarak uygulanmaya başlanacağını da bildirecektir.
Bu geçici yükümlülükten sıyrılma durumu, kural olarak, bildirinin Genel Sekretere verilmesinden önce, o
ülkenin söz konusu bölgesinde yerleşmiş göçmen işçilerce yetkili makamlara yapılmış aile birleşimi isteklerini etkilemeyecektir.
Madde 13
Konut
1) Her Akit taraf, konut ve kiralama konularında, göçmen işçilere, yasa ve tüzüklerde öngörülmüş haklarda, kendi yurttaşlarından farksız biçimde davranacaktır.
2) Her Akit taraf, yetkili ulusal makamlarının, ilgili konsolosluklarla da işbirliği yaparak, araştırmalar yürütmeyi ve kendi yurttaşlarına olduğu gibi göçmen işçilere de yerleşme bakımından uygun barınma
standartları oluşturmayı üstlenir.
3) Her Akit taraf, Göçmen işçilerin verecekleri kiralar bakımından kötüye kullanılmasına bu alandaki yasa
ve tüzükler uyarınca engel olmayı üstlenir.
4) Her Akit taraf, yetkili ulusal makamlarının olanakları çerçevesinde göçmen işçilerin konutlarının elverişli olmasını sağlayacaktır.
Madde 14
Ön eğitim-Okul Eğitimi
Meslek Eğitimi ve Yeniden Eğitim
1) Bir Akit tarafın topraklarına resmen kabul edilmiş olan göçmen işçiler ve aile bireyleri, o ülkenin işçileri
ile aynı ilkeler ve aynı koşullarla, genel eğitim, mesleki eğitim ve yeniden eğitim olanaklarına ve ilgili
kurumların genel yönetim ve giriş kurallarına bağlı olarak yüksek eğitim yapmaya hak sahibi olacaklardır.
2) Meslek okullarına ve meslek eğitimi merkezlerine giriş sağlayabilmek için, kabul eden devlet, dilini, ya
da birden çoksa dillerinden birini öğrenmeye yardımcı olacaktır.
3) Yukarıdaki 1 ve 2 nci fıkralarının uygulanması amacıyla burslar verilmesi olanağının aranması, bu
Sözleşmenin 12 nci maddesindeki hükümler uyarınca kabul eden devlet ülkesinde, aileleriyle birlikte
oturan çocuklar için kendi yurttaşlarına tanınan kolaylıklardan yararlandırılması akit ülkelerin değerlendirilmesine bırakılmıştır.
4) İşçilerin gönderen ülkede edindiği daha önceki dereceleri, diplomaları ve meslek başarı belgeleri, ikili
ve çok taraflı Sözleşme lardaki düzenlemeler uyarınca, her Akit ülke tarafından tanınacaktır.
5) İlgili Akitler, meslek eğitimi ve staj programlarını, bu madde anlamı içinde, işçilerin kendi kaynak ülkelerine dönüşteki gereksinmeleri karşılayabilecek biçimde düzenlemeye çaba harcayacaklardır.
Madde 16
Çalışma Koşulları
1) Çalışma koşulları konusunda, işe girmesine izin verilmiş göçmen işçiler, yerel işçilere uygulanan yasa
ve yönetim kuralları, toplu iş sözleşmeleri ve görenekler bakımından onlar kadar esirgeneceklerdir.,
2) Bireysel sözleşmelerle, yukarıdaki paragrafta belirtilen eşitlik ilkesini kaldırmak olanağı yoktur.
Madde 17
Tasarrufların gönderilmesi
1) Akit taraflar, mevzuatta belirtilen düzenlemelere, göçmen işçilerin kazandıklarının ve birktirdiklerinin
tamamını veya bir kısmını göndermek istediğinde transfer izni vereceklerdir.
Bu hüküm, göçmen işçilere ödenen bakım paralarını da kapsar. Bakım paralarının gönderilmesi de engellenmeyecek, zorluk çıkarılmayacaktır.
2) Her Akit taraf, ikili Sözleşme lar veya başka yollarla göçmen işçilere, kabul eden ülkeden ayrıldıklarında, birikmiş paralarını transfer etmeleri için izin verecektir.
Madde 18
Sosyal Güvenlik
1) Her akit tarafı, topraklarındaki göçmen işçilere ve aile bireylerine, sosyal güvenlik alanında ulusal
yasalar ve akit taraflar arasında yapılmış veya yapılacak ikili ya da çok yanlı Sözleşme lar koşullarına
bağlı olarak, kendi yurttaşları ile eşit muamele yapmayı üstlenir.
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2) Akit taraflar, ikili ya da çok yanlı Sözleşme larla göçmen işçilerin ve aile bireylerinin, daha önce başka
ülkelerde edinilmiş haklarının ve kazanılmış istihkaklarının korunmasını güvence altına almaya da çaba
harcayacaklardır.
Madde 19
Sosyal ve Tıbbi yardım
Her akit taraf topraklarında hukuki olarak bulunan göçmen işçilere ve aile bireylerine, uluslar arası Sözleşme lar, özellikle 1953 yılında yapılmış Sosyal ve Tıbbi Yardım hakkında Avrupa Sözleşmesi yükümlülükleri
uyarınca, kendi yurttaşlarına yapmakta olduğu esaslar üzerinden, sosyal ve tıbbi yardım yapmayı üstlenir.
Madde 20
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sanayi hijyeni
1) İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve sanayi hijyeni hususlarında, göçmen işçiler, bulundukları ülkenin yurttaşları ile eşit olarak, yasaların uygulanmasında, toplu sözleşmelerde ve kendilerine özgü durumlarda aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır.
2) Kabul eden ülkede bir iş kazasında sakatlanan veya meslek hastalığına yakalanan göçmen işçi, o ülke
yurttaşlarının yararlandığı ilkelerle eşit olarak mesleki tedaviden yararlanacaktır.
Madde 21
Çalışma Koşullarının Denetlenmesi
Her akit taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını, kendi yurttaşı işçilerinkine eş olarak denetleyecektir.
Bu denetimler, kabul eden ülkenin yetkili organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapılacaktır.
Madde 22
Ölüm
Her akit taraf, öz yasaları veya gereğinde ikili Sözleşme lar çerçevesinde, iş kazaları sonucunda ölen göçmen işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli tüm yardımları sağlayacaktır.
Madde 23
Gelirlerin Vergilendirilmesi
1) Akit taraflar arasında, daha önceden yapılmış veya ilerde yapılacak Çiftçi Vergilendirmeyi önleme Sözleşme larını etkilemeksizin, göçmen işçilerin gelirleri, vergi, harç, rüsum, katkı gibi ne isim ve ne biçimde olursa olsun, o ülkenin benzer işlerdeki yurttaşlarının gelirlerinden daha fazla miktarda kesintiye
konu olmamalıdır. Özellikle diğerlerine uygulanan vergi ve harçlardan indirimler ve bağışıklıklar varsa
göçmen işçiler de bunlardan yararlanacaklar; çocuk paraları dahil olmak üzere bütün ödeneklere de
hak kazanacaklardır.
2) Akit taraflar, ikili veya çok yanlı Sözleşme larla, göçmen işçilerin gelirlerinden çifte vergi alınmasını
önlemek için alınabilecek önlemleri de kendi aralarında kararlaştıracaklardır.
Madde 24
Sözleşmenin Bitimi ve İşe son verme
1) Belli bir süre için yapılmış iş sözleşmesinde bu sürenin bitiminde, bir iptal durumunda, belli süre için
yapılmayan sözleşmelerin iptali isteminde, göçmen işçiler, yasalar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerinden o ülkenin yurttaşı işçilerden daha az olmaksızın yararlanacaklardır.
2) Bireysel veya Toplu işten çıkarma halinde, göçmen işçilere o ülkenin yurttaşı işçilere yasalar ve toplu
sözleşmeler hükümlerince yapılan, özellikle, ihbar süre ve biçimleri, ihbarsız yapılan fesihlerde tazminat isteyebilme gibi işlemler aynen yapılacaktır.
Madde 25
Yeniden İş Verme
1) Bir göçmen işçi, genel işsizlik veya uzun süren hastalık gibi kendi elinde olmayan sebeplerle işini kaybederse, kabul eden devlet, yasa ve tüzükleri hükümlerine bağlı olarak, onun yeniden işe girmesini
kolaylaştıracaktır.
2) Bu durumlarda, kabul eden devlet, söz konusu göçmen işçinin yeniden meslek eğitimi ve mesleki rehabilitasyonu için mümkün olan önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
Madde 26
Kabul eden devlette mahkemeye ve Yönetici makamlara başvurma hakkı
1) Akit taraflar, hukuk usulleri bakımından, işçilere, kendi yurttaşlarına tanıdıklarından daha az olmayan
haklar tanıyacaklardır. Göçmen işçilerin, o ülkenin yurttaşlarıyla eşit olarak kişileri, malları, hakları ve
çıkarları hukuki ve kazai bakımlardan korunacaktır.
Özellikle kabul eden devletin yurttaşları gibi, hukuk usullerine uygun olarak, yetkili mahkemelere ve
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idari makamlara başvurma hakkına sahip olacaklar, işverenlerle, aile bireyleriyle veya üçüncü kişilerle
düştükleri uzlaşmazlıklarda, kanunla yetkili kılınmış kimselerin yardımlarından da yararlanabileceklerdir. Kabul eden devletin uluslar arası özel hukuk kuralları bu madde hükmü kapsamına girmez.
2) Her akit taraf, hukuk ve ceza davalarında göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına uygulanan usule eşit
olarak adli yardım sağlayacak, dili anlamama veya konuşamama durumlarında tercüman bulundurulacaktır.
Madde 27
İstihdam Hizmetlerinin Kullanılışı
Her akit taraf, ülkesine resmen kabul ettiği göçmen işçiler ve aile bireylerinin, kendi yurttaşlarının yararlandığı İş Bulma Kurumlarından, yasalar ve tüzükler hükümleri ve uygulama esaslarına bağlı olmak üzere
aynı koşullarla yararlanmaları hakkını tanırlar.
Madde 28
Sendikalar Haklar
Her akit taraf, kendi yurttaşlarına yasalarla verdiği ekonomik ve sosyal çıkarlarına korumaya ilişkin sendikal hakları, göçmen işçilere de verecektir.
Madde 29
İşletmeciliğe Katılma
Her akit taraf, kendi yurttaşı işçilerin bağlı olduğu koşullarla, göçmen işçilerin de işletmeciliğe bağlı olduğu
koşullarla, göçmen işçilerin de işletmeciliğe katılmasını mümkün olduğu kolaylaştıracaktır.
BÖLÜM IV
Madde 30
Yurda Dönüş
1) Her akit taraf, göçmen işçiler ve ailelerinin anayurtlarına kesin dönüşlerinde yardımcı olmak için özellikle 7 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen husular gözönünde tutularak, mümkün olan
gerekli önelmleri alacaktır. Mali yardım hususu, akit tarafların takdirine bırakılacaktır.
2) Göçmen işçilerin anayurtlarına dönmelerinden önce, kabul eden ülke, onlara, gidecekleri ülke ile temasta bulunarak yeniden yerleşme koşullarına ilişkin bilgileri vermeye çalışacak, özellikle aşağıdaki
hususlarda bilgileri alabilmelerine yardımcı olacaktır.
Anayurtlarındaki çalışma koşulları ve olanakları,
Ekonomik yeniden uyum için mali yardım
Yurtdışında kazanılmış sosyal güvenlik haklarının devamı,
Konut bulmak için kolaylıklar,
Yurtdışında edinilmiş mesleki ünvanların denkliği ve resmen belgelendirilmesi için geçilmesi gerekli sınavlar,
Denkler için gerekli eğitim belgeleri, böylece göçmen işçi çocuklarının yıl kaybetmeksizin okula
devam edebilmeleri.
BÖLÜM V
Madde 31
Kazanılmış Hakların Korunması
Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, göçmen işçilerin, kabul eden ülkenin ulusal mevzuatı veya taraf olduğu ikili
ve çok yanlı Sözleşme ların uygulanması bakımından, o ülke yurttaşlarından farklı, daha az kayırılan kişiler
olmasına yol açacak biçimde yorumlanamaz.
Madde 32
Bu Sözleşme ile Akit Tarafların yasaları ve Uluslar arası Sözleşme lar arasındaki İlintiler
Bu Sözleşmeyle korunan kişilere, akit tarafların yasalarınca, ikili ve çok yanlı antlaşmalar, sözleşmeler,
Sözleşme lar ve bunların uygulama usulleriyle esasen daha avantajlı durumlar verilmişse veya verilecekse,
bu sözleşme hükümleri bunları olumsuz olarak etkilemeyecektir.
Madde 33
Sözleşmenin uygulunması
1) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl içinde bir “Danışma Komitesi” kurulacaktır.
2) Her akit taraf, Danışma Komitesine bir temsilci atayacaktır. Avrupa Konseyinin diğer bütün üyeleri Komitede konuşma hakkı olan gözlemciler bulundurabilirler.
3) Danışma Komitesi, Sözleşmenin uygulanmasını geliştirmek ve kolaylaştırmak, ayrıca sözleşmeyi değiştirmek için akit taraflarca yapılacak önerileri inceleyecektir.
4) Danışma Komitesinin düşünce ve tavsiye kararları Komite üyelerinin çoğunluğunca alınır. Ancak, Sözleşmeyi değiştirme kararları oybirliğiyle kabul edilmelidir.
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5) Yukarıda sözügeçen Danışma Komitesinin düşünce, tavsiye ve değişiklik kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulacak, Bakanlar, yapılması gereken üzerinde yargıya varacaklardır.
6) Danışma Komitesi en az iki yılda bir olmak üzere, Konsey Genel Sekreterinin çağrısı üzerine toplanacaktır. Buna ek olarak, akit taraflardan ikisinin isteği üzerine ve ayrıca da, bir akit tarafça 12 nci maddenin 3 üncü fıkrasının uygulanması istemiyle toplanabilir.
7) Danışma Komitesi, belli aralıklarla, bu sözleşmenin kapsadığı konularda, akit tarafların ülkelerinde
geçerli yasalar ve tüzüklere ilişkin bilgileri içeren raporlar yayınlayacak ve Bakanlar Komitesine sunacaktır.
BÖLÜM VI
Madde 34
İmza, Onaylama, Yürülüğe giriş
1) Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık olacaktır. Onay, kabul veya teyid belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir.
2) Bu Sözleşme beşinci onay kabul veya teyid belgesinin verilmesi tarihini izleyen üçüncü ayın ilk günü
yürürlüğe girecektir.
3) Onaylanan, kabul veya teyid eden devlet açısından, Sözleşme, kendi belgesinin veriliş tarihini izleyen
üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.
Madde 35
Ülkeler için geçerlilik
1) Başka ülkelerin uluslar arası ilişkilerini yürütmekle sorumlu ve onların adına yükümlülüğe girme yetkisiyle donatılmış her devlet, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyid belgelerini verdiğinde, Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bildiriyle, bu Sözleşmenin o ülkelerin hepsi veya bir bölümü için
de geçerli olduğunu belirtebilir.
2) Yukarıdaki fıkrada sözü edilen bildiride yapılan beyan sonradan geri alınabilir. Geri alınma, Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine bildiriyle duyuruluşa tarihinden altı ay sonra geçerli olur.
Madde 36
Saklı Oylar
1) Her hangi bir akit taraf, imza sırasında veya onay, kabul ya da teyit ettiği zaman aşağıdaki dokuz madde dışında II ve IV ncü bölümlerdeki bir veya birkaç maddeyi, hakkını saklı tutarak kabul etmeyebilir.
4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25 ve 26 ncı maddeler mutlaka kabul edilmesi gerekli maddelerdir.
2) Herhangi bir akit taraf, herhangi bir zaman, yukarıdaki fıkrada sözü geçen bir saklı oy hakkını Avrupa
Konseyi Genel Sekreterine hitaben yaptığı bir bildiriyle kaldırılabilir. Bu kaldırma, bildirinin alındığı gün
geçerlilik kazanır.
Madde 37
Sözleşmenin Geçersizliği
1) Her akit taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle Sözleşmenin kendisi için geçersizliğini belirtebilir. Geçersizlik beyanı, bildirinin alınışı tarihinden altı ay sonra etkili olacaktır.
2) Akit taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girişinden başlayarak ilk beş yıl içinde geçersizlik bildirisi yapamazlar.
3) Avrupa Konseyi üyeliği kalkan bir ülke Sözleşme için de akit taraf olmaktan çıkar. Bu, Konsey üyeliğini
kaybediş tarihinden altı ay sonra geçerli olur.
Madde 38
Bildiriler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri aşağıdaki durumları, üye ülkelere bildirecektir:
a) İmza,
b) Onay, kabul veya teyid belgesi verilmesi,
c) 12nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkralarında sözü geçen bildirisi verilmesi hali,
d) 34 üncü maddede sözü edilen Sözleşmenin yürürlüğe giriş hali,
e) 35 inci madde hükümlerince yapılan bildiri,
f) 36 ncı maddenin 1 inci fıkrası hükmüne uygun yapılmış olan saklı oy durumu,
g) 36 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmünce saklı oy hakkının kaldırılması hali,
h) 37 nci madde hükmüne uygun yapılmış olan bildiri ve geçersizlik durumunun ortaya çıktığı tarih.
Aşağıda imzası bulunanlar ve imzaya tam yetkili olarak, tanık önünde bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
……… Kasım 1977’de Strazburg’da, iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmiştir. İmzalı tek metin Avrupa Konseyi arşivine konacaktır. Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri, onaylı örnekleri, imzacı devletlere verecektir.
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AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

EK I
AVRUPA TOPLULUKLARI ÜYE ÜLKELERİNİN SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARININ TÜRK
İŞÇİLERİNE VE AİLE BİREYLERİNE UYGULANMASINA İLİŞKİN 19 EYLÜL 1980 TARİH, 3/80
SAYILI ORTAKLIK KONSEYİ KARARI
ORTAKLIK KONSEYİ
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasındaki ilişkiye dayanarak Katma Protokol ve özellikle 39.maddesine dayanarak AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE KARAR ALMIŞTIR;
BAŞLIK I : GENEL HÜKÜMLER
Madde 1
Tanımlamalar
İşbu Karar amaçları için:
a) “sınır işçisi”, “mevsimlik işçi”, “aile üyesi”, “dul ve yetim”, “ikametgah”, “kalma”, “yetkili Devlet”, “sigorta dönemleri, “istihdam süreleri”, “ikamet süreleri”, “sosyal yardımlar”, “emeklilik aylıkları”, “aile
yardımları”, “aile tahsisatları” ve “ölüm yardımları” terimleri, bundan sonra “1408/71 Sayılı Yön etmelik (AET)” olarak anılacak olan Avrupa Toplulukları Konseyi’nin Topluluk içinde dolaşan istihdam edilmiş
kişiler ve bunların ailelerine sosyal güvenlik planlarının uygulanması (1) konusundaki 1408/71 Sayılı
ve 14 Haziran 1971 tarihli Yönetmeliğinin (AET) 1’inci Maddesinde bunlara verilen anlamları taşımaktadırlar;
(1) OJ No L 149, 5.7.1971, s.2
b) “işçi”, şu anlamı taşımaktadır:
(i) 1408/71 Sayılı Yönetmelik’teki (AET) Ek V. BELÇİKA (1) bölümünde belirtilen kısıtlamalara tabi
olarak, istihdam edilmiş kişilere ilişkin bir sosyal güvenlik planının dallarının kapsamında bulunan
bir veya birden fazla olasılığa karşı zorunlu veya tercihe bağlı devamlı esasa göre sigortalanmış
olan herhangi bir kişi;
(ii) Bu kişinin aşağıdaki özelliklerden birine uygun olması koşulu ile bütün ikamet eden kişiler veya
bütün çalışan nüfusa ilişkin bir sosyal güvenlik planı çerçevesinde işbu Karar’da belirtilen sosyal
güvenliğin dalları kapsamında bulunan olasılıkların biri veya birden fazlasına karşı zorunlu olarak
sigortalanmış herhangi bir kişi:
- bu planın idare veya finanse edilme şekli nedeniyle bir istihdam edilmiş kişi olarak tanımlanabiliyorsa, veya,
- bu kritere uygun olmaması halinde zorunlu veya tercihe bağlı devamlı esasa göre istihdam
edilen kişilere ilişkin bir plan çerçevesinde Ek’te belirtilen başka bir olasılığa karşı sigortalanmışsa;
c) “mevzuat”, her Üye Devlet’in, Madde 4 (1) ve (2) kapsamında bulunan sosyal güvenlik planları ve
dallarına ilişkin bütün mevcut veya gelecekteki yasaları, yönetmelikleri ve öteki kanuni hükümleri ve
bütün öteki uygulama önlemleri anlamını taşımaktadır.
Bu terim, kamu makamlarının, bunları zorunlu kılan veya kapsamlarını genişleten bir karar alıp almadıklarına bakılmaksızın mevcut veya gelecekteki sınai anlaşmaların hükümlerini kapsamaz.
d) “sosyal güvenlik sözleşmesi”, Madde 4 (1) ve (2)’de belirtilen dalların ve planların tamamı veya bir
kısmına ilişkin olarak sosyal güvenlik alanında münhasır olarak iki veya daha fazla Üye Devleti veya
Türkiye ile bir Üye Devleti bağlayan veya bağlayacak olan herhangi bir ikili veya çok taraflı belge anlamını taşımaktadır;
e) “yetkili makam”, her Üye Devlet ve Türkiye ile ilgili olarak söz konusu Devletin topraklarının tamamında veya herhangi bir bölümünde sosyal güvenlik planlarından sorumlu olan Bakan, Bakanlar veya
başka eşdeğer makam anlamını taşımaktadır;
f) “Kuruluş”, her Üye Devlet veya Türkiye ile ilgili olarak, mevzuatın tamamının veya bir kısmının idaresinden sorumlu olan Bakan, organ veya makam anlamını taşımaktadır;
g) “yetkili kuruluş”, aşağıdakilerden biri anlamını taşımaktadır:
(i) ilgili kişinin, sosyal yardım için başvuru anında sigortalı olduğu Üye Devletin kuruluşu, veya
(ii) ilgili kişinin, kendisi veya ailesinin bir üyesi veya üyelerinin kuruluşun bulunduğu Üye Devletin
ülkesinde ikamet etmiş olması halinde sosyal yardım almaya hak kazanacağı kuruluş, veya
(iii) ilgili Üye Devletin yetkili makamı tarafından belirtilmiş olan kuruluş, veya
(iv) Madde 4(1)’de belirtilen sosyal yardımlar konusunda bir işverenin yükümlülüğüne ilişkin bir plan
söz konusu olduğunda işveren veya ilgili sigortacı veya bunların bulunmaması halinde ilgili Üye
devletin yetkili makamı tarafından belirtilmiş olan bir organ veya makam;
(h) “ikamet yeri kurulu şu” ve “kalınan yerin kuruluşu”, sırasıyla ilgili kişinin ikamet etmekte olduğu
yerde sosyal yardım sağlama yetkisine sahip kuruluş ve bu kuruluş tarafından idare edilen mev1075
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zuat çerçevesinde ilgili kişinin kalmakta olduğu yerde sosyal yardım sağlama yetki s ine sahip kuruluş veya bu tür bir kuruluş bulunmaması halinde söz konusu devletin yetkili makamı tarafından
belirtilen kuruluş anlamını taşımaktadır.
Madde 2
Kapsam dahilindeki kişiler
İşbu Karar, aşağıdaki kişilere uygulanacaktır:
- Türk vatandaşı olan ve bir veya birden fazla Üye Devletin mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş olan
işçiler,
- bu işçilerin, Üye Devletlerden birinin ülkesinde ikamet etmekte olan aile üyeleri,
- bu işçilerin dul ve yetimleri.
Madde 3
Muamelede eşitlik
1) İşbu Kararın özel hükümlerine tabi olarak işbu Kararın uygulandığı ve Üye Devletler’den birinin ülkesinde ikamet etmekte olan kişiler, herhangi bir Üye Devletin mevzuatı çerçevesinde bu Devletin vatandaşları ile aynı yükümlülüklere tabidirler ve aynı sosyal haklardan yararlanırlar.
2) 1’inci fıkra hükümleri, sosyal güvenlik kuruluşları organlarının üyelerini seçme veya bunların aday gösterilmesine katılma hakkı için geçerlidir, ancak bu organlara ilgili kişilerin aday gösterilme yöntemleri
veya buna hak kazanmaları konusunda herhangi bir Üye Devletin mevzuat hükümlerini etkilemezler.
Madde 4
Kapsam dahilindeki konular
1) İşbu Karar, aşağıdaki sosyal güvenlik dallarına ilişkin bütün mevzuata uygulanır:
a) hastalık ve doğum yardımları;
b) kazanç kapasitesinin muhafazası veya artırılmasına yönelik olanlar dahil olmak üzere maluliyet
yardımları;
c) yaşlılık yardımları;
d) iş kazaları ve meslek hastalıkları konusundaki yardımlar;
e) ölüm yardımları;
f) işsizlik yardımları;
h) aile yardımları.
2) İşbu Karar, katkıda bulunulsun veya bulunulmasın bütün genel ve özel sosyal güvenlik planlarına ve
bir işveren veya gemi sahibinin, 1’inci fıkrada belirtilen sosyal yardımlar konusundaki sorumluluğuna
ilişkin planlara uygulanır.
3) Ancak, III’üncü Başlık hükümleri, herhangi bir Üye Ülke’nin bir gemi sahibinin sorumluluğu konusundaki mevzuat hükümlerini etkilemezler.
4) İşbu Karar, savaş ve savaşın yol açtığı sonuçların kurbanlarına yönelik yardım planları veya sosyal ve
sağlık yardımına uygulanmaz.
Madde 5
İşbu Karar ve münhasıran iki veya daha fazla
Üye Devleti bağlayan sosyal güvenlik sözleşmeleri
arasındaki ilişki
İşbu Karar, kapsadığı kişiler ve konulara ilişkin olarak, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) II. Ekinin, be
Ekin B Bölümünde belirtilmeyen A bölümündeki hükümler dışında iki veya daha fazla sayıda Üye Devleti
münhasır olarak bağlayan herhangi bir sosyal güvenlik sözleşmesinin hükümlerinin yerini alır.
Madde 6
İkametten feragat maddesi Zorunlu sigortanın katkıların geri ödenmesi
üzerindeki etkisi
1) İşbu Kararda başka şekilde öngörülmüş olması haricinde bir veya birden fazla Üye Ülkenin mevzuatı
çerçevesinde kazanılmış olan maluliyet, yaşlılık veya dul veya yetim nakit sosyal yardımları ve emeklilik aylıkları, bunları alan kişilerin Türkiye veya ödemeden sorumlu olan kuruluşun bulunduğu bir Üye
Devletin ülkesinde ikamet etmesi gerçeği nedeniyle herhangi bir azaltma, değiştirme, durdurma, iptal
veya müsadereye tabi olmaz.
Birinci bendin hükümleri, bir dul aylığı almaya hak kazanmış olan dulun yeniden evlenmesi durumunda
verilen toplu yardımlar için de geçerlidir.
2) Bir Üye Devlet mevzuatı çerçevesinde ödenmiş olan katkıların geri ödenmesinin, ilgili kişinin, zorunlu
sigortaya tabi olmaya son vermiş olması koşuluna bağlı olması halinde ilgili kişi, bir işçi olarak başka
bir Üye Devletin mevzuatı çerçevesinde zorunlu sigortaya tabi olduğu sürece bu koşulun yerine getirildiği kabul edilmeyecektir.
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Madde 7
Sosyal yardımların artırılması
Bir Üye Ülke mevzuatında öngörülen artırmaya ilişkin kurallar, işbu Karar hükümlerine tabi olarak söz konusu mevzuat çerçevesinde ödenecek sosyal yardımlara uygulanır.
Madde 8
Sosyal yardımların çakışmasının önlenmesi
1. İşbu Karar, tek ve aynı süredeki zorunlu sigortaya ilişkin aynı türdeki bir kaç sosyal yardımdan yararlanma hakkını veremez veya muhafaza edemez. Ancak, işbu hüküm, III’üncü Başlık hükümlerine uygun olarak iki veya daha fazla sayıda Üye Ülkenin kuruluşları tarafından verilmiş olan maluliyet, yaşlılık
veya ölüm konusundaki sosyal yardımlara ( emekli aylıkları) uygulanmaz.
2. Başka sosyal güvenlik yardımları veya başka gelirle çakışma olması halinde bir Üye Devletin, yardımın
azaltılması, durdurulması veya iptal edilmesine ilişkin mevzuatının hükümleri, bu sosyal yardımları
alma hakkı, başka bir Üye Devletin veya Türkiye’nin mevzuatı çerçevesinde kazanılmış veya bu gelir,
başka Üye Devlet veya Türkiye topraklarında alınmış olsa bile bu yardımları alan kişiye karşı uygulamaya konulabilir. Ancak, bu hüküm, ilgili kişi, III’üncü Başlık uyarınca i k i veya daha fazla sayıda
Üye Devletin kuruluşları veya ikili bir sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uyarınca bir Türk kuruluşu
tarafından verilmiş olan maluliyet, yaşlılık veya ölüm konusundaki aynı tür sosyal yardımları (emekli
aylıkları) aldığında uygulanmaz.
3. Maluliyet yardımı veya önceden yaşlılık yardımı alan bir kişinin mesleki veya ticari faaliyette bulunması
halinde bir Üye Ülkenin, sosyal yardımların azaltılması, durdurulması veya iptal edilmesine ilişkin mevzuatının hükümleri, bu kişi, faaliyetlerini başka bir Üye Ülke veya Türkiye’de sürdürüyor olsa bile bu
kişiye karşı uygulanabilir.
4. 2’inci ve 3’üncü fıkra amaçları için, ilgili kuruluşlar, talep üzerine bütün uygun bilgileri değişeceklerdir.
BAŞLIK II - GEÇERLİ MEVZUATIN BELİRLENMESİ
Madde 9
Topluluk’ta istihdam edilen Türk işçilerine uygulanacak mevzuat, 1408/71 sayılı Yönetmeliğindeki (AET)
Madde 13 (1) ve (2) (a) ve (b) ve 14, 15 ve 17’inci Maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak belirlenir.
BAŞLIK III - ÇEŞİTLİ SOSYAL YARDIM KATEGORİLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Ayırım 1 : Hastalık ve Doğum
Madde 10
Sosyal yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, muhafaza edilmesi veya geri alınması amaçları için
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 18’inci Maddesi uygulanır.
Madde 11
Üye Devletlerin kuruluşları arasında geri ödemeler ve sosyal yardımların verilmesi amaçları için 1408/71
sayılı Yönetmeliğin (AET) 19’dan 24’e kadar olan Maddeleri, Madde 25(3) ve 26’dan 36’ya kadar olan
Maddeleri uygulanır.
Ayrıca, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 19’uncu Maddesi, hastalık yardımlarına hak kazanılmasına ilişkin yetkili Devletin mevzuatında belirtilen şartları yerine getiren tamamen işsiz sınır işçilerine uygulanır.
Ayırım 2 - Maluliyet
Madde 12
İki veya daha fazla sayıda Üye Ülkenin mevzuatına sıra ile veya değişerek tabi olmuş olan bir işçinin sosyal
yardımlardan yararlanma hakkı, 1408/71 Sayılı Yönetmeliğin (AET) 37(1), birinci cümle, ve (2) Maddesi,
38’den 40’a kadar olan Maddeleri, 41(1)(a), (b), (c) ve (e) ve (2) Maddesi, ve 42 ve 43’üncü Maddelerine
uygun olarak belirlenir.
Ancak;
a) 1408/71 Sayılı Yönetmeliğin (AET) 39(4) Maddesinin uygulanması amacı için çocuklar dahil olmak
üzere ailenin Toplulukta veya Türkiye’de ikamet eden bütün üyeleri, dikkate alınır;
b) bu Yönetmeliğin 40(1) Maddesinde belirtilen 1408/71 Sayılı Yönetmeliğin (AET) Ayırım 3, III. Başlık
hükümlerinin yerine, işbu Kararın Ayırım 3, Başlık III hükümleri belirtilecektir.
Ayırım 3 - Yaşlılık ve ölüm (emekli aylıkları)
Madde 13
İki veya daha fazla sayıda Üye Ülkenin mevzuatına tabi olan bir işçinin veya dul ve yetimlerinin sosyal yardımlardan yararlanma hakları, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 44(2) Maddesi, birinci cümle, 45, 46(2)
Maddeleri, 47, 48, 49 ve 51. Maddelerine göre belirlenir.
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Ancak:
a) 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 46 (2) Maddesi, sosyal yardımlardan yararlanmaya hak kazanılmasına ilişkin şartların, söz konusu Yönetmeliğin 45. Maddesinin uygulanması gerekmeden yerine getirilmiş bile olsa uygulanır;
b) 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 47 (3) Maddesinin uygulanması amaçları için çocuklar dahil olmak
üzere ailenin Toplulukta veya Türkiye’de ikamet eden bütün üyeleri, dikkate alınır;
c) 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 49 (1) (a) ve (2) Maddesi ve 51. Maddesinin uygulanması amaçları
için 46. Madde yerine Madde 46 (2) belirtilecektir.
Madde 14
1) Bir Üye Devletin mevzuatı çerçevesinde ödenmesi gereken ve bir ikili sosyal güvenlik sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’ye gönderilecek olan sosyal yardım, bu sözleşme hükümlerine göre verilir.
Bir işçinin, iki veya daha fazla sayıda Üye Devletin mevzuatına tabi olması halinde, mümkün olması
halinde söz konusu sosyal yardımın tutarı ile duruma göre Madde 12 veya Madde 13 uyarınca elde
edilen yardımın tutarı arasındaki farka eşit bir ek yapılır.
2) 1. fıkranın ikinci bendi uyarınca bir ilave tutar ödenmesi gerekmesi halinde 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 51. Maddesi, ilgili Üye Devlet tarafından borçlu olunan sosyal yardımın bütün tutarına uygulanır.
Ayırım 4 - İş kazaları ve meslek hastalıkları
Madde 15
Üye Devletlerin kuruluşları arasında geri ödemeler ve sosyal yardımların verilmesi için 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 52’den 63’e (dahil) kadar olan Maddeleri uygulanır.
Ayırım 5 - Ölüm yardımları
Madde 16
Sosyal yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, muhafaza edilmesi veya geri alınması konusunda
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 64. Maddesi hükümleri uygulanır.
Madde 17
Ölümün, yetkili Devlet dışındaki bir Üye Devletin ülkesinde meydana gelmesi veya hak sahibi kişinin bu
Devlette ikamet etmesi halinde ölüm yardımları, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 65. Maddesi ve 66.
Maddesine uygun olarak verilir.
Ayırım 6 - Aile yardımları ve aile tahsisatları
Madde 18
Sosyal yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması için 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 72. Maddesi
uygulanır.
Madde 19
1) Emekliler ve bunların bir Üye Devletin ülkesinde ikamet etmekte olan bakmakla yükümlü oldukları
çocuklar, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 77(2) Maddesi ve 79(1)(a), (2) ve (3) Maddesi uyarınca
aile tahsisatlarına hak kazanırlar.
2) Bir yetimden sorumlu olan ve onunla birlikte bir Üye Devletin ülkesinde ikamet etmekte olan gerçek
veya tüzel kişi, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 78(2) Maddesi ve 79(1)(a), (2) ve (3) Maddesinde
belirtilen kurallar çerçevesinde aile tahsisatlarına ve mümkün olduğunda yetimler için ilave veya özel
tahsisatlara hak kazanır.
BAŞLIK IV - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 20
1) Üye Devletler ve Türkiye’nin yetkili makamları, işbu Kararın uygulanması için alınan önlemlere ilişkin
bütün bilgileri birbirlerine ileteceklerdir.
2) İşbu Kararın uygulanması amaçları için Üye Devletler ve Türkiye’nin makamları ve kuruluşları, iyi niyetle hareket edecek ve sanki kendi mevzuatlarını uyguluyormuş gibi hareket edeceklerdir. Söz konusu
makamlarca ve kuruluşlarca sağlanan idari yardım, kural olarak ücretsiz olacaktır. Ancak, bu Devletlerin yetkili makamları, belirli masrafların ödenmesini kararlaştırabilirler.
3) Üye Devletler ve Türkiye’nin makamları ve kuruluşları, işbu Kararın uygulanması amaçları için doğrudan birbirleri ile ve ilgili kişiler veya bunların temsilcileri ile yazışma ve haberleşmede bulunabilirler.
4) Bir Üye Devletin makamları, kuruluşları ve mahkemeleri, kendilerine sunulmuş olan talepleri veya
belgeleri, başka Üye Devletin resmi bir lisanında veya Türkçe lisanında yazılmış olduğu gerekçesiyle
reddedemezler.
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Madde 21
1) Bir Üye Devlet veya Türkiye’nin mevzuatında, bu Devletin mevzuatı uyarınca verilmesi gereken belgeler veya vesikalar konusunda öngörülen vergi, damga resmi, noter veya tescil ücretlerinden muafiyet
veya indirim, başka Üye Ülkenin veya Türkiye’nin mevzuatının veya işbu Kararın amaçları için verilmesi
gereken benzeri belgelere de uygulanır.
2) İşbu Kararın amaçları için verilmesi gereken bütün beyannameler, her türlü belgeler ve vesikalar, diplomatik ve konsolosluk makamları tarafından onaydan muaf olacaktır.
Madde 22
Bir Üye Devletin mevzuatına uymak için belirtilen bir süre içinde bu Devletin bir makamı, kuruluşu veya
mahkemesine sunulması gereken her türlü talep, beyan veya itiraz, aynı süre içinde başka Üye Devlet
veya Türkiye’nin tekabül eden bir makamı, kuruluşu veya mahkemesine sunulduğu taktirde kabul edilecektir. Bu durumda, talep, beyan veya itirazı alan makam, kuruluş veya mahkeme, bunu gecikme olmadan
doğrudan veya ilgili Devletlerin yetkili makamları aracılığı ile eski Devletin yetkili makamı, kuruluşu veya
mahkemesine iletecektir. Bu talepler, beyanlar veya itirazların başka Üye Devlet veya Türkiye’nin makamı,
kuruluşu veya mahkemesine sunulduğu tarih, bunların yetkili makam, kuruluş veya mahkemeye sunuluş
tarihi olarak kabul edilecektir.
Madde 23
1) Bir Üye Devletin mevzuatında öngörülen sağlık muayeneleri, yetkili kuruluşun talebi üzerine ilgili Devletlerin yetkili makamları arasında kararlaştırılan şartlar çerçevesinde sosyal yardıma hak kazanmış
olan kişinin kaldığı veya ikamet ettiği yerin kuruluşu tarafından başka Üye Devlette veya Türkiye’de
yapılabilir.
2) 1. fıkrada belirtilen şartlar çerçevesinde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinin, yetkili Devletin ülkesinde yapılmış olduğu kabul edilecektir.
Madde 24
1) İşbu Karar’a uygun olarak yapılan para transferleri, transfer tarihinde ilgili Üye Devletler arasında yürürlükte bulunan ilgili anlaşmalara uygun olarak yapılacaktır. İki Devlet arasında bu tür bir anlaşmanın
yürürlükte bulunmaması halinde, bu Devletlerdeki yetkili makamlar veya uluslararası ödemeden sorumlu makamlar, ortak anlaşma ile bu transferlerin yapılması için gerekli önlemleri alırlar.
2) İşbu Karar’a uygun olarak yapılan para transferleri, transfer tarihinde ilgili Üye Devlet ve Türkiye arasında yürürlükte bulunan ilgili anlaşmalara uygun olarak yapılacaktır. Türkiye ve bir Üye Devlet arasında bu tür bir anlaşmanın yürürlükte bulunmaması halinde, bu Devletlerdeki yetkili makamlar veya
uluslararası ödemeden sorumlu makamlar, ortak anlaşma ile bu transferlerin yapılması için gerekli
önlemleri alırlar.
Madde 25
1) İşbu Kararın uygulanması amaçları için 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) I, III ve IV Ekleri uygulanır.
2) İşbu Kararın uygulanması amaçları için 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) II. Eki, 5. Maddede belirtilen
ölçüde uygulanır.
3) İşbu Kararın uygulanması amaçları için 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) V. Eki, Ekin I. Bölümü’nde
belirtildiği ölçüde uygulanır.
Belirli Üye Devletlerin yasalarının uygulanmasına ilişkin öteki özel usuller, Ekin II. Ekinde belirtilmektedir.
Madde 26
1) Yetkili makamlar, doğrudan birbirleri ile yazışabilecek ve haberleşebilecek irtibat organları belirleyebilirler.
2) Bir Üye Devlet veya Türkiye’nin herhangi bir kuruluşu ve bir Üye Devlet veya Türkiye’de ikamet etmekte veya kalmakta olan herhangi bir kişi, başka Üye Devlet veya Türkiye’nin kuruluşuna doğrudan veya
irtibat organları aracılığı ile başvuruda bulunabilir.
Madde 27
a) Maluliyet, yaşlılık ve dul ve yetim yardımları (yetim emekli aylığı dahil) konusundaki başvurular, bundan sonra “574/72 sayılı Yönetmelik (AET)” olarak anılacak olan Topluluk içinde dolaşan istihdam edilmiş kişiler ve bunların ailelerine sosyal güvenlik planlarının uygulanması konusundaki 1408/71 sayılı
Yönetmeliğin (AET) uygulanmasına ilişkin usulü belirleyen (1) Avrupa Toplulukları Konseyi’nin 21 Mart
1972 tarihli ve 574/72 sayılı (AET) Yönetmeliğinin 35 (1) ve (2), 36 (1), (2) ve (4) birinci şık, 37 (a),
(b) ve (c) ve 38. Maddelerine uygun olarak sunulmalıdır.
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b) Ancak,
(i) ilgili kişi Türkiye’de ikamet ediyorsa talebini, mümkün olduğunda ikamet yerinin kuruluşu aracılığı
ile mevzuatı, söz konusu işçiye uygulanan Üye Devletin yetkili kuruluşuna sunmalıdır;
(1) OJ No. L 74, 27.3.1972, s. 1
(ii) 574/72 sayılı Yönetmeliğin (AET) 38’inci Maddesi, Topluluk’ta veya Türkiye’de ikamet eden talep
sahibinin ailesinin bütün üyelerine uygulanır.
Madde 28
İdari kontroller ve sağlık muayeneleri, 574/72 sayılı Yönetmeliğin 51 ve 52’inci Maddeleri hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu hükümler, yardımı alanın Türkiye’de ikamet etmesi durumunda uygulanır.
Madde 29
1) Bir Üye Ülkenin mevzuatı çerçevesinde bir iş kazası veya bir meslek hastalığı konusunda bir emeklilik
aylığı veya ek tahsisat almak için Türkiye’de ikamet etmekte olan bir işçi veya onun dul veya yetimleri,
yetkili kuruluşa veya ikamet edilen yerin kuruluşuna başvuruda bulunacaktır. Bu kuruluş, talebi y etkili
kuruluşa iletecektir. Talebin sunulması, aşağıdaki kurallara tabidir:
a) taleple birlikte gerekli destekleyici belgeler sunulmalı ve talep, yetkili kuruluş tarafından idare
edilen mevzuatta öngörülen formlarda düzenlenmelidir;
b) talep sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğu, talep formuna ekli resmi belgelerle kanıtlanmalı veya Türkiye’nin yetkili organları tarafından teyid edilmelidir.
2) Yetkili kuruluş, talep sahibine kararını doğrudan veya yetkili Devletin irtibat organı aracılığı ile iletecek,
ve bu kararın bir suretini Türkiye’nin irtibat organına gönderecektir.
3) Emeklilik aylıklarının gözden geçirilmesi halinde öngörülen idari kontroller ve sağlık muayeneleri, yetkili kuruluşun talebi üzerine Türk kuruluşu tarafından ve Türk kuruluşunun idare ettiği mevzuatta belirtilen usule uygun olarak yapılacaktır. Ancak, yetkili kuruluş, sosyal yardıma hak kazanmış olan kişinin,
bu kuruluşun seçeceği bir doktor tarafından muayene ettirilmesi hakkını saklı tutmaktadır.
4) Kendisi veya bi r yetim için emeklilik aylığı çekmekte olan bir kişi, kendisinin veya yetimin durumunda
emeklilik aylığında değişikliğe yol açması muhtemel herhangi bir değişikliği, ödemeden sorumlu kuruluşa bildirecektir.
5) Bir Üye Devletin kuruluşundan Türkiye’de ikamet eden talep sahiplerine ödenecek emekli aylıkları, 30.
Maddede belirtilen usule uygun olarak ödenecektir.
Madde 30
Sosyal yardımlar, 574/72 sayılı Yönetmeliğin (AET) 53’ten 59’a kadar olan Maddelerine uygun olarak
ödenecektir. Yardımı alanın Türkiye’de ikamet etmesi durumunda ödeme, ilgili Üye Devlet ve Türkiye’yi
bağlayan sözleşmede başka şekilde öngörülmediği taktirde doğrudan yapılacaktır.
BAŞLIK V - NİHAİ HÜKÜMLER
Madde 31
İki veya daha fazla Üye Devlet, veya Türkiye ve bir veya birden fazla Üye Devlet, veya bu Devletlerin yetkili makamları, gerektiği taktirde işbu Kararın uygulanmasına ilişkin idari usulleri tamamlamayı amaçlayan
anlaşmalar yapabilirler.
Madde 32
Türkiye ve Topluluk, kendilerini ilgilendirdiği ölçüde işbu Kararın uygulanması için gerekli önlemleri alırlar.
Brüksel’de 19 Eylül 1980 tarihinde imzalanmıştır.
Sekreterler
N. AKYOL G.L. GIOLA

Ortaklık Konseyi adına
Başkan
C. KESKİN

EK
İşbu Kararın 25 (3) Maddesinde belirtilen
BELİRLİ ÜYE DEVLETLERİN YASALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖZEL USÜLLER
I. 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) V. Ekinde öngörülen ve işbu Kararın amaçları için geçerli olan belirli
Üye Devletlerin yasalarının uygulanmasına ilişkin özel usüller
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) V. Eki, aşağıdaki hükümler dışında işbu Kararın amaçları için uygulanır:
1. B Noktası. DANİMARKA
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 11’inci fıkralar;
2. C Noktası. ALMANYA
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1, 4, 8, ve 9’uncu fıkralar;
3. D Noktası. FRANSA
1(a) (b) fıkrası ve 3’üncü fıkra ;
4. E Noktası. İRLANDA
1, 2, 3, 4, 6, 7 ve 9’uncu fıkralar;
5. H Noktası. HOLLANDA
1(a) fıkrası;
6. I Noktası. İNGİLTERE
1, 4, 6, 7, 8 ve 11’inci fıkralar.
II. Belirli Üye Devletlerin yasalarının uygulanmasına ilişkin öteki özel hükümler
A. BELÇİKA
İşbu Karar, emekli kişiler için garanti edilmiş olan gelire ve özürlü kişilere ödenen tahsisatlara uygulanmaz.
B. DANİMARKA
1) İstihdam edilen bir kişi olarak bir faaliyette bulunduğu için iş kazaları ve mesleki hastalıklar konusundaki mevzuata tabi olan herhangi bir kişinin, Kararın 1(b) (ii) Maddesi anlamı içinde bir işçi olduğu
kabul edilir.
2) 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 19, 22(1) ve (3), 24(3), 26(1) Maddeleri ve 28a, 29 ve 31. Maddelerinde belirtilen ve Danimarka’da ikamet eden veya kalmakta olan işçiler ve emekliler ve bunların
aile üyeleri, Danimarka mevzuatında, gelirleri Kamu Sağlığı Hizmeti konusundaki 311 sayılı ve 9 Haziran 1971 tarihli Yasanın 3. Maddesinde belirtilen düzeyi aşmayan kişiler için öngörülen aynı cinsten
yardımlardan aynı şartlarda yararlanmaya, bu yardımların maliyetinin Danimarka dışındaki bir Üye
Devletin kuruluşu tarafından ödenecek olması halinde hak kazanırlar.
3) Emekli aylığı Yasasının 1(1) No 2 Maddesi, maluliyet aylığı Yasasının Madde 1(1) No 2 Maddesi ve dul
aylığı ve tahsisatları Yasasının 2(1) No 2 Maddesi, Danimarka dışındaki bir Üye Devlet veya Türkiye’de
ikamet eden işçilere veya bunların dul ve yetimlerine uygulanmaz.
4) İşbu Kararın şartları, uygulama tarihinden hemen önceki belirtilen bir dönem için gerçekten
Danimarka’da ikamet eden Danimarka vatandaşlarının emeklilik hakları konusundaki 7 Haziran 1972
tarihli Danimarka Yasaları çerçevesindeki geçiş dönemi kurallarını etkilemez.
5) Danimarka dışındaki bir Üye Devletin ülkesinde ikamet eden bir sınır işçisinin Danimarka’da çalıştığı
süreler, Danimarka mevzuatı açısından ikamet dönemleri olarak kabul edilecektir. Aynı hüküm, bu tür
bir işçinin, Danimarka dışındaki bir Üye Devletin ülkesinde görevlendirildiği süreler için de geçerlidir.
6) İşbu Kararın 8(2) Maddesinin Danimarka mevzuatına uygulanması açısından maluliyet, emekli ve dul
aylıkları, aynı tür sosyal yardımlar olarak kabul edilir.
7) İşbu Kararın uygulandığı bir Türk işçisi, Danimarka mevzuatına ve başka bir veya daha fazla Üye Devletin mevzuatına tabi olduğunda ve Danimarka mevzuatı çerçevesinde maluliyet emekli aylığı alma
şartlarını yerine getirdiğinde bu emekli aylığına hak kazanması, Danimarka’da en az bir yıl süre ile ikamet etmiş olması ve bu süre içinde fizikse l ve ruhsal olarak normal bir meslekte çalışma kabiliyetine
sahip olması şartına bağlıdır.
8) Aşağıdaki hükümler, Danimarka ve Türkiye arasında ikili bir sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlüğe girene kadar geçerli olacaktır:
İşbu Kararın uygulandığı bir Türk işçisi, başka Üye Devlet mevzuatı değil de Danimarka mevzuatına
tabi olduğunda kendisinin ve dul ve yetimlerinin yaşlılık, maluliyet ve ölüm yardımlarına (emekli aylıklarına) hak kazanması, aşağıdaki hükümlere göre belirlenir:
(a) Danimarka’da i kamet eden Türk vatandaşları, 18 yaş ile emekli aylığına hak kazanılan asgari
yaş arasında, en az beş yılı bir emekli aylığı başvurusu tarihinden hemen önce olmak üzere en
az onbeş yıl Danimarka’da ikamet etmiş olmaları koşulu ile Danimarka mevzuatına uygun olarak
verilen emekli aylığına hak kazanırlar;
(b) Danimarka’da ikamet eden Türk vatandaşları, bir emekli aylığı başvurusundan hemen önce en
az beş yıl süre ile Danimarka’da ikamet etmiş olmaları ve bu süre içinde fiziksel ve ruhsal olarak
normal bir işte çalışma kabiliyetine sahip olmaları koşulu ile Danimarka mevzuatı uyarınca verilen
bir maluliyet emekli aylığına hak kazanırlar;
(c) Danimarka’da ikamet eden Türk vatandaşları, aşağıdaki durumlarda Danimarka mevzuatı uyarınca verilen bir dul emekli aylığına hak kazanırlar:
- ölen eş, 18 yaşından sonra ölüm tarihinden hemen önce en az beş yıl süre ile Danimarka’da
ikamet etmişse,
- veya, dul kişi, bir emekli aylığı başvurusunda bulunduğu tarihten hemen önce en az beş yıl
süre ile Danimarka’da ikamet etmişse.
C. ALMANYA
1) İşbu Kararın 6. Maddesi, bunlardan yararlanmaya hak kazanmış olan kişiler Federal Almanya Cumhuriyeti toprakları dışında ikamet ettiklerinde, Federal Almanya Cumhuriyeti toprakları dışında meydana
1081

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

gelen kazaların (ve mesleki hastalıklarının) ve bu topraklar dışında tamamlanmış olan dönemlerin,
sosyal yardımlar ödenmesine yol açmayacağını veya belirli şartlar altında sosyal yardımlar ödenmesine
yol açacağını öngören hükümleri etkilemez.
2) Alman emeklilik sigortası planları çerçevesinde gönüllü sigortayı kapsayan ve 16 Ekim 1972 tarihli
emeklilik reform yasası ile değişiklik yapılan memur personel sigorta yasasının (AVG) 10. Maddesi ve
sigorta yasasının (RVO) 1233. Maddesi, aşağıdaki koşullara tabi olarak genel şartları yerine getiren
Türk vatandaşlarına uygulanır:
(a) ilgili kişinin sürekli adresi veya ikametgahı Federal Almanya Cumhuriyeti topraklarında ise;
(b) ilgili kişinin sürekli adresi veya ikametgahı, başka bir Üye Devletin topraklarında ise ve daha önce
herhangi bir zamanda bir Alman emeklilik sigortası planına zorunlu veya gönüllü olarak katkıda
bulunmuşsa.
D. FRANSA
Karar, Ulusal Yardımlaşma Fonu’nun ek tahsisatına uygulanmaz.
E. İRLANDA
1) 1952 tarihli Sosyal Yardım Yasasının 4 Bölümü hükümleri uyarınca zorunlu veya gönüllü olarak sigortalanmış bir kişi, işbu Kararın 1(b)(ii) Maddesi anlamı içinde bir işçi olarak kabul edilir.
2) 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 19, 22(1) ve (3), 25(3), 26(1) Maddeleri ve 28a, 29 ve 31. Maddelerinde belirtilen ve İrlanda’da ikamet eden veya kalan işçiler ve emekliler, aile üyeleri ile birlikte,
ücretsiz olarak İrlanda mevzuatında öngörülen her türlü tıbbi tedaviden, bu tedavinin masraflarının
İrlanda dışındaki bir Üye Devletin kuruluşu tarafından ödenmesi koşu l u ile yararlanma hakkına sahip
olurlar.
3) İşbu Kararın 8(2) Maddesinin İrlanda mevzuatına uygulanması amaçları için maluliyet, emekli ve dul
aylıkları, aynı tür sosyal yardımlar olarak kabul edilir.
4) İrlanda mevzuatı çerçevesinde hastalık ve doğum yardımları ile birlikte ödenecek kazançlarla ilgili yardımın verilmesi ile ilgili olarak gelirlerin hesaplanması amacı için bir işçi, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin
(AET) 23(1) Maddesinden farklı uygulama yapılarak, ilgili gelir vergisi yılında başka bir Ü y e Devletin
mevzuatı çerçevesinde tamamlanan her istihdam haftası için sırası ile erkek ve kadın işçilerin bu yıldaki ortalama haftalık kazançlarına eşit bir tutara hak kazanır.
F. İTALYA
Yok.
G. LÜKSEMBURG
Lüksemburg emekli aylıklarında, asgari emekli aylığının oluşturulmasına ilişkin ilave yanı sıra çocuk ilavesi,
sabit kısımla aynı orantıda verilir.
H. HOLLANDA
Hollanda mevzuatı çerçevesinde bir emekli aylığı ve başka bir Üye Devletin mevzuatı uyarınca bir emekli
aylığı alan bir kişinin, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 27 ve/veya 28’inci Maddesi amaçları için yaşlı
kişilere ilişkin gönüllü hastalık sigortasına hak kazanmak için gerekli olan şartlara uygun olduğu taktirde
aynı cinsten yardımlara hak kazandığı kabul edilir.
I. İNGİLTERE
1) İngiltere mevzuatı veya Kuzey İrlanda mevzuatı anlamı çerçevesinde “istihdam edilmiş gelir sahipleri”
olan bütün kişiler ve Cebelitarık mevzuatı uyarınca “istihdam edilen kişiler” olarak kendileri için katkı
ödenmesi gereken bütün kişiler, işbu Kararın 1( b ) (ii) Maddesi amaçları için “işçiler” olarak kabul edilirler.
2) İşbu Karar, İngiltere ve Türkiye dışındaki üçüncü bir Devlet arasındaki bir sosyal güvenlik anlaşmasını
uygulayan İngiltere mevzuatı hükümlerine uygulanmaz.
3) Sosyal yardımlar için uygunluğun belirlenmesi amaçları için İngiltere mevzuatı tarafından gerekli görüldüğünde bir Üye ülke veya Türkiye dışındaki bir Devlette doğmuş olan Türk vatandaşları, söz konusu başka Devlette doğmuş İngiltere vatandaşları gibi muamele görürler.
4) İşbu Kararın 8 (2) Maddesinin İngiltere mevzuatına uygulanması amaçları için, maluliyet, emeklilik ve
dul aylıkları, aynı türde sosyal yardımlar olarak kabul edilirler.
TOPLULUK ÜYESİ ÜLKELERİN BEYANI
Ortaklık Konseyi’nin 3/80 sayılı Kararına eklenmiştir
Topluluk Üyesi Ülkeler,
Katma Protokolün 39(2) Maddesi uyarınca Topluluk içinde dolaşan Türk tabiyetindeki işçiler ve Topluluk
içinde ikamet eden bunların ailelerine ilişkin sosyal güvenlik konusunda Ortaklık Konseyi tarafından kabul
edilecek hükümlerin, Türkiye’deki sigorta veya istihdam sürelerinin dikkate alınması konusunda Topluluk
Üyesi Ülkeler üzerinde bir yükümlülük yaratamayacak olması;
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ayrıca Türkiye ve Üye Devletlerin çoğu arasında yapılmış olan ikili anlaşmaların, bu Üye Devletlerin
Türkiye’de tamamlanmış olan süreleri dikkate almaları gerektiğini belirten hükümler içermesi nedeniyle;
ve Topluluk ve Türkiye arasındaki Ortaklık ilişkilerinin özel niteliğini dikkate alarak
AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI BEYAN ETMEKTEDİRLER:
Ü ye Devletler, sosyal yardımlardan yararlanma hakkının kazanılması, muhafaza edilmesi veya geri alınması ve sosyal yardımların hesaplanması konusunda Türkiye’de tamamlanan sürelerin dikkate alınması
için gerekli yasal yolları ve düzenlemeleri oluşturmayı taahhüt ederler.
AET-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TUTANAĞI İÇİN BEYANLAR
1) “ Topluluk” , şunları not etmektedir:
Kararın 5. Maddesinin, Türkiye ve Üye Devletler’de bağlayıcı olmayan ikili sözleşmelerden bahsetmemesi gerçeği, Türk tabiyetindeki işçilerin, mevcut veya yapılacak böyle bir sözleşmenin daha elverişli
hükümlerinden yararlanmalarını engellemez.
2) “Ortaklık Konseyi” , şunları not etmektedir:
19. Madde, 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 4(1) (h) Maddesinde belirtilen mevzuata öngörüldüğü
şekilde şunlara uygulanır:
aile tahsisatları ve mümkün olduğunda,
yetimler için ek veya özel tahsisatlar,
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 77(1) Maddesinde belirtilen emekli aylıklarındaki artışlar veya
ilaveler ve 1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 78(1) Maddesinde belirtilen yetim emekli aylıkları,
aşağıda belirtilen maddeler nedeniyle işbu Karar kapsamındadır:
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 37(1) Maddesinin birinci cümlesine (ikinci cümlesine değil)
atıfta bulunan Madde 12(1);
1408/71 sayılı Yönetmeliğin (AET) 44(2) Maddesinin birinci cümlesine (üçüncü fıkrasına değil)
atıfta bulunan Madde 13(1).
Avrupa Toplulukları - Konseyi
AET - Türkiye Ortaklık Anlaşması ve Protokolleri ve öteki temel metinler
Lüksemburg: Office for Official Publications of the European Communities
1992 - VI, 380 sayfa - 17.6 x 25.0 cm
ISBN 92-824-0905-8
Lüksemburg’daki fiyatı (KDV hariç): 18 ECU
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EK II
883/2004 VE 1408/71 SAYILI AB SOSYAL GÜVENLİK TÜZÜKLERİ KARŞILAŞTIRMALI
MADDELER DİZİNİ1

883/2004 SAYILI TÜZÜK

1408/71 SAYILI TÜZÜK

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. TanÕmlar (26 Deyim)
Madde 2. Kiúisel Uygulama AlanÕ
Madde 3. Maddi Uygulama AlanÕ
Madde 4. øúlem Eúitli÷i.
Madde 5. YardÕmlar, Gelirler ve sigorta OlaylarÕnÕn benzer TutulmasÕ.
Madde 6. Sürelerin Birleútirilmesi
Madde 7. Oturma Koúulunun KaldÕrÕlmasÕ
Madde 8. Bu Tüzükle Di÷er Koordinasyon Düzenlemeleri ArasÕnda
øliúkiler
Madde 9.Üye Devletlerin Bu Tüzü÷ün Uygulama AlanÕ øle ølgili
Bildirileri
Madde 10. YardÕmlarÕn Birleúmesi

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1. TanÕmlar (24 Deyim)
Madde 2. KapsamÕ Giren Kimseler
Madde 3. Maddi Uygulama AlanÕ
Madde 4. øúlem Eúitli÷i
Yok
Madde 6. 18/1, 38/1, 45/1, 64/1, 67/2, 72
Madde 10
Madde 6,7
Madde 5
Madde 12
BÖLÜM II
UYGULANACAK MEVZUATIN BELøRLENMESø

BÖLÜM II
UYGULANACAK MEVZUATIN BELøRLENMESø
Madde 11. Genel Kurallar
Madde 12. Özel Kurallar
Madde 13. øki Veya Daha Fazla Üye Devlette Faaliyet øcrasÕ
Madde 14. øste÷e Ba÷lÕ Sigorta Veya Sürekli øhtiyari Sigorta
Madde 15. Avrupa TopluluklarÕ YardÕmcÕ Personeli (Elçilik Ve
Konsolosluklarda ÇalÕúan Hizmet Personeli øçin
Hüküm Yok)
Madde 16. 11-15.Maddelere AykÕrÕlÕklar

Madde 13
Madde 14 – 17 bis
Madde 14 quater -14 septies
Madde 15
Madde 16
Madde 17

BÖLÜM III
ÇEùøTLø YARDIM GRUPLARINA UIGULANACAK ÖZEL KURALLAR
KISIM 1. HastalÕk, AnalÕk ve Benzeri BabalÕk YardÕmlarÕ.
KESøM 1. AylÕk Sahipleri ve BunlarÕn Aile Bireyleri DÕúÕnda Kalan
SigortalÕ Kimseler ve BunlarÕn Aile Bireyleri
Madde 17. Yetkili Üye Devlet DÕúÕnda Bir Üye Devlette oturma
Madde 18. økametgahlarÕ Baúka Bir Üye Devlette Bulundu÷u Halde
Yetkili Üye Devlette Bulunmama / SÕnÕr ÇalÕúanlarÕnÕn
Aile Bireylerine Uygulanacak Özel Hükümler
Madde 19. Yetkili Üye Devlet DÕúÕnda Bulunma
Madde 20. Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan Yararlanmak Üzere Yer
De÷iútirme- oturulan Üye Devlet DÕúÕnda Uygun Bir
Tedavi Görme øzni
Madde 21. Para YardÕmlarÕ
Madde 22. AylÕk Talebinde Bulunanlar
KESøM 2. AylÕk Talebinde BulunanlarÕn Aile Bireyleri
Madde 23. Oturulan Üye Devlet MevzuatÕna Göre Sa÷lÕk
YardÕmlarÕndan Yararlanma HakkÕ

BÖLÜM III
ÇEùøTLø YARDIM GRUPLARINA UIGULANACAK ÖZEL KURALLAR
KISIM 1. HastalÕk, AnalÕk
KESøM 5.
Madde 19.
Madde 20, 21

Madde 22.
Madde 22
Madde 23.

Madde 24. Oturulan Üye MevzuatÕna Göre Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan
Yararlanma HakkÕnÕn BulunmamasÕ.
Madde 25. ølgili Kimsenin oturdu÷u Üye Devlet Ülkesinde Sa÷lÕk
YardÕmlarÕndan YararlandÕ÷Õ Halde Oturma Yeri Ülkesi
DÕúÕnda Bir Veya Birden Fazla Üye Devlet

KESøM 4.
KESøM 5.
Madde 26.

(1) 1408/71 sayılı Tüzüğü yürürlükten kaldıran 883/2004 sayılı Tüzük (Uygulama Tüzüğü henüz yürürlüğe girmediği için)
uygulanmamaktadır.

1084

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

MevzuatÕnda Öngörülen Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan
YararlanmasÕ
Madde 26. AylÕk Sahibinin Oturdu÷u Üye Devlet dÕúÕnda Bir Üye
Devlette oturan Aile Bireyleri
Madde 27. AylÕk Sahibi Ve Onun Aile Bireylerine OturduklarÕ Üye
Devlet DÕúÕnda Bir Üye Devlette BulunmalarÕ - Yetkili
Devlette Bulunma- Oturulan Üye Devlet DÕúÕnda
Gerekli Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan Yararlanma øzni
Madde 28. AylÕk Alan SÕnÕr ÇalÕúanlarÕna Uygulanacak Özel
Hükümler
Madde 29. AylÕk Sahibine Sa÷lanacak Para YardÕmlarÕ
Madde 30. AylÕk Sahibinin Primleri

Madde 28.
Madde 28. bis.

Madde 29.
Madde 31.

KESøM 3. Ortak Hükümler
Madde 31. Genel Hüküm
Madde 32. Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan Yararlanmada Öncelik KurallarÕ Aile Bireylerinin OturduklarÕ Üye Devlette
YardÕmlardan YararlanmalarÕna øliúkin Özel Hüküm
Madde 33. Büyük Önem TaúÕyan Sa÷lÕk YardÕmlar
Madde 34. Uzun Süreli Tedavilerde YardÕmlarÕn Birleúmesi
Madde 35. Kurumlar ArasÕnda Gider øadeleri

Yok
Yok
Madde 33.

KISIM 2. øù KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Madde 34 ter

Madde 36. Sa÷lÕk Ve Para YardÕmlarÕndan Yararlanma HakkÕ
Madde 37. Nakil Giderleri
Madde 38. Meslek HastalÕ÷Õna Tutulan Kimsenin Birden Fazla Üye
Devlette AynÕ Riske Maruz KalmasÕ Halinde YardÕmlar
Madde 39. Meslek HastalÕ÷ÕnÕn A÷ÕrlaúmasÕ
Madde 40. Bir MevzuatÕn Özelliklerini Nazara Almada Kurullar
Madde 41. Kurumlar ArasÕnda Gider øadesi

Madde 34
Yok

KISIM 3. Ölüm ödenekleri

Madde 36.

Madde 42. Ölümün Baúka Bir Üye Devlette Meydana Gelmesi: veya
YararlanÕcÕnÕn Yetkili Devlet DÕúÕnda Bir Üye Devlette
OturmasÕ Halinde Ödeneklerden Yararlanma HakkÕ
Madde 43. AylÕk Sahibinin Ölümü Halinde YardÕmlardan Yararlanma

Madde 30.
Yok

KISIM 4.
Kesim 1

KISIM 4. Malüllük YardÕmlarÕ

Madde 59.
Madde 57.

Madde 44. MünhasÕran "A" Tipi Mevzuatlara Tabi Kimseler
Madde 45. Sürelerin Birleútirilmesine iliúkin Özel Hükümler
Madde 46. YalnÕz "B" Tipi Mevzuata Veya "A" Tipi ve "B" Tipi
Mevzuatlara Tabi Kimseler
Madde 47. Malüllük Halinin A÷ÕrlaúmasÕ
Madde 48. Malüllük YardÕmlarÕnÕn YaúlÕlÕk YardÕmlarÕna Çevrilmesi
Madde 49. Memurlarla ølgili Özel Hükümler

Madde 60.
Madde 61.
Madde 63.

KISIM 5. YAùLILIK VE ÖLÜM (AYLIKLAR)

KISIM 5.

Madde 50. Genel Hükümler.
Madde 51. Sürelerin Birleútirilmesine øliúkin Özel Hükümler
Madde 52. YardÕmlarÕn Tasfiyesi
Madde 53 Birleúme KarúÕtÕ Kurallar
Madde 54. AynÕ Nitelikteki YardÕmlarÕn Birleúmesi.
Madde 55. FarklÕ Nitelikteki YardÕmlarÕn Birleúmesi
Madde 56. YardÕmlarÕn HesaplanmasÕna øliúkin Hükümler
Madde 57. 1 YÕldan Az SigortalÕlÕk Veya Oturma Süreleri
Madde 58. Ek YardÕm Tahsisi
Madde 59. YardÕmlarÕn Yeniden HesaplanmasÕ Ve yeniden
De÷erlendirilmesi
Madde 60. Memurlarla ølgili Özel Hükümler

Madde 65.

Madde 66.
KISIM 2.
Kesim 1.
Madde 38.
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KISIM 6. øùSøZLøK YARDIMLARI

Kesim 2.

Madde 61. SigortalÕlÕk, østihdam Veya Ücretsiz Faaliyet Sürelerinin
Birleútirilmesine øliúkin Hükümler
Madde 62. YardÕmlarÕn HesaplanmasÕ
Madde 63. Oturma Koúunun KaldÕrÕlmasÕ øle ølgili Özel Hükümler
Madde 64. Baúka Bir Üye Devlete Giden øúsizler
Madde 65. Yetkili Üye Devlet DÕúÕnda Bir Üye Devlette Oturan øúsizler

Madde 41.
Madde 43.

KISIM 7. ERKEN EMEKLøLøK

Madde 44.
Madde 45.

Madde 43 bis.
KISIM 3.

Madde 66.YardÕmlar
Madde 46.
Madde 46.bis
Madde 46.ter
Madde 46. guater
Madde 47.

KISIM 8. AøLE YARDIMLARI
Madde 67. Baúka Bir Üye Devlette Oturan Aile Bireyleri
Madde 68. Birleúme Halinde Öncelik KurallarÕ
Madde 69. Ek Hükümler

Madde 48.
KISIM 9. Primsiz Nitelikteki Özel Para YardÕmlarÕ
Madde 50.
Madde 51.

Madde 70. Genel Hükümler
BÖLÜM IV
øDARø KOMøSYON VE DANIùMA KURULU

Madde 51. bis

Madde 71. ødari Komisyonun Oluúumu Ve øúleyiúi
Madde 72. ødari Komisyonun Görevleri
Madde 73. Bilgi øúlem Teknik Komisyonu
Madde 74. Hesap Komisyonu
Madde 75. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Koordinasyonu øçin
DanÕúma Kurulu
BÖLÜM V
ÇEùøTLø HÜKÜMLER

KISIM 6.
Madde 67.
Madde 68.
Yok
Madde 69.
Madde 71.

Madde 76. øúbirli÷i
Madde 77. Kiúisel Nitelikli Bilgilerin KorunmasÕ
Madde 78. Elektronik Bilgi øúlem
Madde 79. Sosyal Güvenlik AlanÕndaki Eylemlerin FinansmanÕ
Madde 80. Ba÷ÕúÕklÕklar
Madde 81. Talepler, Bildiriler Veya øtirazlar
Madde 82. TÕbbi Ekspertizler
Madde 83. MevzuatÕn UygulanmasÕ
Madde 84. Primlerin Tahsili ve YardÕmlarÕn Yinelenmesi
Madde 85. KurumlarÕn HaklarÕ
Madde 86. øki TaraflÕ Anlaúmalar

Yok
Yok
KISIM 7
Madde 73.
Madde 76.
Yok
Yok

BÖLÜM VI
GEÇøCø VE SON HÜKÜMLER

Yok

Madde 87. Tüzü÷e Göre Do÷an Haklar
Madde 88. Eklerin Güncelleútirilmesi
Madde 89. Uygulama Tüzü÷ü
Madde 90. Yürürlükten Kalkma (1408/7l SayÕlÕ Tüzü÷ün Yürürlükten
KalkmasÕ øle ølgili maddedir)
Madde 91. Yürürlü÷e Girme
EKLER:
EK I. Nafaka AylÕklarÕ, Özel Do÷um Ödenekleri ve EvlatlÕk Ödenekleri
Üzerinden Ödenen Avanslar
EK II. Yürürlükte Olan ve Gere÷ine Göre Kapsama Giren Kimselerle
SÕnÕrlÕ økili Sözleúme Hükümleri

BÖLÜM IV, V
Madde 80.
Madde 81.
574/72 sayÕlÕ Tüzük / 117 quater
Yok
Madde 82.
BÖLÜM VI
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EK III. SÕnÕr ÇalÕúanÕnÕn Aile Bireylerinin Sa÷lÕk YardÕmlarÕndan
Yararlanma HaklarÕnÕn KaldÕrÕlmasÕ
EK IV. YETKøLø DEVLETE DÖNEN AYLIK SAHøPLERø øçin Ek
Haklar
EK V. Daha Önce Ücretli Veya Ücretsiz Faaliyet øcra Ettikleri Üye
Devlete Dönen Eski SÕnÕr ÇalÕúanlarÕnÕn Ek HaklarÕ
EK VI. Özel Koordinasyondan YararlanmasÕ Gereken "A" Tipi
MevzuatÕn Belirtilmesi.
EK VII. Malüllük Derecesine øliúkin Koúullar HakkÕnda Üye Devletlerin
MevzuatlarÕ ArasÕnda Mutabakat
EK VIII. Müstakil AylÕ÷Õn Prorata AylÕ÷Õna Eúit Veya Onun Üstünde
Oldu÷u Durumlar
EK IX. 54.Maddenin UygulanmasÕna Olanak Veren YardÕmlar Ve
Anlaúmalar
EK X. Primsiz Nitelikteki Özel Para YardÕmlarÕ
EK XI.........

Madde 84.
Yok
574/72 sayÕlÕ Tüzük / 117
Yok
Madde 85.
Madde 86.
Madde 87.
Madde 89.
Madde 92.
Madde 93.
Yok
BÖLÜM VI
GEÇøCø VE SON HÜKÜMLER
Madde 94-95 seksies
Yok
Madde 98.
EKLER:
EK II/BaúlÕk II
EK III.
Yok
Yok
Yok
EK IV/A
EK V.
EK IV/C
EK IV/D
EK II.bis
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EK III
1408/71 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ – TÜRKİYENİN ONAYLADIĞI
İKİ TARAFLI SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ
Karşılaştırmalı Maddeler Dizini
Sözleûmeli Ülkeler
1408/71 SAYILI
TÜZÜK

ALMANYA

ARNAVUTLUK

AVUSTURYA

AZERBAYCAN

BELÇùKA

1/15 deyim

1/10 deyim

1/10 deyim

1/10 deyim

1/4/2002 tarihinde
yürürlü÷e giren
Revizyon
sözleúmesi 14
deyim

3

3

3

3

2

 øúlem Eúitli÷i
(M.3)

4

4

4

4

1

 Maddi Uygulama
AlanÕ (M.4)

2

2

2

2

1/2/d

 Tüzü÷ün Yerine
Geçti÷i Sosyal
Güvenlik
Sözleúmesi
(M.6)

-

-

-

-

-

 Tüzü÷ün
Etkiledi÷i Uluslar
ArasÕ Uygulama
AlanÕ (M.7)

-

-

-

-

-

 Üye Devletler
ArasÕnda
Sözleúmeler
Düzenlenmesi
(M.8)

-

-

-

-

-

 øste÷e Ba÷lÕ
Sigorta (M.9)

-

-

-

-

-

 Referans
Sürelerin
UzatÕlmasÕ (M.9
bis)

-

-

-

-

-

4a

5

5

5

-

 Primsiz YardÕmlar
(M.10bis)

-

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Yeniden
De÷erlendirilmesi (M.11)

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

5-8, 8a-9

6

6-9

6-9

2-5

A. Genel Hükümler
 TanÕmlar (M.1 /
24 deyim)

 Kiúisel Uygulama
AlanÕ
 (M.2)

 Oturma
Koúulunun
KaldÕrÕlmasÕ /
YardÕmlarÕn
øhracÕ (M.10)

 YardÕmlarÕn
Birleúmesi
(M.12)
 Uygulanacak
Mevzuat (M.1317 bis)

1088

2028

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

B. ÖZEL
HÜKÜMLER
 HastalÕk AnalÕk
(M.18-36)

11-18

10-15

10-16

10-15

7-13

 Malüllük, YaúlÕlÕk
ve Ölüm (AylÕklar)
(M.44-51 bis)

26-32

17

17-22

16-18

25-28

 øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ
(M.52-63 bis)

20-25

18-19

23,24

19-22

30-35

 Ölüm Ödenekleri
(M.64-66 bis)

19

16

1,16

-

36

 øúsizlik (M.67-71
bis)

-

5/3/a

-

24

24

 Aile YardÕmlarÕ
(M.72-76 bis)

-

2/1/b.2

-

-

2-9

 Çocuk ZammÕ
(Aile Ödenekleri)
(M.77-79 bis)

1/15, 33, 34

-

-

23

-

 Geçindirilen
Çocuklar ve
Yetimlerle ølgili
YardÕmlar (bk.
Aile Ödenekleri)

1/15, 33, 34

-

-

23

-

C. ÇEùøTLø
HÜKÜMLER (M.8493)

35-39

21-27

25-33

26-33

27-50

D. GEÇøCø VE SON
HÜKEMLER (M.94100)

-

28,29

34,36

34,35

-

E. EKLER
(9 EK)
Sözleûmeli Ülkeler
1408/71 SAYILI
TÜZÜK
BOSNA HERSEK

ÇEK CUMHURùYETù

DANùMARKA

FRANSA

GÜRCùSTAN

 TanÕmlar (M.1/ 24
deyim)

1/14 deyim

1/12 deyim

-

-

1/10 deyim

 Kiúisel Uygulama
AlanÕ
 (M.2)

3

3

3

3

3

 øúlem Eúitli÷i (M.3)

4

4

5

4

5

 Maddi Uygulama
AlanÕ (M.4)

2-5

2

2

3,6,7

2

 Tüzü÷ün Yerine
Geçti÷i Sosyal
Güvenlik
Sözleúmesi (M.6)

-

-

-

-

-

 Tüzü÷ün Etkiledi÷i
Uluslar ArasÕ
Uygulama AlanÕ
(M.7)

-

-

-

-

-

A. Genel Hükümler
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 Üye Devletler
ArasÕnda
Sözleúmeler
Düzenlenmesi
(M.8)

-

-

-

-

-

 øste÷e Ba÷lÕ
Sigorta (M.9)

-

-

-

2/2, 3 (Kapsam dÕúÕ
kiler M.6)

-

 Referans
Sürelerin
UzatÕlmasÕ (M.9
bis)

-

-

-

-

-

 Oturma
Koúulunun
KaldÕrÕlmasÕ /
YardÕmlarÕn
øhracÕ (M.10)

5

5

7

-

5

 Primsiz YardÕmlar
(M.10bis)

-

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Yeniden
De÷erlendirilmesi (M.11)

-

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Birleúmemesi
(M.12)

6

6

8

-

-

7-12

7-13

4,6,9-11

3,6,7

6-9

 HastalÕk AnalÕk
(M.18-36)

13-19

14-17

12-15
(TanÕmlar M.1)

8-18

10-12

 Malüllük M.37-43
bis)

20-22
(MYÖ)

18-21
(MYÖ)

Bk. YaúlÕlÕk ölüm
aylÕklarÕ

19-21

13-15

 YaúlÕlÕk ve Ölüm
(AylÕklar) (M.4451 bis)

20-22
(MYÖ)

18-21
(MYÖ)

26-33
(Malüllük dahil)

22-27
(Malüllük, YaúlÕlÕk
Ölüm M.28-30)

13-15

 øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ
(M.52-63 bis)

24-26

23-25

16-20

34-42

16-19

 Ölüm Ödenekleri
(M.64-66 bis)

23

22

-

43,44

-

 øúsizlik (M.67-71
bis)

27

26

25

Bk.Ek Protokol (SayÕ
53)

21

 Aile YardÕmlarÕ
(M.72-76 bis)

-

27,28

21,24

31,33

20

 Çocuk ZammÕ
(Aile Ödenekleri)
(M.77-79 bis)

-

(bk.Aile YardÕmÕ)

-

-

-

C. ÇEùøTLø
HÜKÜMLER (M.8493)

28-36

29-36

34,36
Bk.Ek Protokol
(SayÕ 53)

26-33

27-50

D. GEÇøCø VE SON
HÜKEMLER (M.94100)

37-40

37-40

-

59-61

30,31

 Uygulanacak
Mevzuat (M.1317 bis)
B. ÖZEL
HÜKÜMLER

E. EKLER
(9 EK)
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1408/71 SAYILI
TÜZÜK

Sözleûmeli Ülkeler
HOLLANDA

ùNGùLTERE

ùSVEÇ

ùSVùÇRE

KANADA

KEBEK

1/13 deyim

1/17 deyim

1/10 deyim

-

1/6 deyim

1/6 deyim

3

4-8 (Uygulanacak
mevzuatÕ
belirleyen sosyal
sözleúme)

-

1

3

3

 øúlem Eúitli÷i
(M.3)

4

3,7

-

2

4

4

 Maddi Uygulama
AlanÕ (M.4)

2

2

-

4-7

2

2

 øste÷e Ba÷lÕ
Sigorta (M.9)

-

9

11

2/2, 16 Nihai
protokol

-

-

 Referans
Sürelerin
UzatÕlmasÕ (M.9
bis)

-

-

-

-

-

-

 Oturma
Koúulunun
KaldÕrÕlmasÕ /
YardÕmlarÕn
øhracÕ (M.10)

5

-

-

3

5

5

 Primsiz YardÕmlar
(M.10bis)

-

-

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Yeniden
De÷erlendirilmesi (M.11)

-

-

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Birleúmemesi
(M.12)

6

-

-

-

-

-

7,8-10

4-8

7-11

4-7

6

6-11

11-17

M.10-13-25,2a
(Bütün yardÕmÕ
dahil)

12-14

-

YardÕmlarla ilgili
hükümler Genel

Sa÷lanacak
yardÕmlar
(Genel)
(M.12-16)

18-20

-

A. Genel Hükümler
 TanÕmlar (M.1 /
24 deyim)
 Kiúisel Uygulama
AlanÕ
 (M.2)

 Uygulanacak
Mevzuat (M.1317 bis)
B. ÖZEL
HÜKÜMLER
 HastalÕk AnalÕk
(M.18-36)

 Malüllük M.37-43
bis)

18-21

(M.8-13)
-

YardÕmlarla ilgili
hükümler Genel

-

(M.8-13)
 YaúlÕlÕk ve Ölüm
AylÕklarÕ (M.4451 bis)

22-29

 øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ
(M.52-63 bis)

30-32

14-17 (YaúlÕlÕk)

15-25

21 (Ölüm)

(Melüllük dahil)

8-16 (Malüllük
dahil)

26-28

-

-

(M.8-13)

Süre birleúimi
(25-29)
22-29

YardÕmlarla ilgili
hükümler Genel

-

-
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 Ölüm Ödenekleri
(M.64-66 bis)

-

Bk.HastalÕk analÕk

-

-

-

-

 øúsizlik (M.67-71
bis)

34

-

-

-

-

-

 Aile YardÕmlarÕ
(M.72-76 bis)

33

-

28

23

-

-

(YalnÕz tarÕm
çalÕúanlarÕ için)

 Çocuk ZammÕ
(Aile Ödenekleri)
(M.77-79 bis)

-

-

Aile yardÕmÕ

-

-

-

C. ÇEùøTLø
HÜKÜMLER (M.8493)

43-48

-

-

31-34

22-24

28-29

D. GEÇøCø VE SON
HÜKEMLER (M.94100)

43-48

-

-

31-34

22-24

28,29

Ek Protokol
(M.43-48)

-

Ek Protokol

Nihai Protokol

-

-

E. EKLER
(9 EK)
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1408/71 SAYILI
TÜZÜK

Sözleûmeli Ülkeler
KKTC

LùBYA

LUKSEMBURG

MAEDONYA

NORVEÇ

ROMANYA

 TanÕmlar (M.1 / 24
deyim)

1/16deyim

1/7 deyim

1/10 deyim

1/10 deyim

1/8deyim

1/12eyim

 Kiúisel Uygulama
AlanÕ

3

1985 tarihli yeni
sözleúmeler

5

3

2

3

4/1,5

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

4

4

3

4

5,8

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

2

2

2

2

A. Genel Hükümler

 (M.2)
 øúlem Eúitli÷i (M.3)
 Maddi Uygulama
AlanÕ (M.4)

(Uygulanacak
hususlar)

(Kapsam içi
mevzuat)

 øste÷e Ba÷lÕ
Sigorta (M.9)

-

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

6

-

-

-

 Referans
Sürelerin
UzatÕlmasÕ (M.9
bis)

-

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

-

-

-

-

4/2

3

-

5

-

5

 Primsiz YardÕmlar
(M.10bis)

-

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Yeniden
De÷erlendirilmesi (M.11)

-

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

-

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Birleúmesi (M.12)

-

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

7

-

-

6
(YardÕmlarÕn
ÇakÕúmasÕ)

8-13

-

4-6

7-12

 Oturma
Koúulunun
KaldÕrÕlmasÕ /
YardÕmlarÕn
øhracÕ (M.10)

 Uygulanacak
Mevzuat (M.1317 bis)

Bu ülkeye özgü
özel baúlÕklar

5-8

B. ÖZEL
HÜKÜMLER
HastalÕk
AnalÕk (M.1836)

10-14

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

14-22

10-16

7

13-20

Malüllük M.3743 bis)

-

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

-

-

-

-

YaúlÕlÕk ve
Ölüm
(AylÕklar)
(M.44-51 bis)

21-26
(Malüllük
dahil)

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

23-26
(Malüllük
dahil)

17-19
(Malüllük
dahil)

13-15
(Malüllük
dahil)

21-24
(Malüllük
dahil)

øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ
(M.52-63 bis)

16-20

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

27-30

20-23

11,12

25-28

Ölüm
Ödenekleri
(M.64-66 bis)

15
(Cenaze
yardÕmÕ)

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

26

-

-

-
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øúsizlik (M.6771 bis)

27

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

31-34

25

9

-

Aile YardÕmlarÕ
(M.72-76 bis)

-

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

35,36

-

Aile
yardÕmlarÕ

-

Çocuk ZammÕ
(Aile
Ödenekleri)
(M.77-79 bis)

-

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

Aile
yardÕmÕ

-

Aile yardÕmÕ

-

C. ÇEùøTLø
HÜKÜMLER
(M.84-93)

28-39

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

37-47

27-33

16-21

29-37

D. GEÇøCø VE
SON
HÜKEMLER
(M.94-100)

40-44

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

48-51

34,35

22-24

38-41

-

Bu ülkeye
özgü özel
baúlÕklar

-

-

Ek protokol

-

E. EKLER
(9 EK)
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EK IV
1408/71 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ – ULUSLARARASI
ÇOK TARAFLI SOSYAL GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ
Karşılaştırmalı Maddeler Dizini
ú ú
ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER
1408/71 SAYILI
TÜZÜK

SOSYAL
GÜVENLù÷ùN
ASGARù
NORMLARI
HAKKINDA 102
SAYILI ùLO
SÖZLEúMESù

AVRUPA SOSYAL AVRUPA SOSYAL AVRUPA SOSYAL
GÜVENLùK KODU
úARTI
GÜVENLùK
SÖZLEúMESù
(Avrupa Konseyi) (Avrupa Konseyi)
(Avrupa Konseyi)

AB SOSYAL
úARTI 1
(1989)

ùNSAN HAKLARI
VE TEMEL
ÖZGÜÇLÜKLER
AVRUPA
SÖZLEúMESù
(Avrupa Konseyi)

A. Genel Hükümler
 TanÕmlar (M.1 /
24 deyim)
 Kiúisel Uygulama
AlanÕ

1/6deyim

1/31 deyim

1/8 deyim

Özel Dizin
 ÇalÕúma HakkÕ :
1,2,3

-

4

15-18

68

8

-

 Maddi Uygulama
AlanÕ (M.4)

-

2,3

-

 økili Sözleúmelerin Yerine
Geçme: M.6

-

5

-

 Sa÷lÕk ve Soyla
YardÕm HakkÕ :
13

 Etkilenmeyen
Uluslar arasÕ
Hükümler : M.7

-

-

 Di÷er ülkelerde
bir iú edinme
HakkÕ : 18

 Üye Devletler
ArasÕnda
Sözleúmeler
Düzenlen-mesi :
M.8

-

7

-

 øste÷e Ba÷lÕ
Sigorta : M.9

-

10

-

 Referans
Sürelerin
UzatÕlmasÕ : M.9
bis

-

-

-

 Oturma
Koúulunun
KaldÕrÕlmasÕ
(YardÕmlarÕn
ihracÕ) : 10

-

11

-

 Primsiz YardÕmlar
(M.10bis)

-

-

-

 YardÕmlarÕn
Yeniden
De÷erlendirilmesi (M.11)

-

12

-

 (M.2)
 øúlem Eúitli÷i
(M.3)

1

6

Özel Dizin
 Bölüm 1

Özel øçerik
 AyrÕmcÕlÕk 14

 Serbest DolaúÕm :
 KadÕnlarÕn
 Bölüm 2
Korunma HakkÕ :
 østihdam ve ücret
8
 Sosyal Güvenlik  Bölüm 4
HakkÕ : 12

 Sosyal Koruma
 Bölüm 7
 KadÕnlarla
erkekler
arasÕnda iúlem
eúitli÷i

 (Revize sosyal
úartlar aynÕ içerik

Türkiye henüz AB ye üye olmadÕ÷Õ için ùart’a taraf de÷ildir.
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 YardÕmlarÕn
Birleúmesi (M.12)

-

13

-

 Uygulanacak
Mevzuat (M.1317 bis)

-

14-18

-

7-18

19-26

10-18

 Malüllük M.37-43
bis)

-

-

-

 YaúlÕlÕk ve Ölüm
(AylÕklar) (M.4451 bis) (Malüllük
hariç)

25,33-53-64

27-37

26-30, 54-63

 øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ
(M.52-63 bis)

31-38

38-48

32-48

 Ölüm Ödenekleri
(M.64-66 bis)

59-64

49,50

59-63

 øúsizlik (M.67-71
bis)

19-24

54-56

20-25

 Aile YardÕmlarÕ
(M.72-76 bis)

39-45

57,58

39-45

 Çocuk ZammÕ
(Aile Ödenekleri)
(M.77-79 bis)

-

-

-

C. ÇEùøTLø
HÜKÜMLER (M.8493)

69-77

64-73

78-89

D. GEÇøCø VE SON
HÜKÜMLER (M.94100)

78-87

74-81

-

1 (Ek Meslek kollarÕ)

7 Ek

B. ÖZEL
HÜKÜMLER
 HastalÕk AnalÕk
(M.18-36)

E. EKLER
(9 EK)
F. Periyodik
Ödemeler

1 Ek
Uluslar arasÕ meslek
kollarÕ

65-67

-

71-77
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EK V
1408/71 SAYILI AET KONSEY TÜZÜĞÜ – TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI
Karşılaştırmalı Maddeler Dizini

TÜRK SOSYAL GÜVENLùK MEVZUATI
506

2925

1479

2926

4447

5434

657

(Ücretliler)

(TarÖm
Ücretliler)

(BaøÖmsÖz
ÇalÖûanlar)

(TarÖm
BaøÖmsÖz
ÇalÖûanlar)

(Ücretliler/
BaøÖmsÖz
ÇalÖûanlar/
Memurlar)

(Memurlar)

(Memurlar)

1

1

1

1

46

12

2

 Kapsam (2)

2,3

2,4

24

2

46

12

1

 TanÕmlar (2)

2,3

3

24/I,Ü

2

47

-

4

 HastalÕk (18-36)

32,42

13,17

EK M 11-17

EK M 1

50/5

-

188
Yönetmelikler

 AnalÕk (18-36)

43,51

-

-

-

50/5

-

188

 Malüllük (37-43
bis)

52,58

39

27-33

14

-

44-65

187

 YaúlÕlÕk (44-51)

59-64

20-24

34-39

18

-

39-43

187

1408/71 SAYILI
TÜZÜK

 Amaç (-)

SøGORTA
KOLLARI

EK M 11, 23,
26, 55
 Ölüm (44-51)

65-71

25,26

40-47,78

24

-

68-81,103 EK
M,2,23,81

187

 øú KazalarÕ ve
Meslek
HastalÕklarÕ (5263 bis)

11-31

7-10

-

-

-

-

188
(Yönetmelikler)

 Aile YardÕmlarÕ
(72-76 bis)

-

 øúsizlik (67-71 bis)

-

 TC ANAYASASI

-

-

-

-

-

202-206
(Aile
Ödenekleri /
Çocuk ZammÕ)

-

-

-

50-55

-

-

55, 60-62,65 (Sosyal Güvenlik) / 10 øúlem Eúitli÷i /16 YabancÕlar için hak sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ / 45,48-50 ÇalÕúma HakkÕ
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EK VI
AB ÜLKELERøNDE (VE TÜRKøYE'DE) SOSYAL SøGORTA KOLLARI KRONOLOJøSø
(Tarihsel Süreç)
Öncelik
SÖrasÖ

Ülke

Sigorta Kolu / Yürürlük
Tarihi

Öncelik
SÖrasÖ

HASTALIK-ANALIK

Ülke

Sigorta Kolu / Yürürlük
Tarihi
ùú KZ VE MS. HS

1

Almanya

1883 (AnalÕk: 1991)

1

Almanya

1884

2

Avusturya

1888

2

Avusturya

1887 (Mes.Hast 1928)

3

Finlandiya

1890 (AnalÕk 1937)

3

øngiltere

1897

4

Danimarka

1892(Ödenekler:1989)

4

ørlanda

1897 (Mes.Hast 1910)

5

Lüksemburg

1901

5

Danimarka

1898

6

øngiltere

1911

6

Finlandiya

1895 (Mes.Hast 1910)

7

ørlanda

1911

7

Fransa

1898 (Mes.Hast 1910)

8

øtalya

1928 (AnalÕk 1929)

8

øtalya

1898 (Mes.Hast 1910)

9

Fransa

1930

9

øsveç

1901

10

øsveç

1931 (AnalÕk 1992)

10

Lüksemburg

1902

11

Portekiz

1935 (AnalÕk 1962)

11

øspanya

1900 (Mes.Hast 1947)

12

Hollanda

1941(øú.Kz.Ms.Hs.dahil)

12

Belçika

1903

13

øspanya

1942

13

Portekiz

1863 (Mes.Hast 1965)

14

Belçika

1944 (AnalÕk 1963)

14

Yunanistan

Özel bir yasa yok

15

Yunanistan

1951 (Hollanda gibi)

(Has.Mal.Yaú.Ölüm sigortalarÕ
kapsamÕnda
15

Türkiye

01/03/1951

Hollanda
Türkiye

(HastalÕk sigortasÕ
kapsamÕnda)
01/07/1946

KAYNAK
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Öncelik SÖrasÖ

Sigorta Kolu / Yürürlük Tarihi

Ülke

(Malüllük, YaûlÖlÖk, Ölüm)

1

Almanya

M.Y.Ö. – 1989

2

Avusturya

M.Y.Ö. – 1989

3

Danimarka

Y.Ö. – 1891 (M.1921)

4

ørlanda

Y. – 1908 (M.1911/Ö.1935)

5

Fransa

Y.Ö. – 1910 (M.1930)

6

øngiltere

Y. – 1908 (M.1911/Ö.1925)

7

ørlanda

Y. – 1908 (M.1911/Ö.1935)

8

Lüksemburg

M.Y.Ö. – 1911

9

Hollanda

M.Y.Ö. – 1913

10

øsveç

M.Y.Ö. – 1913

11

øtalya

M.Y.Ö. – 1919

12

Belçika

Y.Ö. – 1900 (M.1911)

13

øspanya

Y. – 1919 (M.1939/Ö.1947)

14

Yunanistan

M.Y.Ö. – 1951

15

Portekiz

M.Y.Ö. – 1962

Türkiye

Y.1949 (øhtiyarlÕk Sig. 5417 s.k.-M.øH.Ö. – (1957/6900 s.k.)

KAYNAK
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øùSøZLøK / AøLE YARDIMLARI
Öncelik
SÖrasÖ

Ülke

Sigorta Kolu / Yürürlük
Tarihi

Öncelik
SÖrasÖ

ùûsizlik

Ülke

Sigorta Kolu / Yürürlük
Tarihi
Aile YardÖmlarÖ

1

Danimarka

1907

1

Belçika

1930

2

øngiltere

1911

2

Fransa

1932

3

ørlanda

1911

3

øtalya

1937

4

Finlandiya

1917

4

øspanya

1938

5

øtalya

1919 (Tam øúsizlik / KÕsmi

5

Hollanda

1939

iúsizlik 1947)

6

Portekiz

1942

6

Avusturya

1920

7

ørlanda

1944

7

Lüksemburg

1921

8

øngiltere

1945

8

Belçika

1924

9

Finlandiya

1945

9

Almanya

1927

10

øsveç

1947

10

øsveç

1934 (Sosyal YardÕm 1973)

11

Lüksemburg

1947

11

Fransa

1940

12

Avusturya

1948

12

Hollanda

1949 (1986-Revize)

13

Danimarka

1950

13

Yunanistan

1954

14

Almanya

1954

14

øspanya

1961

15

Yunanistan

1958

15

Portekiz

1975

Türkiye

1999 / 4447 s.k.

Türkiye

Ücretliler için :
Tam iûsizlik

Memur Rejiminde 657 s.k. /
Ücretliler için Toplu
Sözleúmeler.

KAYNAK
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EK VII
ILO SÖZLEŞMELERİ VE TAVSİYELERİ DİZİNİ
1.
2.

11

SOSYAL POLİTİKA
SÖZLEŞMELER (82/1947, 117/1962 “Temel Hedefler ve Normlar”//
TAVSİYE (127/1966 “Aynı konu”//

3.
4.

FIRSAT VE İSLEM EŞİTLİĞİ
SÖZLEŞMELER (100/1951, 111/1958, 156/1981/1//
TAVSİYELER (9D/1951, 111/1958, 165/1981//

5.
6.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELER (11/1921, 87/1948, 98/1949, 135/1971, 141/1975, 151/1978//
TAVSİYELER (143/1971, 149/1975, 159/1978//

7.
8.

ZORLU ÇALIŞMA
SÖZLEŞMELER (29/1930,105/1957//
TAVSİYE (35/1930//

SOSYAL GÜVENLİK
A) TOPLU NORMLAR
9. SÖZLEŞMELER (Gemi Adamlarının Sosyal Güvenliği: 70/1946, Gemi Adamlarının Sosyal Güvenliğine
İlişkin Konularda Düzenlenen Anlaşmalar : 75/1946, Sosyal Güvenliğin Asgari Normları: 102/1952,
İşlem Eşitliği: 118/1968, Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması: 157/1982//
10. TAVSİYELER (Geçim Vasıtalarının Güvence Altına Alınması: 67/1944, Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması: 167/1983//
B) SOSYAL GÜVENLİĞİN BAZI KOLLARINA İLİŞKİN AYRINTILI KONULAR
11. SÖZLEŞMELER (HASTALIK SAĞLIK YARDIMLARI VE ÖDENEKLERİ) :
- Hastalık Sigortası (Sanayi): 24/1927//
- Hastalık Sigortası (Tarım) : 25/1927//
- Sağlık Yardımları ve Ödenekleri: 130/1969//
- Gemi Adamlarının Hastalık, Kaza ve Ölüm Hallerinde Donatanın Yükümlülükleri: 55/1936//
12. TAVSİYELER (Hastalık Sağlık Yardımları ve Ödenekleri “Gemi Adamların Yükümlülüğündeki Kimseler
İçin” : 76/1946//
- Hastalık Sağlık Yardımları ve Ödenekleri: 134/1969//
- Sağlık Yardımları: 44/1969//
MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM YARDIMLARI
13. SÖZLEŞMELER (Sanayi ve Tarım : 35/1933, 36/1933, 37/1933, 38/1933, 39/1933, 40/1933// Göçmen İşçilerin Aylıktan Yararlanma Haklarının Korunması: 71/1946// Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları (Genel) : 128/1967//
14. TAVSİYE (Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Yardımları: 131/1967
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI YARDIMLARI
15. ÇEŞİTLİ ALANLARLA İLGİLİ SÖZLEŞMELER (12/1921, 17/1925, 23/1925, 18/1925, 19/1925, 42/1934,
110/1958,121/1964//
16. TAVSİYE (23/1925, 25/1925, 121/1925//
İŞSİZLİK YARDIMLARI
17. SÖZLEŞME (44/1934//
18. TAVSİYE (44/1934//
AİLE YARDIMLARI
19. SÖZLEŞME (102/1952, BÖLÜM VII, MADDE 39-45)
ANALIĞIN KORUNMASI
20. SÖZLEŞME (3/1959, 103/1952 “REVİZE”//
21. TAVSİYE (95/1952//
1
1
TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI İLO SÖZLESMELERİ (40) :
2, 11, 14, 15, 26, 29, 34, 42, 45, 58, 59, 77, 80, 81, 87, 88, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 105, 111, 115, 116, 118,
119, 122, 123, 127, 135, 138, 142, 144, 151, 158, 159.
Türkiye’nin onayladığı 27 adet Sözleşmenin Türkçe çevirileri için bk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eylül 1998
tarih, 86 No.lu Yayım
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İNSAN HAKLARI VE SOSYAL KORUMA İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DÜZENLEMELER DİZİNİ
(Taksim işaretinden önceki tarih düzenleme tarihini, sonraki tarih Türkiye’nin onay veya imza .
tarihini gösterir.)
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı:
1) Birleşmiş Milletler Antlaşması
2) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
3) Avrupa insan Hakları ve Genel Ölçütler Sözlükleri
4) Sığınmacıların Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi
5) Vatansızların Hukuki Durumuna ilişkin Newyork. Sözleşmesi
6) Uluslararası Taşıt İşçilerinin Sosyal Güvenliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
7) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi
8) Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

1945/1945
1948/1949
1951/1961
1954/1956/1960
1961/1984
1963/1987

TOPLAM: 7/ ONAY: 6/ İMZALANMAYAN: 1
B) Avrupa Konseyi (16.01.1998 durumu):
1)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (5)*:
1951/1954
- Ek Protokol (9)
- 2 Nolu Protokol (44)
1952/1954
- 3 Nolu Protokol (45)
1963/1968
- 4 Nolu Protokol (46)
1963/1992
- 4 Nolu Protokolün 6/2 maddesinin uygulamasında bildiri (46)
1963/- 5 Nolu Protokol (55)
1966/1987
- 6 Nolu Protokol (114)
1983/- 7 Nolu Protokol (117)
1984/1987
- 8 Nolu Protokol (118)
1985/1989
- 9 Nolu Protokol (140)
1990/1990
- 10 Nolu Protokol (146)
1992/- 11 Nolu Protokol (155)
1994/1997
2) Avrupa Ara Anlaşmaları (Kısa vadeli sigorta kolları) (12)
1953/1967
- Ek Protokol (12A)
3) Avrupa Ara Anlaşmaları (Uzun vadeli sigorta kolları) (13)
1953/1967
- Ek Protokol (13A)
1953/1967
4) Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi (14)
1953/1976
- Ek Protokol (14A)
1953/1967
5) Avrupa Yerleşme Sözleşmesi (19)
1955/1990
(Resmi çeviride Avrupa İkamet Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır.)
6) Avrupa Sosyal Şartı (35)
1961/1989
- Ek Protokol (128)
1988/1988
- İyileştirme Protokolü (142)
1991/- Ek Protokol (Toplu yakınma sistemini öngörür) (158)
1995/
- Avrupa Sosyal Şartı (Revize) (163)
1996/
7) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu (48)
1964/1980
1964/1964
- Ek Protokol
- Avrupa Sosyal güvenlik Kodu (Revize) (139)
1990/1990
8) AU PAIR (Boğaz Tokluğuna) Yerleşme Mutabakatı) (68)
1969/9) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (78)
1972/1976
- Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma (78A)
1972/1976
10) Tarım İşletmecilerinin Sosyal Güvenliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi (83)1974/
11) Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi (93)
1977/1981
12) İki Tarafları Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İçin Model Sözleşme
. Parantez içindeki rakamlar, düzenlemenin Konseydeki kod numaralarıdır.
TOPLAM 30 / ONAY 18 / İMZA 5 / İMZALANMAYAN 7
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c) Avrupa Topluluğu
1) Ankara Anlaşması ve Ek Protokol (Madde 39)
1963/1963
Topluluğun sosyal koruma düzenlemeleri 1408/71, 574/72 ve 1612/1968 sayılı Tüzükler ve ilgili
mevzuat,
1957 tarihli Roma Antlaşması (Kurucu Antlaşma) ve değişiklik Antlaşmaları Füzyon Antlaşmaları
/ Avrupa Tek Senedi / Mc stricht Antlaşması / EURO “Avrupa Para Birliği” Anlaşması / Amsterdam
Anlaşması / NİS Anlaşması / Topluluk Sosyal Şartı / Topluluk Temel Şartı
2) 3/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Yürürlükte/Uygulanmıyor)
1980/1980
3) İşçilerin Temel Sosyal Haklarına İlişkin Topluluk Şartı
……….
TOPLAM: 9/ ONAY: 2
D) ILO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2 sayılı Sözleşme (İşsizlik)
26 sayılı Sözleşme (Asgari Ücret Tespit Yöntemi)
42 sayılı Sözleşme (Meslek Hastalılarının Tazmini)
102 sayılı Sözleşme (Sosyal Güvenliğin Asgari Normları)
111 sayılı sözleşme (İş ve Meslek E dindirmede Ayırımcılık)
118 sayılı Sözleşme (İşlem Eşitliği)

1919/1950
1928/1973
1934/1946
1952/1971
1958/1966
1962/1971

TOPLAM ONAY (İş Hukuku dahil), 40
Sosyal Koruma ile ilgili ONAY: 6
Haziran 2001 itibariyle toplam İLO Sözleşmeleri sayı : 184
Türkiye’nin Onayladığı 40
GENEL TOPLAM: 80
Onaylanan Çok Yanlı Düzenlemeler ve İkili Sözleşmeler (12) : 92
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ONAY : 66
İMZA : 5
İMZALANMAYAN:9

EK VIII/B
İŞLEM EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ
ULUSLARARASI HÜKÜMLER DİZİNİ

AB-TÜRKİYE-ULUSLARARASI SOSYAL GÜVENLİK UYUM VE EŞGÜDÜM NORMLARI

İŞLEM EŞİTLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI HÜKÜMLER DİZİNİ
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı:

(X)
(X)
(X)
(X)

1) Birleşmiş Milletler Antlaşması
2) İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
3) Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Sözleşmesi
4) Sığınmacıların Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi
5) Vatansızların Hukuki Durumuna İlişkin Newyork Sözleşmesi
6) Uluslararası Taşıt İşçilerinin Sosyal Güvenliğine İlişkin Avrupa
Sözleşmesi
(X) 7) Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi
(X) 8) Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

55 (c)
2
M.14
17-19,23
17-19
33
48
Giriş (Par.6)

B) Avrupa Konseyi:
(X) 8) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(X) 9) Avrupa Ara Anlaşmaları
(X)10)Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi
(X)11) Göçmen İşçini Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi
(X)12) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
(X)13) Avrupa Sosyal Şartı

2
2
1
18
8
12

C) ILO
(X) 14) 111 sayılı Sözleşme (İş ve Meslek Edindirmede Ayırımcılık)
(X) 15) 118 sayılı Sözleşme (İşlem Eşitliği)

1-6
Tümü

D) Avrupa Topluluğu
16) Kurucu Antlaşma
17) 1408/71 Sayılı AET Konsey Tüzüğü
18) 1612/1968 sayılı AET Konsey Tüzüğü
19)1408/71 sayılı Tüzüğü Üçüncü Ülke Vatandaşlarına
Yaygınlaştıran 859/2003 sayılı Tüzük

20)1408/71 sayılı Tüzüğü Yürürlükten Kaldıran 883/2004 sayılı Tüzük
(X) ile işaretli belgeleri Türkiye onaylamıştır (14).
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6,51,117
2
Giriş/Par:8/Mad. 7
3. ülke vatandaşları
İçin (yalnız Topluluk
Bünyesindeki
çalışmalar ve
hizmet süreleri için)
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EK IX
AVRUPA BİRLİĞİNİN ÜYE DEVLETLERİN
ULUSAL YASALARINA (TOPLULUK KURALLARI
ÇERÇEVESİNDE) KARIŞMA YETKİSİNİN YASAL DAYANAGI:
A) TOPLULUĞUN KARIŞMA YETKİSİ
Topluluk bu Antlaşma ile kendisine verilen yetkilerin ve kendisi için öngörülen, hedeflerin sınırları
dahilinde hareket eder.
Münhasır yetkisine girmeyen alanlarda, Topluluk; SUBSİDİARİTE11 ilkesine uygun olarak, ancak
öngörülen eylemlerle ilgili hedeflerin üye devletlerce yeteri ölçüde gerçekleştirilememiş olması ve bu
nedenle öngörülen eylemin hedefleri ve boyutları itibariyle Topluluk düzeyinde daha iyi bir biçimde
yerine getirilememiş bulunması ve bu koşularla, üye devletlerin ulusal yasalarına ve eylemlerine karışır (Maastricht Antlaşması ile değişik Kurucu Antlaşmanın 3B maddesi),
Ortak Pazarın. işleyişi süresince, Topluluğun, amaçlarından birinin gerçekleştirilmesi için girişimde
bulunmasının gerekli olduğunun anlaşılması halinde, bu Antlaşma da gerekli yetkiler verilmemişse,
Konsey, Komisyonun önerisi üzerine ve Avrupa Parlamentosunun görüşünü aldıktan soma oybirliği
ile karar alarak gerekli önlemleri alır (Kurucu Antlaşma, Madde 235)
B) TOPLULUĞA ÜYE OLMA:
Her Avrupa devleti, Topluluğa üye olmak için başvuruda bulunabilir. üye olmak isteyen devlet, başvurusunu Konseye gönderir. Konsey, Komisyonun görüşünü ve tam üye sayısının salt çoğunluğu ile
karar alacak olan Avrupa Parlamentosunun onayını aldıktan soma oybirliği ile karar verir.
Kabul şartları ve kabul dolayısıyla bu Antlaşma uyarınca YAPILMASI GEREKEN UYARLAMALAR üye
devletlerle başvuru sahibi devlet arasında yapılacak bir KATILMA ANLAŞMASI ile belirlenir. Bu Anlaşma kendi anayasal kurallarına göre onaylanmak üzere bütün Akit Devletlere sunulur (Kurucu
Antlaşma, Madde 237)”.

1
1
“Subsidiarité” deyimi, Topluluğa özgü bir deyim olarak “gereklilik ve nisbilik ifade eden bir müdahale
/ karışma” anlamına gelir. Başka bir deyişle, Topluluk, yukarıdaki kurallar uyarınca Üye devletlere, bunların ulusal
yasalarına ve Topluluk ile ilgili eylemlerine gerektiği her seferinde yetki alanlarını aşmayacak nisbilik ölçüleri içinde
müdahalede bulunur. Bu konudaki uyuşmazlıklar Divan kararları ile çözümlenir.
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EK-X
AVRUPA TOPLULUĞU SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ
UYGULANMASINDA KULLANILAN FORMÜLERLER
Kaynak

: Avrupa Toplulukları Göçmen İşçiler Sosyal Güvenlik İdari Komisyonunun 20/05/2003
tarihli yayımı.

No.
E
001

Adı
Bilgi talebi veya gönderilmesi, formüler talebi, ücretli veya ücretsiz çalışan, sınır çalışanı, işsiz kimse ve hak sahibine ilişkin yazı tekidi
Uygulanacak mevzuata ilişkin belge
İkamet edilen devlet dışında bir üye devlete kısa süreli işlerde çalıştırılan işsizlere uygulanacak mevzuat
Geçici görevin veya ücretsiz faaliyetin uzatılması
Tercih hakkının kullanılması
Sigortalılık, istihdam veya oturma sürelerinin birleştirilmesine ilişkin belge
İşgöremezlik halinde para yardımlarının hesabında nazara alınacak (ücretli veya ücretsiz çalışanın) aile bireylerine ilişkin belge
Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde oturan kimselerle ilgili olarak hastalık
analık sağlık yardımlarından yararlanma hakkına ilişkin belge
Sağlık yardımlarından yararlanma hakkına ilişkin belge talebi
Hastalık-analık sigortası yardımlarından yararlanma hakkının durdurulması veya kaldırılmasına ilişkin belge
Çalışanın aile bireylerinin kaydedilmesi ve envanter tutulmasına ilişkin belge
Uluslararası taşıt işçilerine ilişkin belge
Bir üye devlet Ülkesinde bulunma halinde sağlık yardımlarından yararlanma hakkına
ilişkin belge
Bulundukları Üye devlet ülkelerinde sağlık yardımı alan ücretsiz çalışınların hastaneye
yatırılmaları.
Hastalık analık sigortası yardımlarının devam etmesine ilişkin; belge
Yatarak tedavilerde hastaneye giriş-çıkış bildirisi
Büyük önem taşıyan sağlık yardımlarının sağlanması
İşgöremezlik halinde para yardımları talebi
(Hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı nedeniyle) işgöremezlik halinde tıbbi rapor
Analık ve işgöremezlik halinde para yardımlarının sağlanması
İşgöremezliğin tanınmaması veya sona erme bildirisi
Yardım talepleri için yasal olanaklar ve süreler
İşsiz durumdaki ücretli çalışanların ve bunların aile bireylerinin hastalık-analık sigortası
yardımlarından yararlanma haklarına ilişkin belge
Aylık veya gelir talebinde bulunan kimseler ve bunların aile bireylerinin sağlık yardımlarından yararlanmalarına ilişkin belge
Aylık veya gelir sahiplerinin kaydedilmesi ve envanter tutulmasına ilişkin belge
Aylık veya gelir sahiplerinin aile bireylerine sağlık yardımı sağlanmasına ilişkin belge
İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası sağlık yardımlarından yararlanma hakkına
ilişkin belge
Ölüm ödeneği talebi
Portekiz kurumlarının talepleri için ek bilgi
Fiili giderler ferdi cetveli
Norveç kurumlarının talepleri için ek bilgi
Sağlık Yardımları gider iadesine ilişkin tarife
Aylık götürüler ferdi cetveli
Üye devlette bulunma halinde sağlık yardımlarının sağlanması
Üye devlette yatarak tedavi için bulunan ücretsiz çalışanların sağlık yardımı sağlanması
Sigortalılık veya oturma sürelerinin birleştirilmesine ilişkin belge
Yaşlılık aylığı talebinin işleme konulması
PG1 Madde 12 Çocuklar ek bilgi
PG2 Madde 10/2 Portekiz kurumları için ek bilgi
PG3 Madde 10/2 Norveç kurumları için ek bilgi
Ölüm aylığı talebinin işleme konulması

E
E

101
101 a

E
E
E
E

102
103
104
105

E

106

E
E

107
108

E
E
E

109
110
111

E

111 b

E
E
E
E
E

112
113
114
115
116

E
E
E
E

117
118
118 Ek
119

E

120

E
E
E

121
122
123

E
E
E
E
E
E
E
E

124
124 Ek
125
125 A
126
127
128
128 B

E
E
E
E
E
E

201
202
202 add
202 add
202 add
203
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

203
203
203
203
203
203
204
204
204
204
204

PG1 Madde 11 İtalya için çocuklar dışındaki yasal hak sahipleri
PG2 Madde 15 Çocuklar ek bilgi
PG3 Madde 12 Portekiz için ek bilgi
PG4 Madde 15 Portekiz için ek bilgi
PG5 Norveç için ek bilgi
PG6 Madde 11 İsveç için ek bilgi
Malüllük aylığı talebinin işleme konulması
add PG1 Çocuklar için ek bilgi
add PG2 Madde 9 Portekiz için ek bilgi
add PG3 Finlandiya için ek bilgi
add PG4 Norveç için ek bilgi
- Belçika’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Danimarka’da oturma ve sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Almanya Cumhuriyetinde sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Yunanistan’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- İspanya’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Fransa’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- İrlanda’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- İtalya’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Lüksemburg’ta sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Hollanda’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Portekiz’de sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Birleşik Krallık’ta sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Liechtenstein’de sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Avusturya’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Finlandiya’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- İsveç’te sigortalılık sürelerine ilişkin belge
- Finlandiya’da sigortalılık sürelerine ilişkin belge
(*) Belirtilen 18 üye ülkeden sonra Topluluğa katılan ülkeler de benzeri formüleri kullanırlar.
E
E
E
E
E

206
Maden işyerleri ve benzeri yerlerdeki istihdam sürelerine ilişkin belge
207
Sigortalılık sürelerine ilişkin bilgi isteme belgesi
207 add PG1 İsveç kurumları için ek bilgi
208
Aylıktan yararlanma haklarının belirlenmesi
209
1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün 46/3, maddesinin muhtemel olarak uygulanmasında aylık miktarlarının belirlenmesi
210
Aylık talebine ilişkin karar bildirisi
211
Karar döküm belgesi
212
İtiraz yolları ve süreleri
213
Ayrıntılı tıbbi rapor
213 add PG1 Hollanda kurumları için ek bilgi
213 add PG2 İngiltere kurumları için ek bilgi
213 add PG3 Norveç kurumları için ek bilgi
214
Çalışma gücü ve çalışabilme sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin tıbbi rapor
215
Aylık sahibinin durumuna ilişkin idari rapor
215 add PG1 Norveç kurumları için ek bilgi
301
İşsizlik yardımlarının sağlanmasında nazara alınacak süreler ilişkin belge
301 add İspanya kurumları için ek bilgi
302
İşsiz durumdaki ücretli çalışanın yardımların hesabında nazara alınacak aile bireylerine
ilişkin belge
303/O İşsizlik yardımlarından yararlanma hakkının devamına ilişkin belge
303/1 3003/O gibi
303/2 3003/O gibi
303/3 3003/O gibi
303/4 3003/O gibi
303/5 3003/O gibi
401
Aile yardımlarının tahsisinde ailenin oluşumuna ilişkin belge
402
Aile yardımlarının tahsisinde tetkiklerin devamına ilişkin belge
402 Ek Belçika kurumları için okul belgeleri
403
Aile yardımlarının tahsisinde çıraklık ve/veya mesleki formasyon durumuna ilişkin belge

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

add
add
add
add
add
add
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E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

403 Ek Fransa kurumunda sunulacak belgeler
404
Aile yardımları tahsisine ilişkin tıbbi belge
405
Sigortalılık, istihdam veya ücretsiz faaliyet sürelerinin birleştirilmesine veya birden fazla üye devlette bu devletler mevzuatlarında öngörülen ödeme vadeleri arasında birbirini izleyen sürelerde çalışma durumuna ilişkin belge
406 F
Doğum sonrası tetkiklerden geçiş belgesi
407
Özel eğitim ödeneği tahsisine ilişkin belge
408
Eski 73/2 ve 74/2, maddelerin uygulanmasında aile ödeneklerinin ödenmesine ilişkin
belge
408 F
Eski 73/2 ve 74/2, maddelerin uygulanmasında aile ödeneklerinin ödenmesine ilişkin
belge
409
Ücretsiz çalışanlara yardımların ödenmesi veya ödenmemesine ilişkin belge 1408/71
AET Konsey Tüzüğünün 73 ve 74, maddelerinin uygulanması)
409 F
Ailenin oturma yeri ülkesinde aile ödeneğine ilişkin belge
410 F
Aile ödenekleri iptal belgesi
411
Aile bireylerinin oturdukları devlette aile yardımlarından yararlanma hakkına ilişkin bilgi
talebi
412 F
Kasım 1988 ayı ile ilgili olarak 1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün eski 73/2, maddesinin uygulanmasında aile ödeneklerinin ödenmesine ilişkin belge (1408/71 sayılı AET
Konsey Tüzüğünün 94/9. maddesinin yorumlanması)
413 F
1408/71 sayılı AET Konsey Tüzüğünün 94/9. maddesi çerçevesinde aile yardımlarına
ilişkin ödemenin devamı veya sona ermesine ilişkin belge
501
Çalışanın tesciline ilişkin bildiri
502
Çalışanın tesciline ilişkin bildiriye cevap
503
Çalışanın sigortalılık sürelerinin toplatılmasına ilişkin talep (574/72 Sayılı Uygulama
Tüzüğü Madde 50/1/a)
504
Çalışanın sicil numaralarının bildirilmesi
505
Çalışanın sigortalılık sürelerine ilişkin belge
551
Çalışanın kimliğine ilişkin bilgilerin değiştiğinin bildirilmesi
601
Yetkili devlet dışında bir üye devlet ülkesinde elde edilen gelir miktarlarına ilişkin bilgi
talebi
601 B
E 601’e ek belge
601 E
LUK, İspanya, Lüksemburg, İngiltere için el belge
601 F
Fransa ek belge
602
İstihdam, ücretsiz mesleki faaliyet veya oturma sürelerinin birleştirilmesi
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EK XI
1408/71 ve 574/72 SAYILI TÜZÜKLERİ DEĞİŞTİREN METİNLER
(T: TÜZÜK/KA: KATILMA ANTLAŞMASI)
Değişiklik Metinleri
Topluluk Resmi Gazetesi
1. Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda KA27.03.1972-L1972
2.19.12.1972 tarih,
2862/72 sayılı AET Konsey T
31.12.l972-L306
3. 01.01.1973 tarih,
101/73 sayılı Direktif
01.01.1973-LO02
4.04.06.1974 tarih,
1392/74 sayılı AET Konsey T
08.06.197 4-L152
5. 30.04.1976 tarih,
1209/76 sayılı AET Konsey T
26.05.1976-L138
6. 21.11.1977 tarih,
2595/77 sayılı AET Konsey T
26.11.1977-L302
7. 16.07.1979 tarih,
1519/79 sayılı AET Konsey T
21.07.1979-L185
8. Yunanistan KA
19.11.1979-L290
9. 20.01.1981 tarih,
196/81 sayılı AET Konsey T
28.01.1981-L124
10.12.05.1981 tarih,
1390/81 sayılı AET Konsey T
29.05.1981-L143
11. 17.09.1981 tarih,
2793/81 sayılı AET Konsey T
29.09.1981-L275
12. 02.06.1983 tarih,
2000/83 sayılı AET Konsey T
22.08.1983-L230
13.02.06.1983 tarih,
2001/83 sayılı AET Konsey T
22.08.1983-L230
14. 13.06.1985 tarih,
1660/85 sayılı AET Konsey T
20.06.1985-L160
15.13.06.1985 tarih,
1661/85 sayılı AET Konsey T
20.06.1985-L160
16. ispanya ve Portekiz
KA
15.11.1985-L302
17.26.02.1986 tarih,
513/86 sayılı AET Konsey T
28.02.1986-L51
18.22.12.1986 tarih,
3811/86 sayılı AET Konsey T
16.12.1986-L355
19. 11.05.1989 tarih,
1305/89 sayılı AET Konsey T
3.05.1989-L131
20. 18.07.1989 tarih,
2332/89 sayılı AET Konsey T
02.08.1989-L224
21. 30.10.1989 tarih,
3427/89 sayılı AET Konsey T
16.11.1989-L331
22. 25.06.1991 tarih,
2195/91 sayılı AEY Konsey T
29.07.1991-L206
23.30.04.1992 tarih,
1247/92 sayılı AET Konsey T
19.05.1992-L136
24. 30.04.1992 tarih,
1248/92 sayılı AET Konsey T
19.05.1992-L136
25. 30.04.1992 tarih,
1249/92 sayılı AET Konsey T
19.05.1992-L136
26. AET Komisyonu Konsolide Metni 10.12.1992-C325/1
27.30.06.1993 tarih,
1945/93 sayılı AET Konsey T
23.07.1993-L181
28. Avusturya, Finlandiya ve Isveç
KA
29.08.1994-C241
29.22.12.1995 tarih,
3095/95 sayılı AET Konsey T
30.12.1995-L335/1
30. 22.12.1995 tarih,
3096/95 sayılı AET Konsey T
30.12.1995-L335/11
31. 02.12.1996 tarih,
118/97 sayılı AT Konsey T
30.01.1997-L28
32.27.06.1997 tarih,
1290/97 sayılı AT Konsey T
04.07.1997-L176
33.04.06.1998 tarih,
1223/98 sayılı AT Konsey T
13.06.1998- L168/1
34.29.06.1998 tarih,
1606/98 sayılı AT Konsey T
25.07.1998-L209/1
35.08.02.1999 tarih,
307/99 sayılı AT Konsey T
12.02.1999-L38/1
36. 29.04.1999 tarih,
1399/99 sayılı AT Konsey T
30.06.1999-L164/1
37. 17.01.2001 tarih,
89/2001 sayılı AT Konsey T
18.01.2001-L14/16
38.05.06.2001 tarih,
1386/2001 sayılı AT Konsey T
10.07.2001-L187/1-3
39. 14.04.2003 tarih,
859/2003 sayılı AT Konsey T
20.05.2003-L124/1
40.14.05.2003 tarih,
854/2003 sayılı AT Konsey T
20.05.2004-L134/1
41.31.03.2004 tarih,
631/2004 sayılı AT Konsey T
06.04.2004-L100/1
42.13.04.2005 tarih,
647/2005 sayılı AB Konsey T
04.05.2005-L117
43.18.12.2006 tarih,
1192/2006 sayılı
Avrupa Parlamentosu – Konsey Tüzüğü
30.12.2006-L392/1
44.19.03.2007 tarih,
311/2007 sayılı AB Komisyon Tüzüğü 23.03.2007-L-82/6
- NOT : Ek Aylıkların Ödenmesi Hakkında
98/49 AT Konsey Direktifi
Not :

25/07/1998-L-209/46

1) 883/2004 sayılı Tüzük Uygulama Tüzüğü yürürlüğe girdiğinde uygulanacaktır. (Bk.Bölüm
I – Kısım V)
2) Tüzüklerin uygulanmasına ilişkin bazı konular için düzenlenen Direktiflerle ilgili olarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına başvurulmalıdır.
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KAYNAKÇA
(1) AVRUPA BİRLİĞİ
* Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Mevzuatı (1408/71, 574/72, 859/2003, 883/2004 sayılı AB Tüzükleri,
Ek ve Değişiklikleri, Uygulama Direktifleri).
* Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma (Roma Antlaşması), İyileştirme Antlaşmaları (Füzyon
Antlaşması, Avrupa Tek Senedi, Nihai Senet, Maastricht Antlaşması, Amsterdam Antlaşması, Nis Antlaşması).
* Antlaşmalara Ekli Protokoller- Bildiriler.
* Avrupa Birliği Sosyal Hukuku (Pierre Rodiere).
* Avrupa Topluluğu Adalet Divanının 1408/71 sayılı Tüzükle ilgili Kararları (1977-2004)
* AB ülkeleri sosyal güvenlik mevzuatlarına ilişkin karşılaştırmalı tablolar (MISSOC Yayımı, 2004)
* Avrupa Topluluğu Göçmen İşçiler Sosyal Güvenlik İdari Komisyonu Kararları (1979-2001).
* Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğünün Üye Devletlerin Sosyal Güvenlik Sistemleri Ile Ilgili Karşılaştırmalı Tabloları (MISSOC Yayımları), 1992-2003.
* Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin ve Avrupa Ekonomik Alan Anlaşmasına Taraf Ülkelerin Sosyal Güvenlik
Mevzuat Özetleri (Güncelleştirilmiş Metinler).
* Evrensel Boyutları İle AB Sosyal Güvenlik Normlarına İlişkin Bültenler, Dokümanlar, Broşürler, İstatistikî
Yayımlar.
(2) AVRUPA KONSEYİ
* Avrupa Konseyi Statüsü.
* Avrupa Konseyi Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri (Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Anlaşma,
Kılavuzlar).
* Avrupa Konseyine Üye Devletlerin (Aynı Zamanda AB Üyesi Olanlar hariç) Sosyal Güvenlik Sistemleri
İle İlgili Karşılaştırılmalı Tablolar (MISSEOC Yayımları).
* İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi-Ek Protokoller.
(3) ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (ILO)
* Sosyal Güvenlikle İlgili ILO Sözleşmeleri, Tavsiye Kararları, Sonuç Bildirileri.
(4) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI
* Birleşmiş Milletler Antlaşması (Sosyal Hükümler).
* İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.
* Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı Kararları / Sosyal İçerikli Dava Konuları
(5) TÜRK SİSTEMİ
* Genel ve Özel Sosyal Güvenlik Rejimleri İle İlgili Türk Sosyal Güvenlik Yasaları (Kanunlar, Tüzükler,
Yönetmelikler) / Sosyal Güvenlik Reform Çalışmaları Dokümanları.
* Türkiye’nin Onayladığı İkili ve Çok Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri.
(6) SÖZLÜKLER
* Türk Hukuk Lûgatı.
* Hukuk Sözlüğü, Doç. Dr. Ejder Yılmaz.
* Ekonomi Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu.
* Türkçe-Fransızca Çalışma, Hukuk ve Sosyal Güvenlik Deyimleri Sözlüğü, Şadi Ekdemir.
* Avrupa Birliği Deyimler Sözlüğü (Glossaire de I’Union Européenne (Faaliyetler, Güncel Olaylar, AB Eylem Planları, Beyaz ve Yeşil Kitaplar)
* AB Deyimleri Sözlüğü (AB Genel Sekreterliği).
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