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1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Görüşülen işler 

1. — Bir âmme makamı tarafından ya
pılan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tas
dikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları (1/72) 

2. — Cebrî çalıştırmalım ilgası hakkın
daki 105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu 
Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasa
rısı ve Güvenlik ve Sosyal işler komisyon
ları raporları (1/73) 

3. — Birleşik Kırallık ile Türkiye Cum-
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Sayfa 
lmriyeti arasında Sosyal Sigorta mevzuun-' 
da akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkın
da kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (1/104) î£ 

4. — Milletlerarası Nakliye işlerinde 
çalışan işçilerin Sosyal Güvenliğine müte
dair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkın
da kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal îş
ler komisyonları raporları (1/108) . b 

5. — Sandıklı'nın Ulumesut köyünün 27 * 
sayılı hanesinde kayıtlı Mehmetoğlu, 2 Tem
muz 1330 doğumlu Mustafa Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Sosyal İşler Komisyonu ra
poru (3/9) 6:7 



1. — ÖKÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Koksal Osman, Küçük Sami,. O'Kan Sezai, 

Kaplan Kadri, Gürsoytrak Suphi, Özgüneş Meh
met ve Karavelioğlıı Kâmil'in, 1924 tarih ve 491 
sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hüküm
lerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ile Temsilciler 
Meclisi Seçimi kanun teklifinin bâzı maddele
rinin revizyonu yapıldı. 

Devlet Personel Dairesi kurulması hakkında
ki kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul 
edildi. 

Özkaya .Mehmet Şükran'ın, Kurucu Meclis 
üyelerinin özlük hakları hakkında kanun teklifi 
görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Ayvalık'm Altmova nahiyesinin Selimiye 
mahallesinin (51) sayılı hanesinde kayıtlı Re-
cepoğlu Osman Nuri Fora'nnı Ölüm cezasına 
carptın.1 ması hakkındaki rapor okundu ve kabul 
olıiidu. 

Bartın'ın Serdar köyünün 60 sayılı hanesinde 
kayıtlı Şakiroğlu, 16 Mayıs 1340 doğumlu Bayram 

Çiçek ve Bartın'ın Arfunda köyünün 62 sayılı ha
nesinde kayıtlı Hüsnüoğlu, 1 Nisan 1934 doğumlu 
.Mehmet Çekiç'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkındaki rapor okundu ve kabul edildi. 

Urfa'nın Karamusa mahallesinin 84 sayılı ha
nesinde kayıtlı Reşitoğlu 1933 doğumlu Mehmet 
Polat'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
rapor okundu ve kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Yıldız Ahmet Çelebi Emamdhth 

Divan Kâtibi 
Karavelioğlıı Kâmil 
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B Î R Î N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 17 

BAŞKAN — Ersü Vehbi 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, özkaya Mehmet Şükran 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Taşıt Kanununun müzakeresini tehir etmiş 
olduğumuzdan gündemin ikinci maddesinden 
müzakerelere başlıyoruz. 

1. — Bir âmme makamı tarafından yapılan 
mukavelelere konulacak çalışma şartlarına müta-
allik 94 sayılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleş
meye katılmamıza dair kanun tasarısı ve Güven
lik ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/72) 
(V 

BAŞKAN —- Sözcünün izahatını rica ediyo
ruz. 

EMANULLAH CELEBİ — Sözleşme 1949 
senesinde yapılmış, bize 1960 senesinde gelmesi 
ve bu kadar gecikmesinin sebebini izah ederler 
mi? 

HAYDAR TUNÇKANAT — Sözcülüğünü 
bendeniz yapıyordum, müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Sözcü olarak Haydar Tııncka-
nat arkadaşımız izahlarda bulunacaklardır, ken
disine söz veriyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 1949 
senesinde Cenevre'de Milletlerarası Çalışma Teş
kilâtı bir konferans akdetmiş ve bu konferansda 
kararlaştırılan hususlar yine burada yazılı oldu
ğu üzere zaman zaman bir kısım milletler par
lâmentoları tarafından tasdik edilerek kendi 
memleketlerinde meriyete konmuştur. Şimdi de 
Hükümetimiz bu Anlaşmanın bizim memleketi
mizde de tatbikini uygun görmüş, bunun için de 
bu Anlaşmanın tasdikini şu tasarıyla Birliğimize 

(1) 162 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonun-
dadır. 

sevk etmiştir. O konferansta esasen bizim dele
gelerimiz de bulunmuş ve kabul etmişlerdir. Hü
kümetimiz buna iştirak hususunda hazırladığı 
tasarıyı şimdi bize sevk etmiş bulunmaktadır. 
Beynelmilel bir Anlaşma olduğuna göre yapıla
cak iş emsali gibi tasdikten ibarettir. Bunun 
için de kabulünde bir mahzur yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Haydar Beyin 
izahlarına aynen iştirak ediyorum. Sözleşmenin 
milletlerce kendi icaplarına göre zamanı gelince 
tasdiki bir teamül icabıdır. Beynelmilel bir An
laşma olduğuna göre biz bunun maddelerini 
tadil edecek değiliz. Bir formalite ikmal edilmiş 
olacaktır. 

KUYTAK FİKRET — İzahatı dinledik, Gü
venlik Komisyonundan bir arkadaşın da din
lenmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bir karar ver
mek için Çalışma Vekâleti uzmanlarının.açıkla
ma yapması yerinde olur. Ona göre kararımızı 
veririz. 

ATAKLİ MUCİP — Efendim, Anlaşma Hay
dar arkadaşımızın da izah ettiği gibi 1949 da 
beynelmilel bir konferans tarafından kabul ed'l-
ıi;iş ve milletlerin onamasına arz edilmiştir. Muh
telif milletler buna iştirak etmişlerdir. Bu hü
kümlerin aynı konferansa iştirak etmiş bir Hü
kümet olarak bizim de şimdi tasdikimiz uygun 
bulunmuş ve esasen Hükümetimiz de bu hü
kümlerin tatbikına geçmiş bulunduğundan usu
len Anlaşmanın tasdiki istenmektedir. Tasarı
daki izahat da ayıktır. Ayrıca komisyon veya 
vekâlet uzmanlarının dinlenmesine lüzum yok
tur. Bu, Hükümetin veya bir komisyonun tasa
rısı değildir. Bir Sözleşme vardır. Diğer dev-
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letler bunu kabul etmişlerdir. Bizim de iştira
kimiz Hükümetçe uygun görülmüştür. Zamanı 
şimdi geldiği için tasdikmıza şimdi sunulmak
tadır. Ayrıca uzmanların dinlenmesine lüzum 
yoktur. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

BAŞKAN '•— Müsaade ederseniz- bir defa Ka
nunun tümünü okuyalım. 

KÜÇÜK SAMI — Lüzum yoktur. Çok ev
vel dağıtılmış ve tümü hakkında şu konuşmalar
la da bilgi edinmiş bulunuyoruz. Maddelere ge
çilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — O halde tümü üzerindeki mü
zakerelerin kifayeti ile maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Bir âmme makamı tarafından yapılan mukave
lelere konulacak çalışma şartlarına mütaallik 
94 sayılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleşme

ye katılmamıza dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 8 Haziran 1949 da Cenevre'deki Genel 
Konferansında kabul edilmiş olan, bir âmme ma
kamı tarafından yapılan mukavelelere konula
cak çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı Sözleş
me tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak 
üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
ÇELEBİ EMANULLAH — Ben yine aley

hinde konuşuyorum. Alman prensip kararları
mız dairesinde şu tasarı hakkında yetkili şahıs
lar tarafından izahat verilmesi ve onların hu-
zuriyle müzakere edilmesinin icabettiğini arz 
ederim. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, bu 
beynelmilel bir konferans tarafından hazırlan
mış ve bizim delegelerimizin de bulunduğu ve 
kabul ettiği bir Anlaşmadır. Şimdiye kadar 
muhtelif milletler tarafından yürürlüğe kon
muştur ve tatbik edilmektedir. Biz de şimdi 
tasdik etmek üzere iştirak ettiğimiz bir Anlaş
mayı yürürlüğe koymaktayız. 

KÜÇÜK SAMÎ — İçtüzüğümüzün bir mad
desini okuyacağım : 

«Madde 60. — Devletlerle yapılmış olup onan
maları 491 numaralı Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 26 ncı maddesi gereğince Komitenin iz
nine bağlı bulunan Andlasma ve sözleşmelerin 
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onanmasını istiyen kanun tasarıları Komiteye 
sunuldukta o Andlasma ve Sözleşmenin içindeki 
maddeler oya konamaz ve metinleri üzerinde de
ğişiklik teklif edilemez, 

Maddeler hakkında yapılacak itiraz; tasarı -
nm komisyona geri verilmesini istemekle olur.» 

Şimdi, mütehassıslar da gelse değiştireceği' 
iniz bir husus yoktur. Ya aynen kabul edeceğiz 
veya komisyona geri vereceğiz demektir. Katıl
dığımız beynelmilel teşekküller tarafından ha
zırlanmış bir Andlaşmayı tasdikten ibaret bu işi
mizi tehire mahal olmadığı kanaatindeyim. 

YURDAKULER MUZAFFER — İçtüzükte 
Anlaşma maddeleri üzerinde konuşulamaz diye 
hüküm var, bunu anlıyoruz. Fakat, Çalışma Ba
kanlığı bu konuda yeni bir kanun hazırlamak
tadır; bunun tasdikini o kanunun Komitemize 
gelişine tehir edelim. Sonra 162 ile 163 sayılı 
tasarılar arasında bir bağlantı mevcut; bence 
bu hususun izahı için mütehassısların dinlen
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Şimdi 
Emanullah Çelebi ve Muzaffer Yurdakuler ar
kadaşımızın teklifi mütehassısların dinlenmesi 
ve ondan sonra oya konulması yolundadır. Sami 
Küçük arkadaşımızın okuduğu maddeye göre bi
zim anlaşma maddelerini değiştirmeye yetkimiz 
yoktur. Binaenaleyh anlaşmanın tasdiki için 
oyunuza müracaat edilmelidir. Bu sebeple evvelâ 
iki arkadaşımızın teklifini oyunuza sunuyorum; 
mütehassısların dinlemesi ondan sonra maddenin 
oylanmasını kabul edenler... Etmiyenler... Teklif 
reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştiir. 

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

YURDAKULER MUZAFFER — Çalışma 
Bakanlığının getireceği kanunlar bu durumda 
buna aykırılık taşırsa?.. 
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ATAKLI MUCİP — Bundan sonra gelecek 

kanunlar bu anlaşma hükümlerine uygun olacak, 
aykırı hükümler bu anlaşma hükümlerine ifrağ 
olunacaktır. 

BAŞKAN — Gündemin mütaakip maddesine 
geçiyoruz. 

2. — Cehri çalıştırmanın ilgası hakkında 105 
sayık Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye 
katılmamıza dair kanun tasarısı ve Güvenlik ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (1/73) (1) 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyenf: 
YURDAKULER MUZAFFEE — Sami Kü

çük arkadaşımızın demin okudukları maddeye 
göre 162 sayılı tasarıyı çıkardık. Fakat şimdi Ça
lışma Bakanlığı bir iş tasarısı hazırlamaktadır. 
Şu kanunu da aynı suretle kabul edersek iş Ka
nunumuzla bir tearuz meydana gelebilir. Bu se
beple bu tasarının kabulünü Çalışma Bakanlığı
nın sevk edeceği kanundan sonraya bırakılması 
doğru olmaz mı? Esasen bu kanun çok evvel huzu
runuza geldi ve geri çevrildi. Sebep hep aynıdır. 

KÜÇÜK SAMİ — Efendim, daha evvel de 
bu mevzuda ve buna benzer sözleşme tasdikleri 
tasarıları burmaya gelmiş ve ge'ri bırakılmayıp tas
dik edilmiştir. Esasen bunlar beynelmilel anlaş
malar olduğu için kendimizi bunlara uydurma
mız lâzımdır. 

KUYTAK FİKRET — Bu tasarının numa
rası 163 tür. Yani oldukça yenidir. Komisyona 
daha evvel gelmiş ve orada beklemiştir. Eğer 
reddedilmiş bir tasarı olsaydı numartası daha kü
çük' olurdu. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşlar; eğer Mu
zaffer Beyin söylediği gibi bir kanun tasarısı 
gelirse esasen o antidemokratik olacaktır. Dola-
yısiyle kabulüne de imkân bulunmıyacaktır. Çün
kü elimizdeki tasarı, cebrî çjalışmanıni ilgası 
hakkındadır. Cöbrî çalışma ise antidemokratik 
olduğu için bu mevzuda gelecek bir kanun tasa
rısı kabul edilemiyecektir. Çalışma Bakanlığı 
bu sözleşmeye aykırı şekilde bir tasarı getiremez. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Bu tasan, 
Güvenlik ve Sosyal İşler Komisyonları ile Ka
nunlar Müdürlüğüne 31 Ağustosta verilmiştir. 
Sosyal İşler Komisyonunda 21 Kasımda tekem-

(1) 163 S. Sayılı basmayazıltutanağın sonun-
dadır. 
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I mül etmiş, ancak bu'güıı Komite huzuruna gele-
| bilmiştir. Yani Komisyonda bir hayli beklemiştir. 

j Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 105 sayılı 
Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye katıl

mamıza dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 5 Haziran 1957 de Cenevre'deki Genel 
Konferansında kabul edilmiş olan, Cebrî ça
lıştırmanın ilgasına dair 105 sayılı Sözleşme 
tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak üzere 
Hükümete yetki verilmiştir. 

BAŞKAN —. Birinci madde hakkında söz üş
üyen var mı?.. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istıyen?.. 
Yok. Maddeyi oya koyuyorum, kabul edenler... 

I Etmiyenler... abul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

i BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen1?.. 
Yok. Maddeyi oya koyuyorum, kabul edenler... 

, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun müzakeresi bitmiş, kabul edilmiş

tir. Hayırlı olsun. 

3. — Birleşik Kır allık ile Türkiye Cumhuri
yeti arasında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedi
len Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı 
ve Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (1/104) 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Efendim, Tür
kiye ile İngiltere arasında, anlaşma gereğince: 
bir İngiliz vatandaşının, Türkiye'de, yaşadığı 
müddet içinde sigorta mükellefiyetinin devam 
edeceği ve yine bir Türk vatandaşının da, İn
giltere'de, yaşadığı müddet içinde sigorta mü
kellefiyetinin devam edeceği hakkındadır, bu 
Sözleşme. 

! 
j BAŞKAN — Efendim, gerekçenin okunup 

okunmaması hususunu oya koyacağım, kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 161 S. sayılı basmayam tutanağın so-
\ nundadır. 
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KÜÇÜK-SAMI — Efendim, yine bu sözleşme 

de, İçtüzüğümüzün 60 ncı maddesi gereğince, 
Hükümet tarafından akdedilmiş olan bir anlaş
manın tasdik edilmek üzere Komiteye sevkın
dan ibarettir. Ve bundan dvvel çıkan kanun gi
bi o maddeden ibaret bulunmaktadır ve tasarı 
anlaşmanın tasdikini istemektedir. Buradaki 
sözleşmenin maddelerini değiştirmeye hak ve 
imkânımız olmadığına göre İçtüzüğümün 60 ncı 
maddesine göre ya kabul ya reddederiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyent.. Yok. O 
halde tümü üzerindeki görüşmelerin yeterliğin 
kabulü ile maddelere geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birleşik Kırallık ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Söz

leşmenin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya ve Kuzey - îrlânda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti arasında 9 .9 .1959 
tarihinde Ankara'da imzalanan (Birleşik Kıral
lık ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Si
gorta mevzuunda akdedilen Sözleşme) tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? .. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arz ediyorum; kabul eden
ler*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin son maddesine geçiyoruz. 

4. — Milletlerarası nakliye işlerinde çalışan 
İşçilerin Sosyal Güvenliğine mütedair Avrupa 
Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı ve 

• (rüvenlik ve Sosyal İsler komisyonları raporları 
(1/108) (1) 
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(1) 160 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — Burada Güvenlik Komisyonu
nun bir değiştirgesi vardır. Bir defa onu oku
yalım 

(Tasarı, prensip itibariyle kabule şayan gö
rülmüş olmakla beraber; tasarının tümü üzerin
de yapılan uzun ve etraflı müzakereler esnasın
da; ilgili temsilcilerin vermiş oldukları izahat
tan da anlaşıldığına göreı Hava, nakliyat işçi
lerinin durumunu tazammun maksadiyle kale
me alınıp metine ithal edilmiş bulunan ikinci 
maddenin kabulü halinde, tatbik imkânı oîmı-
yaeaktır. 

Çünkü; «Sosyal Sigorta» mevzuunun daha 
hazırlık safhasında olduğuna ve kanuniyet ikti-
sabetmemiş bulunduğuna göre ve esasen halen 
hava nakliyatında çalışanların durumlarının da, 
bu esaslar dâhilinde mütalâa edilmediği nazarı 
itibara alınarak ikinci maddenin tasan metnin
den çıkarılması uygun görülmüştür. 

Sözleşmedeki gayeyi tahakkuk ettireeek 
olan birinci madde aynen, madde numaraları 
arasında teselsülü temin için, 3 neü maddeyi 
ikinci madde ve 4 ncü maddeyi de 3 neü mad
de şeklinde değiştirmek suretiyle tasarı kabul 
edilmiştir.) 

KÜÇÜK SAMİ — Arkadaşlar; burada bir de
ğişiklik mevzuuibafbsolamaız. Biz bunu ya tasdik 
veya reddedebiliriz. Değiştirenleyiz. Biz reddetti
ğimiz takdirde, ki, bunu büyük menfaatlerimiz 
haleldar olduğu zaman yaparız, o zaman Birleşik 
Kırallık temsilcileriyle Türk temsilcileri yeniden 
toplanıp bir değişikliği lüzumlu görürlerse mese
leyi tekrar tezekkür ederler. 

TIMÇKANAT HAYDAR — Arkadaşlar, bu 
fıkrada Hükümet tasarısına nazaran bir değişik
lik mevcuttur. Goivenlik Komisyonu hn fıkrayı 
eıkannıştır, minkü bunun kabiliyeti taıbbikryesi' 
yoktur. Bu bakımdan benim istirhamım, bu tasa
rıyı komisyona iade edelim, üzerinde düşünsün
ler ve bize tekrar getirsinler. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının komisyona 
iadesini oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir tezkere vardır, gündeme alınmasını oyu
nuza arz edeceğim. 

5. — Sandıklı'nın, Ulumesut köyünün 27 sa
yılı hanesinde, kayıtlı Mehmetoğlu 2 Temmuz 1330 
doğumlu Mustafa Çelik'in ölüm cezasına, çarptı-
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nlması hakknıda Başvekâlet tezkeresi ve, Sosyal 
işler Komisyonu raporu (3/9) (1) (K. 73) 

BARKAN — (ii'mdeıue alınmasını kabul eden-
ler... Etmiyenler... (İündemo alınması kabul edil
miştir;; 

(1). (3/9) (73) rapor basılı değildir. (73) 
numaralı Karar olmuştur. 

1960 O : İ 
Sosyal İşler Komisyonu raporunu okuyorum ; 
(Rapor okundu.) • 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
Raporu oyunuza arz ediyorum. ItaJbul edenler... 
Mtmiyenler... İttifakla kaıbul edilmiştir. 

Gündemde konuşulacak başka madde olmadı
ğından Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 





S. S A Y I S I 162 
Bir âmme makamı tarafından yapılan mukavelelere 
konulacak çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı Söz
leşmenin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları 

raporları (1/72) 

T. C. 
Başbakanlık 29 Ağustos 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-787-A/20U 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24 . S . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Bir âmme 
makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin 
tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun 'tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başibakan 

Org. 
CemS Gürsel 

GEREKÇE 

İlişik olarak sunulan, bir âmme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şart
larına mıütaallik 94 sayılı Sözleşme, Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Konferansının 8 Haziran 1(949 tarihinde Cenevre'deki 32 nci toplantısında kalbul edilmiş ve o ta
rihten beri : Uruguay, ingiltere, Filipinler, Holânda, Fas, italya, israil, Avusturya, Guatamala, 
Fransa,'Finlandiya, Danimarka, Küba, Bulgaristan, Belçika, Kostarika ve Suriye hükümetlerince 
onanmıştır. 

Bilindiği gibi her memlekette çalışanların çalışma ve yaşama şartlarının ıslahını, .milletlerarasın
da anlaşma ve iş birliği ile gerçekleştirmek gayelini güden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının kon
feranslarında kalbul edilen ve üye devletlerin tasdikına sunulmak suretiyle milletlerarası bir nizam 
o i arak yürürlüğe giren sözleşmeler. bir taraftan çalışma mevzularında milletlerarası bir ahenk ve yek
nesaklık temin etmekte diğer taraftan en ileri anlayışla tatbikatın yürütülmesini sağlamaktadır. Bu 
maksatla ve mevzuatımızın umumi prensipleriyle alıenktar olması bakımından ilişik olarak sunulan 
«bir âmme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı 
Sözleşme» nin tasdikinin uygun olacağı .mütalâa edilmiş bulunduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 



- â -
Güvenlik Komisyonu raporu. 

T. e. 
Millî Birlik Komitesi 8 . .9 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No: 1/72 
Karar No: 37 

Yüksek Başkanlığa 

Bir âmme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şartlarına mütaallik i>4 sa
yılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair olan kanun tasamı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede serd edilen husulslar ve bakanlık temsilcilerinin vermiş oldukları etraflı izahat muvace
hesinde, tasarının kanunlaşmasında fayda mülâhaza edilmiş ve Hükümet metni aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Sosyal İsler Komisyonuna tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Üye üye 

Özdilek Fahri YurdakuUr Muzaffer Atakh Mucip Kaplan Kadri 

Üye Üye Üye 
Karaman Suphi Madanoğlu Cemal Sıtkı Ulay 

Sosyal îşler Itömisyoiıü rapöftt 

T: O. 
MUM Birlik Komitesi 3 . 12 . İMÖ 

Sosyol İsler Komisyonu 
Esas No: 1/72 
Karar No: 65 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Bir âmme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak 
çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun 
tasarısı» tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarı ile, âmme makamlarının yapacağı işlere ait akdedilecek mukavelelerde tedbit edilecek çalışma 
şartlarına ait hükümlerin bu Sözleşmeye uyması derpiş olunmaktadır. Millî mevzuata ve tatfbikata da 
uygun olan tasarının aynen kalbulü komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Komitenin tasvibine arz edilmek üzere Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı 
Küçük Sami ^ (rürsoytrak Suphi özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 

( S. Sayısı : 162 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Bir âmme makamı tarafından yapılan mukave-
lere konulacak çalışma şartlarına mütaallik 94 
sayılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleşmeye 

katılmamıza dair kanun tasarısı 

MADDE 1. '— Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 8 Haziran 1949 da Cenevre'deki Genel 
Konferansında kabul edilmiş olan, bir âmme 
makamı tarafından yapılan mukavelelere konu
lacak çalışma şartlarına mütaallik 94 sayılı 
Sözleşme tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye ka
tılmak üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

24.8.1960 

Devlet Başkam ve Barbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel Â. Artus 

Devlet Bakam Adalet Bakanı 
Ş. İnan ı A. P. Gözübüyük 

Millî Savunma Baknın leişleri Bakanı 
F. Öedilek M. î. Kızıloğlu 

Dışişleri Bakam Maliye Bakanı 
8. Sarper E. Alican 

Millî Eğitini Bakanı Bayındırlık Bakanı 
F. Yavuz D. Koper 

Ticaret Bakanı Sn. ve So. Y. Bakanı 
C. İren N. Karasu 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F* Aşktri F. Üstün 

Ulaştırma Bakam Çalışma Bakanı 
8. Vlay C. Talaş 

Sanayi Bakam Ba. - Ya. ve Turz. Bakam 
M. TJhıer Z. Tarkan 

îrnar ve İskân Bakam 
O. Kubat 

( S. Sayısı t 162 )i 
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BÎR ÂMME MAKAMI TARAFINDAN YAPILAN MUKAVELELERE KONULACAK ÇALIŞMA 

ŞARTLARINA MÜTAALLlK 94 NO. LU SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vâki davet üzerine 8 Haziran 1949 
tarihinde Cenevre'de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlearası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransı, 

Toplantı gündeminin 6 neı maddesini teşkil eden ve bir âmme makamı tarafından yapılan mu
kavelelere konulacak çalışma şartlariyle ilgili bulunan muhtelif tekliflerin kabulüne, 

Bu tekiflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Haziran ayinin işbu yirmi dokuzuncu günü, çalışma şartlarına 

(âmme mukaveleleri) dair 1949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder : 

Madde — 1. 

1. Bu Sözleşme aşağıdaki şartları haiz mukaveleler hakkında uygulanır : 
a) Mukavelede tarafları teşkil edenlerden en az birinin bir âmme makamı olması, 
b) Mukaveleyi ifanın : 
i) Bir âmme makamı tarafından para sarfiyatı yapılması, 
ii) Akitte diğer tarafı teşkil edenin işçi çalıştırmasını istilzam eylemesi, 
e) Mukavelenin : 
i) Bayındırlık işlerinin yapılması, tadili, tamiri veya yıkımı, 

ii) Materyal, levazım ve teçhizatın imali, takılması, işlenmesi veya nakli. 
iii) Hizmetlerin bizzat ifası veya temini gayesiyle yapılmış olması, 
d) Mukavelenin, hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşki-

kilâtı üyelerinden birinin merkezî bir makamı tarafından yapılması. 
2. Yetkili makam, merkezî makamlardan gayrı makamlar tarafından yapılmış olan mukavele

lere Sözleşmenin ne ölçüde ve hangi şartlar dâhilinde uygulanacağım tâyin edecektir. 
3. Bu Sözleşme, taşaronlar veya mukaveleyi devir alan şahıslar tarafından yapılan işler hak

kında uygulanır; yetkili makam bu Sözleşmenin mezkûr işlere uygulanmasını sağlamak üzere ge
reken tedbirleri alacaktır. 

4. ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde bu teşekküllerle istişareden son
ra yetkili makam tarafından tâyin edilen bir haddi geçmiyecek tutarda bir âmme fonunun sarfını 
istilzam eden mukaveleler, bu Sözleşmenin uygulanmasından istisna edilebilir. 

5. Yetkili makam, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde bu teşekkül
lerle istişareden sonra idari mevkiler işgal veya teknik veya ilmî mahiyette vazifeler ifa edip ça
lışma şartları millî mevzuat veya kolektif mukavele veya bir hakem kararı ile tanzim edilmemiş olan 
ve umumiyetle bedenî bir iş göremiyen kimseleri bu Sözleşmenin tatbik sahası dışında bırakabilir. 

Madde — 2. \ 

1. Bu Sözleşmenin şümulüne giren mukaveleler, ilgili işçilere, işin yapıldığı aynı bölgedeki iş 
kolu veya sanayide aynı mahiyetteki iş için : 

a) Kolektif mukavele yolu ile veya ilgili sanayi veya iş kolundaki işçi veya iş verenlerin mü
him bir kısmını temsil eden işçi ve iş veren teşekkülleri arasında tensibedilmiş diğer bir müzakere 
usulü yolu ile, 

b) Hakem kararı yolu ile, 
e) Millî mevzuatla tesbit edilmiş olanlardan daha az elverişli olmıyan ücretleri (ödenekler 

dâhil), iş müddetlerini ve diğer çalışma şartlarını garanti eden hükümleri ihtiva edecektir. 
2. Bundan evvelki fıkrada zikrolunan çalışma şartları, işin yapıldığı bölgede, yukarda yazılı 

şekillerden birine göre tanzim edilmediği takdirde, mukavelelere ithali gereken maddeler, ilgili 
işçilere : 

( S. Sayısı : 162 ) 
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a) Benzeri en yakın bölgedeki ilgili iş kolu veya sanayide aynı mahiyetteki bir iş için kolek

tif mukavele veya mutabık kalman diğer bir müzakere usulü yoliyle yahut hakem kararı veya 
millî mevzuat yoliyle tesbit edilmiş olanlardan; 

b) Veya, kendisiyle mukavele yapılan mütaahihidin iş yaptığı iş kolu veya sanayie mensub-
olup benzeri şartlar içinde bulunan iş verenlerin o iş kolu veya sanayide riayet ettikleri genel se
viyeden, daha az elverişli ©Imıyan ücretleri (ödenekler dâhil), iş müddetlerini ve diğer çalışma 
şartlarını garanti edecektir. 

3. Mukavelelere ithal olunacak şartların mahiyeti ve bunlar üzerinde yapılacak her türlü 
tadiller, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde bu gibi teşekküllerle istişare
den sonra, yetkili makam tarafından, millî şartlara en uygun addedilecek bir şekilde tâyin edile
cektir. • 

4. Mütaaıhhitlerin, şartların mahiyetinden haberdar olabilmeleri için, yetkili makam, şartname
lerin ilânı gibi lüzumlu tedbirleri veya sair her türlü tedbirleri alacaktır. 

Madde — 3. 

Akitlerin ifasında, istihdam edilen işçilerin sağlığı, iş emniyeti ve sosyal servislerine mütaallik 
gerekli tedbirlerin millî mevzuat veya kolektif mukavele veya hakem kararı gereğince bu gibi 
işçiler hakkında doğrudan doğruya uygulanması mümkün değilse, yetkili makam, ilgili işçilere, 
âdil ve mâkul sağlık, emniyet ve sosyal servis şartlarını sağlamak üzere gerekli tedbirler alacaktır. 

Madde •— 4. 

Bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan kanun,, tüzük veya diğer metinler : 
a) (i) Bütün ilgililere bildirilecek; 

(ii) Bunların uygulanmasını sağlamakla mükellef kimseleri tasrih edecek; 
(iii) İşçileri, tâbi oldukları çalışma şartlarından haberdar etmek üzere, iş yerlerinde veya 

diğer çalışma mahallerinde herkesçe görülebilecek bir şekilde ilânlar konulmasını mecburi kılacak; 
ve 

b) Bahis konusu hükümlerin müessir bir şekilde uygulanmasını garanti eden diğer tedbirlerin 
yürürlükte olduğu ahval hariç : 

i) İlgili işçilerin çalıştıkları müddetleri ve kendilerine ödenen ücretleri gösterir münasip def
terler tutulmasını; 

ii) Bunların müessir bir tarzda tatbikini sağiıyacak münasip bîr teftiş rejimi kurulmasını derpiş 
edecektir. 

Madde — 5. 

1. Âmme mukavelelerine ithal edilmiş olan çalışma şartlarına riayetten ve bunları uygulamaktan 
imtina edilmesi halinde, mukavele yapmayı ret yoliyle veya diğer her hangi bir başka yolla, uygun 
müeyyideler tatbik edilecektir. 

2.. İlgili işçilerin hakları olan ücretleri elde edebilmeleri için, mukavele gereğince tahakkuk eden 
istihkaklardan tevkif at yapımalk yoliyle yahut da diğer her hangi bir başka yolla, uygun tedbirler 
alınacaktır. 

Madde — 6. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi hükümleri gereğince sunulması gere
ken yıllık raporlar, bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan tedbirler hakkında tam bilgileri 
ihtiva edecektir. 

( S. Sayısı : 162 ) 
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1. ülkesi vâsi bölgeleri ihtiva eden bir üye memleketin yetkili makamı, nüfusunun dağınıklığı 
veya bu bölgelerin gelişme durumu sebebiyle mezkûr bölgelerde bu Sözleşme hükümlerini tatbik et
menin kabil olamıyacağı kanaatine vardığı takdirde, ilgili işçi ve iş veren teşekküllerinin bulunduğu 
yerlerde bu teşekküllerle istişare ettikten sonra, anılan bölgeleri, ya umumi olarak veya münasip gö
receği bâzı müessese veya bâzı işçileri istisna ctinek suretiyle sözleşme hükümlerinin tatbiki dışında 
bırakabilir. 

2. Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nei maddesi gereğince bu Sözleşme
nin uygulanması hakkında vereceği ilk yıllık raporunda, bu madde hükümlerine başvurmak niyetin
de olduğu her bölgeyi bildirecek ve bu mad'de hükümlerine (başvurmak niyetinde olmasının sebeple
rini gösterecektir. Bundan sonra hiçbir üye, bu suretle bildirmiş olacağı bölgeler hariç, bu madde hü
kümlerine başvuramıyaeafctır. 

3. 'Bu madde hükümlerine başvuran her üye, üç seneyi geçmiyen fasılalarla ve ilgili iş veren ve 
işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde bu gibi teşekküllerle istişare ederek, bu Sözleşmenin uy
gulanmasının 1 nci fıkra gereğince muaf tutulmuş olan bölgelere teşmili imkânını tekrar gözden ge
çirecektir. 

4. Bu madde hükümlerine başvuran her üye, anılan hükümlere başvurma hakkından vazgeçtiği 
bölgeleri ve bu Sözleşmenin bu gibi bölgelerde tedrici surette uygulanması vadisinde kaydedilen te
rakkiyi, daha sonraki yi İlık raporlarında bildirecektir. 

Madde ~~ 8. 

Yetkili makam, mücbir sebep halinde yabut millî refah veya 'millî güvenlik için bir tehlike arz 
eden hâdiseler vukuunda,, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcudolduğu yerlerde bu gibi teşek
küllerle istişareden sonra, bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını geçici olarak durdurabilir. 

Madde — 0. ' '"^r*?*? 

1. 'Bu iSözleşme, onun, ilgili üye hakkında yürürlüğe germesinden önce yapılmış olan akitler 
hakkında uygulanmaz. 

2. Bu sözleşmenin feshi, fesih yürürlüğe girmeden evvel yapılmış olan mukavelelerin hükümle
rinin uygulanmasına halel getirmez. 

Madde — .10. 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürüne gönderile
cek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 11. 

1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Umum Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme iki üyenin onama belgeleri Umum Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin tescil edil&îği 
tarihten itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 12. 

.1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 2 nei fıkrası gereğince Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan beyanlar,aşağıdaki hususları belir
tecektir. 
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a) Îİgili üyenin, Sözleme hükümlerini değiştirmeksizin uygulamayı taahihüdettiği ülkeler; 
b)> Sözleşme hükümlerinin değişikliklerlre uygulanmasını taah'hüdeden ülkeler ve anılan değişik

liklerin nelerden ibaret olduğu; 
e) Sözleşmenin uygulanmadığı ülkeler ve bu gibi hallerde niçin uygulanmadığının sebepleri; 
d)> Durumun daha derin bir şekilde incelenmesine intizaren hakkındaki kararını sonraya bırakan 

ülkeler. 
2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikredilen taahhütler onamanın ay

rılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır. 
3. Her üye, !bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri gereğince, daha evvel yap

mış olduğu beyanda mevcut ihtirazî kayıtların hepsinden veya bir kısmından yeni bir beyan ile vaz
geçilecektir. 

4. Her üye bu Sözleşmenin, 14 ncü madde hükümlerine uygun olarak feshedilebileceği devreler 
zarfında Genel Müdüre, daha evvelki bir beyanın hükümlerini diğer bakımlardan değiştiren ve be
lirli! ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

* Madde — 13. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları gereğince 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlarda, Sözleşme hükümlerinin ilgili 
ülkede aynen mi yoksa değişikliklerle mi uygulanacağı hususu açıklanacaktır; beyan Sözleşme hü
kümlerinin değişikliklerle uygulanacağını açıkladığı takdirde, bu değişikliklerin nelerden ibaret oldu: 
ğunu da belirtecektir. 

2. ilgili üye veya üyeler veya ilgili'Milletlerarası makam, daha sonra yapacağı bir beyanla, da
ha evvelki bir beyanda belirtilmiş olan bir değişikliğe başvurma hakkından tamamen veya kısmen 
vazgeçebilir./ 

3. ÎPgili üye veya üyeler veya ilgili Milletlerarası makam bu Sözleşmenin, 14 ncü madde hüküm
leri uyarınca feshedilebileceği devreler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki bir beyanın hükümleri
ni diğer bakımlardan değiştiren ve bu Sözleşmenin tatbikatiyle ilgili hali hazır durumu açıklıyan ye
ni bir beyan gönderebilir. 

Madde — 14. 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir .devre
nin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne »göndereceği ve Genel Müdürün tescil 
edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih tescili tarihinden itibaren bir yıl sonra muteber olacak
tır. 

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık devrenin hitanımdan iti
baren bir yıl zarfında, bu maddede derpiş olan fesih hakkını kullanmıyan her üye, yeniden on yıl
lık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devrenin sonunda 
bu maddede derpiş olunan şartlar içinde feshedebilecektir. / 

Madde — 15. 

1. Milletlerarası Çalışma 'Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât Üyeleri tarafından kendisine bildirilen 
bilûmum onanıa, beyan ve fesihlerin tescil edildiğini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyele
rine tebliğ edecektir. 

2. Umum Müdür, kendisine gönderilmiş olan ikinci onama bölgesinin tescil edildiğini Teşkilât 
Üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilat Üyelerinin dik
katini eekecektk*. 

(S. Sayısı,; 162) 



— 8 — 
Madde — 16. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, yukarıdaki madeler gereğince tescil etmiş olduğu 
bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlasmasınm 102 nci madde
si uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde — 17. 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her on yıllık bir devrenin sonunda, Milletler
arası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, tou Sözleşmenin tatbikatı hakkında Genel Konferansa bir ra
por sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konul
ması lâzımgelip gelmediği hususunda karar verecektir. 

Madde — 18. 

1. Konferansın, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul etmesi 
halinde, yeni Sözleşme başka bir şekil derpiş etmedikçe : 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukarıdakî 14 ncü mad
de nazara alınmaksızın, ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, 
bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir; 

b) Bu Sözleşme, tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe .girmesi tarihinden itibaren, artık üyele
rin onamasına acık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu. onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için her halde 
şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 19. 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

ye^< 
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Birleşik Kıratlık ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Sözleşmenin 
tasdiki hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik ve 

Sosyal İşler komisyonları raporları (1/104) 

T. C. 
Başbakanlık 11.10.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1250/2457 
s? 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5.10.1960 tarihinde kararlaştırılan «Birle
şik Kırallık ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Sözleşmenin 
tasdiki hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiği ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kıralhk Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Sosyal Sigorta mevzuunda akdelilen Sözleşmenin başlıca gayesi her iki memle
kette sosyal sigorta kanunlarına tâbi olanların diğer tarafın ülkesine gittikleri zaman oradaki 
sigortalılarla müsavi muameleye tâbi tutulmalarını sağlamaktır. Akdedilen Sözleşme gereğince, 
bir tarafın ülkesinden diğer tarafın ülkesine gidecek olan sigortalılar ya kendi memleketlerinde 
mer'i sosyal sigorta mevzuatına göre iktisabetmiş oldukları sigortalılık haklarını muhafaza ede
cekler veyahut gittikleri yerde yürürlükte bulunan sigorta kanunlarından o yer sigortalılariyle 
müsavi olarak faydalanacaklardır. Bundan başka sigorta kanunlariyle sağlanan yardımlardan 
faydalanma bakımından her iki memlekette geçen sigortalılık müddetleriyle prim ödeme müddet
leri birleştirilmiş olacaktır. 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi Sözleşmenin tasdikma taallûk etmektedir. 9 Eylül 1959 
tarihinde Ankara'da Türkiye Hükümeti adına Çalışma Bakanı ve Birleşik Kırallık Hükümeti adı
na da Emeklilik İşleri ve Millî Sigorta Bakan Yardımcısı tarafından imza edilen Sözleşmenin ih
tiva ettiği maddelere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Madde 1. — Sözleşmenin 1 nci maddesinde Sözleşmede yer alan tâbirlerin tarifi yapılmıştır. 
Madde 2. — 2 nci madde Sözleşmenin kimler hakkında tatbik edileceğine dairdir. Bu madde 

hükmüne göre, memleketimizde halen mer'i bulunan ve ileride ihdas edilecek olan sosyal sigorta 
kanunlarına tâbi olanlar bu Sözleşme ile tanınan haklardan faydalanacaklardır. 

Madde 3« — 3 ncü maddede Âkıd Taraflardan birinin vatandaşının diğer taraf m mevzuatına 
göre yapılan yardımlarda», o tarafın vatandaşı imiş gibi, aynı şartlarla faydalanmaya hak kaza
nacağı belirtilmiştir ki bu husus mer'i sosyal sigorta mevzuatımıza aykırı düşmemektedir. 

Madde 4. — Sözleşmenin 4 ncü maddesi bu Sözleşme hükümlerinden kimlerin istisna edileceği 
hakkındadır. Bu madde sosyal sigorta mevzuatımızdaki istisnai hükümler göz önünde bulunduru
larak kaleme alınmıştır. Bu itibarla sosyal sigorta kanunlarına tamamen uygun düşmektedir, 
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Madde 5. — Memleketimizde gemi adamları da sosyal sigorta kanunlarına tâbi bulundukları 

cihetle, gemi adamlarının bu Sözleşme hükümlerinden faydalanmaları Sözleşmenin 5 nei madde
sinde derpiş edilmiştir, 

Madde 6. — Bu madde, bu Sözleşme hükümlerinin Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
tatbik edilemiyeceğine dairdir. Malûm olduğu üzere, Dışişleri Bakanlığı memurları Devlet me
murudurlar ve Emekli Sendiği ile ilgilidirler. Emekli Sandığı ile ilgilendirilenler esasen sosyavı 
sigorta kanunlarından istisna edildiklerinden, bu hususun Sözleşmede tavzih edilmesinde fayda 
mülâhaza edilmiştir. Bu itibarla bu madde hükmü de sosyal sigorta kanunlarımıza tamamen uy
gundur 

Madde 7. — Bu maddede hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle iş göremez 
duruma düşen bir sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine müstahak olup olmadığının tesbi-
tinde nazara alınacak hususlar tesbit edilmiştir ki bunda da sosyal sigorta kanunlarımıza aykırı
lık bulunmamaktadır. 

Madde 8. — Bu madde 4 neü, 5 nei ve G ncı maddeler hükümlerinin muayyen kimselere ve 
gruplara tatbik edilmemesi hususunda tarafların mutabakata varabileceklerine dairdir. Bu mad
de ile de mevzuubahis maddelerin tatbikatında karşılaşılabilecek güçlüklerin bertaraf edilmesi 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 9. — Sosyal sigorta kanunlarımız sigortalıların bâzı hallerde ihtiyari sigortadan da 
faydalanmalarına imkân vermektedir. Sözleşmenin 9 neu maddesiyle ̂ haklarında bu Sözleşme hü
kümleri tatbik edilenlerin bu '-imkândan da faydalanmaları sağlanmıştır. 

' Madde 10. — Bu madde, taraflardan birinin mevzuatına göre prim ödeme müddetini ikmal 
etmiş olan bir kimsenin diğer tarafın mevzuatı ile temin edilmiş bulunan hastalık ve analık si
gortası yardımlariyle cenaze masraflarını hangi şartlar altında almaya hak kazandığına dairdir 
ki burada da sosyal sigorta kanunlarımıza aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

Madde 11. — Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan veya bir sigortalı erkeğin 
karısı bulunan bir kadının diğer tarafın ülkesinde doğum yapması halinde de kendi mevzuatına 
göre yapılacak analık yardımından faydalanması bu madde ile sağlanmıştır. Her ne kadar sosyal 
sigorta kanunlarımızda buna mâni bir hüküm mevcut değilse de İngiltere sosyal sigorta mevzu
atında memleket dışında doğum yapanların analık yardımlarından faydalanamayacaklarına dair 
hüküm mevcudolduğundan bu mahzuru bertaraf etmek üzere Sözleşmede böyle bir hüküm derpiş 
edilmesine lüuzm görülmüştür. 

Madde 12. — Bu madde, taraflardan birinin ülkesinde bulunduğu sırada bu taraf mevzuatına 
göre hastalık yardımı almakta olan kimsenin bu .yardımı diğer tarafın ülkesinde bulunduğu sıra
da da, sosyal sigorta merciinin muvafakati alınmak suretiyle, alabileceğine dairdir ki bu da sos
yal sigorta kanunlarımıza aykırı düşmemektedir. 

Madde 1». — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin sigortalılarından olup da diğer ta
rafın ülkesinde ölen bir kimsenin cenaze masraflarının ödenip ödenilemiyeceği hususunda bir ka
rar verilirken o kimse kendi memleketinde ölmüş gibi muamele görecektir. Bu madde hükmünde 
de memleketimiz sosyal sigorta kanunlarına t i r ayrılık bulunmamaktadır. 

Madde ]4. — Bu madde de sigortalılara ihtiyarlık aylığı bağlanırken göz önünde bulunduru
lacak hususlar derpiş edilmiştir. Gerek Türkiye'deki vo. gerek İngiltere'deki sosyal sigorta mer
cileri sigortalıların ihtiyarlık aylığına müstehak olup olmadıklarını, oldukları takdirde aylık 
miktarını tesbit ederken bu esasları göz önünde bulunduracaklardır. Bu esaslar her iki memle
kette geçen sigortalılık müddetleriyle pirim ödeme müddetlerinin birleştirilmesi ve her iki mem
leket tarafından bu sigortalık ve prim ödeme müddetlerine göre, ödenecek aylık miktarının tes-
bitidir. Bu duruma göre her iki memleket sigorta.mercileri sigortalının aylığa müstahak olup ol
madıklarını • tesbit ederken iki memlekette geçen sigortalılık ve prim,ödeme müddetlerini birleşti
recekler ve aylık miktarlarını tâyin ederken de her iki memlekette geçen prim ödeme müddetle
rinin birbirine olan nispetini bulacaklardır. Bu şekilde tesbit edilecek aylık miktarının her iki 
taraf sosyal sigorta mercilerine isabet eden kısımları kendileri tarafından ödenecektir. 

x (S . Sayısı : 161')': 
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Madde 15. ingiltere ve Türkiye sosyal sigorta mevzuatında ihtiyarlık aylığına müstahak olabil

mek içân derpiş -edilmiş olan şartlar 'bir değildir. 'Bu itibarla ibir sigortalı Taraflardan birinin 
mevzuatına göre ihtiyarlık aylığına müstahak olduğu halde, diğerine göre müstahak olmıyaJbilir. 
Sözleşmenin 15 nci maddesinde de Ibu husus derpiş edilmiştir. Bu madde hükmüne göre, bir si
gortalı Taraflardan birinin mevzuatına göre ihtiyarlık aylığı alma'hakkını kazanıp da diğer taraf 
mevzuatında yazılı şartları henüz yerine getirmemişse, bu şartları yerine getirinceye kadar bu ta
raftan ihtiyarlık aylığı alamıyaeaktır. Bu da sosyal sigorta kanunlarımıza tamamen uygundur. 

Madde 16. — Bu madde, her iki taraf mevzuatına göre sigortalı olmuş ve prim ödemiş bir kim
senin yalnız Taraflardan birinin mevzuatına göre fbütün şartları yerine getirmiş olması dolayısiyle, 
aylık bağlanmasını tale'bede'bileeeğine dairdir. Bu takdirde kendisine 14 ncu madde hükmüne göre 
değil, bu madde gereğince yalnız Âkıd Taraflardan birinin sosyal sigorta merciince aylık ödene
cektir. İhtiyarlık aylığı almak için diğer taraf mevzuatına göre geçen prim ödeme ve sigortalılık 
müddetleri nazara alınmadan yalnız o taraf mevzuatına göre bütün şartları yerine getirdiğine gö
re, ihtiyarlık aylığının da o taraf s>osyaI sigorta merciince ödenmesine sosyal sigorta mevzuatımız
da mâni bir »hüküm bulunmamaktadır. 

Madde 1 7 . — 17 nci maddede foir tarafın ülkesinde bulunan ve ihtiyarlık aylığı almakta olan 
bir kimsenin diğer tarafın ülkesinde bulunduğu sırada da aylığını alabileceği (hakkındadır ki, bu 
da mevzuatımız muvacehesinde normal bir muamele olarak ka!bul edilmek ica'beder. 

Madde 18. — Bu madde sigortalılara ^bağlanacak maluliyet aylığına dairdir. Maluliyet aylığı
nın bağlanmasında aylikların mahiyetindeki farkın gerektirdiği değişiklikler mahfuz kalmak şar-
tiyle, 14 ncü madde hükümleri tatfbik edilecektir. Bu itibarla bunda da sosyal sigorta kanunları
mıza bir aykırılık bulunmamaktadır. 

Madde 19. — 19 ncu madde 'bir sigortalıya Iher iki memleket mevzuatına göre bağlanacak ma
luliyet aylığı, yalnız kendi memleketinde sigortalı olması halinde ^bağlanacak aylıktan noksan ise 
aradaki farkın mensulbolduğu sosyal sigorta mercii tarafındaki verileceğine dairdir. Bu madde ge
reğince verilecek farkla birlikte teşekkül edecek aylık, Tarafların, mevzuatına göre 'bağlanacak 
aylığı geçiniyeceğine göre, bu da sosyal sigorta kanunlarımıza tamamen uygun düşmektedir. 

Madde 20. — Sigortalının her iki memleketteki sigortalılık ve prim ödeme müddetleri kendisi
ne aylık 'bağlanması için kâfi gelmediği takdirde, yalnız mensup bulunduğu memleketteki hizmet 
müddetine göre asgari aylık bağlanması cihetine gidilecek ve ancak diğer tarafın mevzuatına göre 
gerekli şartları yerine getirdiği zaman, her iki taraf mevzuatına göre, kendisine tam aylık bağ
lanacaktır. 20 nei madde ile ODU husus sağlanmaktadır. Bu. da sosyal sigorta kanunlarımıza aykırı 
düşmemektedir. 

Madde 21. — Bu madde ölüm sigortası ile ilgili olarak bağlanacak aylıklar hakkında olup bu 
hususta 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu madde hükümlerinin tatbik-edileceği tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 22. — Sözleşmenin 22 nci maddesi iş kazası ve meslek hastalığı veyahut iş kazası ve mes
lek hastalığı neticesi ölüm sehehiyle İbir tarafın ülkesinde yardım almaya (hak kazanan kimsenin 
diğer taraf ülkesinde de yardım almaya hak kazanacağına dairdir. Mer'i sosyal sigorta kanunla
rımızda buna aykırı bir hüküm bulunmadığı cihetle bunun kabulünde bir mahzur mütalâa edil
memektedir. % 

Madde 23. — Bu madde hükmüne göre, iş kazasından ileri gelen maluliyet derecesi, aynı sigor
talı dalha evvel diğer taraf ülkesinde yardımı gerektiren bir iş kazası geçirmişse, bu kaza o taraf 
mevzuatına giren hir iş kazası imiş gibi nazara alınarak, tesibi't edilir ki, 'bunda da sosyal sigorta 
kanunlarımıza aykırı düşen bir cihet yoktur. 

Madde 2 4 . — B u madde Taraflardaıl birinin mevzuatına göre, bir meslek hastalığı sebebiyle 
yardım görmüş olan bir kimsenin bilâhara diğer taraf mevzuatına göre aynı neviden bir meslek 
hastalığı dolayısiyle yardım taldbetmesi halende yapılacak muameleye dairdir. Bu takdirde, o kim
senin yardıma müstahak olup "olmadığı, olduğu takdirde yardım miktarı teslbit edilirken diğer ta-

( S. Sayısı : 161 ) 



— 4 — 
raf mevzuatına göre yapılmış olan yardım, kendi mevzuatına göre yapılmış gibi, nazara alınacak
tır. Bu da sosyal sigorta kanunlarımıza aykırı düşmemektedir. 

Madde 25. — Dşha evvel de arz edildiği üzer% bir sigortalının yardıma müstahak olup olma
dığı tâyin edilirken üıer iki memlekette geçen sigortalılık müddetleriyle prim ödeme müddetleri 
tevhidedilecektir. Bu hüküm Sözleşmenin 25 nci maddesinde derpiş edilmiştir. Sosyal sigorta ka
nunlarımızda buna aykırı bir hüküm bulunmamaktadır. 

Madde 26. — Bu madde para yardımlarına es ıs kazancın hangi kazanç olabileceğine dairdir. 
Bu kazanç prim ödeme müddetleri içinde elde edilecek kazancın ortalaması olacaktır ki, esasen 
sosyal sigorta mevzuatımızda mevcut hüküm de bu merkezdedir. 

Madde 27. — Bu madde hükmüne göre bir sigortalıya para yardımları bulunduğu yerde öde
necektir. Bilfarz Türkiye 'de (bulunan İngiliz vatandaşı bir sigortalı kendi mevzuatına göre sigor
talılığını devam ettirmiş olsa dahi İngiltere sosyal sigorta mercii tarafından bu sigortalıya öden
mesi gereken para yardımları, ajan sıfatiyle, işçi Sigortaları Kurumu tarafından tediye edilecek
tir. İngiltere sosyal sigorta mevzuatına göre ihtiyarlık ve maluliyet aylığı almakta olan ve Tür
kiye'de ikamet eden bir kimseye de yine aylıkları İngiltere Sosyal Sigorta mercii adma Kurum 
tarafından Türk parası olarak ödenecektir. İngiltere'de bulunan sigortalı bir Türk vatandaşına 
ise Işci Sigortalan Kurumu tarafından verilmesi gereken para yardımları, Kuram adına, İngil
tere Sosyal Sigorta merciince tediye edilecektir. Bu suretle yapılan ödemelerin yıl sonlarında mah
subu yapılıp hangi taraf daha fazla ödemişse diğer taraf aradaki farkı o tarafa o günkü kambi
yo rayici üzerinden tediye edecek ve bu suretle yıl sonlarında hesap tasfiye edilecektir. Bu en 
uygun hesap tasfiyesi şekli olarak mütalâa edilmektedir. 

Madde 28. — Sosyal sigorta kanunlarımıza göre geçindirmekle mükellef kimsesi bulunanlara 
farklı yardım yapılmaktadır. Bu sefbeple 'Sözleşmede bu husus da derpiş edilmiş bulunmaktadşr, 
28 nci madde hükmüne göre yardıma müstehak bir sigortalının geçindirmekle mükellef bis kim
sesi ister kendi yanında, ister diğer taraf ülkesinde bulunsun, sigortalıya Iher iki halde de farklı 
jrardım yapılacak,, geçindirmekle mükellef olduğu kimsenin diğer taraf ülkesinde bulunması yar
dımın azaltılması için bir sebep teşkil etmiyecektir ki, bu da sosyal sigorta kanunlarımıza uygun 
düşmektedir. 

28 nci maddenin 2 nci paragrafı ise yalnız İngiliz vatandaşı sigortalıları ilgilendirmektedir. 
Madde 29. — Bu madde, 16 ve 20 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, her iki 

tarafın mevzuatına göre yardım talebinde bulunan bir sigortalının bu Sözleşme hükümleri naza
ra alınmaksızın talebin karara bağlanmasını istiyebileceği hakkındadır ki, bunda da mevzuata 
aykırı bir cihet bulunmamaktadır. 

Madde 30. — 40. — Sözleşmenin 30 - 40 nci maddeleri şekle ait maddeler olup bunlar her 
Söyleşmede bulunan maddelerdir. Bu maddeler Tarafların birbirlerine ne gibi malûmat vereceklerine, 
birbirlerine yardım edeceklerine ve gerekli tedbirleri alacaklarına, bir taraf mevzuatına göre 
tanzim edilecek evrak ve vesaikin vergi, resim ve harçlardan muaf olması Tıalinde difter taraf 
mevzuatına göre tanzim edilecek evrak ve vesaikin de vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı
na, bir tarafın sosyal sigorta merciine yapılacak talep, ihbar veya müracaatın diğer taraf Sosyal 
Sigorta merciine yapılmış gibi kabul edileceğine, sosyal sigorta mercilerinin bu Sözleşme tatbi
katı dolayısiyle birbirleriyle, yardıma müstahak kimse veya kanuni mümessili ile doğrudan doğ
ruya muhabere edebileceğine, ihtilâfın hal şekillerine, Sözleşmenin tasdik edileceğine, yürürlük 
tarihine, Sözleşmenin bir yıl için muteber olduğnna ve temdidedilebileceğine dairdir. 

Yukarda (hükümleri tahlil edilmiş bulunan Sözleşme sosyal sisrorta mevzuatımızla ahenk ha
lindedir. Bu sebeple Sözleşmenin tarafımızdan tasdikma bir mâni bulunmamaktadır. 

MADDE 2. — Kanun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 

MADDE 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 
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T. O. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No.: l/104t 
Karar No. : 61 

- 5 -
Güvenlik Komisyonu raporu 

24 .10 . 1960 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan Birleşik Kırallık ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal 
sigorta mevzuunda akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı ilgili bakanlıkların 
temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının gerekçesinde verilen izahat ile Hükümet temsilcilerinin yaptıkları açıklama
lar komisyonumuzca da yerinde görülerek kanun tasansmın aynen ve ittifakla kabulüne karar 
verilmiştir. 

Ancak kanun metninde bâzı kelime ve cümleler üzerinde bir redaksiyon yapılmıştır. 
Birinci maddedeki «Şimal» kelimesi «Kuzey» olarak; 

• Üçüncü maddede cümle değişikliği yapılarak yürütme maddesi; 
«Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.» şeklinde değiştirilmiştir. 
Havalesi gereğince Sosyal işler Komisyonuna tevdi Duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı 

özdilek Fahri 

Üye 
Ataklı Mucip 

Başkanvekili 
Yurdakuler Muzaffeı 

Üye 
Kabibay Orhan 

Sözcü 
Er Ahmet 

Üye 
Kaplan Kadir 

Üye Üye Üye 
Köseoğlu Münir Madanoğlu Cemal TJlay Sıtkı 

Kâtip 
Akkoyunlu Fazıl 

Üye 
Karaman Suphi 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No.: 1/104 

Karar No.: 66 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

$ .12 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan, «Birleşik Kırallık ile Türfciye Cumhuriyeti arasında sosyal sigorta 
mevzuunda akdedilen Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı» ve Güvenlik Komisyonu raporu 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, gerekçede izah olunan hususlar komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı 
Güvenlik Komisyonunun değiştirişi veçhile aynenkabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine arz olunmak üzere Başkanlığa saygi ile sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Gürsoytrak Suphi özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birleşik Kıralhk üe Türkiye Cumhuriyeti ara
sında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Söz

leşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük BritanyalVe Şimalî - irlanda Bir
leşik Kırallığı Hükümeti arasında 9 . 9 . 1959 ta
rihinde Ankara'da imzalanan (Birleşik Kıralhk 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Sigorta 
mevzuunda akdedilen Sözleşme) tasdik edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu metmurdur. 

5 . 10 . 1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

C. Gürsel 
Devlet Bakanı 

N. Zeytinoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

F. Özdüek 
Dışişleri Bakanı ve 

Bas - Yay. ve Tıtrz, B. V. 
S. Sarper 

Millî Eğitim Balkanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakam 
M. Baydur 

(îüm. ve Tekel Balkanı ve 
Maliye B V. 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı ve 

Bayındırlık B V. 
8. Ulay 

Sanayi Balkanı 
Ş. Koeatopçu 

Devlet Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

içişleri Bakanı 
M..t Ktztloğlu 

Maliye Bakam Y. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Tarım Balkanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

imar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN D E Ğ İ Ş T İ R İ Ş İ 

Birleşik Kıralhk ile Türkiye Cumhuriyeti ara
sında Sosyal Sigorta mevzuunda akdedilen Söz

leşmenin tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Büyük Britanya#ve Kuzey - irlanda Bir
leşik Kırallığı Hükümeti arasında 9 . 9 . 1959 ta
rihinde Ankara'da imzalanan (Birleşik Kıralhk 
ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Sigorta 
mevzuunda akdedilen Sözleşme) tasdik edilmiş-
tir. ' % 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BİRLEŞİK KIRALLIK İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA &OSYAL SİGORTA MEV
ZUUNDA AKDEDİLEN SÖZLEŞME 

Sosyal sakada iş birliği yapmayı kararlaştıran Büyük Britanya ve Şimalî - İrlanda Birleşik Kıral-
lığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

Bir Âkıd Taraf vatandaşlarının diğer Tarafın Sosyal Sigorta mevzuatına göre, o Tarafın vatan-
daşlariyle müsavi muameleye tâbi tutulması prensibini teyit, 

Bu prensibin tatbik mevkiine konmasını ve bir Tarafın ülkesinden diğer Tarafın ülkesine giden 
her iki Taraf vatandaşlarının ya kendi ülkelerinde bulundukları sırada o Taraf mevzuatına göre ik-
tisabetmiş oldukları hakların muhafazasını veya gittikleri ülkede mer'i mevzuatla bahşedilen mu
adil haklardan faydalanmalarını mümkün kılacak tertibat alınmasını arzu, 

Sigorta yardımlarına müstehak olup olmadıkları hususunun tesbiti maksadiyle her iki Taraf 
mevzuatına göre ikmal edilmiş bulunan sigortalılık müddetlerinin birleştirilmesini teminen ayrıca 
tertibat alınmasını arzu, 

Ederek aşağıda yazılı hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Bölüm : I - Tarifler ve şümul sahası 

Madde — 1. 

Bu Sözleşmenin tatbikında, Sözleşme metııir de hilâfına sarahat olmadıkça : 
(1) «Ülke», Birleşik Kırallık bakımından, İngiltere, Iskoçya, Gal, Şimalî - İrlanda ve Man Ada

sı; Türkiye bakımından da, millî hudutları içinde kalan toprakları demektir. 
(2) «Vatandaş», Birleşik Kırallık bakımından, Birleşik Kırallık ile müstemlekelerinin Vatandaşı; 

Türkiye bakımından da, Türk vatandaşlığını haiz kimse demektir. 
(3) «Mevzuat», bu Sözleşme metnine göre, Taraflardan birinin veya diğerinin ülkesinin her 

hangi bir kısmında mer'i bulunan ve 2 nei maddede tasrih edilen mevzuat demektir. 
(4) «Salahiyetli makam», Birleşik Kırallık bakımından, işin ieabına göre, Emeklilik İşleri ve 

Milli Sigorta Bakanı, Şimalî - İrlanda Çalışma ve Millî Sigorta Bakanlığı veya, Man Adası Sosyal 
Hizmetler İdaresi; Türkiye bakımından da, Çalışma Bakanlığı demektir. 

(5) «Sosyal sigorta mercii», Birleşik Kırallık bakımından, işin icabına göre, Emeklilik İşleri 
ve Millî Sigorta Vekili, Şimalî - İrlanda Çalışma ve Millî Sigorta Vekâleti veya Man Adası Sosyal 
Hizmetler İdaresi; Türkiye bakımından da, İşçi Sigortaları Kurumu demektir. 

(6) «İstihdam edilen kimse», mer'i bulunan mevzuatta, istihdam edilen şahıs (veya istihdam 
edilmiş kimse muamelesi gören şahıs) olarak tarif edilen kimse* demektir. 

(7) «Sigortalının geçindirmekle mükellef olduğu kimse», Birleşik Kırallık bakımından, bu Kı
rallık mevzuatına göre, munzam yardım talebinde bulunmak maksadiyle sigortalının geçindirdiği 
şahıs muamelesi gören kimse; Türkiye bakımından da, Türk mevzuatında tarif edilen sigortalının 
geçindirmekle mükellef olduğu kimse demektir. 

(8) «Sigortalılık müddeti», bir veya diğer taraf bakımından o tarafın mevzuatına göre bir 
kimsenin sigortalı bulunduğu müddet demektir, 

(9) «Prim ödeme müddeti», bir veya diğer Taraf bakımından, taraflardan birinin veya diğe
rinin mevzuatına göre, mevzuubahsolan yardımdan faydalanmak için gerekli, primi ödenmiş sigor
talılık müddeti demektir. 

(10) «Muadil müddet», Birleşik Kırallık bakımından, bu Kırallık mevzuatına göre, mevzuu
bahsolan yardımdan faydalanmak için gerekli, primi ödenmiş itibar edilen sigortalılık müddeti; 
Türkiye bakımından da, sigortalı kimsenin iş göremez durumda kaldığı sigortalılık müddeti de
mektir. 

(S;'Sayısı: İ61v>> 
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(11) «Yardım» ve «Aylık» kelimeleri yardun ve aylıklardaki artışı ve yardım ve aylıklarla 

birlikte tediye edilen munzam ödenekleri de ihtiva eder. 
(12) «Hastalık yardımı», Birleşik Kırallık bakımından, bu Kırallık mevzuatında tarif edil

miş olan maluliyet aylığından gayrı hastalık yardımı; Türkiye bakımından da, Türk mevzuatında 
tarif edilen hastalık sigortası yardımı demektir. 

(13) «Maluliyet aylığı», Birleşik Kırallık bakımından, bir kimsenin, Birleşik Kırallık mevzua
tında tarif edildiği üzere, üç yüz on iki gün devam eden iş göremezlik müddetinin bu üç yüz on iki 
günden sonraki her gün için, bir veya diğer Taraf mevzuatına göre, müstahak olduğu Birleşik Kı
rallık mevzuatında tarif edilen hastalık yardımı, veya Türk mevzuatına göre bir kimseye ödenen 
maluliyet aylığı; Türkiye bakımından da, Türkiye mevzuatında tarif edilen maluliyet aylığı demektir. 

(14) «Dul yardımı» Birleşik Kırallık bakımından, bu Kırallık mevzuatında tarif edildiği üze
re, dul ödeneği, dul anaya yapılan yardım, dul aylığı ve esas dul aylığı; Türkiye bakımından da, 
Türk mevzuatına göre, ölüm sigortası ile ilgili olarak dul kadına veya dul kadının çocuğuna yapı
lan yardım demektir. 

(15) «Yetim aylığı», Birleşik Kırallık bakımından, bu Kırallık mevzuatında tarif edildiği üze
re, vâsi ödeneği; Türkiye bakımından da, Türk mevzuatına göre, ölüm sigortası ile ilgili olarak 
anası ve babası ölen çocuğa yapılan yardım demektir. 

(16) «İhtiyarlık aylığı», Birleşik Kırallık bakımından, kendi mevzuatında tarif edilmiş olan 
ihtiyarlık veya emeklilik aylığı; Türkiye bakımından da, Türk mevzuatında tarif edilen ihtiyarlık 
aylığı demektir. 

(17) «Cenaze masrafı», Birleşik Kırallık bakımından, kendi mevzuatında tarif edilen ölüm yar
dımı; Türkiye bakımından da, Türk mevzuatına göre cenaze masrafları için yapılan yardım de
mektir. 

Madde — 2. 

(1) Bu Sözleşme hükümleri : 
(a) Birleşik Kırallık bakımından, > 
(i) 1946 tarihli Millî Sigorta Kanunu, 1946 tarihli Şimalî - İrlanda Millî Sigorta Kanunu, 

1948 tarihli Man Adası Millî Sigorta Kanunu yerine bu kanunların ikame edildiği 5 Temmuz 
1948 tarihinden evvel meriyette bulanan kanunlar; 

(ii) 1946 tarihli Millî Sigorta (iş kazaları) Kanunu, 1946 tarihli Şimalî - İrlanda Millî 
Sigorta (İş kazaları) Kanunu ve 1948 tarihli Man Adası Millî Sigorta (İş kazaları) Kanunu : 

(b) Türkiye bakımından, 
(i) 4772 sayılı îş Kazaları ile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortalan Kanunu; 
(ii) 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu; 
(iii) 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu; 
hakkında tatbik olunur. 
(2) Bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü paragrafları hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu Sözleşme 

aynı zamanda bu maddenin 1 nci paragrafında tasrih edilmiş bulunan mevzuatı tadil eden, bir
leştiren veya bu mevzuata ek olarak çıkarılan mevzuat hakkında da tatbik olunur. 

(3) Âkıd Taraflardan biri bu Sözleşme hükümlerinin yeni bir sigorta koluna taallûk eden 
her hangi bir mevzuata tatbik edilmemesine karar verir ve bu hususu, 30 ncu madde gereğince, 
üç ay içinde diğer tarafa bildirirse, bu Sözleşme hükümleri bu yeni mevzuata tatbik olunmaz. 

(4) Bu Sözleşme, bir veya diğer tarafın bir üçüncü Tarafla yapmış olduğu mütekabiliyet 
esasına müstenit bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin tatbik mevkiine konulması maksadiyle bu 
maddenin 1 nci paragrafında yazılı mevzuatı değiştiren veya ek olarak çıkarılan her hangi bir 
mevzuat hakkında, ancak tarafların mutabakata varması şartiyje, cari olur. 
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Bölüm : II. — Umumi Hükümler 

Madde— 3. 

Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı diğer tarafın mevzuatına göre yapılan yardımlardan, o ta
rafın vatandaşı imiş gibi, aynı şartlarla, faydalanmaya hak kazanır. 

Madde — 4. 

(1) Bu maddenin (2) nci, (3) neü ve (4) neü paragrafları hükümleri mahfuz kalmak §ar-
tiyle, Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı Taraflardan birinin ülkesinde istihdam edildiği takdir
de, kanuni ikametgâhı, iş vereni veya kendisini istihdam eden müessesenin iş merkezi diğer tara
fın ülkesinde bulunsa dahi, bu kimse hakkında istihdam edildiği yer mevzuatı tatbik olunur. 

(2) îş merkezi Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir iş verenin hizmetindeki kimse, istih
dam müddeti içinde, diğer tarafın ülkesine muvakkat bir işin icrası için gönderildiği takdirde, bu 
diğer tarafın vatandaşı değilse ve gittiği yerde kanuni ikametgâhı yoksa, kendi ülkesinde çalışı
yormuş gibi, hakkında kendi mevzuatı tatbik olunur, diğer taraf mevzuatı tatbik olunmaz. 

(3) Kanuni ikametgâhı Birleşik Kırallık ülkesinde olup Türkiye'de istihdam edilen ve hakkın
da (2) nci paragraf hükümleri tatbik edilmiyen bir Birleşik Kırallık vatandaşı bir tercih yapıp 
Türkiye Sosyal Sigorta merciine müracaatta bulunmadıkça, hakkında maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortaları ile ilgili Türk mevzuatı tatbik olunmaz. Bu kimse, aynı zamanda kendisi hakkında Bir
leşik Kırallık mevzuatının tatbik edilmesini seçmek hakkını haizdir. Bu hakkı kullandığı takdirde, 
başka memleketlerden ihtiyari olarak prim ödeme hakkını kazanmış bir sigortalı imiş gibi, o kimse 
hakkında Birleşik Kırallık mevzuatı tatbik olunur. 

(4) Bu Sözleşmenin 5 nci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine tâbi olanlar hakkında bu madde 
hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde — 5. 

(1) Bu maddenin tatbikatı bakımından «Taraflardan birine veya diğerine ait gemi veya 
uçak» bu Sözleşme metnine göre, 

(a) Birleşik Kırallık ülkesinde tescil edilmiş bir gemi veya, sahibinin (veya sahibi birden fazla 
olduğu takdirde ortaklar arasından seçilen gemi müdürünün) veyahut gemi müdürünün o ülkede 
ikamet ettiği veya iş merkezinin o ülkede bulunduğu, diğer her hangi bir Britanya gemisi, veya 
sahibinin (Sahibi birden fazla olduğu takdirde uçak müdürünün) o ülkede ikamet ettiği veya iş 
merkezinin o ülkede bulunduğu yine o ülkede tescil edilmiş bir uçak veya, 

(b) Denizde istihdamla ilgili Türk mevzuatı şümulüne giren bir gemi veyahut Türkiye'de 
tescil edilmiş bir uçak, 
demektir. 

(2) Bu maddenin (3) neü paragrafı hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Âkıd Taraflardan 
birinin ülkesinde kanuni ikametgâhı bulunan taraflardan birinin vatandaşı diğer tarafa ait bir 
gemide istihdam edildiği takdirde, kendi bakımından vatandaşlık, ikametgâh veya mesken şartları 
yerine getirilmişcesine, hakkında o taraf mevzuatı hükümleri tatbik olunur. 

(3) Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olup da taraflardan birinin ülkesinde kanuni ikamet
gâhı bulunan ve diğer tarafa ait her hangi bir gemide istihdam edilen kim^e, bu istihdam dolayı-
siyle ücretini, iş yeri kanuni ikametgâhının bulunduğu yerde bulunan ve fakat geminin sahibi ol-
mıyan bir kimseden veya müesseseden aldığı takdirde, gemi o tarafa aitmiş gibi, hakkında o taraf 
mevzuatı tatbik edilir ve mezkûr ücreti ödiyen kimse veya müessese bu mevzuat muvacehesinde 
iş veren telâkki edilir. 
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Madde — 6. 

(İ) Bu Sözleşme hükümleri her iki Âkıd Tarafın Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
tatbik olunmaz. 

(2) Bu maddenin (1) nei paragrafı hükmü mahfuz kalmak şartiyle, taraflardan birinin Dev
let hizmetinde bulunan o Taraf vatandaşı diğer Tarafın ülkesinde istihdam edildiği ve bu ülkede 
vazifesine başlamadan hemen evvel kendi mevzuatına göre mecburi sigortaya tâbi tutulduğu tak
dirde, kendi ülkesinde istihdam edilmiş gibi hakkında kendi millî mevzuatı hükümleri tatbik 
olunur. 

(3) Hakkında bu maddenin (1) nei ve (2) nci paragrafları hükümleri tatbik edilmiyen taraf
lardan birinin vatandaşı diğer tarafın ülkesinde kâin kendi elçiliğinde veya konsolosluğunda is
tihdam edildiği takdirde, hakkında vatandaşı bulunduğu taraf mevzuatının tatbik olunmasını seç
mek hakkını haiz olur. Bu hakkını kullanan kimse elçiliğinde veya konsolosluğunda çalıştığı tara
fın vatandaşı olduğu takdirde, kendi ülkesinde istihdam edilmiş gibi hakkında kendi millî mev
zuatı .tatbik olunur. ' ' * *• • 

• Madde — 7. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde istihdam edilmiş olup da hakkında, bu Sözleşmenin 4 ncü 
maddesinin (2) nei paragrafı veya 6 ncı maddesinin (2) nei veya (3) ncü paragrafları gereğince, 
diğer tarafın mevzuatı tatbik edilen bir kimsenin hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı 
sebebiyle işgöremezlik ödeneğine müstahak olup olmadığının tespitinde o kimse : 

(a) Hastalık ve analık yardımı bakımından, hakkında •mevzuatı tatbik edilen ülkedeymiş gibi, 
('b) Çalıştığı süre içinde vukubulan iş kazası veya. meydana çıkan meslek hastalığı dolayısiyle 

yapılacak yardım bakımından da, iş kazası veya meslek hastalığı hakkında mevzuatı tatbik edilen 
ülkede vukubulmuş A êya meydana çıkmış gibi, 

Kabul edilir. • " ' ' • '**. ' 

Madde — 8. 

Âkıd Tarafların salahiyetli makamları bu Sözleşmenin 4 ncü, 5 nci ve 6 ncı maddeleri hükümle
rinin muayyen kimselere veya gruplara tatbik edilmemesi hususunda mutabakata, varabilirler. 

Madde — 9. 

Kanuni ikametgâhı Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve fakat bu yer mevzuatına 
göre, mecburi sigortaya tâbi olmıyan bir kimse, bu yer mevzuatına göre, ihtiyari sigortaya tâbi 
tutulmasını talebettiği takdirde, diğer tarafın ülkesinde ikmal edilmiş olan sigortalılık ve prim 
ödeme müddetleri böyle bir talebin is'afı bakımından, kanuni ikametgâhının bulunduğu yer mev
zuatına'göre ikmal edilmiş sayılır. • * * . : . » - • 

Bölüm : III. — Hususi hükümler 

Kısım 1 — Hastalık - Analık yardımları ve cenaze masrafları * •* 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre prim ödeme müddetini ikmal etmiş olan bir kimse 
diğer .tarafın mevzuatı ile temin edilmiş bulunan hastalık ve analık yardımlariyle cenaze masraf
larını almaya hak kazanır. 

Şu kadar ki, bu yardımlardan faydalanabilmesi için : 
(a) * Diğer Tarafın ülkesine vardığı tarihten itibaren o Tarafın mevzuatına göre prim ödemeye 

başlamış olması, 
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(b) O tarafın mevzuatında yazılı şartları yerine getirmiş bulunması, , 
İcabeder. 
Bu bakımdan ilk bulunduğu yer mevzuatına görç ikmal edilmiş olan prim ödeme müddetleri, 

bu Sözleşmenin 25 nci maddesi hükümleri dâhilinde, diğer Tarafın mevzuatına göre ikmal edilmiş 
prim ödeme müddeti olarak kabul edilir. 

(e) Analık halinde yardım, kadın, veya yardım talebinde bulunan kimse sigortalı erkeğin 
sigortalı olmıyan karısı ise, erkek yardım talebinde bulunduğu sırada veya ondan evvel son olarak, 
hangi mevzuata göre prim ödüyorsa, veya ödemiş ise, o mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

Madde — 11. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı sayılan veya bu şekilde sigortalı bir kim
senin karısı olan bir kadın diğer Tarafın ülkesinde bulunduğu veya burada doğum yaptığı takdir
de kendi mevzuatına göre analık yardımına veya analık ödeneğine müstehak olup olmadığını 
tâyin bakımından, kendi ülkesindeymiş veya bu ülkede doğum yapmış gibi muamele görür. 

Madde — 12. 

Akıt Taraflardan birinin ülkesinde bulunduğu için o taraf mevzuatına göre hastalık yardımı al
maya hak kazanmış olan bir kimse, o tarafın Sosyal Sigorta merciinin muvafakati olmak kaydiyle, 
bu yardımı diğer Tarafın ülkesinde bulunduğu sırada, bu merciin tesbit ettiği müddetçe almaya 
hak kazanır. 

Madde — 13. 

(1) Bir kimse Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde öldüğü takdirde, diğer taraf mevzuatına gö
re cenaze masrafına müstehak olup olmadığını tâyin bakımından, o kimsenin Ölümü diğer taraf ül
kesinde vukubulmuş sayılır. 

(2) Bir tarafın ülkesinde bulunup da diğer taraf mevzuatına göre cenaze masrafı talebinde bu
lunan bir kimse diğer taraf ülkesinde imiş gibi muamele görür. 

' • ;,.{.• Kısım : 2 - İhtiyarlık aylığı *? «ı ' 

Madde — 14. 

(1.) 16 neı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, her iki Âkıd Tarafın sigorta mevzuatına 
göre kendisine ihtiyarlık aylığı bağlanması için talepte bulunan bir kimsenin bu talebi bu maddenin 
mütaakıp paragrafları hükümleri dâhilinde karara bağlanır. 

(2) Taraflardan her birinin Sosyal Sigorta mercii bir kimsenin kendi mevzuatına göre, ihtiyar
lık aylığı almak için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini yine kendi mevzuatı hükümleri dâ
hilinde tesbit eder ve bunu yaparken bu Sözleşmenin 25 nci maddesi hükümlerini de göz önünde bu
lundurarak, o kimse tarafından her iki taraf mevzuatına'göre ikmal edilmiş olan bütün sigorta
lılık müddetlerini, prim ödeme müddetlerini ve muadil müddetleri kendi millî mevzuatına göre ik
mal edilmiş gibi, nazara alır. 

(3) Bu maddenin (2) nci paragrafı hükümleri dâhilinde ihtiyarlık aylığına hak kazanıldığı 
tesbit edildiği takdirde, her iki tarafın Sosyal Sigorta mercii : 

(a) Bir kimse tarafından her iki taraf mevzuatına göre ikmal edilmiş ve 25 nci madde hüküm
lerine göre hesaplanmış olan bütün sigortalılık müddetleri, prim ödeme müddetleri ve muadil müd
detler kendi millî mevzuatına göre tamamlanmış olsa idi o kimseye yine kendi mevzuatına göre ne 
kadar aylık ödenecek idiyse o aylık miktarını, 

(b) Bu kimse tarafından kendi, mevzuatına göre tamamlanmış olan prim ödeme müddetleri ye-
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kûnunun her iki taraf mevzuatına göre ikmal edilmiş olan prim ödeme müddetleri yekununa olan 
nispeti dâhilinde ihtiyarlık aylığının kendisine isabet eden kısmını, hesaplar. 

Bu şekilde hesaplanmış olan kısım ilgili Sosyal Sigorta merciinden o kimseye fiilen ödenecek ay
lığı teşkil eder. 

(4) Bir kimse tarafından bir veya diğer tarafın mevzuatına göre tamamlanmış olan prim öde
me müddetlerinin yekûnu 6 aydan az olduğu takdirde, o kimseye o tarafın mevzuatına göre ihti
yarlık aylığı ödenmez. 

(5) Bu maddenin tatbikatında, bir kimse tarafından ikmal edilmiş olan sigortalılık müddeti, 
prim ödeme müddeti veya muadil müddet, ilgili kimsenin kocasının sigortalılık hakkına veya, ko
cası tarafından ödenen primlerin de nazara alınması suretiyle, kendi sigortalılık hakkına dayana
rak ihtiyarlık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir kadın olması halinde, o kimsenin kocası tara
fından ikmal edilmiş olan sigortalılık müddeti, prim ödeme müddeti veya muadil müddet ile tevhid-
edilir. 

Madde — 15. 

Her iki tarafın mevzuatında yazılı şartlan aynı zamanda yerine getirmemiş olan bir kimsenin 
bir veya diğer taraf mevzuatına göre aylık alma hakkı, o tarafın mevzuatındaki şartları yerino 
getirdiği zaman tesis ve teşmil edilir. 14 ncü madde hükümleri mahfuzdur. 

Maddee— 16. 

(1) Bir kimse, ihtiyarlık aylığı almak hakkı teessüs ettiği zaman, bu Sözleşmenin 14 ncü mad
desi hükümlerinden faydalanmamayı tercih edebilir. Bn takdirde her iki Âkıd Tarafın mevzuatına 
göre almaya hak kazandıği ihtiyarlık aylığı, diğer taraf mevzuatına göre geçen sigortalılığı naza
ra alınmıyarak, tâbi olduğu Sosyal Sigorta mercii tarafından kendisine ayrı olarak ödenir. 

(2) Kendisine ihtiyarlık aylığı bağlanmış olan kimse Taraflardan birinin mevzuatı tadil edildiği 
veya bir Tarafın ülkesinde diğer Tarafın ülkesine gittiği veyahut 15 nci madde hükümleri dâhilinde 
veya başka suretle, Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık alma hakkı tesis ve teşkil edildiği za
man, menfaatine uygun düşerse, 14 ncü veya bu madde hükümlerinden faydalanma hususunda yeni
den bir tercih yapma hakkını kazanır. 

Madde — 17. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, o Tarafın ülkesinde bulunduğu takdirde ihtiyarlık 
aylığı almaya hak kazanan bir kimse bu aylığı diğer Tarafın ülkesinde bulunduğu sırada da almaya 
hak kazanır. 

Kısım : 3 Maluliyet aylığı 

Mitdde — 18. 

Bu Sözleşmenin 14 ncü maddesinin (2) nci, (3) ncü ve (.4) ncü paragraflarında yer alan ihtiyar
lık aylığı ile ilgili hükümler, aylıkların mahiyetindeki farkın gerektirdiği değişiklikler mahfuz kal
mak şartiyle, maluliyet aylığı hakkında da tatbik olunur. 

Madde — 19. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve bu Sözleşmenin 18 nci maddesi gereğince o Tara
fın mevzuatına göre maluliyet aylığı almak hakkına sahibolan bir kimse diğer Tarafın ülkesinde bu
lunsaydı o Taraf mevzuatına göre de maluliyet aylığı almaya hak kazanacak idiyse, bunlardan birini 
olduğu gibi diğerini de almaya hak kazanmış olur. Her iki aylığın tutarı, ülkesinde bulunduğu Taraf 
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mevzuatına göre almaya hak kazanacağı aylıktan noksan oldüğtt ve hakkında 18 nci madde hükmü 
de tatbik edilmediği takdirde, bu Taraf Sosyal Sigorta mercii ayrıca aradaki farkı da kendisine 
öder. 

Madde — 20. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir kimse, bu sözleşmenin 18 nci ve 19 ncu 
maddeleri gereğince, her iki Tarafın mevzuatına göre de maluliyet aylığı salmaya hak kazanmadığı 
takdirde, ülkesinde bulunduğu Tarafın Sosyal Sigorta mercii bu maddenin (2) nci paragrafı hük
mü mahfuz kalmak şartiyle, hakkında 18 nci madde hükmü tatbik edilmemiş olsa idi kendi- millî 
mevzuatına göre ne kadar aylık almaya hak kazanacak idiyse, kendisine o aylığı öder. Bu kimse 
diğer Tarafın ülkesine giderse, ülkesinden ayrıldığı Tarafın Sosyal Sigorta mercii, iülkesini terk et
meden evvel hastalığının kronik olduğu tesbit «dilmek şartiyle, mezkûr maluliyet aylığını ödeme
ye devam eder. 

(2) Bu maddenin (1) nci paragrafı gereğince, bir Tarafın mevzuatına göre maluliyet aylığı 
ödenmekte olması halinde, ilgili kimse diğer Tarafın mevzuatında yazılı şartları yerine getirir ge
tirmez, bu maluliyet aylığı yerine 18 nci ve 19 :ncu maddeler hükümlerine uygun olarak tesbit edilen 
aylıklar, bu maddeler hükümleri göz önünde bulundurularak, tediye edilir. 

^ Kısım : 4 Dul Aylığı ve Yetim Aylığı 

Madde — 21. 

Bu Sözleşmenin 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerindeki ihtiyarlık aylığı ile ilgili hükümler dul aylığı, 
18 ve 19 ncu maddelerdeki maluliyet aylığı ile ilgili hükümler de yetim aylığa hakkında tatbik olu
nur. Her hâdisede aylığın mahiyetindeki farkın gerektirdiği değişiklikler mal uzdur. 

% Kısım : 5 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları , ' 

Madde — 22. 

(1) Bir Âkıd Taraf* ülkesinde bulunan ve o Taraf mevzuatına göre, iş kazası veya meslek has
talığı sebebiyle, yardım almaya hak kazanmış olan bir kimse diğer Tarafın ülkesinde bulunduğu sı
rada da bu yardımı almaya hak kazanır. 

(2) Bir Tarafın ülkesinde bulunan ve o Taraf mevzuatına göre, iş kazası veya meslek hastalığı 
neticesi ölüm sebebiyle, yardıma hak kazanmış olan bir kimse diğer Tarafın ülkesinde bulunduğu 
sırada da bu yardımı almaya hak kazanır. 

Madde — 23. 

İş kazasından ileri gelen maluliyet derecesinin Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına ıgöre tesbi
tinde, diğer Taraf mevzuatına göre yardımı gerektiren daha evvel vukubulmuş her hangi bir iş ka
zası, maluliyet derecesinin tesbitinde mevzuatı esas alman Taraf mevzuatının şümulüne giren bir iş 
kazası imiş gibi nazara talınır. 

Madde — 24. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, fbir meslek hastalığı sebebiyle yardım görmüş 
olan bir kimse bilâhara diğer taraf mevzuatına göre ajynı neviden meslek hastalığı dolayısiyle 
yardım talebinde bulunursa, bu tarafın sosyal sigorta mercii öbür taraf mevzuatına göre yapılan 
yardımla ilgili delilleri toplamakla mükelleftir. Bu kimsenin kendi mevzuatına göre yardıma 
müstahak olup olmadığını, olduğu takdirde, yardım miktarını tesbit maksadiyle o merci öbür ta
rafın mevzuatına göre yapılmış olan yardımı, kendi mevzuatına göre yapılmış gibi, nazara alır. 
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Kısım : 6 - Umumi hükümler 

Madde — 25. 

(1) Bu Sözleşmenin yardıma hak kazanılmış olup olmadığının tesbiti maksadiyle sigortalılık 
müddetlerinin, prim ödeme müddetlerinin ve muadil müddetlerin tevhidi hakkındaki 10 ncu ve 14 
ncü maddeler hükümlerinin tatbikatında her iki Âkıd Tarafın sosyal sigorta mercileri, Ibu müddet
ler tedahül etmemek şartiyle, kendi mevzuatının ilgili hükümlerini nazara alarak, kendi mevzuatına 
göre ikmal edilmiş olan sigortalılık müddetlerini, prim ödeme müddetlerini ve muiadili müddetleri 
diğer taraf mevzuatına göre ikmal edilmiş sigortalılık müddetlerine, prim ödeme müddetlerine 
ve muadil müddetlere ekler. 

(2) Bu maddenin (1) nci paragrafı hükümleri aşağıda yazılı esaslar dâhilinde tatbik olunur: 
(a) Bir tarafın mevzuatına göre mecburi olarak ikmal edilmiş olan bir prim ödeme müddeti 

diğer tarafın mevzuatına göre ihtiyari olarak ikmal edilmiş bir prim ödeme müddetiyle aynı 'za
mana rastlarsa yalnız mecburi olaraık ikmal edilmiş olan müddet nazara lalınır. 

(ib) Bir taraf mevzuatına' göre ikmal edilmiş ilan bir prim ödeme müddeti diğer tarafın mev
zuatına göre ikmal edilmiş olan bir muadil müddetle aynı zamana rastlarsa yalnız prim ödeme 
müddeti nazara alınır. 

Madde — 26. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına prim ödeme müddetleri içinde 
elde edilen ortalama kazancın esas alınması halinde o mevzuat hükümleri dâhilinde ödenmesi 
gereken yardımların hesabında nazara alınacak ortalama kazanç, ayıtı mevzuata gövç, fiilen ikmal 
edilmiş prim ödeme müddetleri içinde elde edilen kazanç üzerinden hesaplanır. 

4 , Madde — 27. 

(1) İşbu Sözleşmenin bu .bölüm hükümlerine göre, Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta 
mercii tarafından diğer tarafın ülkesinde ikamet eden bir kimseye 'para yardımlarının ödenmesi 
gereken hallerde, hu ödeme o sigorta merciinin talebi üzerine, o sigorta mercii hesabına, ajan sı'fa-
tiyle, diğer tarafın Soujyal Sigorta mercii tarafından yapılabilir. 

(2) İki tarafın sigorta mercileri arasında varılacak mutabakat neticesinde tesbit olunacak bir 
müddet içinde taraflardan birinin sigorta, mercii tarafından bu maddenin (l) nci paragrafı hü
kümleri dâhilinde yapılan bütün ödemeler yekûnu diğer tarafın sigorta mercii tarafından yapılan 
ödemelerden fazla ise, hu taraf sigorta, mercii yapılan ödemeler tutarını diğer tarafın sigorta mer
ciine aynen tediye etmeyip tesbit edilen bu müddet sonunda cari kambiyo rayicine göre hesapla
nacak miktarlar arasındaki farkı almaya hak kazanır. 

Madde — 28. 

(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma müstahak olan bir kimse, geçindirmek
le mükellef olduğu kimse o taraf ülkesinde bulunduğu takdirde yardımda bir artış olacak idiyse, 
geçindirmekle mükellef olduğu kimsesi diğer taraf ülkesinde bulunduğu sırada dahi bu farkı al
ırı aya hak kazanır. 

(2) Bir kimse, bir çocuğun Birleşik Krallık ülkesinde bulunması veya ana ve babasından biri 
öldüğü zaman veyahut her hangi belli diğer bir zamanda bu ülkede 'bulunmuş olması dolayısiyle, 
Birleşik Krallık mevzuatına göre, dul yardımı veyahut iş kazası veya meslek hastalığı neticesi ölüm 
sebebiyle yârdım almaya müstahak olursa, o tkimse, icabına göre, o çocuk Türkiye'de bulunsa veya 
ana ve babasından biri öldüğü zaman veya diğer her hangi belli bir zamanda bu ülkede bulunmuş 
olsa dahi aynı yardımı almaya hak kazanır. 
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Madde — 29. 

Bu Sözleşmenin 16 ve 20 nci maddeleri mahfuz kalmak şartiyle, her iki tarafın mevzuatına 
göre yardım talebinde bulunan bir kimse, bu Sözleşme hükümlerini nazara almaksızın talebinin 
karara bağlanması yolunu seçebilir. 

Bölüm IV. - Müteferrik hükümler 

Madde — 30. -M .^V, 

Salahiyetli makamlar : • 
(a) Bu Sözleşmenin tatbikatında gerekli görülebilecek idari tedbirleri alırlar 
(ib) Bu Sözleşmenin tatbiki için alman her hangi bir tedbirle ilgili malûmatı birbirlerine bil

dirirler. 
(e) Kendi millî mevzuatlarında yapılmış olan Sözleşmenin tatbikatına müessir olacak her 

hangi bir değişiklikle ilgili malûmatı, mümkün olan en kısa bir zamanda, birbirlerine ulaştırırlar. 

Madde —• 91. 

, (1)' Âkıd Tarafların salahiyetli makamları ve Sosyal Sigorta mercileri bu Sözleşmenin tatıbi-
katı ile ilgili her hangi bir meselede, bu mesele kend i millî mevzuatlarının tatbikatına , müessir olu
yormuş gibi, birbirlerine yardımda bulunurlar. 

(2) Salahiyetli makamlar bilhassa bu Sözleşme gereğince yardıma müstahak kimselerla 
tıbbî ve idari murakabeleri bakımından alınması gereken tedbirler üzerinde mutabakata varırlar. 

Madde — 32. 

(1) Taraflardan birinin mevzuatına göre tanzimi gereken evraık ve vesika, o Taraf mev-
zuatiyle tanınmış olan vergi, resim ve harçlardan muafiyet veya tenzilât hakkı diğer Tarafın 
mevzuatına göre tanzimi gereken evrak ve vesaika da teşmil edilir. 

(2) Bu (Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili . olarak bir veya diğer tarafın salahiyetli makamına 
veya sigorta merciine bir vesika veya diğer bir belge tevdii gereken hallerde, o makam veya 
merci bu. vesika veya belgenin tevsik veya tasdikini talebetmez. 

Madde — 33. 

Bir Tarafın mevzuatına göre, o Tarafın Sosyal Sigorta merciine muayyen bir müddet içinde 
yapılması gereken ıbir talep, ihbar veya müracaat diğer Tarafın Sosyal Sigorta merciine bu 
müddet içinde yapılmışsa, öbür Tarafın sigorta merciine yapılmış kabul edilir. Bu gibi hallerde 
Sosyal-Sigorta mercii kendisine yapılan talebi, ihbarı veya müracaatı, mümkün olan en kısa za
manda, diğer Tarafın sigorta merciine duyurur. 

Madde — 34. 

Âkıd Tarafların Sosyal Sigorta mercileri, bu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili meselelerde, bir
birleriyle veya bu Sözleşme gereğince yardıma müstahak her hangi bir kimse ile veyahut onun 
kanuni mümessili ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler. 

~<W^'1 ^ ; r " "'*"' '*' Madde — 35. 

Bu Sözleşme hükümlerine -göre yapılması gereken her hangi bir yardım, bu yardımı yapmakla 
mükellef bulunan Sosyal Sigorta merciinin bağlı bulunduğu taraf parası ile hesaplanır. 

(S. Sayısı : 161) 



— 16 — 
Madde — 36, 

Bu Sözleşme hükümleri, Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten evvelki bir devre için yardım 
yapılması hakkını bahşetmez. 

(2) (a) Bu maddenin (1) nci paragrafı hükmü mahfuz kalmak şartiyle, bu Sözleşme hü
kümlerine göre, Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten evvelki vakalar için aşağıda yazılı haller
de toptan ödemelerden gayrı yardım yapılır. 

(i) ilgili kimsenin talepte bulunmaması veya Âkıd Taraflardan birinin ülkesi dışında ol
ması dolayısiyle yapılmamış olan yardım tesbit edilip ödenir. 

(ii) İlgili kimsenin Âkıd Taraflardan birinin ülkesi dışında bulunması sebebiyle tediyesi 
talik edilmiş olan yardım yapılır. * . 

(iii) Evvelce tesbit edilmiş olan yardım miktarı, gereken hallerde, sermaye kıymeti tasfiye 
edilmemiş olmak şartiyle, yeniden tesbit olunur. 

(b) Bu paragrafın (a) fıkrası hükümlerine göre yapılması gereken her hangi bir yardım, 
bu Sözleşme meriyete girdiği tarihten itibaren ödenir veya, icabına göre, yeniden tesbit edilip „ 
ödenir. Ancak böyle bir ödemenin yapılabilmesi için Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten itibaren 
12 ay içinde bu hususta talepte bulunulması şarttır. 

(3) Bu Sözleşmenin meriyete girdiği tarihten evvel bir kimse tarafından ikmal edilmiş olan 
sigortalılık müddeti, prim ödeme müddeti veya muadil müddet o kimsenin Sözleşme hükümle
rine göre yardıma müstehak olup olmadığının tesbitinde nazara alınır. 

Ancak : 
(a) Bir kimse tarafından Birleşik Kırallık mevzuatına göre ikmal edilmiş olan sigortalılık 

müddeti, o mevzuata göre bu müddet o kimse tarafından ödenen veya ödenmiş itibar edilen prim
lerin yıllık vasatisinin hesabında nazara alınmazsa, bu Sözleşmenin 14 ncü maddesi hükümlerinin 
tatbikatında da nazara alınmaz. 

(b) Türk mevzuatına göre yapılacak yardım talebinin tetkikinde Birleşik Kırallık mevzuatı
na göre 1 Nisan 1950 tarihinden evvel ikmftl edilmiş olan sigortalılık müddeti nazara alınmaz. 

Madde — 37. 

(1) Âkıd Tarafların salahiyetli makamları bu Sözleşmenin tefsir veya tatbikatiyle ilgili ihti
lâfları müzakere yoliyle halletmeve gayret ederler. 

(2) Bövle her hangi bir ihtilâf 3 aylık bi" müddet içinde müzakere yoliyle halledilmemiş 
olduğu takdirde, ihtilâf Âkıd Tarafların teşkil ve usulünde mutabık kalacakları bir hakem heye
tine tevdi olunur. Geçecek ikinci 3 ay içinde de mutabakata yarılamadığı takdirde ihtilâf, taraf
lardan birinin talebi üzerine, La Haye Adalet Divanı Reisi tarafından seçilecek bir hakeme tevdi 
edilir. * 

(3) İşin icabına göre, hakem heyeti veya hakem bu Sözleşme esaslarına ve rakama uygun 
olarak karar alır ve bu karar nihai olup taraf lan bağlar. 

Madde — 38. 

B.u Sözleşmenin sona ermesi halinde, Sözleşme hükümlerine göre iktisabedilmiş olan her hangi 
bir hak muhafaza edilir ve bu hükümler gereğinee o tarihte talebedilmiş olup henüz karara bağ-
lanmıyan haklar için müzakereler cereyen eder. 

Madde — 39. 

Bu Sözleşme tasdik edilir ve tasdik vesikaları mümkün olan en kısa zamanda Londra'da teati 
edilir. Sözleşme, tasdik vesikalarının teati edildiği ayı takibeden 3 ncü ayın ilk günü meriyete girer 
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Madde — 40. 

Bu Sözleşme meriyete girdiği tarihten itibaren bir sene için muteberdir. Bu bir senelik müd
detin sona ermesinden 3 ay evvel Sözleşmenin yürürlükten kaldırılacağına dair yazılı ihbarda 
bulunulmadığı takdirde mütaakıp senelerde de meriyette-ikalır. 

Hükümetleri tarafından usulü dairesinde salâhiyelendirilmiş aşağıda imzalan bulunan kim
seler, yukardaki hususları tasdik zımmmda işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme, Ankara'da, dokuz Eylül bin dokuz yüz elli dokuz tarihinde, İngilizce ve Türkçe 
olarak ve her iki metin aynı derecede muteber bulunmak üzere, iki nüsha halinde tanzim edil
miştir. 

Birleşik Kırallık Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
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S. S A Y I S I : | 6 3 
Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 105 sayılı Sözleş
menin tasdikına ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair 
kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler komisyonları 

raporları (1/73) 

T. C. 
Başbakanlık 29 Ağustos 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 . 787 - C/2012 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 24 . 8 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Cebri 
çalıştırmanın ilgası hakkındaki '105 sayılı Sözleşmenin tasdikına ve bu Sözleşmeye katı I mamıza 
dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

G E R E K Ç E 

İlişik olarak sunulan cebrî çalıştırmanın ilgasına dair 105 sayılı Sözleşme Hükümetimizin de 
üyesi bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Konferansının 5 Haziran 1957 tarihinde Cenev
re'deki 40 ncı toplantısında kabul edilmiştir. 

Bilindiği gibi her memlekette çalışanların çalışma ve yaşama şartlarının ıslahım, milletlerar.'i-
snıda anlaşma ve iş birliği ile gerçekleştirmek gayesini güden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
konferanslarında kabul edilen ve üye devletlerin onayına sunulmak suretiyle milletlerarası bir 
nizam olarak yürürlüğe giren Sözleşmeler, bir taraftan çalışma mevzularında milletlerarası bir 
ahenk ve yeknesaklık temin etmekte diğer taraftan en ileri anlayışla tatbikatın yürütülmesini 
sağlamaktadır. Bu maksatla ve mevzuatımızın umumi prensipleri ile ahenktar olması bakımından 
ilişik olarak sunulan cebrî çalıştırmanın ilgasına dair 105 sayılı Sözleşmenin tasdik edilmesinin 
uygun olnoağı mütalâa edilmiş bulunduğundan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Güvenlik Kom'syonu raporu 

T. C. 
Millî BirUk Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 
. Esas No. : 1/73 

Karar No. : 72 

19 . 11 . 1960 

Yüksek Başkanlığa 

Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 105 sayılı Sözleşmenin tasdikma ve bu Sözleşmeye katıl
mamıza dair olan kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görü
şüldü : 

Gerekçede serd edilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve t. :sarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Basivrr.il ğa su
nulur. 

Güvenlik Komisyonu Başkanvekili Bu rapor SÖZCÜSL 
Yurdakuler Muzaffer Kaplnn Kadri 

Üye 
Madanoğlu Cemal 

Üye 
TJlay Sıtki 

Üye 
Karaman Supu* 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/73 
Karar No. : 63 

Soısyal îşler Komisyonu raporu 

M. B. K. Başkanlığına 

5 . 12 . 196u 

Komisyonumuza havale olunan, «Cebrî çalışmanın ilgası hakkındaki 105 sayılı Sözleşmenin tas
dikma ve bu Sözleşmeye katılmamıza dair kanun tasarısı» tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan inceleme; tasarının gerekçesinde izah olunan hususlar komisyonumuzca da yerinde gö
rülerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine arz olunmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Gürsoytrak Suphi Özgüne§ Mehmet Yıldız Ahmet 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cebrî çalıştırmanın ilgası hakkındaki 105 sayılı 
Sözleşmenin tasdikma ve bu sözleşmeye katıl

mamıza dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 5 Haziran 1967 de Cenevre'deki Genel 
Konferansında kabul edilmiş olan, Cebrî çalış
tırmanın ilgasına dair 105 sayılı Sözleşme tasdik 
edilmiş ve bu sözleşmeye katılmak üzere Hükü
mete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

•24, 8.1960 
Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 

C. Gürsel Â. Artus 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

§. İnan A. P. Gözübüyük 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

F. özdüek M. î. Kıziloğlu 
Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

S. Sarper E. Alican 
Millî Eğitim /Bakanı Bayındırlık Bakanı 

F, Yavuz D. Koper 
Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. îr en N. Karasu 
Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

F. Aşkın F. Üstün 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

8. Vlay C, Talaş 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Trz. Bakanı 

M. Uluer Z. Tarkan 
İmar ve İskân Bakanı 

O. Kubat 
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CEBRİ ÇALIŞMANIN İLGASINA DAÎR 105 SAYILI SÖZLEŞME 

Miletlerarası aÇlışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vâki devet üzerin 5 Haziran 1957 ta
rihinde Cenevre'de 40 ncı toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin 4 nc'ü maddesini teşkil eden cebrî çalıştırma meselesini inceledikten, 
Cebrî çalıştırmaya mütedair 1930 tarihli Sözleşme hükümlerini göz önünde tuttuktan, 
Esarete mütaallik 1926 tarihli Sözleşmenin, mecburi ve cebrî çalıştırmanın esarete müşabih şart

lara yol açmaması için gerekli bütün tedbirlerin alınmasını derpiş etmekte olduğunu; esaretin, esir 
ticaretinin ve esarete benzer müesseselerle tatbikatın ilgasına dair olan 1956 tarihli ek Sözleşmenin 
ise, borç yüzünden kulluk ve köleliğin tamamen ilgasını istihdaf eylediğini; ve ücretin himayesi hak
kındaki 1.949 tarihli Sözleşmenin, ücretlerin muntazam fasılalarla ödenmesini derpiş eylediğini ve 
ücret tediye usullerinin, işçiyi, işinden ayrılmasını mümkün kılacak her türlü fiilî imkânlardan mah
rum bırakacak tarzda olmasını menettiğini nazarı itibara aldıktan, 

Ve Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda istihdaf edilen ve insan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
beyan olunan insan hakları ihlâl edici mahiyette olan muayyen cebrî veya mecburi çalıştırma şekil
lerinin ilgasına mütedair diğer tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şekli
ni almasına karar verdikten sonra, 1957 yılı Hazziran ayının işbu yirmi beşinci günü, Cebrî Çalıştır
manın İlgası Hakkında 1957 Sözleşmesi adını alacak olan. aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder: 

Madde — 1. ' 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onıyan her üyesi, cebrî veya mecburi çalıştırmayı 
menetmeyi ve: 

a - Siyasi bir cebir veya eğitim tedbiri olarak veya muayyen siyasi fikirlere sahibolan veya bu 
fikirleri beyan eden şahıslara veya Kurulu siyasi, iktisadi veya ticari nizama karşı ideolojik bakım
dan muhalefetlerini izhar eden kimselere bir ceza olarak. 

b - iktisadi gelişme gayesiyle elemeğini seferber etme ve elemeğinden faydalanma metodu olarak, 
c - Çalışma disiplini olarak, 
d - Grevlere iştirak etmiş olmayı tecziye tedbiri olarak, 
e - Irkî, içtimaî, millî veya dinî bir tefrik vasıtası olarak, 
Hiçbir şekilde cebrî veya mecburi çalıştırmaya baş vurmama yi taahhüt eder. 

Madde — 2. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının, bu Sözleşmeyi onıyan her üyesi, bu Sözleşmenin 1 nei madde
sinde tasrih edilen şekildeki cebrî veya mecburi çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin et
mek üzere müessir tedbirler ittihazım taahhüdeder. 

Madde — 3. 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürüne gönderile
cek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 4. 

1. (Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü tarafın
dan tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. (Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Umum Müdür tarafından tescil edildiği tarihten iti
baren 12 ay sonra yürürlüğe «girecektir. 

3. Daha sonra, bu Sözleşme, her üye hakkında kendisinin onama belgesinin tescil edildiği ta
rihten itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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Madde -— 5. " 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
10 yıllık bir devrenin hitamında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürlüğüne gönderece
ği ve Umum Müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshadebilir. Fesih feshin tescili tarihinden 
itibaren bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2. Bit Sözleşmeyi onamış olupta, bundan evvelki fıkrada zikrolunan 10 yıllık devrenin hita
nımdan itibaren bir yıl içinde bu maddede derpiş "edilmiş olan fesih hakkını kullanmıyan her üye. 
yeniden 10 yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, 

- Her on yıllık devrenin hitamında, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde — 6. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü', Teşkilât üyeleri tarafından kendisine bildi
rilen bilûmum onama ve fesihlerin tescil edildiklerini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtını^ bütün 
üyelerine tebliğ edecektir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, kendisine gönderilen, Sözleşmenin ikinci 
onama belgesinin tescil edildiğini Teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
gireceği tarih hakkında Teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 7. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, yukardaki maddelere tevfikan tescil etmiş ol-
*duğu bütün onama ve fesihlere dair tam bilgileri Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 102 nci mad

desi gereğince tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde — 8. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum göreceği zamanlarda, bu Sözleşmenin 
tatbikatı hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun kısmen veya tamamen tadili key
fiyetinin Konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — 9. 

1. Konferansın, bu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen tadil eden yeni bir Sözleşme kabul et
mesi halinde, yeni Sözleşme başka bir şekil derpiş etmedikçe : 

a) Tadili ihtiva edeci yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki be
şinci madde hükümleri nazarı itibara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe 
girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendilğinden feshini tazammun edecek
tir. 

b) Bu Sözleşme, tadili ihtiva edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ar
tık üyelerin onanmasına açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onayıpta tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, her hal
de şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürürlükte kalmakta devam edecektir. 

Madde — 10. 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 
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Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal 
güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı ve Güvenlik ve Sosyal İşler 

komisyonları raporları (1/108) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 10 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı- : 71-Î251/2458 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 5 . 10 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Milletler
arası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki 
hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriylo ıbirlikte bağlı olarak sunul'muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Milletlerarası Çalışma Bürosunun daveti üzerine, 3 - 9/Temmuz 1956 tarihleri arasında muhtelit, 
Avruıpa memleketlerini temsil eden delegelerin iştirakiyle, Cenevre'de toplanmış olan konferansta 
kabul edilen «Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa 
Sözleşmesi» nin başlıca gayesi, gerek kara ve hava, gerekse iç sulardaki nakliyat işlerinde çalışmaları 
dolayısiyle, kendi memleketlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalan kimselerin, yabancı memleket
lerde bulundukları sırada iş kazasına uğramaları, hastalanmaları ve analıkları Ihalinde, gerek sağlık 
yardımlarının derlhal yapılmasını ve bu suretle kendilerinin mümkün olan süratle tekrar çalışabilir 
duruma getirilmelerini ve ayrıca ölüm halinde lüzumlu yardımları sağlamaktır. 

Bu Sözleşmeye dâhil memleketlere giden ve kara, hava ve iç sular nakliyatı işlerinde çalışıp sigor
talı veya halen sigortasız bulunan Türk işçilerinin bulundukları yabancı memlekette mâruz kalacak
ları bâzı risklerin süratle karşılanmasını temin, Avrupa devletleri ile sosyal münasebetleri takviye ve 
inkişaf ettirme bakımından lüzumlu bu Sözleşmeye memleketimizin de katılması muvafık mütalâa edil
mektedir.. 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi, Sözleşmenin tasdikma taallûk etmektedir. 3 - 9 Temmuz 
1956 tarihleri arasında, Cenevre'de muhtelif Avrupa memleketleri mümessilleri tarafından imzalan
mış bulunan nihai ve'sikarva ekli Sözleşmenin ihtiva ettiği maddelere ait izahat aşağıda arz olunmuş
tur. 

Madde 1. — Sözleşmenin 1 nci maddesinde Sözleşmede yer alan tâbirlerin tarifi yapılmıştır. 
Madde 2. — Bu madde de, Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilere yapılacak yardımlar

da. Âkıd Taraflardan yalnız birine ait mevzuatın tatbik edileceği ve bunun muhtelif hal ve vaziyetlere 
göre hangi memleket mevzuatı olacağı belirtilmiştir. Bu husus memleketimizde mer'i sosyal sigorta 
mevzuatına aykırı düşmemektedir. 
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Madde 3. — İşçinin Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunduğu sırada hastalanması veya 

analığın vukubulması halinde, hakkında mevduatı tatbik edilen Âkıd Tarafın ülkesinde imiş gibi 
hastalık ve analık yardımlarından faydalanacağı, derhal yapılması lâzımgelen sağlık yardımları ve 
protez levazım «ve vasıtaları gibi ayni yardımların, teşekkül tarafından ve kendi mevzuatına göre yapı
lacağı, kendi memleketindeki mevzuata göre sağlık yardımlarının müddeti daha uzun olduğu takdir
de, bağlı bulunduğu teşekkülün talebi üzerine, imkân Müspetinde, bu müddetin ' tamamlanabileceği 
belirtilmiştir. 

Maddenin 3 nen fıkrası hükmüne göre, bulunduğu yerden kendi memleketine dönen işçinin du
rumu sağlık yardımı yapılmasına devam olunmasını gerektiriyorsa ve mevzuatla kalbul edilen müd
det de tamamlanmamışsa, tedavisine devam olunacaktır. Protez levazım ve vasıtalarının temini, diğer 
mühim ayni yardımların yapılması ise ancak ilgili teşekkülün muvafakati ile yapılabilecektir. Öde
nekler de ilgili teşekkülün talebi üzerine bu teşekkülün nam, ve hesabına tediye edilecektir. Yukarda 
yazılı hükümler iç sularda işliyen gemilerde çalman işçilerin kendileri ile birlikte bu gemilerde yaşıyan 
aileleri efradına da kıyasen uygulanacaktır. 

5502 sayılı Kanun hükümlerine göre sigortalıların aileleri efradının ayni yardımlardan faydalan
maları mümkün değilse de esasen Türkiye'nin Avrupa memleketleri ile müş'terek seyri sefere müsait 
iç suları bulunmadığı cihetle, bu bakımdan da bu maddenin tamamının kabulünde bir mahzur görül
memektedir. -

Madde 4. — Bu madde iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar •hakkındadır. 
İş kazası ve meslek hastalığı halinde de yukarda 3 neü maddede yaızılı esaslar dâhilinde sağlık ve 
geçici ödenek yardımları yapılacaktır. İşçinin iş kazasına uğradığı veya meslek hastalığına tutulduğu 
memlekette iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bulunmadığı takdirde, iş kazası veya meslek hastalığı 
halinde gerekli yardımlar hastalık sigortası yardımlarını yapan teşekkül tarafından sağlanacaktır. 
Mevcut mevzuat hükümlerine göre Âkıd Taraflardan birinin memleketinde sağlık yardımları iş veren 
tarafından kurulmuş-bir teLsis'te yapılıyorsa, iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapılacak sağlık 
yardımları bu tesiste yapılmış sayılır. Memleketimizde halen mer'i bulunan sosyal sigorta mevzuatı 
hükümleri yardımların bu şekilde yapılmasına müsait bulunmaktadır. ( 

Madde 5. — Bu madde yapılacak sağlık yardımları tutarının ilgili teşekkül tarafından Ödeneceğine 
dairdir. Ancak yine bu madde hükmüne göre, taraflar yapılacak tedaviler için muayyen bir ücret öden
mesi hususunda mutabık kalabilecekleri gibi, karşılıklı hiçbir ücret ödenmemesi hususunda da bir an
laşmaya varabileceklerdir. Yapılacak masrafların ilgili teşekkül tarafından ödenmesi sosyal sigorta 
mevzuatımıza uygun olduğu gibi karşılıklı masrafların ödenmemesi hususunda anlaşmalar yapılma
sında da bir malhzur görülmemektedir. 

Madde 6. — Bu madde, Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, kendi ülkesinde bulunan vo 
nakliyat işlerinde çalışan bütün işçilere, milliyetlerine ve sigortalı olup olmadıklarına bakılmaksızın 
ve ikametgâh şartı aranmaksızın ayni yardım yapılması usulü cari ise, bu Âkıd Taraf ülkesinde bulıı-
Jîfin işçilerin mevzuuibaihiis yardımlardan faydalanacağı, ancak ayni yardımlara mütaallik üçüncü ve 
dördüncü maddeler hükümlerinin mevzuubahis taraf mevzuatına uygun olarak sigortalı sayılan ve 
mezikûr tarafın ülkesinde bulunan işçilere tatbik edilmiyeceği, bununla beraber, yukarda mevzuubalhis 
.tarafın, diğer taraflardan her hangi birinin mevzuatına göre sigortalı sayılan ve kendi ülkesinde 
bulunan işçilere ayni yardım yapılmasını derpiş eden bir anlaşma yapılmak üzere, vâki müzakere tale
bini kabule mecbur olduğu hakkındadır. Sosyal sigortalar mevzuatımızda bu madde hükmünün kabu
lüne mâni bir hüküm bulunmalmaktadır. 

Madde 7. — 7 nci madde, sigortalının veya ailesi, efradından birinin diğer bir Âkıd Tarafın 
ülkesinde bulunduğu sırada ölümü halinde yapılacak ölüm yardımı hakkındadır. Siıgorta mevzu
atımızda yalnız sigortalının ölümü ihalinde yapılacak cenaze masraflarının ödeneceğine dair hü
küm mevcuttur. Bu itibarla nakliyat işlerinde çalışan bir işçinin ailesi efradının diğer bir Âkıd 
Tarafın ülkesinde bulunduğu sırada ölümü halinde, memleketimiz mevzuatına göre, ölüm yardımı 
yapılması mümkün olamıyacağından ve esasen nakdî yardım mahiyetinde olan cenaze masrafları 

(S. Sayısı: 160)\ 
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nın da talep üzerine ödenmesi gerektiğinden, böyle bir talepte bulunulmıyaeağı ve bu suretle işçi
nin -ailesi efradına ait cenaze masraflarının diğer Âkıd Devlet ülkesindeki teşekkül tarafından 
ödenmesi bahis mevzuu olmıyacaktır. Bu sebeple maddenin kahulünde bir mahzur görülmemektedir. 

Madde 8. — Bu madde gereğince, nakliyat işlerinde çalışan işçiler, hastalık ve analık, iş ka
zası ve meslek hastalıkları ve ölüm hallerinde vatandaşı bulunmadıkları Âkıd Tarafın mevzuatın
da belirtilen veci'beleri yerine getirmekte ve sağlanacak yardımlardan faydalanmakta bu Âkıd Ta
raf vatandaşları gibi muamele göreceklerdir. Nakdî yardımlarda her hangi bir sebeple bir deği
şiklik ve kesinti yapılamıyaeağı gibi bunların tediyesi geeiktirilemiyecek ve haczi mümkün ola
mayacaktır. 

- Bütün sigorta kolları için aynen cari bulunan 4772 sayılı Kanunun 69 ucu maddesinde de buna 
dair hüküm mevcudolup, bu madde gereğince sigortalılara yapılacak her türlü yardımlar haciz 
veya başkasına devir ve temlik edilemez. Bu itibarla maddenin aynen kahulünde bir mahzur 
görülmemektedir. 

•Madde 9. — Bu madde 'başka bir Âkıd Devlet ülkesinde şubesi bulunmıyan iş verenin teşek
kül tarafından tatbik edilen mevzuatın tahmil ettiği vecibeleri yerine getirmesi gerektiğine dair 
olup Sözleşme hükümlerinin taJbiî bir neticesidir. 

Madde 10. — 10 neu madde, Âkıd Tarafların salahiyetli makamlarının, bu Sözleşmenin tatbi
kini kolaylaştırmak için gerekli idari tedbirleri alacağına ve lüzumlu malûmatı diğer Âkıd Dev
letlerin salahiyetli makamlarına vereceğine dairdir. 

Bunun temini maksadiyle Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürünün Âkıd Devletleri 
toplantıya çağırabileceği hakkında da bu maddeye hüküm konulmuştur. 

Madde 11. — Bu madde Âkıd DevletlerdeM salahiyetli makamların ve teşekküllerin bu Söz
leşmenin tatbikatında birbirlerine yardımda bulunacaklarına bu yardımın bir para karşılığında 
olmıyacağma, ancak bâzı muayyen masrafların ödenmesi hususunda Âkıd Tarafların salahiyetli 
makamlarının mutabakata varaibilecekl erine ve bu Sözleşmenin tatbikatı dolayısiyle ıbiribirleri ile 
veya ilgili şahıslarla veyahut mümessilleriyle muhaıbere edeceklerine dair olup tatbikatın normal 
yürümesi bakımından lüzumlu bulunmaktadır. 

Madde 12. — Bu madde, bir Âkıd Tarafın mevzuatına göre, bu Sözleşme gereğince tanzim 
edilecek evrak ve vesaik, resdm, pul, mahkeme harcı veya kayıt ücretlerinden muaf tutulduğu veya 
bunlardan tenzilât yapılması kabul edildiği takdirde, bunun diğer bir Âkıd Tarafın ülkesinde 
tanzim edilecek evrak ve vesaika da şâmil bulunacağına ve ayrıca bu evrak ve vesaikin hariciye 
makamlarının ve konsoloshanelerin tasdikından muaf tutulacağı hakkında olup . kabulünde bir 
mahzur görülmemektedir. 

Madde 13. — Bu madde müddeti içinde yapılmış olan talepler veya ihbarların veya itirazların 
ilgililere zamanında ulaştırılmasına taallûk etmektedir. 

Madde 14. — Masrafların ne suretle ödeneceğine dair olan bu madde hükmüne göre, sağlık 
yardımları ile diğer yardımlar dolayısiyle yapılacak masraflar, borçlu olan tarafın parası ile öde
nebilecektir. ödemenin yapılması lâzımgelen tarihte iki veya daha fazla Âkıd Taraf arasında 
tediye anlaşması bulunduğu takdirde, ödeme bu anlaşma esasları dâhilinde yapılacaktır. Böyle 
bir anlaşma bulunmadığı takdirde, taraflar bir anlaşma ile masrafların ödeme şeklini tesbit ede
bileceklerdir. 

Madde .16. — Bu madde taraflar arasında çıkabilecek ihtilâfların hal şeklini göstermektedir. 
Madde 16 - 25. — Sözleşmenin geri kalan 16 - 25 nci maddeleri şekle âit maddeler olup bunlar 

her Sözleşmede bulunan maddelerdir. Bu maddeler Sözleşmenin bütün Avrupa memleketlerinin 
imzasına açık bulundurulduğuna, tasdik ecfilmesi lâzımıgeldiğine, yürürlük tarihine, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının üyesi olmıyan bir Avrupa memleketinin de Sözleşmenin yürürlüğe girdiği 
tarihten iki yıl sonra, bu Sözleşmeye katılabileceğine, Sözleşmenin müddetsiz olduğuna, ancak 
taraflardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne ihbarda bulunmak şartiyle, Söz
leşmeden çıkabileceğine ve Sözleşmenin tesciline dairdir. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Yukarda hükümleri tahlil edilmiş bulunan Sözleşme mevzuatımızla ahenk halindedir. Bu sebeple 

Sözleşmenin tarafımızdan tasdikma bir mâni bulunmamaktadır. 

MADDE 2. — Memleketimizde hava nakliyatı işlerinde çalışanlar henüz sosyal sigorta manzu
mesi içine dâhil bulunmamaktadırlar. Bundan başka işçi sayısı bakımından îş Kanunu şümulüne 
«girmiyen kara nakliyatı işlerinde çalışanlar da sosyal sigortalardan halen faydalanmamaktadır
lar. Bununla beraber Sözleşmenin tasdikini sağlamak bakımından, bu Sözleşmeye dâhil Avrupa 
memleketlerine giden ve esasen sayıları mahdudolacak olan bu kaıbîl işçi ve müstahdemlerin, Sözleş
mede belirtilen yardımlardan faydalandırılmaları zaruri görülmektedir. Şu kadar M, mezkûr işçi ve 
müstahdemlere Sözleşmeye giren memleketlerde, yapılacak yardımların masraflarının önce işçi .Si
gortaları Kurumunca ödenerek bilâhara iş verenlerden, Çalışma Bakanlığının tesbit edeceği esaslar 
dairesinde tahsili uygun bulunmuş ve madde ona göre tanzim olunmuştur. 

MADDE 3. — Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 

MADDE 4. — Kanun tatbikatının Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 

Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 28 . 11 . 1960 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No. : 1/108 
Karar No. : 76 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleş
mesinin tasdiki hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü : 

Tasarı, prensip itibariyle kabule şayan görülmüş olmakla beraber, tasarının tümü üzerinde ya
pılan uzun ve etraflı müzakereler esnasında; ilgili temsilcilerin vermiş oldukları izahattan da anlaşıl
dığına göre : Hava nakliyat işçilerinin durumunu tazammun mafcsadiyle kaleme alınıp metine ithal 
edilmiş bulunan ikinci maddenin kabulü halinde, tatbik imkânı olmıyacaktır. 

Çünkü; «Sosyal Sigorta» mevzuunun daha hazırlık safhasında olduğuna ve kanuniyet iktisabet-
memiş bulunduğuna göre ve esasen halen hava nakliyatında çalışanların durumlarının da, bu esaslar 
dâhilinde mütalâa edilmediği nazarı itibara alınarak ikinci maddenin tasarı metninden çıkarılması 
uygun görülmüştür. 

Sözleşmedeki gayeyi tahakkuk ettirecek olan birinci madde aynen, madde numaraları arasında 
teselsülü temin için, üçüncü maddeyi ikinci madde ve dördüncü maddeyi de üçüncü madde şeklinde 
değiştirmek suretiyle tasarı kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sosyal îşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Güvenlik Komisyonu 
Başkanı Başkanvekili Sözcü Üye 

Madanoğlu Cemal Yurdakuler Muzaffer Kaplan Kadri Vlay Sıtkı 

Üye Üye Üye 
Tunçkanat Haydar Karaman Suphi özgür Selâhattin 

( S. Sayısı.: 160):' 
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Sosyal îşler Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi v ,î- 5 . 12 . 1960 

Sosyal îşler Komisyonu 
Esas No : 1/108 

Karar No : 62 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale olunan «Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güven
liğine mütedair Avrupa Sözleşmesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı»1 ve Güvenlik Komisyonu ra
poru tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan inceleme sonunda gerekçede izah olunan hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş, 
ancak Güvenlik Komisyonu raporunda açıklanan cihet de vâridolacağı cihetle sözü geçen komisyonun 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Komitenin tasvibine arz olunmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

Küçük Sami Gürsoytrdk Suphi özgüneş Mehmet Yıldız Ahmet 

( S. Sayısı: 160 )i 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçile
rin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleş

mesinin tasdiki hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 - 9 Tonunuz 1956 tarihleri 
arasında Cenevre'de toplanan Hükümetlerarası 
Konferansta kabul edilip Hükümetimiz adına, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının âzası sıfa-
tiyle 30 Ekim 1956 tarihinde imzalanan, «Mil
letlerarası nakliyat işlerinde çalişan işçilerin 
sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşme
si»' tasdik edilmiştir'. 

MADDE 2. — Bu kanunla tasdik ec 
bulunan Sözleşmede yazılı Milletlerarası nakli
yat işlerinde çalışan işçilerden 4772, 5502 ve 
6900 sayılı kanunlara tâbi bulunmiyanlara ait 
sosyal güvenlik masrafları, 'bilâhara ilgililerin 
mensup 'oldukları teşekkül, müeslsese veya iş 
yerlerinin iş verenlerinden, Çalışma Bakanlı
ğınca tesbit edilecek esaslar dâhilinde talhsil' 
edilmek üzere İşçi Sigortaları Kurumunca kar
şılanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

5 . 10 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan Devlet Bakanı 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. özdüek 

Dışişler Bakam ve 
Bas. - Yay. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

II. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î Kızıloğlu 

Maliye Bakanı 

GÜVENLİK KOMİSYONUNUN DE&tŞTİElŞİ 

Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçile
rin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleş

mesinin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3 - 9 Temmuz 1956 tarihleri 
arasında Cenevre'de toplanan Hükümetlerarası 
Konferansta kabul edilip Hükümetimiz adına, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası sıfa-
tiyle 30 Ekim 1956 tarihinde imzalanan, «Mil
letlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin 
sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşme
si»1 tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Bayındırlık Bakanı 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

(TÜIH. ve Tekel Bakanı 
Maliye B. V. 

F. A§km 
Ulaştırma Balkanı ve 

Bayındırlık B. V. 
S. Ulay 

Sanayi Bakanı 
S. Kocatopçu — 

İmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
B, öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

( S . Sayısı : 160}ı 
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9 TEMMUZ 1956 DA KABUL EDİLEN MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN 

İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Aşağıdaki metinler, 3 - 9 Temmuz 1956 tarihinde Cenevre'de toplanmış olan, Milletlerarası nak
liyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Sözleşmesini tetkik ile vazifeli 
Hükümetlerarası Konferans tarafından kabul edilen metnin tamamen aynıdır. 

Muvsaddak, doğru ve tam suret, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu 

Umum Müdürü adına 
Francis Wolf 

Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Hukuk Servisi Şefi 

MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALİŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
NE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

İşbu Sözleşmeyi imzalıyan Devletlerin Hükümetleri, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının yardımı ile 27 Temmuz 1950 tarihinde Paris'te imzalanmış ve 

1 Haziran 1953 te yürürlüğe girmiş bulunan Ren gemicilerinin sosyal güvenliğine mütedair Anlaş- -
mayı; 

17 Mart 1954 de Cenevre'de imza. edilmiş bulunan Milletlerarası Karayolları Nakliyatının iktisa-
den tanzimine mütedair Umumi Anlaşmayı ve buna ekli Şartname ile Ek Protokol ve İmza Proto
kolünü; 

Memleketleri arasında kara, hava ve iş, su yolu ile yapılan milletlerarası nakliyatın bugünkü inki
şafının, bu (gibi nakliyat işlerinde çalışan işçilerin, mevzuatına tâbi oldukları memleketten gayri bir 
Âkıd Taraf ülkesinde, hastalık, analık, işkazası, meslek hastalığı ve ölüm halleri dolayısiyle sosyal 
güvenlik yardımlarına muhtaç bulundukları takdirde daüıa müessir bir şekilde himayelerini temin 
etmek maksadiyle çok taraflı bir vesikaya zaruret hissettirdiğini; 

Nazarı itibara alarak : 
-Yukarda mevzuubahis milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçiler ve yardımlar bakımından, 

sosyal güvenlikle ilgili millî mevzuat muvacehesinde Âkıd Taraflardan her birinin vatandaşlarına 
eşit muamele yapılması prensibini - ki milletlerarası çalışma Sözleşmelerinde esasen kabul edilmiş
tir - teyidederek; 

Yukarda derpiş edilen hallerde yapılan sosyal güvenlik yardımlarının, prensip itibariyle, alâkalı 
işçilerin mevzuatına tâbi bulundukları Âkıd Tarafın teşekkülüne tahmil edilmesinin icabettiğini göz 
önünde bulundurarak; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Fasıl : I - Umumi hükümler 

Madde — 1. 

İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından -
(a)< «Âkıd Taraf» tâbiri işbu Sözleşmenin 19 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak tas

dik vesikasını tevdi etmiş bulunan mümzi Devletleri ve 20 nci maddenin 2 nci fıkrasına uygun ola
rak iltihak vesikasını tevdi etmiş bulunan diğer Avrupa devletlerini; 

(b)' «Bir Âkıd Taraf ülkesi» ve «Âkıd Taraf vatandaşı» tâbirleri, alâkalı Âkıd Tarafça, diğer 
Âkıd Taraflara gönderilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu Müdürüne gönderilen vesikada bu 
tâJbirlere verilen mânayı; 

( S. Sayım : 160) 
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(c) «Bir Âkıd Taraf mevzuatı» tâbiri her bir Âkıd Taraf Ülkesinin tamamında veya bir kısmın

da, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı ve ölüm (ölüm 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 dâhil); 

(d) «Bir Âkıd Tarafın salahiyetli makamı» tâbiri, bir Âkıd Taraf ülkesinin tamamında veya bir 
kısmında nakliyat işlerine tatbik edilen sosyal güvenlik rejimleri ile vazifeli vekili veya vekilleri ve
yahut benzeri bir makamı; 

(e)! «Teşekkül» tâbiri, her hangi bir Âkıd Taraf mevzuatı ile tâyin edilmiş olan ve işbu madde
nin (c) fıkrasında bahsi geçen mevzuatın tamamını veya birini veya birkaçını tatbikle vazifeli bulu
nan bir sosyal güvenlik organını veya makamını; 

(f) «Salahiyetli teşekkül» tâbiri: 
(i) Sosyal sigortanın mevzuubahsolduğu hallerde, işçinin yardım talebi sırasında bağlı bulun

duğu veya yardım talebetmek hakkına malik olduğu teşekkülü; veya 
(ii) Bir iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle iş verene mesuliyet tevcih eden, sosyal sigor

tadan. gayrı bir rejimin mevzuubahsolduğu hallerde, ilgili Âkıd Tarafın salahiyetli makamınca t'âyin 
edilecek iş vereni veya onun "yerine kaim olan sigortacıyı veya teşekkülü; veya 

(iii): Primsiz sigorta rejiminin mevzuubahsolduğu hallerde yardım yapmakla mükellef teşekkü
lü veya makamı; 

(•g)l «İkâmet mahallindeki teşekkül» tâbiri -
(i) İşçinin bulunduğu yerde, ilgili Âkıd Taraf mevzuatına göre salâhiyettar kılınmış teşekkülü, 

veya 
(ii) Mevzuatla böyle bir teşekkül derpiş edilmemiş ise, işbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından, il

gili Âkıd Tarafın salahiyetli makamınca tâyin edilecek teşekkülü; 
(İı) «İşçi» tâbiri, Ren havzası gemicilerinin sosyal ıgüvenliğine mütedair 27 Temmuz 1950 ta

rihli Anlaşmanın 1 nci maddesinde tesbit olunduğu veçhile münhasıran İrlanda Adasında çalışan şa
hıslarla Ren havzasında çalışan gemiciler müstesna, tâbi bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatına göre üc
retli işçi olarak tarif edilmiş veya bu şekilde muamele görmekte olup -

(i) Başkası veya kendisi nam ve hesabına demiryolu, karayolu veya havayolu ile veya iç sularda 
yolcu veya eşya nakleden ve merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir teşebbüsün 
•"hizmetinde çalışan kimseleri; ve 

(ii)î Bir veya mütaaddit Âkıd Taraf ülkesinde çalışan seyyar personeli; 
(i)1 «Aile efradı» tâbiri, salahiyetli teşekkül tarafından, tatbik edilen mevzuatla tarif edilen aile 

efradım; 
İfade eder. 

Madde — 2. 

1. İşçiler, Âkıd Taraflardan yalnız birinin mevzuatına tâbidir. 
2. Tatbik edilmesi gereken mevzuat, işçileri çalıştıran teşebbüsün merkezinin bulunduğu Âkıd 

Taraf ülkesinde mer'i olan mevzuattır. 
3. Ancak teşebbüsün, merkezinin bulunduğu ülkeden gayrı bir veya birkaç Âkıd Taraf ülkesinde 

şubesi veya daimî bir temsilcisi bulunduğu takdirde, bu 'gibi şube veya daimî temsilci tarafından ça
lıştırılan işçiler şubenin veya daimî temsilcinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatına tâbidir. 

4. Münhasıran veya mesaisinin kısmı âzami itibariyle toir Âkıd Taraf ülkesinde istihdam edilen 
ve ikametgâhı bu Âkıd Taraf ülkesinde bulunan işçi, bu işçiyi istihdam eden teşebbüsün o Âkıd Ta
raf ülkesinde merkezi veya şubesi veya temsilcisi olmasa dahi, işbu maddenin yukardaki fıkrasının 
'hükümleri nazarı itibara alınmaksızın, mevzuuba'hi.s Âkıd Taraf mevzuatına tâbi olur. 

( S. Sayısı : 160 )• 
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5. İki veya daha fazla Âkıd Tarafın salahiyetli makamları, münferit işçilere veya i§çi-

gruplarına tatbik edilecek mevzuat bakımından, işçilerin, menfaatine uygun düştüğü takdirde, ya
kardaki hükümlere istisnalar koymak İmsusunda anlaşabilirler. Bu takdirde normal olarak tatbik 
edilmesi lâzımgelen mevzuat yerine hangi mevzuatın tatbik edileceği tasrih edilir. 

Fasıl : II - Sosyal Güvenlik Yardımlarına mütedair hükümler 

Madde — 3. 

1. İşbu Sözleşmenin 1 ııci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, mevzuutma tâbi 
•olduğu ülkeden gayrı bir Âkıd Taraf ülkesinde bulunan ve durumu hastalık veya analık yardım
larını ieabettiren bir işçi, mevzuatına tâbi olduğa Âkıd Taraf ülkesinde imiş gibi yardıma, rnüste-
haktır. 

2. Bununla beraber, müstacelen lüzumlu bulunan ayni yardımlar, işçinin ikamet ettiği yerdeki te
şekkül tarafından yapılır. Bu yardımlar, yardımın şümulü, devamı ve ifa tarzı bakımından mevzuu
bahis teşekkülün bulunduğu memleket mevzuatına tâbidir. Şayet mevzuubahis mevzuata göre hasta
lık ve analık yardımı sağhyan, çeşitli hükümlere tâbi, birden ziyade rejim mevcut ise, alâkalı işçiyi 
çalıştıran teşebbüse müşabih nakliyat teşebbüslerinde çalışan işçiler hakkında mer'i elan hükümler tat
bik edilir. Ayni yardımların şümulü ve devamı, salahiyetli teşekkül tarafından tatbik edilen mevzu
ata göre, ikamet edilen yerdeki teşekkül tarafından, tatbik edilen mevzuatın bahşettiğinden daha faz
la olduğu takdirde, bu yardımlar .salahiyetli teşekkülün talebi üzerine imkân nispetinde ikamet edi
len yerdeki teşekkül tarafından yapılır, 

3. İşçinin tâbi olduğu mevzuat kendisine 2 nci fıkra hükümleri gereğince yapılan yardımlardan 
fazla bir hak tanıyorsa, bu fazlalık nispetindeki ayni yardım hakkı bakidir. Şayet mevzuubahis mev
zuat yardım için âzami bir müddet tâyin etmekte ve salahiyetli teşekkülün merkezinin lıulunduğu 
Ülkeye avdetinde işçinin durumu aynı hastalık veya analık hali için yardımı icabettirmekto ise sa
lahiyetli teşekkül bu âzami müddetin hitama erip ermediğini tâyin ederken 2 nci fıkra gereğince sağ
lanan yardım müddetini nazarı itibara abı. 

4. Âkıd Tarafların salahiyetli makamları arasındaki bir anlaşma ile tâyin edilecek olan protez 
v§ bellibaşlı cerrahi araçların ve diğer ehemmiyetli miktarlardaki ayni yardımların temini, selâhiyot-
U tevekkülün mutabakatine bağlıdır. 

5. Nakdî yardımlar salahiyetli teşekkülün tâbi lıulunduğu mevzuata uygun olarak tediye edilir. 
Sözü geçen teşekkülün talebi üzerine tediye, salahiyetli teşekkül, adına, ikamet edilen mahaldeki te
şekkül tarafından yapılabilir. 

G. Yukardaki fıkralarda derpiş edilen hükümler, iç sularda igliyen bir gemide çalışan bir işçin in 
kendisi ile birlikte bu gemide yaşıyan ailesi efralına da kıyas voliyle tatbik edilir. 

Madde — 4. 

1. Âkıd, Taraf ülkelerinden birinde bir iş kazasına veya meslek hastalığına duçar olan ve işbu 
Sözleşmenin 1 nci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, mevzuatına tâbi olduğu ülkeden 
gayrı bir Âkıd Taraf ülkesinde bulunan bir işçi iş kazası ve meslek hastalığı geliri hiriç, mevzuatına 
tâbi olduğu Âkıd Taraf ülkesindeymiş gibi ayni ve periyodik nakdî yardımlara müstahaktır, 

2. Ayni yardımlar mevzuunda işbu Sözleşmenin 3 ncü maddesinin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları kı
yas yoliyle ta*tbik olunur. 

3. İşçinin bulunduğu Âkıd Taraf ülkesi üzerinde iş kazası veya meslek hastalıkları sigortası 
mevcudolmadığı veya böyle bir sigorta mevcudolup da ayni yardımlar yapılması için bir teşekkül 
derpiş edilmemiş olduğu takdirde bu yardımlar, ikamet edilen mahallin hastalık hallerinde ayni 
yardımlar yapmakla vazifeli teşekkülü tarafınd ıı sağlanır. 

(S. Sayısı: 160), 
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4. Ayni yardımların, ancak alâkalı işçinin işveren tarafından organize edilmiş o'&n bir sağ

lık servilinden faydalandığı takdirde (bedelsiz o.arak yapılacağını derpiş eden bir hükmün mev
cudiyeti halinde işbu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları gereğince yapılan yardımlar mevzuuibahis 
sağlık servisi tarafından yapılmış telâkki edilir. 

5. Gelirden gayrı olan periodik nakdî yardımlar hakkında işbu sözleşmenin 3 ncü maddesi
nin 5 nıci fıkrası kıyas yoliyle tatbik edilir. 

Madde — 5. 

Yukarda 3 ve 4 ncü maddelerde derpiş edilen hallerde, selâhiyetli teşekkül ayni yardımların 
tutarını, bu yardımları yapan teşekküle ödemekle mükelleftir. Bununla beraber ilgili salahiyetli 
makamlar maktu bir ödeme hususunda anlaşabilecekleri gibi işleri basitleştirmek maksadiyle, 
hiçbir ödeme yapmamak üzere de anlaşabilirler. 

Madde — 6. 

Şayet Âkıd Taraflardan birinin mevzuatı, kendi ülkesinde bulunan bütün işçilere, milliyetine 
veya sosyal, sigortaya tâbi olup olmadıklarına bak lmaksızm ve - îster umumi .mahiyette, ister kar
şılıklı anıaşmalara müstenıdolsun - ikamet şartı aranmaksızın ayni yardımlar derpiş ediyorsa bu 
takdirde; 

(a) Bu Âkıd Taraf ülkesinde bulunan bütün işçiler mevzuubahis tarafın mevzuatına uygun 
olarak ayni yardımlara müstahaktır.; 

(b) Ayni yardımlara mütedair 3 ve 4 ncü maddelerin hükümleri, mevzuubahis tarafın mev
zuatına uygun olarak sigortalı olan veya bu ülkede bulunan işçilere tatbik edilmez; 

(c) Yukardaki fıkralarda mevzuubahsolan taraf, diğer her hangi bir tarafın, bu taraflardan 
her hangi birinin mevzuatına göre sigortalı olan ve diğer taraf ülkesinde bulunan işçilere ayni 
yard m derpiş eden bir anlaşma akdetmek üzere vâki müzakere talebini kabule mecburdur. 

Madde — 7. 

1. Bir Âkıd Taraf mevzuatına tâbi olup, işbu Sözleşmenin 1 nci maddesinin (h) fıkrasında 
tarif edilen bir iş icabı, bulunduğu başka bir Âkıd Taraf ülkesinde ölen bir işçiye, tâbi olduğu 
Âkıd Taraf mevzuatına göre yapılacak ölüm yardımım tesbit bakımından, ölüm birinci Âkıd Ta
raf ülkesinde vâki olmuş kabul edilir. 

Hak sahibinin mevzuubahis ülkesi yerine başka bir Âkıd Taraf ülkesinde bulunması esbabı 
mucibosi ile ölüm yard mınm reddi caiz değildir. 

2. Yukardaki fıkra hükmü, işbu Sözleşmenin 3 ncü maddesinin 6 nci fıkrasında tasrih edil 311 
aile efradından birinin, salahiyetli teşekkülün bulunduğu ülkeden gayrı bir Âkıd Taraf ülkesinde 
ölümü halinde kıyas yoliyla tatbik edilir, 

Madde — 8. 

1. İşbu Sözleşmenin 3, 4 ve 7 nci maddelerinin tatbikatı bakımından işçiler, vatandaşları olmadık
ları bir Âkıd Taraf mevzuatının derpiş ettiği vecibelere bağlılıkta ve haklardan istifade mevzuuba
his taraf vatandaşı gibi muamele görürler. 

2. işbu Sözleşmede derpiş edilen nakdî yardımlar işçinin 1 nci maddenin (h) f krasmda tarif 
edilen bir iş icabı salahiyetli teşekkülün bulunduğu ülkeden gayrı bir Âkıd Taraf ülkesinde bu
lunmasından dolayı hiçbir kesintiye tâbi tutulamıyaeağı gibi, tadil, talik veya haczedilemez, 

( S. Sayısı : 160 );. 
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Fasıl : III - Müteferrik hükümler 

Madde — 9. 

işbu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında derpiş edilen hallerde, iş veren, salahiyetli 
teşekkül tarafından tatbik edilen mevzuattan neşet eden vecibeleri yerine getirmekle mükelleftir. 

Madde — 10. 

1. Âkıd Tarafların salahiyetli makamları : • 
(a) işbu Sözleşmenin tatbiki için icabeden her türlü idari tedbirleri almaya; 
(b) Münferit işçi veya işçi gruplariyle ilgili hususi vakaların hallini kolaylaştırmak için, bu 

işçiler ve bunların aile efradı lehine, lüzumlu diğer her türlü tedbirleri almaya; 
(c) işbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili olarak aldıkları tedbirlerden ve kendi mevzuatların

da, işbu Sözleşmenin tatbikatına müessir olabilecek şekilde yapılan değişikliklerden birbirlerini 
haberdar etmeye; 

Mecburdurlar. 
2. Yukardaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinin tatbikatı ile ilgili olarak, Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Umum Müdürü Âkıd Tarafların salahiyetli makamlarının temsilcilerini toplantıya davet 
edebilir. Bu davet, sözü geçen salahiyetli makamlardan birinin talebi üzerine yapılabileceği gibi, 
bunların mütalâası alındıktan sonra Umum Müdür tarafından re'sen de yapılabilir. 

Madde — 11. 

1. Âkıd Tarafların alâkalı makamları ve teşekkülleri işbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili her 
hangi bir hususta, kendi mevzuatlarının tatbikatı ile ilgili bir husus imiş gibi, birbirlerine müzahir 
olurlar. Sözü geçen makam ve teşekküllerin karşılıklı idari yardımlaşmaları prensip itibariyle üc
retsiz yapılır, bununla beraber Âkıd Tarafların salahiyetli makamları, ilgili teşekküllerin mütalâa
larını aldıktan sonra bâzı muayyen masrafları ödemek hususunda mutabakata varabilirler. 

2. Âkıd Tarafların alâkalı makamları ve teşekkülleri işbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili 
olarak yekdiğerleriyle veya ilgili şahıslarla veya bunların vekilleriyle doğrudan doğruya muha
bere edebilirler. 

Madde — 12. 

1. Bir Âkıd Taraf mevzuatının, bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya bunlar 
adına, verilecek eyrak veya vesaiki; resim, pul masrafı, mahkeme harcı veya kaydiye ücretinden 
muaf tutmak veya bunlardan tenzilât yapmak suretiyle sağladığı menfaat, diğer bir Âkıd Taraf 
mevzuatı veya işbu Sözleşme hükümleri gereğince verilecek mümasil vesaika teşmil edilir. 

2. Bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya bunlar adına işbu Sözleşmenin hüküm
leri gereğince tanzim edilecek her türlü vesaik ve evrak hariciye makamlarının ve konsolosha
nelerin tasdikından muaftır. 

Madde — 13. 

Bir Âkıd Tarafın mevzuatına göre, bu Âkıd Tarafın her hangi bir makamına, teşekkülüne 
veya başka bir Organına muayyen bir müddet içinde yapılması icabeden her hangi bir talep, ih
bar veya itirazın - mevzuubahis müddete riayet edilmesi şartiyle - başka bir Âkıd Tarafın mü
masil makamına, teşekkülüne veya başka bir organına yapılması caizdir. Bu takdirde muhatap 
makam, teşekkül veya organ bu talep, ihbar veya itirazı vakit geçirmeksizin ya doğrudan doğ
ruya veya Âkıd Tarafların makamları vasıtasiyle alâkalı tarafın makamına, teşekkülüne veya 
organına gönderir. ' ry*v^v*^-.—-*--•« -••-;, ... ••-

:(& Sayım: 160)] 
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Madde — 14. 

1. Bir Âkıd Tarafın teşekkülleri, başka bir Âkıd Taraf ülkesinde bulunan teşekküllere veya 
şahıslara, işbu Sözleşme gereğince yapacakları tediyeleri kendi memleketlerinin parasiyle yapa
bilirler. r "-•• 

2. İşbu Sözleşme dolayı siyle bir Âkıd Taraftan diğerine yapılacak bir tediye, bu tediyenin 
yapılması icabeden tarihte iki veya daha fazla taraflar arasında böyle bir tediye ile ilgili olarak 
yürürlükte bulunan anlaşmaların hükümlerine uygun olarak yapılır. Şayet iki taraf arasında 
böyle bir Anlaşma mevcut değilse, alâkalı tarafların salahiyetli makamları veya milletlerarası 
tediyelerle vazifeli makamlar, bu gibi tediyeler için lüzumlu tedbirleri müşterek bir anlaşma ile 
tesbit ederler. 

Madde — 15. 

i. İki veya daha fazla Âkıd Taraf arasında işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbikatı ile ilgili 
olarak çıkan her hangi bir ihtilâf, alâkadar tarafların salahiyetli makamları arasında doğrudan 
doğruya yapılacak müzakerelerle halledilir. Âkıd Tarafların heyeti umumiyesinî ilgilendiren bir 
mesele mevzuübahsolduğu takdirde, ihtilâf 10 ncu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak davet 

edilen, bütün Âkıd Tarafların salahiyetli makamlarının temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıya 
arz edilir. Böyle bir toplantıda anlaşmazlık ancak oy birliği ile ve işbu Sözleşmenin esas pren
siplerine ve ruhuna uygun bir şekilde halledilir. 

2. Müzalteratm başlangıç tarihinden itibaren altı aylık bir müddet içinde bu şekilde halledilmi-
yen ihtilâf, teşekkül tarzı ve çalışma usulü ilgili Âkıd Taraflar arasında yapılacak bir anlaşma ile 
tesbit edilecek olan, bir tahkim komisyonuna hayale edilir. 

3. Tahkim komisyonunun kararları işbu Sözleşmenin esas prensiplerine ve ruhuna uygun 
olarak, alınır. Bu kararların tatbiki mecburidir. 

Fasıl : 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 dolayısiyle iktisabedilen bü
tün haklar mahfuzdur. 

Madde — 17. 

1. İkinci 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 ihlâl etmez. 

2. Bir Âkıd Taraf veya bu Âkıd Tarafın alâkalı makamı, Âkıd olmıyan bir Devlet veya bir 
Metbu Ülke veya bunların alâkalı makamları ile bir anlaşma akdeder ve bu anlaşma işçilerinin 
o Devlet veya Metbu Ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olacağını derpiş ederse 2 nci madde 
hükümleri mezkûr anlaşma hükümlerini ihlâl etmez. 

Madde — 18. 

İşbu Sözleşmenin yardımlara mütaallik hükümleri, bir işçi veya bu işçinin 3 ncü maddenin 6 nci 
fıkrasında ve 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen aile efradından biri bu yardımları tâbi 
oldukları Âkıd Taraf mevzuatı gereğince doğrudan doğruya almakta iseler, tatbik edilmiyebilir. 

( S. Sayısı : 160 ) 
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Madde — 19. 

1. işbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Avrupalı bütün âzalarının imzasına 
açıktır. 

2. İşbu Sözleşme tasdika arz olunur. Bütün tasdik vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdürlüğüne tevdi edilir. 

Madde — 20. 

1. 21 nei maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edildiği üzere, Sözleşmenin yürürlük tarihinden 
itibaren iki senelik müddetin hitamında, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası olmıyan bir Av
rupa devleti, bütün Âkıd Tarafların müttefikan tasvibi şartiyle, Sözleşmeye iltihak edebilin Söz
leşmeye 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. îşbu Sözleşme, ikinci tasdik vesikasının tevdiini takibeden ikinci ayın birinci günü- yü
rürlüğe girer. 

2. İşbu Sözleşme, sonradan tasdik muamelesini yapmış olan mümzi devletler için tasdik ve
sikasının, Sözleşmeye iltihak eden devletler için iltihak vesikasının tevdiini takibeden ikinci ayın 
birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde — 22. 

1. İşbu Sözleşme müddetsiz olarak yürürlükte kalır, şu kadar ki, her Âkıd Taraf, Milletler
arası Çalışma Bürosuna göndereceği bir ihbarname ile işbu Sözleşmeden çekilme hakkına malik-

* 
tir. Böyle bir çekilme, ihbarın vusulünden altı ay sonra muteberdir. 

2. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki senelik bir müddetin hitamından 
sonra her hangi bir Akıd Tarafın talebi üzerine Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü 
Âkıd Taraflar mümessillerini, muhtemel tadilleri tetkik etmek üzere içtimaa davet eder. 

Madde — -23. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, mümzi devletlerle, eğer varsa, Sözleşmeye ilti
hak etmiş devletlere : 

(a) Bütün tasdik veya iltihak vesikalarının tevdiini; 
(b) 21 nci maddenin 1 nci fıkrasına uygun olarak işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tari

hini; ve 
(c) 22 nci maddenin 1 nci fıkrasına uygun olarak Büroya gelen çekilmeye mütaallik ihbar

ları; 
Bildirir. 

Madde — 24. 

1. İşbu Sözleşme yürürlüğe girer girmez, tasdikli bir nüshası, Birleşmiş Milletler Andlaşma-
sının 102 nci maddesi gereğince tescil edilmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Mü
dürü tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilir. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, büroya gelen bütün tasdik ve iltihak vesi
kaları ile çekilme ihbarlarını, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 102 nci maddesi gereğince tescil 
edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. 

(S. Sayısı : 160) 
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Madde — 25. 

îşbıı Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecemle muteberdir. 
Salâhiyetnameleri mahfuz, aşağıda imzaları mevcut mümessiller yukardaki hususları tasdik 

zımnında işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
îhgilizce ve Fransızca 2 nüsha olarak 9 Temmuz 1956 tarihinde Cenevre'de tanzim kılınmıştır. 

Millet] orarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü vâzıül imza Devletlerin Hükümetlerinden her birine 
işbu Sözleşmenin tasdikli bir suretini gönderecektir. 

L. Watıllon 
Hükümetlerarası Konferans Başkanı 

MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLtĞİNE 
MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ TASARISINI TETKlK İLE VAZİFELİ HÜKÜMETLER

ARASI KONFERANSIN RAPORU 

(Cenevre, 3 - 9 Temmuz 1956) 

1. Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan isçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Söz
leşmesi tasarısını tetkik ile vazifeli Hükümetlerarası Konferans, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdürünün, mezkûr Büro Yönetim Kurulunun 131 nci toplantısında (Şubat - Mar+ 1956) 
aldığı karar gereğince yaptığı davet üzerine, 3 - 9 Temmuz 1956 tarihinde Cenevre'de toplanmış
tır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası bulunan bütün Avrupa Devletlerinin Hükümetleri bu 
Konferansa davet edilmişlerdir. 

2. Aşağıda adı geçen Devletlerin Hükümetleri bu konferansta temsil edilmişlerdir: Almanya 
Federal Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Danimarka, ispanya, Fransa, irlanda, italya, Lüksem-
burg, Norveç, Holânda, Polonya, ingiltere ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallıkları, isveç, isviçre 
ve Yugoslavya, Çekoslovakya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri müşahit
leri tarafından temsil edilmişlerdir. 

3. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürünün Mümessili, Mr. Luis Alvarado, 7 - 13 Ara
lık 1955 tarihinde Cenevre'de Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine 
mütedair Avrupa Sözleşmesi tasarısı metnini tetkikle vazifeli ihzari toplantıdaki çalışmaları ha
tırlatarak toplantıyı açmıştır. Mevzuubahis üçlü toplantının çalışmaları neticesinde bir sözleşme 
tasarısı hazırlandığını ve bunun, muhtemel tadil tekliflerinin Milletlerarası Çalışma Bürosuna 
bildirilmesi ricası ile, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası bulunan Avrupa Devletlerine gön
derilmiş olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

4. Konferans, Bürosunu aşağıdaki şekilde seçmiştir : 
Reis : Mr. L. WATILLON Belçika Temsilcisi 
Reisvekili : Mr. A. PATTERSON C. M. G. (ingiltere ve Şimalî - irlanda Müşterek Kı

rallıkları Temsilcisi) 
Raportör : Mr. A. SAXER (isviçre Temsilcisi) 

Tahrir Komitesi aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir r 
Mr. A. SAXER (Raportör ve Komite Başkanı). 
Mr. M. Von Borries (Federal Almanya Cumhuriyeti), 
Mr. J. Dedieu (Fransa), 
Mr. P. Juhl - Christensen (Danimarka) ve 
Mr. A. Patterson (ingiltere ve Şimalî irlanda Müşterek Kırallıkları), 

( S. Sayısı : 160 )î 



— 15 — 
5. Konferans sekiz celse; Tahrir Komitesi de üç celse akdetmişti t: 
6. Konferans Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından tevdi edilen tasarıyı çalışma usulüne 

mütaallik talimatname olarak kabul etmiştir. (Vesika CÎSSTOS 3 .6 .1956) . 
7. Konferans, yukarda bahsi geçen İhzari Toplantının son celsesinde muhalif rey bulunmaksı

zın tasvibedilmiş olan, milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine müte
dair Avrupa Sözleşmesi tasarısını müzakerelere esas olarak almayı kabul etmiştir. (Vesika 
ClSST/D. 45.1955 2. revizyon). 

8. Sözleşmenin esasını teşkil edecek prensipler daha önce İhzari Toplantının çalışmalarında 
incelenmiş olduğundan Konferans bu kere yeniden bir umumi müzakere açılmasını faydalı gör
memiş, doğrudan doğruya maddelerin ve münferit tadillerin tetkikına geçmiştir. 

Her türlü tadilât ve sarih tekliflere mütedair alman kararlar, metni Konferansın toplantıların
da tasvibedilmiş bulunan «Karar zabıtları» adlı hususi vesikada münderiçtir. 

9. Konferans, 1 nci maddenin (c) fıkrası metnini kabul etmek suretiyle, mevzuttbahis fıkrada 
zikredilen rizklerin (kolların), diğer rizkler (kollar) gibi, ayın rejimin bir parçasını teşkil etmesi 
halinde, işbu rejime mütaallik mevzuatın kül halinde tatbik edilmesi lâzımgeldiğini tebarüz et
tirmiştir. 

10. Konferans, Sözleşmenin sadece Âkıd Taraflardan birinin tebaası bulunan veya tâbiiyetsiz işçi
lere tatbik edilmesini istihadf eden bir tadil teklifini tetkik etmiştir. Bu tadil teklifinin esbabı mu-
cibesini, mütaaddit iki ve çok taraflı Sözleşmenin sadece Âkıd Tarafların tebaasına ve tâbiiyetsizlere 
tatbik edildiği, aynı prensiplerin bu Sözleşmede de tatbik edilmesinin şayanı arzu olacağı fikri teşkil 
ediyordu. Bundan başka şümulü kısa vadeli yardımlarla mahdudolan işbu Sözleşmeye bütün işçile
rin ithali, ilgili Âkıd Taraflarla Umumi Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdetmemiş olan memleket işçile
rinin mevzuubahsolduğu hallerde birtakım nazik meseleler ortaya çıkabilirdi. Bununla beraber Kon
ferans, Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçiler arasında milliyetleri bakımından bir tefrik 
yapmanın pratikte çok zor olacağı hususunu takdir ettiğinden bu tadil teklifi geri alınmıştır. 

11. Konferans, 1 nci maddenin (h) fıkrasında zikredilen «kendi hesabına» tâbirinin, Sözleşme
nin, kendi imalâtını veya mallarını kendi vasıtaları ile nakleden bir teşebbüsün istihdam ettiği işçilere 
de tatbik edileceği mânasına geldiğini teyidetmiştir. 

12. Konferans, Sözleşmenin demiryolu nakliyat işçilerine tatbik edilip edilmiyeceği hususunu tet
kik etmiştir. Bu tetkik neticesinde demiryolu işçilerinin ekseriya memurlarla aynı veya benzeri re
jime tâbi oldukları, bundan başka memleket dışında sık sık iş almadıkları esbabı mucibesi ile bu iş
çilerin Sözleşmenin şümulü dışında bırakılmasının uygun olacağına işaret edilmiştir. Bununla bera
ber, hali hazır inkişafların milletlerarası trenlerde başka bir memleket ülkesinde hizmet ifa eden 
demiryolu işçilerinin çoğalmasına sebebolduğunıı YO fazla olarak yataklı vagon ve vagon restoranlar-. 
da çalışan personelden ancak istisnai bir kısmının memura benzediğini müşahede ettikten sonra 
Konferans bu sınıf işçilerin Sözleşmeden istifade ettirilmesine karar vermiştir. 

13. Konferans, Sözleşmenin aynı zamanda, bava nakliyatı uçuş personeline de tatbik edil
mesinin icabettiğini teyidetmiştir. 

14. Konferans, 1 nci maddenin (i) fıkrasında «aile efradı» tâbirini ikamet mahallindeki teşek
külün tâbi olduğu mevzuata göre tarif etmenin muvafık olup olmıyacağım mülâhaza etmiştir. 
Sözleşme sadece işçinin iç sularda sefer eden gemide kendisi ile birlikte bulunan ailesi efradını 
şümulüne aldığı için Konferans, tercihan salahiyetli teşekkülün tâbi olduğu mevzuatla derpiş edil
miş tarifi muhafaza etmeye karar vermiştir. 

15. Konferans, tasarısının aşağıdaki şekilde tanzim edilen 2 nci maddenin 3 ncü fıkrasını 
(Docüment) CİSST/D 45 (Rev. 2) hazfetmeye karar vermiştir. 

«Şayet iş veren kendi nakil vasıtalarını bizzat işletiyorsa ve şayet bu teşebbüsün Âkıd Taraf
lardan birinin ülkesi üzerinde bir merkezi yoksa sözü geçen nakil vasıtaları üstünde çalışan işçi
ler, iş verenin kanuni ikametgâhının bulunduğu ülkenin mevzuatına tâbi olur. Şayet iş verenin 
Âkıd Taraflardan birinin ülkesi üzerinde kanuni ikametgâhı yoksa işçiler iş verenin tâbiiyetinde 
bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatına tâbi olur.» 

( S. Sayısı: 160 )i 
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Konferans, iç sulardaki nakliyatta ve karayolu nakliyatı ilö meşgul kendi nam ve hesabına ça

lışan küçük teşebbüslerde böyle bir sureti hallin yerinde olduğunu kabul etmekle beraber, 2 nei 
maddenin 5 nci fıkrası hükmünün, bu gibi hallerin salahiyetli makamlar arasında doğrudan doğ
ruya anlaşmalarla tanzimi için kâfi olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

16. Konferans, hastalık ve analık sigortası yardımları hakkını ihraz ve muhafaza bakımından 
sigortalılık müddetlerinin birbirine eklenmesini derpiş eden tadili kabul etmemiştir. Konferans 
böyle bir tadilin Sözleşmenin çerçevesini aşacağı kanaatine varmıştır. Zira Sözleşme bir mevzu
attan diğerine geçişi değil sadece bağlı bulunulan memleket dışında yardımlar yapılmasını istihdaf 
etmektedir. 

17. Konferans, 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasını kabul etmekle,, bu hükmün 18 nei madde hük
münü ihlâl etmediğini belirtmiştir. Meselâ 18 nei maddeden istifade edebilen bir işçi, tâbi olduğu 
mevzuat müsait ise, ikamet mahallindeki teşekkül tarafından yapılan ayni yardımları kabul edip 
etmemekte serbesttir. 

18. Konferans, 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasındaki «hizmetin ifa tarzı» mefhumunun, bir teşek
kül tarafından sigortalı şahıslara tatbik edilen tıbbi bakım tarifelerinin diğer bir memleketin te
şekkülüne bağlı işçilere de mecburen tatbik edileceği mânasına gelip gelmediğini tetkik etmiştir. 
Konferans, bu prensibin tatbikinin müşkülât doğuracağını kabul etmekle beraber «hizmetin ifa tar
zı» tâbirinden evvel «imkân nispetinde» ibaresini koymayı istihdaf eden bir tadili, yabancı işçiler 
için hususi tarifeler tatbikma imkân veren bir tefsirden kaçınmak maksadiyle, kabul etmemiştir. 
Konferans, işbu Sözleşmenin şümulüne giren yabancı işçilere tatbik edilecek tarifelerin bu yardım
ları temin eden teşekkülün sigortalılarına tatbik edilen tarifelerle aynı olmasını tavsiye etmiştir. 

19. Konferans, 3 ncü maddenin 2 nei fıkrasına atıfta bulunan 4 ncü maddenin 2 nei fıkrası ile 
ilgili olarak, iş kazası halinde, «müstaceldi lüzumlu bulunan» ayni yardımların, yalnız ilk yardım
ları değil, aynı zamanda kazazedenin durumunun icabettiği bütün diğer normal ayni yardımları da 
ihtiva ettiğini tebarüz ettirmiştir. 

20. Konferans, 7 nci maddenin yalnız alelade bir hastalık neticesi vukubıüan ölüm halinde yapı
lacak yardımlara değil, fakat aynı zamanda bir meslek hastalığı veya iş kazası dolayısiyle vâki olan 
ölüm halinde yapılacak yardımlara da taallûk ettiğini belirtmiştir. 

21. Konferans, Hükümet temsilcileri tarafından imzalanmış Nihai Vesikayı ve Reis tarafından 
imza edilip Nihai Vesikaya ekli bulunan Sözleşme metnini müttefikan kabul etmiştir. 

Cenevre, 9 Temmuz 1956 
L. Watillon, A. Sar er, 

Reis Raportör 

( S . Bayisi t 1 6 0 | 
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MİLLETLERARASI NAKLİYAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİNE 
MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİ TETKİKLE VAZİFELİ HÜKÜMETLERARASI 

KONFERANS TARAFINDAN KABUL EDİLEN NİHAİ VESİKA 

(Cenevre, 3 - 9 Temmuz 1956) 

ya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri de muşahil 
3. Konferans, milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosy, 

1. Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliğine mütedair Avrupa Söz-
leşmesi tasarısını tetkik ile vazifeli Hükümetlerarası Konferans, sözü geçen Sözleşmenin nihai şek
lini teslbit etmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü tarafından Cenevre'de top
lantıya çağrılmıştır. 7 - 13 Aralık 1955 tarihleri arasında yapılan ihzari toplantıda bir Sözleşme 
tasarısı müzakere ve tasvibedilmiş idi. 

2. Hükümetlerarası Konferans 3 - 9 Temmuz 1956 da Cenevre'de toplanmıştır. Bu toplantıda 
şu memleketlerin (hükümetleri temsil edilmiştir: Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya, Bel
çika, Danimarka, ispanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemfburg, Norveç, Holânda, Polonya, Bü
yük Britanya ve Şimalî - irlanda Müşterek Kıralliklarfı, isveç, isviçre ve Yugoslavya, Çekoslovak-

muşahitleri ile temsil olunmuştur. 
sosyal güvenliğine mütedair Av

rupa Sözleşmesini nihai olara'k 9 Temmuz 1956 da ka'bul etmiştir. Metni Hükümetlerarası Konre-
ran'sın Reisi tarafından imzalanmış olan bu Sözleşme işbu nilhai vesikaya eklidir. 

4. Konferans, bir de rapor ka'bul etmiştir. Metni Hükümetlerarası Konferansın Reisi ve Ra
portörü tarafından imzalanmış bulunan bu rapor nihai vesikaya eklidir. 

5. Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının âzası bulunan Avrupa devletlerinin imza ve 
tasdikına ve Sözleşmenin. '20 nci maddesinde gösterilen şartlar altında diğer 'her hangi bir Avrupa 
devletinin iltihakına açıktır. Konferans, Sözleşmenin 1 Kasım 1956 dan önce ilgili 'hükümetlerin 
tam salahiyetli mümessilleri tarafından Cenevre'de imzalanması ve Sözleşmede derpiş edilen şart
lar altında en kısa zamanda tasdik edilmesi arzusunu izhar etmiştir. 

Yukardaki hususları tasdik zımnında, aşağıda imzası bulunan mümessiller hu nihai vesikayı 
imza etmişlerdir. 

ingilizce ve Fransızca aslı tek bir nüsha olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdü
rüne tevdi edilecek ve aslına uygun birer sureti Konferansta temsil edilmiş bulunan hükümetlere 
gönderilecek olan bu metin 9 Temmuz 1956 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Almanya Federal Cumhuriyeti adına 
Avusturya adına 
Belçika adına 
Danimarka1 adına 
İspanya adına 
Fransa adına 
irlanda adına, 
italya adına 
Lüksemlburg adına 
Norveç adına 
Holânda adına 
Polonya adına 
Büyük Britanya ve Şimalî - Trlanda Müşterek 
Kırallıkları adına 
İsveç adına 
İsviçre adına. 
Yugoslavya adına 

V. BORRIES 
Dr. IIUBİNGEK 
L. WATİLLON 
P. JUHL - CHRISTENSEN 
MANUEL AMBLES 
RENE APPEL 
F. HYNES 
OARLO CARLONI 
A. KAYSER 
Per RAMHOLT 
VAN DE VEN 
JURKITCWIOZ 

A. PATTERSON 
R. FAUGERT 
SAXER 
S. POFOVIO 
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