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TUNTIYE CUMHURIYETI irP SIRgiSraN CUMHURIYETI,NIN

inriger

KURUMLARI ARA SINDA SAGLIK MASRAFLARININ ODENME SINE

iri$riN PRoroKoL

Ttirkiye Cumhuriyeti ile Srrbistan Cumhuriyeti arasrnda Sosyal Gtivenlik Anlaqmasr
(bundan sonra Anlagma olarak amlacaktrr) hiiktimleri ve Sosyal Giivenlik Anlaqmasmm
uygulanmasrna y<inelik 26 Ekim 2009 tarihinde imzalanan idari Anlaqmanrn (bundan sonra

idari ,Anlaqma olarak arulacaktrr)

2

nci maddesinin iigiincti fikrasr ve 13 {incii maddesi
htiktimleri uyarmca Srrbistan Cumhuriyeti Sosyal Sigorta Kurumu ile Tiirkiye Cumhuriyeti
Sosyal Gtivenlik Kurumu bu protokolti imzalamrgtrr.

Madde

'

(1)

1

Anla$mamn 13, 14,15, 16 ve 24 tincti maddeleri uyannca safhk sigortasrndan

dolayr oluqan masraflar yetkili kurumlar tarafindan

(2)

fiili

tutar iizerinden 6denir.

Bu Anlaqmamn birinci fikrasrnda belirtilen masraflar, sa[hk bakrmrndan nakdi

ve ayni yardrmlarr kapsar.
Madde 2

(l)

SaShk yardrmr sa[layan kurum, bu protokoltin

I inci maddesinin birinci

fikrasrnda belirtilen masraflann ddenmesine iligkin talebini irtibat kurumu aracrl[ryla
TR/SRB 125 ve SRB/TR 125 formlan ile birlikte yetkili kuruma grinderir. Bu formlar sa[1k
sigortasrndan sorumlu yetkili kurumunun organizasyon birimleri tarafindan smrflandmlarak

iki ntisha geklinde gdnderilir

ve ekinde belge bulundurabilir.

(2) Bu maddenin birinci

fikrasrnda belirtilen talepler, safihk yardrmr saflayan

kurum tarafindan di[er akit tarafin yetkili kurumuna yrlda

iki kez aqa[rdaki drinemlerde

gdnderilir:
cari yrhn ilk yarrsrnda oluqan masraflar igin o yrhn 31 Arahk tarihine kadar,

-

cari yrhn ikinci yartsmda olugan masraflar igin gelecek yrhn 30 Hazirantarihine

kadar.

I
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Madde 3

(1)

Masraflar, sa[hk giivencesi kapsamrnda salhk yardrmr sallayan akit devletin

ulusal para birimi iizerinden belirlenir.

(2)

Bu maddenin birinci fikrasrnda belirtilen tutar, safhk yardrmr yaprlan yrhn akit

devletin Merkez Bankasrrun 1 Temmuz tarihli efektif ahq kuru iizerinden Avro olarak
hesaplamr.

(3)

Merkez bankasmm ahq kurunu gdsteren belge, bu protokoltin 2 nci maddesinde

bahsedilen sa[hk yardrm masraflarmm ddenmesine iliqkin talep ve faturalar

ile

birlikte

g<inderilir.

Madde 4

0)

Akit devletlerin yetkili kurumlan, itiraz edilmeyen masraflarr Avro

cinsinden

masraflann <idenmesine iliqkin talebin ahndrfr tarihten itibaren 6 ay iginde dofrudan birbirine
6der.

(2)

Yetkili kurumlar, bu maddenin birinci fikrasrnda belirtilen taleplere olan

ititaz:rai sa[hk yardtmt masraflarmm ddenmesine iligkin talebin ahndrpr tarihten itibaren 6 ay
iginde inibat kurumlan aracrh[ryla ibrazeder.

(3)

Itirazn ahndr[r tarihten itibaren 6 ay

igind

e

itiraza cevap verilebilir. Sa[[k

yardtmt sa[layan kurumun bu siire iginde cevap vermemesi halinde itiraz kabul edilmiq
sayrlr.

Madde 5

Sa[hk yardrmlanmn tidenmesine iliqkin talepler yardrmlann sa[landr[r tarihten
itibaren 5 yrl iginde yaprlabilir.
Madde 6

' 0) Bu protokol siiresiz olarak imzalanmrgtrr.
(2) Bu protokol, taraflar arasrndaki mtizakere ve
de[iqtirilebilir.

q/'

yaztqmalar aracrllryla

(3)

Bu protokol, ortak mutabakat veya taraflardan birinin talebi iizerine en az 60

gtin dnceden bildirilmek tizere feshedilebilir. Protokoltin fesih tarihi; iizerinden mutabrk
kahnan tarih veya en geg fesih bildirimi yaprlan yrhn 31 Arahk tarihidir.
Madde 7

0)

Bu protokol, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yiiriirliile girer ve protokoltin

1.

maddesi uyannca bu tarihten itibaren sa[lanan ttim salhk yardrmlanna iliqkin masraflann
hesaplanmasmda uygularur.

(2) Bu protokoltin yiiriirltile girmesiyle 13.04.2011

tarihinde Ankara'da

imzalanan "Sa[hk Sigortasr Masraflarmm Odenmesi Anlaqmasr" yiiriirltikten kalkar.
Tamamlanmayan ve itiraz edilen tiim talepler bu protokol esas ahnarak griziiliir.

Bu protokot 3.0.:..t.Ll;.t.&.4!,tarihinde Belgrad'da ve .Q!..t.7?..t.?ezotarihinde
Ankara'da ikiger niisha olarak her iki metin de aynr derecede gegerli olmak tizere Ttirkge ve
Srrpga dillerinde ve aynca ingilizce dilinde imzalanmrqtrr. Yorum farkhhklannda ingilizce

metin esas ahnacaktr.

iivenlik Kurumu

Sosyal Sigorta Kurumu

