
SAĞLIK SİGORTASI MASRAFLARININ ÖDENMESİ ANLAŞMASI

       26 Ekim 2009 tarihinde imzalanan,  Sırbistan Cumhuriyeti  ile Türkiye Cumhuriyeti 

Arasındaki  Sosyal  Güvenlik  Anlaşmasının  Uygulanmasına  Yönelik  İdari  Anlaşma’nın  2. 

maddesinin  3.  fıkrası  ile  13.  maddesi  uyarınca  (bundan  sonra  İdari  Anlaşma  olarak 

anılacaktır), Sırbistan Cumhuriyeti İrtibat Kurumu olan Sosyal Sigorta Kurumu ile Türkiye 

Cumhuriyeti İrtibat Kurumu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, aşağıdaki hususlarda mutabakata 

varmışlardır:

I. BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

       (1)  Sırbistan  Cumhuriyeti  ile  Türkiye  Cumhuriyeti  Arasındaki  Sosyal  Güvenlik 

Anlaşması’nın (bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır)  13, 14, 15, 16 ve 24. maddeleri 

hükümleri  uyarınca  sağlık  sigortasından  doğan  masrafları  yetkili  kurumlar  filli  tutarlarla 

birbirlerine öderler.

       (2) Bu maddenin 1.  fıkrasında belirtilen masraflar  sağlık  korumasına ilişkin sağlık 

yardımları ile maddi yardımları kapsar. 

Madde 2

        (1) Sağlık yardımlarında bulunan Kurum, SRB/TR 125 ve TR/SRB 125 no.lu formülerle 

bu Anlaşmanın  1.  maddesinin  1.  fıkrasında  belirtilen  masrafların  ödenmesi  talebini  İrtibat 

Kurumu aracılığıyla yetkili kuruma gönderir.

       (2) Masraflar, sağlık sigortasına ilişkin sağlık yardımlarının verildiği akit devletin ulusal 

para biriminde belirlenir. 

        (3) Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen tutar, sağlık yardımlarında bulunan yetkili 

kurum  tarafından,  bulunduğu  akit  devletin  merkez  bankasının  masrafların  yapıldığı  yılın 

Temmuz ayının ilk günü geçerli olan efektif alış kuru esas alınarak Avro olarak hesaplanır.



II. BÖLÜM

TALEPLERİN SUNULMASI VE ÖDEMELER

Madde 3

       (1)Bu Anlaşmanın 2. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen talepler, sağlık yardımlarında 

bulunan kurum tarafından diğer yetkili kuruma yılda iki kez aşağıdaki dönemlerde gönderilir:

- bulunulduğu yılın 01 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen masraflar için 

31 Agustos tarihine kadar

- önceki  yılın  01 Temmuz ile 31 Aralık  tarihleri  arasında gerçekleşen masraflar  için 

sonraki yılın Subat aynın son gününe  kadar

        (2)Verilen sağlık yardımlarına ilişkin ödeme talepleri, tespitin yapıldığı yıl da hesaba 

katılarak en fazla üç yıl geriye dönük olarak  yapılabilir. 

Madde 4

        (1)  Akit  devletlerin  yetkili  kurumları,  sorunsuz  masraflarıtalebin  alındığı  günden 

başlayarak 90 gün içinde birbirine doğrudan Avro olarak öderler.  

        (2) Bu Anlaşmanın 3. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen taleplere ilişkin itirazlar, yetkili 

kurumlar tarafından İrtibat Kurumları aracılığıyla sağlık yardım masrafları  alındığı günden 

başlayarak en geç altı ay içerisinde sunulur.

         (3) Sağlık yardımlarında bulunan Kurumlar, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen İrtibat 

Kurumları aracılığıyla gönderilen itirazları aldıkları günden başlayarak altı ay içinde cevap 

vermezlerse, itiraz kabul edilmiş sayılacaktır.



III. BÖLÜM 

SON HÜKÜML

Madde 5

        Bu Anlaşma, Anlaşma ve İdari Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girer. 

         Bu Anlaşma, 13. Nisan 2011 tarihinde Ankara’da Sırp ve Türk dillerinde her iki metin 

de aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu                                                        Sosyal Sigorta Kurumu

   Ömer Faruk FURAT          Zoran Panoviç   

       


