
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE EK 
SÖZLEŞME 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve İsviçre Federal Konseyi 
Türkiye, .ile İsviçre arasındaki 1 Mayıs 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesini (aşağıda «Sözleşme» ola

rak adlandırılmıştır) tamam>l̂ ^^ arzu ederek, anılan Sözleşmeye ek bir Sözleşme düzenlemeyi kararlaştır
mışlar ve bu maksatla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bern BüyükielÇüsi Prof. Dr. A. Suat Blge'yi; 

İsviçre Federal Konseyi 
Sosyal Sigortalar Federal Ofisi Müdür Yardımcısı Hans Wolf'u tam yetkili temsilcileri olarak tayin etmiş

lerdir. 
Temsilciler usulü dairesinde tanzim edilmiş bulunan yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki husus

larda muta/bık kalmışlardır: 

Madde : 1 

İL Sözleşmenin 1 nci maddesinin 1 nci paragrafının A) hanesine - aşağıdaki ibareleri kapsayan c) ve d) 
• harfleri 'ilave edilmiştir : 

>«c) .Serbest çalışanların sosyal sigortalarına ilişkin mevzuata, 
d) (Bankalar, ticaret ve sânayi odaları, sigorta şirketleri ve borsalar emekli sandıklarına ilişkin mev

zuata,»; 

2w (Sözleşmenin 10 ncu maddesinden) Sonra, metni aşağıda yazılı bulunan bir 10 (a) maddesi ilave olunmuş 
tur : 

«1. Türk vatandaşlar*, Sözleşmenin 8 nci ve 12 nci maddelerine rağmen, İsviçre yaşlılık ölüm sigorta
larına kendileri içim yatırılmış olan primleri Türk sigortalarına transferini, İsiviçre yaşlılık, malûllük ve ölüm 
sigortaları yardımlarından henüz hiç yararlanmamış olmaları ve Türkiye'de veya bir üçüncü ülkede yerleş
mek üzere İsviçre'den ayrılmış bulunmaları koşulu ile, talep edebilirler. İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortasına 
ilkti eş için prim yatırılmış'sa, eşler kendileri için yatırılan primlerin transferini münferit olarak isteyebilirler. 
Ancak yalnız kadın eşin primleri transfer olunmuşsa, erkek eş, ancak, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasına 
ilişkin basit bir gelirden yararlanır. 

2. Birinci paragrafın uygulanmasında, Türk sigortalarına primleri transfer olunmuş Türk vatandaşları 
ve bunların hak sahipleri, söz konusu primlerin transferi nedeniyle, İsviçre yaşlılık, malullük ve ölüm sigor
tasından artık hiç bir hak iddiasında bulunmazlar. 

3J 'Primler Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumuna transfer olunur ve bu kuruım primleri Türk mevzuatına 
göre yetkili sigorta kuruluşuna intikal ettirir. Bu primler ve bu primlere ilişkin süreler, bir Türk aylığına hak 
kazanmada ve bu aylığın hesabında, Türk primlerine ve sürelerine muadil sayılır. Transfer olunan primler
den Türk emeklilik sigortası çerçevesinde sigortalı veya halk sahibi yararına hiç bir menfaat sağlanmıyorsa 
anılan yetkili kuruluş tran'fer edilmiş olan primleri ilgili kimselere öder.» 

3.1 Sözleşmenin 12 nci maddesinin 4 ncu paragrafı kaldırılmıştır. 

4. (Sözleşmenin 24 mcü maddesinin birinci paragra fi şöyle olmuştur : 
«1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, «yetkili makam» deyimi, 
Türkiye 'baklanından: 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve herbiri kendilerini ilgilendiren hususlarda Sözleşmenin 1 nci maddesinin bi
rindi paragrafının A) harfinde belirtilen mevzuatların uygulanmasiyle görevli bakanlıklar; 

İsviçre bakımından: 
Sosyal Sigortalar Federal Ofisi» 

anlamına gelir. 

Milli' Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 11)' 


