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AÇIKLAMA 

Çalışma ve Sosyal Gtlvenlije ilişkin tOm ILO ve Avrupa Konseyi Sözleşmeleri 
derlerneye alınmıştır. 

UluslaNrası Çalışma Orauıo Stattıstıne, yapılan delişiklikler de maddeler arasına 
yerleştirilmek suretiyle, yer verilmiştir. 

ILO Slzlepnelerinin, ne adla anılacatı, sözleşmenin sayısmm ne oldup, OrgOtlln 
hangi toplantı dOneminde kabul edildilini gösterir tlç ayrı tablo tanzim edilmiştir. 

Sözleşmelerin örgOtçe kabul tarihi ile, onayını uygun 'bulan Kanun ve Bakanlar 
K~u 'nmı onaya ilişkin Karar tarihleri arasmda geçen sUreleri saptayarak, 
hazırlanan 4 Mukayese Tablosu 244 sayılı Kanunun kabulUnden sonra onaylanan 
sözleşmelerin baştarafmda (949-1/949-12) sayfalara konulmuştur. 

ILO Sözleşmeleri tetkik edilirken, 
tki hususa dikkat edilmetidir. 

1-980 inci sayfada ı ı 6 sayılı Sözleşmenin hOldlmlerine göre yapılan 
delifikliklerin takibi bakmıuıdan, 

İLK oruztıd TOPLANTI DÖNEMİNDE kabul edilmiş sözleşmelerin, 
kolaylıkla bulunabilmesi, yukanda işaret edilen ilk tlç ayrı tabloya mOracaatla 
momlcOn olacaktır. 

2--879 sayfada yer verilen 80 sayılı Sözleşmenin htlktımleri çerçevesinde 
0rg0t0n İLK YİRM1BEŞ TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN Sözleşmelerin neler 
oldutunu kolaylıkla bulunabilmesi için de aynı şekilde yukandaki Oç ayrı tabloya 
mtıracaat edilmesi gerekir. 

Saygılarımla, mehmet alezambak 
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NUMARALARI 
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FİIIRİST 

OcfJNcO TERTİP IWSDJR'PA YAYlNLANAN J(ANYNLAR 
Kitaptaki Metnin Alandılı 
Sıra No. Kanun No. ve BatiJiı Dasturda CUt ve Sayfa Namanları s.no 

90 3229NoKanun K.Ta.: 9.06.1937 Dstr. C. :18 s.l293 
MADEN OCAKLARlNDA YERAL Tl IŞLERlNDE KADlNLARlN 
ÇALlŞTIRlLMAMASI HAKKINDAKt MILLETLERARASI MUKA VELEYE 
ILTIHAKA DAlR KANtJN............................................................................................ 864 

91 4864 No Kanun, K. Ta. : 11.02.1946 Dstr. C. : 27 s. 946 
MESLEKI HAST ALlKLARlN T AZMINt HAKKINDAKI 42 NUMARALI 
MiLLETLERARASI SÖZLEŞME'YEKATILMA YA DAlR KANUN........................ 867 

91 486S No Kanun, K. Ta.: 11.02.1946 Dstr. C.: 27 s. 9SO 
SlNAI MüESSESELERDEHAFTA TATILI Y APlLMASI HAKKINDAKI 
14 NUMARALI MILLETLERARASI SÖZLEŞMEYEKATILMA YA 
DAlR KANUN.............................................................................................................. 871 

93 4866 No Kanun, K.Ta.: 11.02.1946 Dstr. C.: 27 s. 9S4 
ÜCRETLE IŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDAKI 
34 NUMARALI MiLLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMA YA 
DAİR KANUN............................................................................................................. 87S 

94 4907 No Kanun, K. Ta. : 27 .os .ı 946 Dstr. c. : 27 s.t ı 7S 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI STATÜSÜNDE 
Y APlLAN DEÖIŞIKUKLERIN ONANMASI HAKKINDA KANUN...................... 839 

95a. S17S No Kmun, K.Ta.: 09.02.1948 Dstr. C.: 29 s.778 
MiLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI STATÜSüNDE YAPILAN 
DEÖIŞIKLIKLERIN ONANMASI HAKKINDA KANUN.......................................... 840 

95f FILEDALFIYA BEY ANNEMESI........... ...................... ..................................... ............ 862 

96 S393 No Kanun, K.Ta.: 24.0S.l949 Dstr. C.: 30 s.IOS4 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATININ 1946 YILINDA MONTREAL 'DE 
AKDETTIOI 29 NCU TOPLANTISINDA KABUL EDILEN •• SON MADDELERIN 
DEÖIŞTİRİLMESI HAKKINDAKI 80 SA YILI SÖZLEŞME'NİN ONANMASI 
HAKKINDA KANUN.................................................................................................... 879 

97 S448 No Kanun, K.Ta.: 30.11.1949 Dstr. C.: 31 s. 106 
IŞ VE İŞÇI BULMA SERVISI KURULMASI HAKKINDAKI 88 SA YILI 
SÖZLEŞMENIN ONANMASINA DAIR KANUN...................................................... 883 

98 SS43 No Kanun, K.Ta.: 16.02.19SO Dstr. C.: 31 s. 822 

VI 

IŞSIZLiK HAKKINDAKil NUMARALI MILLETLERARASI SÖZLEŞMENIN 
ONANMASINA DAIR KANUN................................................................................... 890 



Kitaptaki Metnin Ahndıtı 
Sıra No. Kanun No. ve Baslılı Dflsturda Cilt ve Sayfa Numaralan s.no 

99 S690 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1950 Dstr. C.: 32 s. 277 
SANA Yİ VETICARETTE İŞ TEFTIŞI HAKKINDAKI 81 NUMARALI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA 
DAIR KANUN.............................................................................................................. 893 

100 5834 No Kanun, K.Ta.: 08.08.ı9Sl Dstr. C.: 32 s. 1916 
TEŞKİLA TLANMA VE KOLLEKTIF MÜZAKERE HAKKI PRENSIPLERININ 
UYGULANMASINA MÜTEALLİK 98 NUMARALI MILLETLERARASI 
ÇALIŞMA SÖZLEŞMESlNtN ONANMASI HAKKINDA KANUN........................... 903 

101 5835 No Kanun, K. Ta.: 08.08.ı9Sl Dstr. C.: 32 s. ı920 
ÜCRETLI IŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDAKİ96 NUMARALI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESI (1949 T ADILI) NIN 
ONANMASI HAKKINDA KANUN ............................................... ~............................. 907 

102 7292 No Kanun. K. Ta. ::25.05.1959 Dstr. C. : 40 s.l 136 
TRİMCI VE ATEŞÇt SlFATlYLA GEMİLERDE IŞE ALlNACAKLARlN ASGARI 
YAŞ HADDlNtN TESBITINE DAIR 15 SA YILI SÖZLEŞMENİN TASDIK 
EDİLMESI VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN................ 914 

103 7293 No Kanun, K.Ta. : 25.05.1959 Dstr. C. : 40 s. 1139 
DENIZ IŞLERINDE ÇALlŞTlRILACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ YAŞ 
HADDININ TESBITI HAKKINDA 58 SA YILI SÖZLEŞME VE BU 
SÖZLEŞMEYE KA T!LMAMIZA DAIR KANUN........................................................ 917 

DÖRDÜNC"0 TERTIP DOsTUR'DA YAYINJ..ANAN J(ANUNLAB 

104 109 No Kanun, K.Ta.: 24.10.1960 Dstr. C.: 1 s. 397 
ÜCRETIN KORUNMASI HAKKINDA 95 SA YILI MILLETLERARASI 
ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININT ASDil{INA VE BU SÖZLEŞMEYE 
KATILMAMlZA DAIR KANUN................................................................................. 920 

105 110 No Kanun, K.Ta.: 24.ıO.l960 Dstr. C.: 1 s. 405 
TARIM IŞÇILERININ DERNEK KURMA VE BIRLEŞME HAKLARINA 
MÜTEALLIK ı 1 SA YILI SÖZLEŞMENIN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE 
KATIL~ZA DAlR KANUN................................................................................. 927 

106 161 No Kanun, K.Ta. :14.12.ı960 Dstr. C.: ı s. 770 
BIR AMME MAKAMI T ARAFlNDAN Y APILAN_MUKA VELELERE KONACAK 
ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLIK 94 SA YILI SÖZLEŞMENİN T ASOIKI 
VE BU SÖZLEŞMEYE KA TILMAMIZA DAIR KANUN........................................... 939 

107 162 No Kanun, K.Ta.: 14.ı2.1960 Dstr. C.: ı s. 777 
CEBRI ÇALIŞTIRMANIN ILGASI HAKKINDAKI ı OS SA YILI SÖZLEŞMENİN 
TASDIKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMlZA DAIR KANUN................... 935 

VII 



Kitaptaki Metnin Atmdılı 
Sıp No. Kanun No. ve Ilafiiiı Diliturda CIIt ve Sayfa Numaraları s.no 

-ILODIŞI-
108 165 No Kanun, K.Ta. : 15.12.1960 Dstr. C. : 1 s. 797 

MILLETLERARASI NAKLİVA İŞLERİNDE ÇALIŞAN IŞÇILERİN SOSYAL 
GOVENLIÖlNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN T ASOIKI 
HAKKINDA KANUN.............................................................................................. 938 

BESINCI TERTİP llOsruR'QA YAYlNLANAN J(ANUNLAR 
-ILODIŞI-

109 SS2 No Kanun, K.Ta.: 09.03.ı96S Dstr. C.: 4 s. 9ı6 
SOSYAL GÜVENLIK RE.JİMLER.I AVRUPA ARA ANLAŞMALARI VE 
BUNLARA EK PROTOKOLLERİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUOU HAKKINDA KANUN...................................................................... 9SO 

110(9S-b) 546 No Kanun, K.Ta. : ........... Dstr. C. : 4 s. 833 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ STATÜSÜNDE Y APlLAN 
DEÖlŞlKLIKLER Y APlLMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR 
KANUN 
(Not: Teşkilat Anayasasında Yapılan Delişiklik Sl7S Sayılı ( 9S b) Kanunla 

Onaylanan StatO içine alınmıştır.) 

110+1(9Se)809 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 326 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATININ STATOSONI>E Y APlLAN 
BAZI DEOIŞIKLlKLERlN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN 
(Not : Teşkilat AnayasasındaYapılan Dejişiklik S ı 1S Sayılı ( 9S b) Kanunla 

Onaylanan StatO içine alınmıştır.) 

111 810 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 334 
ÜCRET EŞITLIÖI HAKKINDA 100 SA YILI MILLETLERARASI ÇALIŞMA 
SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR 
KANUN................................................................................................................. 970 

lll 811 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 338 
İŞ VE MESLEK BAKIMINDANA YIRIM HAKKINDA 11 ı SA YILI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SOZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 975 

113 862 No Kanun, K.Ta.: 04.05.1967 Dstr. C.: 612 s. ı909 
MILLETLERARAl ÇALIŞMA TEŞKİLATI GENEL KONFERANSININ 45 lNCl 
TOPLANTI DÖNEMI SIRASINDA KABUL EDİLEN 1 16 SA YILI SÖZLEŞMENİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN........................... 980 

114 872 No Kanun, K.Ta.: 23.05.ı967 Dstr. C.: 612 s. 2092 

VIII 

MAKINALARDAN KORUMALARLA İLGİLİ ı 19 SA YILI MiLLETLERARASI 
ÇALIŞMA SöZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 984 



Kitaptaki Metain Alandalı 
Sap Ns· Kanun No. ve Ilafiiiı DOsturda CUt ve Sayfa Numaralan s.no 

llS 1033 No Kanun, K.Ta. : 07.03.1968 Dstr. C. :7/2 s. 1847 
IŞÇILERİN IYONİZAN RADY ASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 
llS SA YILI MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ........................................... ~················· 991 

116 ı 168 No Kanun, K. Ta. : 30.04.1969 Dstr. C. : 812 s. 1989 
TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBITI USULLERI HAKKINDA 99 SA YILI 
MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 997 

117 1451 No Kanun, K.Ta. : 29.07.1971 Dstr. C. : 1013 s. 2984 
SOSYAL OOVENLlöiN ·ASGARİ NORMLARI HAKKINDAKI SÖZLEŞMENIN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN........................ 1002 

118 1453 No Kanun, K.Ta. : 29.07.1971 Dstr. C. : 10/3 s. 2985 
VAT ANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KIMSELERESOSYAL 
GÜVENLIK KONUSUNDA EŞIT MUAMELE Y APlLMASI HAKKINDAKI 
SÖZLEŞMENIN QNA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN............................................................................................................ 1030 

119 1635 No Kanun, R.O.: 7/12/1972 S. 14384 
TEK IŞÇININ TAŞIY ABILECEÖI VOKON EN ÇOK AÖIRLIÖI HAKKINDA 
127 SA YILI MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1037 

120 1769No Kanun, K.Ta.: 25.06.1973 Dstr. C.: 1212 s. 2532 
ASGARI ÜCRET TESBIT USULLERlNtN IHDASI HAKKINDA 26 SA YILI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 1041 

-ILODIŞI-
121 1973 No Kanun, K. Ta. : 16.03.1976 Dstr. C. : IS/2 s. 2747 

AVRUPASOSYAL VE TIBBI Y ARDlM SÖZLEŞMESI VE PROTOKOLüNÜN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN .......................... 1045 

-ILODIŞI-

112 2023 No Kanun, K.Ta.: 12.07.1976 Dstr. C.: IS/2 s.l260 
AVRUPASOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1055 

122.1(9Sd) 2024 No Kanun, K. Ta. : 13.07.1976 Dstr. C. : 15/2 s. 3261 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA ÖROÜTO ANAYASASIT ADIL BELGESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNÖUNA DAIR KANUN 
( Not : Sıra 9S a da S 11S sayılı Kanunla onaylanmış Statü metni içine 

alınmıştır.] 
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Kitaptaki Metnin Alandılı 
Sıra No. Kanun No. ve Başiitı DOsturda Cilt ve Sayfa Numaraları s.no 

123 

124 

2027 No Kanun, K Ta. 09 ı ı ı976 Dstr C ı6 s 3 
ISTIHDAM POLITIKASI lLE İLGİLİ ı22 SA YILI SÖZLEŞMENIN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

- ILODIŞI-
2ı7o No Kanun, K Ta. 2ı 09 ı978 Dstr c 17 s 83 
AVRUPASOSYAL GÜVENLİK KOD'UNUN ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

- ILO DIŞI-
125 2257 No Kanun, K Ta 25 ı2 ı979 Dstr C ı9 s 12 

GöÇMEN İŞÇINİN HUKUKI ST ATOSONE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESININ 

1137 

114ı 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN ı ı 79 

126 2878 No Kanun, K Ta 16 08 1983 Dstr C 22 s SSO 
ÇOCUKLARlN VE GENÇLERIN SANAYIDE İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ 
YÖNüNDEN SAÖLIK MUAYENESINE TABI TUTULMALARI HAKKINDA 
77 SA YILI MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

ll7(95e) 3474 No Kanun, K Ta 28 091988 Dstr C 28 s 9 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI ANA Y ASASlNDA Y APlLAN 
DEÖIŞlKLlKLERIN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN 
( Not : Sıra 95 a da S 175 sayılı Kanunla onaylanmış Statü metnı ıçme 

alınmıştır ) 
- ILO DIŞI 

128 3581 No Kanun, K Ta 16 06 1989 Dstr C 28 s 357 
AVRUPASOSYAL ŞARTI'NIN ONAYLANMASlNIN UYGUN 

119ı 

BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ı ı 98 

129 3729 No Kanun, K Ta 08 OS 1991 Dstr C 30 s ı42 
YERAL Tl MADENLERINDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA 
123 SA YILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 1219 

130 3845 No Kanun, R G Ta ı ı 12 1992 Mükerrer S 21432 
İŞLETMELERDE İŞÇI TEMSİLCİLERININ KORUNMASI VE ONLARA 
SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 135 SA YILI SÖZLEŞMENIN 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA İLİŞKİN KANUN ı2ıs 

131 3847 No Kanun, R G Ta ll 12 1992 Mükerrer S 21432 

X 

SENDIKA ÖZGÜRLOGONE VE ÖRGUTLENME HAKKININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞMENİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ı222 



MetaiD Alındılı Kitaptaki 
Sara No. 
S. DO 

Kanun No. ve Başiıiı Dilturda Cllt ve Sayfa Numaralan 

132 3848 No Kanun, R.G. Ta. :11.12.1992 MOkarcr S. 21432 
KAMU HlZMETlNDE ÖRGüTLENME HAKKilNIN KORUNMASINA VE 
İSTİHDAM KOŞULLAR.tNIN BELİRLENMESI YÖNTEMLERINE tUŞKIN 
ISI SAYU.J SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASlNINUYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIR KANUN......................................................................................................... 1228 

133 3849 No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
SANAYI IŞYERLERINE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİYAŞ SINIRINI 
BELİRLEYEN S9 SAYlll ULUSLARARASI ÇALIŞMA S0ZLEŞMESİN1N 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................... 1233 

134 38SO No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
INSAN KAYNAKLARININ DEÖERLENDIRJLMESINDE MESLEKI EÖITtM 

VE YÖNLENDIRMENİN YERİ HAKKINDA 142 SAYIU ULUSLARARASI 
SÖZlEŞMENİN ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIR KANtJN...................................................................................................... 1239 

135 38Sl No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ 
GELİŞ11RİLMESİNDE ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SAYILI 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASlNIN 
UYOt.JN' BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1243 

136 3999 No Kanun, R.G. Ta. :18.06.1994 S. 21964 
HtZMET tLIŞidSINE İŞVEREN T ARAFlNDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA 
1S8 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMA8ININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAİR KANlJN............................................................................................................. 1247 

137 4333 No Kanun, R.G. Ta. :27.01.1998 S. 23243 
CEBRIVEYA MECBURI ÇALIŞTIRMA HAKKINDA 29 SAYIU 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR 
JCAlln..JN'...................................................................................................................... 1253- ı 

138 4334 No Kan1Dl, R.G. Ta. :27.01.1998 S. 23243 
İSTİliDAMA KABULDE ASGARİ Y AŞA İLİŞKİN 138 SAYILI SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN ............... t253-10 
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ILO-ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGtlTC TARAFINDAN KABUL 
EDiLEN VE TARAnMJZDAN ONAYLANAN SÖZLEŞMELER 

TABLOt 
SÖZLEŞME' 
NİN CILIDE KANUN 

.MX.W_ SIRA ŞATISI 
2 ___ 98 
ll lOS 
14 92 
H 102 
26 120 
34 93 
42 91 
45 90 
sa ıo3 
59 133 

77 ____ 126 
80 96 
81 99 __ 
87 131 
18 97 

94 ____ 106 
96 101 
98 100 
99 116 
100 lll 
95 104 

102 ___ 117 
105 107 
lll 112 
112 123 
115 115 
116 113 
118 118 
119 114 

123 ___ 129 
127 ı 19 
135 130 
142 134 
144 135 
ısı 132 
158 136 
29 137 
138 138 

KANtlNNO VE 
,,43 

110 
4865 
1292 
1769 
4866 
4164 
3229 
7293 
3149 

2178 
S993 
S690 
3147 
S448 

161_ 
SI3S 
S834 
1168 
110 
109 

1451 
162 
811 
2027 
1033 
862 
1453 
872 

3729 
1635 
3845 
3850 
3851 
3848 
3999_ 
4333 
4334_ 

KAQUL IARIHf KATILMA/ONAY- s. NO 
16.02.1950 883 
24.10.1960 KATILMA 927 
11.02.1946 __ KATILMA 871 
25.05.1959 __ KATILMA 914 
25.06.1973 1041 
11.02.1946 KATILMA 875 
11.02.1946 KATILMA 867 
09.06.1937 KATILMA 864 
25.05.1959 KATILMA 917 
26.11.1992 1233 

16.03.1983 
24.05.1949 
13.12.1950 
25.11.1992 
30.11.1949 

14.12.1960 
08.08.1951 
08.08.1951 
30.04.1969 
13.12.1966 
24.10.1960 

29.07.1971 
14.12.1960 
13.12.1966 
09.11.1976 
07.03.1968 
04.05.1967 
29.07.1971 
23.03.1967 

08.05.1991 
30.11.1972 
25.11.1992 
26.11.1992 
26.11.1992 
25.11.1992 
09.06.1994 
23.01.1998 
23.01.1998 

1191 
879 
893 

1222 
883 

KATILMA 929 
907 
903 
997 
970 

KATILMA 920 

1002 
KATILMA 935 

975 
1137 
991 
980 

1030 
984 

1219 
1037 
1218 
1239 
1243 
1228 
1247 
1253-1 
1253-10 

FİLADELFİYA BErANNAMEŞİ ; 9 ŞUBAT 1948 IARİHLİ VE 5175 SAYILI KANUNLA 
ONAYLANAN "MILLETLERARASI ÇALIŞMA IEŞKİLATI SI AIÜSÜNDE Y APlLAN 
DEÖIŞtıcLlöE İLİŞKİN', METNİN 40 NCI MADDESİ SONUNA KONULAN EK'IEDİR. 
{bknz. 95 f] 

XII 



ILO. SÖZLEŞMELERiN NE ADLA ANILACA~I 

SÖZLESMENİN SAYJŞI 
2 SAYILI 
ll 

ı4 
ıs 

26 

34 
K) 

4S 

S8 

S9 " 

77 

80 

81 
87 

88 

94 

9S 

96 

98 

99 

100 
102 

lOS 

lll 
112 

llS 

118 

119 

TABLO D 
~E AQLA TANJMLANQffil 
\\' AŞINGTON ı 9ı 9 
<l'ARIMDA) DERNEK KURMA HAKKlNA MOTEALLİK ı92ı 
SöZLEŞMESI 

AOLANDIRMA VERILMEMIŞ 
TltlMCt VE ATEŞÇİLERIN ASGARI YAŞ HADDINE DAİR ı 92ı 
TARtHl SÖZLEŞME ADlNI ALACAK 
AsoARI ÜCRET TESBIT USULLERilHDASINA DAIR ı928 
SözLEŞMESI ADlNI ALACAK 
AOLANDIRILMA VERILMEMIŞ 
·YEsLEX} HAS7ALJX1AR SI>2LBŞMES} {MVADDEL) J~.:H 
ÜNV ANINI ALACAK 
VBRAL TilŞLERI MUKA VELESl "KADlNLAR" ı93S ADlYLA 
J\NıLACAK 
llENIZ IŞLERİNDE ÇALlŞTlRILACAKLARlN ASGARI YAŞ 
1-W>DINE DAİR 1936 (MUADDEL) SÖZLEŞME ADlNI ALACAK 
ı 937 T ARİHLI ASGARI YAŞ (SANA YI) SÖZLEŞMESl ADI 
'~ERILECEK 
GENÇLERIN SANA YlDE SAÖLIK MUAYENESINE 
'tunJLMALARINA DAİR ı946 SÖZLEŞMESI ŞEKLİNDE 
-\DLANDIRILACAK 
~ON MADDELERIN DEÖIŞTIRILMESİNE AlT ı946 SÖZLEŞMESI 
-\DINI T AŞIY ACAK 
Iş TEFTIŞI HAKKINDA ı 947 SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞIY ACAK 
~ENDIKA ÖZGÜRLÜÖONE VE ÖRGüTLENME HAKKININ 
lcORUNMASINA İLİŞKİN 1948 SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞlYACAK 
Iş VE IŞÇI BULMA SERVISI HAKKINDA ı948 SÖZLEŞMESI 
-\DINI T AŞIY ACAK 
<;ALlŞMA ŞARTLARINA (AMME MUKA VELELERI) DAİR 
l949 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞIY ACAK 
()cRETlN KORUNMASI HAKKINDA ı949 SÖZLEŞMESI ADlNI 
'tAŞlYACAK 
0CRETLI IŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA ı949 MUADDEL 
SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 
'rEŞidLATLANMA VE KOLEKTIF MÜZAKERE HAKKlNA 
bAlR 1949 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 
'r ARIMDA ASGARI ÜCRET TESBITI USULLERI HAKKINDA 
19S ı SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞlYACAK 
BŞIT ÜCRETE DAİR ı 9S ı SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞIY ACAK 
l9S2 SOSYAL GÜVENLİK (ASGARI NORMLAR) SÖZLEŞMESI 
OLARAK ADLANDIRILACAK 
CEBRI ÇALIŞTIRMANIN ILGASI HAKKINDA ı 9S1 SÖZLEŞMESI 
ADlNI ALACAK 
~ YIRIM (IŞ VE MESLEK SÖZLEŞMESI ı 9S8)ADINI TAŞIY ACAK 
lsTIHDAM POLITIKASI 1964 SÖZLEŞMESI ŞEKLINDE 
ADLANDIRILlCAK 
AADYASYONLARA KARŞI KORUMAYA DAIR ı960 
SÖZLEŞMESI OLARAK ADLANDIRILACAK 
"~ON MAl)OElERlN DEÖ}Ş7}RllMES}NB OA}R IMI 
~ÖZLEŞMESI OLARAK ANILACAK 
\962 SOSYAL GÜVENLİK EŞIT MUAMELE SÖZL~ŞMESI 
CJLARAK. ANILACAK 
~INALARlN GEREKLI KORUMA TERTIBATI ILETEÇHIZINE 
bAlR ı 963 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 

XIII 



sOy ININİN SAyısı NIAPLA TANIMLANJ)Iiı 

123 SAYISI 
127 .. 

Ul •• 

29 .. 

138 .. 

196S T ARlilLl ASOARİ YAŞ (YERALTI ÇALIŞMASI) ADI VERİLECEK 
AZAMI A<lDWK HAKKINDA 1967 SOZLEŞMESl ŞEKIJNDE 
ADLANDWLAÇAK 
tşçt TEMBlLClLERl HAKKINDA SÖZLEŞME OLARAK 
AD LANDialLACAK 
İNSAN KAYNAKLARININ OELlş'I1RtLMEst 1975 ADIYLA 
ANILACAK 
OCLO DANIŞMA (ULUSLAilARASI ÇAIJŞMA STANDARTLARI) 
SÖZLEŞMBSl 1976 OLARAK ADLANDIRILACAK 
1971 TARIHU "KAMU KESIMINDE ÇAUŞMA IUŞKlLERl 
SÖZLEŞMESI "ADlNI TAŞIY ACAK 
HIZMET tı.tşKlSINE SON VERİLMESI HAKKINDA SÖZLEŞME 
1982 OLARAK ADLANDIIULACAK 

CEBRI VEYA MECBURİ ÇAIJŞTIRMA 1930 SÖZLEŞMESI OLARAK 
ADLANDIRILACAKTIR.. 
ts11HDAMAKABULDE ASGARI y AŞA tUşKİN 1973 SÖZLEŞMESI 
OLARAK ADLANDIRJLACAKTIR. 

Net : 86zlepelerm Kanwı SaralamaaJrıdW Y Iri İçin Tablo I' e Babuz. 
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ILO SÖZLEŞMELErdNİN, ÖRGCTtiN HANGi DÖNEMİNDE KABUL 
EDILDil;t 

SÖZLESMENİN SAYISI 
2 
ll 
14 
ıs 

26 
34 

77 
80 
81 
87 
88 
94 
9S 
96 

98 
99 
100 
102 
lOS 
lll 
112 
llS 
116 
llS 
119 

123 
127 
13S 
142 
144 
ısı 

ıs s 
29 

138 

ftLADELFlYA BEXANNAME81 : 

TABLO m 
TOPLANTI DÖNEMİ 
WAŞINOTON 1919 
CENEVRE 3 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3 ONC'O TOPLANTISI 
CENEVRE ı 1 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 1 7İNCİ TOPLANTISI 

CENEVRE ıstNet TOPLANTISI 
CENEVRE ı9 UNCU TOPLANTISI 
CENEVRE 22 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 23 ONCO TOPLANTISI 

MONfREAL 29 UNCUTOPLANTISI 
29 UNCU TOPLANTI 
CENEVRE 30 UNCU TOPLANTISI 
OTUZBIRINet TOPLANTI 
SAN FRANSISKO 31 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 

SANFRANSİSKO 32 NCİ TOPLANTI 
CENEVRE 34 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 34 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3S İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 40 INCI TOPLANTISI 
CENEVRE 42İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 48 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 44 ONcO TOPLANTISI 
4S INCI TOPLANTI DÖNEMİ 
CENEVRE 46 NCI TOPLANTISI 
CENEVRE 47 NCİ TOPLANTISI 

CENEVRE 49 UNCU TOPLANTISI 
CENEVRE S 1 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 56 NCI TOPLANTISI 
CENEVRE 60 INCI TOPLANTISI 
CENEVRE 61İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 64 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 68 İNCİ TOPLANTISI 
·cENEVRE 14 ONC'O TOPLANTISI 
CENEVRE SS NCİ OTURVM 

26 NCI TOPLANTI = FlLADELFlY A 10 MAYIS 1944 

N<ıt: SGzlCfiiiCicrin Kaaun Snlamaamdaki Yeri İçin Tablo l'e Ba1aıuz. 
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SÖZLEŞMELERiN ONAYINI UYGUN BULAN KANUN 
NUMARALARI 

KABUL SIRASINA GÖRE 
FİIIRİST 

OcfJNcO TERTİP lfOSDJR'PA YAYlNLANAN J(ANYNLAR 
Kitaptaki Metnin Alandılı 
Sıra No. Kanun No. ve BatiJiı Dasturda CUt ve Sayfa Namanları s.no 

90 3229NoKanun K.Ta.: 9.06.1937 Dstr. C. :18 s.l293 
MADEN OCAKLARlNDA YERAL Tl İŞLERİNDE KADlNLARlN 
ÇALlŞTIRlLMAMASI HAKKINDAKt MILLETLERARASI MUKA VELEYE 
ILTIHAKA DAlR KANtJN............................................................................................ 864 

91 4864 No Kanun, K. Ta. : 11.02.1946 Dstr. C. : 27 s. 946 
MESLEKI HAST ALlKLARlN T AZMINI HAKKINDAKI 42 NUMARALI 
MILLETLERARASI SÖZLEŞME'YEKATILMA YA DAlR KANUN........................ 867 

91 486S No Kanun, K. Ta.: 11.02.1946 Dstr. C.: 27 s. 9SO 
SlNAI MüESSESELERDEHAFTA TATILI Y APlLMASI HAKKINDAKI 
14 NUMARALI MILLETLERARASI SÖZLEŞMEYEKATILMA YA 
DAlR KANUN.............................................................................................................. 871 

93 4866 No Kanun, K.Ta.: 11.02.1946 Dstr. C.: 27 s. 9S4 
ÜCRETLE IŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDAKI 
34 NUMARALI MILLETLERARASI SÖZLEŞMEYE KATILMA YA 
DAİR KANUN............................................................................................................. 87S 

94 4907 No Kanun, K. Ta. : 27 .os .ı 946 Dstr. c. : 27 s.t ı 7S 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI STATÜSÜNDE 
Y APlLAN DEÖlŞtKLlKLERIN ONANMASI HAKKINDA KANUN...................... 839 

95a. S17S No Kmun, K.Ta.: 09.02.1948 Dstr. C.: 29 s.778 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI STATÜSüNDE YAPILAN 
DEÖIŞlKLIKLERIN ONANMASI HAKKINDA KANUN.......................................... 840 

95f FILEDALFIYA BEY ANNEMESI................................. ..................................... ............ 862 

96 S393 No Kanun, K.Ta.: 24.0S.l949 Dstr. C.: 30 s.IOS4 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATININ 1946 YILINDA MONTREAL 'DE 
AKDETTIOI 29 NCU TOPLANTISINDA KABUL EDILEN •• SON MADDELERIN 
DEÖIŞTİRİLMESI HAKKINDAKI 80 SA YILI SÖZLEŞME'NİN ONANMASI 
HAKKINDA KANUN.................................................................................................... 879 

97 S448 No Kanun, K.Ta.: 30.11.1949 Dstr. C.: 31 s. 106 
IŞ VE İŞÇI BULMA SERVİSI KURULMASI HAKKINDAKI 88 SA YILI 
SÖZLEŞMENIN ONANMASINA DAIR KANUN...................................................... 883 

98 SS43 No Kanun, K.Ta.: 16.02.19SO Dstr. C.: 31 s. 822 

VI 

IŞSIZLiK HAKKINDAKil NUMARALI MILLETLERARASI SÖZLEŞMENİN 
ONANMASINA DAIR KANUN................................................................................... 890 



Kitaptaki Metnin Ahndıtı 
Sıra No. Kanun No. ve Baslılı Dflsturda Cilt ve Sayfa Numaralan s.no 

99 S690 No Kanun, K.Ta.: 13.ı2.ı9SO Dstr. C.: 32 s. 277 
SANA Yİ VETICARETTE İŞ TEFTIŞI HAKKINDAKI 8ı NUMARALI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONANMASINA 
DAIR KANUN.............................................................................................................. 893 

100 5834 No Kanun, K.Ta.: 08.08.1951 Dstr. C.: 32 s. 19ı6 
TEŞKİLA TLANMA VE KOLLEKTIF MÜZAKERE HAKKI PRENSIPLERININ 
UYGULANMASINA MÜTEALLİK 98 NUMARALI MILLETLERARASI 
ÇALIŞMA SÖZLEŞMESlNtN ONANMASI HAKKINDA KANUN........................... 903 

101 5835 No Kanun, K. Ta.: 08.08.19Sı Dstr. C.: 32 s. 1920 
ÜCRETLI IŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDAKİ96 NUMARALI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESI (1949 T ADILI) NIN 
ONANMASI HAKKINDA KANUN ............................................... ~............................. 907 

102 7292 No Kanun. K. Ta. ::25.05.1959 Dstr. C. : 40 s.l ı36 
TRİMCI VE ATEŞÇt SlFATlYLA GEMİLERDE IŞE ALlNACAKLARlN ASGARI 
YAŞ HADDlNtN TESBITINE DAIR ıs SA YILI SÖZLEŞMENİN TASDIK 
EDİLMESI VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZ HAKKINDA KANUN................ 9ı4 

103 7293 No Kanun, K.Ta. : 25.05.1959 Dstr. C. : 40 s. ıı39 
DENIZ IŞLERINDE ÇALlŞTlRILACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ YAŞ 
HADDININ TESBITI HAKKINDA 58 SA YILI SÖZLEŞME VE BU 
SÖZLEŞMEYE KA T!LMAMIZA DAIR KANUN........................................................ 9ı 7 

DÖRDÜNC"0 TERTIP DOsTUR'DA YAYINJ..ANAN J(ANUNLAB 

104 ı09 No Kanun, K.Ta.: 24.10.ı960 Dstr. C.: ı s. 397 
ÜCRETIN KORUNMASI HAKKINDA 95 SA YILI MILLETLERARASI 
ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININT ASDil{INA VE BU SÖZLEŞMEYE 
KATILMAMlZA DAIR KANUN................................................................................. 920 

105 110 No Kanun, K.Ta.: 24.10.1960 Dstr. C.: 1 s. 405 
TARIM IŞÇILERININ DERNEK KURMA VE BIRLEŞME HAKLARINA 
MÜTEALLIK 11 SA YILI SÖZLEŞMENIN TASDİKINA VE BU SÖZLEŞMEYE 
KATIL~ZA DAlR KANUN................................................................................. 927 

106 161 No Kanun, K.Ta. :14.12.1960 Dstr. C.: ı s. 770 
BIR AMME MAKAMI T ARAFlNDAN Y APILAN_MUKA VELELERE KONACAK 
ÇALIŞMA ŞARTLARINA MÜTEALLIK 94 SA YILI SÖZLEŞMENİN T ASOIKI 
VE BU SÖZLEŞMEYE KA TILMAMIZA DAIR KANUN........................................... 939 

107 ı62 No Kanun, K.Ta.: ı4.ı2.1960 Dstr. C.: ı s. 777 
CEBRI ÇALIŞTIRMANIN ILGASI HAKKINDAKI ı OS SA YILI SÖZLEŞMENİN 
TASDIKINA VE BU SÖZLEŞMEYE KATILMAMlZA DAIR KANUN................... 935 

VII 



Kitaptaki Metnin Atmdılı 
Sıp No. Kanun No. ve Ilafiiiı Diliturda CIIt ve Sayfa Numaraları s.no 

-ILODIŞI-
108 165 No Kanun, K.Ta. : 15.12.1960 Dstr. C. : 1 s. 797 

MILLETLERARASI NAKLİVA İŞLERİNDE ÇALIŞAN IŞÇILERİN SOSYAL 
GOVENLIÖlNE MÜTEDAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN T ASOIKI 
HAKKINDA KANUN.............................................................................................. 938 

BESINCI TERTİP llOsruR'QA YAYlNLANAN J(ANUNLAR 
-ILODIŞI-

109 SS2 No Kanun, K.Ta.: 09.03.ı96S Dstr. C.: 4 s. 9ı6 
SOSYAL GÜVENLIK RE.JİMLER.I AVRUPA ARA ANLAŞMALARI VE 
BUNLARA EK PROTOKOLLERİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUOU HAKKINDA KANUN...................................................................... 9SO 

110(9S-b) 546 No Kanun, K.Ta. : ........... Dstr. C. : 4 s. 833 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ STATÜSÜNDE Y APlLAN 
DEÖlŞlKLIKLER Y APlLMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR 
KANUN 
(Not: Teşkilat Anayasasında Yapılan Delişiklik Sl7S Sayılı ( 9S b) Kanunla 

Onaylanan StatO içine alınmıştır.) 

110+1(9Se)809 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 326 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKILATININ STATOSONI>E Y APlLAN 
BAZI DEOIŞIKLlKLERlN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN 
(Not : Teşkilat AnayasasındaYapılan Dejişiklik S ı 1S Sayılı ( 9S b) Kanunla 

Onaylanan StatO içine alınmıştır.) 

111 810 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 334 
ÜCRET EŞITLIÖI HAKKINDA 100 SA YILI MILLETLERARASI ÇALIŞMA 
SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR 
KANUN................................................................................................................. 970 

lll 811 No Kanun, K.Ta.: 13.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 338 
İŞ VE MESLEK BAKIMINDANA YIRIM HAKKINDA 11 ı SA YILI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SOZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 975 

113 862 No Kanun, K.Ta.: 04.05.1967 Dstr. C.: 612 s. ı909 
MILLETLERARAl ÇALIŞMA TEŞKİLATI GENEL KONFERANSININ 45 lNCl 
TOPLANTI DÖNEMI SIRASINDA KABUL EDİLEN 1 16 SA YILI SÖZLEŞMENİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN........................... 980 

114 872 No Kanun, K.Ta.: 23.05.ı967 Dstr. C.: 612 s. 2092 

VIII 

MAKINALARDAN KORUMALARLA İLGİLİ ı 19 SA YILI MiLLETLERARASI 
ÇALIŞMA SöZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 984 



Kitaptaki Metain Alandalı 
Sap Na· Kanun No. ve Ilafiiiı DOsturda CUt ve Sayfa Numaralan s.no 

llS 1033 No Kanun, K.Ta. : 07.03.1968 Dstr. C. :7/2 s. 1847 
IŞÇILERİN IYONİZAN RADY ASYONLARA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA 
llS SA YILI MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ........................................... ~················· 991 

116 ı 168 No Kanun, K. Ta. : 30.04.1969 Dstr. C. : 812 s. 1989 
TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBITI USULLERI HAKKINDA 99 SA YILI 
MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 997 

117 1451 No Kanun, K.Ta. : 29.07.1971 Dstr. C. : 1013 s. 2984 
SOSYAL OOVENLlöiN ·ASGARİ NORMLARI HAKKINDAKI SÖZLEŞMENIN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN........................ 1002 

118 1453 No Kanun, K.Ta. : 29.07.1971 Dstr. C. : 10/3 s. 2985 
VAT ANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KIMSELERESOSYAL 
GÜVENLIK KONUSUNDA EŞIT MUAMELE Y APlLMASI HAKKINDAKI 
SÖZLEŞMENIN QNA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN............................................................................................................ 1030 

119 1635 No Kanun, R.O.: 7/12/1972 S. 14384 
TEK IŞÇININ TAŞIY ABILECEÖI VOKON EN ÇOK AÖIRLIÖI HAKKINDA 
127 SA YILI MlLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1037 

120 1769No Kanun, K.Ta.: 25.06.1973 Dstr. C.: 1212 s. 2532 
ASGARI ÜCRET TESBIT USULLERlNtN IHDASI HAKKINDA 26 SA YILI 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................................................................... 1041 

-ILODIŞI-
121 1973 No Kanun, K. Ta. : 16.03.1976 Dstr. C. : IS/2 s. 2747 

AVRUPASOSYAL VE TIBBI Y ARDlM SÖZLEŞMESI VE PROTOKOLüNÜN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN .......................... 1045 

-ILODIŞI-

112 2023 No Kanun, K.Ta.: 12.07.1976 Dstr. C.: IS/2 s.l260 
AVRUPASOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1055 

122.1(9Sd) 2024 No Kanun, K. Ta. : 13.07.1976 Dstr. C. : 15/2 s. 3261 
MILLETLERARASI ÇALIŞMA ÖROÜTO ANAYASASIT ADIL BELGESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNÖUNA DAIR KANUN 
( Not : Sıra 9S a da S 11S sayılı Kanunla onaylanmış Statü metni içine 

alınmıştır.] 

IX 



Kitaptaki Metnin Alandılı 
Sıra No. Kanun No. ve Başiitı DOsturda Cilt ve Sayfa Numaraları s.no 

123 

124 

2027 No Kanun, K Ta. 09 ı ı ı976 Dstr C ı6 s 3 
ISTIHDAM POLITIKASI lLE İLGİLİ ı22 SA YILI SÖZLEŞMENIN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

- ILODIŞI-
2ı7o No Kanun, K Ta. 2ı 09 ı978 Dstr c 17 s 83 
AVRUPASOSYAL GÜVENLİK KOD'UNUN ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

- ILO DIŞI-
125 2257 No Kanun, K Ta 25 ı2 ı979 Dstr C ı9 s 12 

GöÇMEN İŞÇINİN HUKUKI ST ATOSONE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESININ 

1137 

114ı 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN ı ı 79 

126 2878 No Kanun, K Ta 16 08 1983 Dstr C 22 s SSO 
ÇOCUKLARlN VE GENÇLERIN SANAYIDE İŞE ELVERİŞLİLİKLERİ 
YÖNüNDEN SAÖLIK MUAYENESINE TABI TUTULMALARI HAKKINDA 
77 SA YILI MILLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN 

ll7(95e) 3474 No Kanun, K Ta 28 091988 Dstr C 28 s 9 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI ANA Y ASASlNDA Y APlLAN 
DEÖIŞlKLlKLERIN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIRKANUN 
( Not : Sıra 95 a da S 175 sayılı Kanunla onaylanmış Statü metnı ıçme 

alınmıştır ) 
- ILO DIŞI 

128 3581 No Kanun, K Ta 16 06 1989 Dstr C 28 s 357 
AVRUPASOSYAL ŞARTI'NIN ONAYLANMASlNIN UYGUN 

119ı 

BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ı ı 98 

129 3729 No Kanun, K Ta 08 OS 1991 Dstr C 30 s ı42 
YERAL Tl MADENLERINDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA 
123 SA YILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 1219 

130 3845 No Kanun, R G Ta ı ı 12 1992 Mükerrer S 21432 
İŞLETMELERDE İŞÇI TEMSİLCİLERININ KORUNMASI VE ONLARA 
SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 135 SA YILI SÖZLEŞMENIN 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA İLİŞKİN KANUN ı2ıs 

131 3847 No Kanun, R G Ta ll 12 1992 Mükerrer S 21432 

X 

SENDIKA ÖZGÜRLOGONE VE ÖRGUTLENME HAKKININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞMENİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAIR KANUN ı222 



MetaiD Alındılı Kitaptaki 
Sara No. 
S. DO 

Kanun No. ve Başiıiı Dilturda Cllt ve Sayfa Numaralan 

132 3848 No Kanun, R.G. Ta. :11.12.1992 MOkarcr S. 21432 
KAMU HlZMETlNDE ÖRGüTLENME HAKKilNIN KORUNMASINA VE 
İSTİHDAM KOŞULLAR.tNIN BELİRLENMESI YÖNTEMLERINE tUŞKIN 
ISI SAYU.J SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASlNINUYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIR KANUN......................................................................................................... 1228 

133 3849 No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
SANAYI IŞYERLERINE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİYAŞ SINIRINI 
BELİRLEYEN S9 SAYlll ULUSLARARASI ÇALIŞMA S0ZLEŞMESİN1N 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR KANUN.......................... 1233 

134 38SO No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
INSAN KAYNAKLARININ DEÖERLENDIRJLMESINDE MESLEKI EÖITtM 

VE YÖNLENDIRMENİN YERİ HAKKINDA 142 SAYIU ULUSLARARASI 
SÖZlEŞMENİN ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIR KANtJN...................................................................................................... 1239 

135 38Sl No Kanun, R.G. Ta. :12.12.1992 S. 21433 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ 
GELİŞ11RİLMESİNDE ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SAYILI 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASlNIN 
UYOt.JN' BULUNDUÖUNA DAIR KANUN............................................................ 1243 

136 3999 No Kanun, R.G. Ta. :18.06.1994 S. 21964 
HtZMET tLIŞidSINE İŞVEREN T ARAFlNDAN SON VERİLMESİ HAKKINDA 
1S8 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMA8ININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAİR KANlJN............................................................................................................. 1247 

137 4333 No Kanun, R.G. Ta. :27.01.1998 S. 23243 
CEBRIVEYA MECBURI ÇALIŞTIRMA HAKKINDA 29 SAYIU 
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA DAIR 
JCAlln..JN'...................................................................................................................... 1253- ı 

138 4334 No Kan1Dl, R.G. Ta. :27.01.1998 S. 23243 
İSTİliDAMA KABULDE ASGARİ Y AŞA İLİŞKİN 138 SAYILI SÖZLEŞMENİN 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN ............... t253-10 

Xl 



ILO-ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGtlTC TARAFINDAN KABUL 
EDiLEN VE TARAnMJZDAN ONAYLANAN SÖZLEŞMELER 

TABLOt 
SÖZLEŞME' 
NİN CILIDE KANUN 

.MX.W_ SIRA ŞATISI 
2 98 
11----105 

14 92 
H 102 
26 120 
34 93 
42 91 
45 90 
sa 103 
59 133 

77 ____ 126 
80 96 
81 99 __ 
87 131 
18 97 

94 106 
96----101 

98 100 
99 116 
100 lll 
95 104 

102 ___ 117 
105 107 
lll 112 
112 123 
115 115 
116 113 
118 118 
119 114 

123 ___ 129 
127 ı 19 
135 130 
142 134 
144 135 
ısı 132 
158 136 
29 137 
138 138 

KANtlNNO VE 
,,43 

110 
4865 
1292 
1769 
4866 
4164 
3229 
7293 
3149 

2178 
S993 
S690 
3147 
S448 

161_ 
Sl35 
S834 
1168 
110 
109 

1451 
162 
811 
2027 
1033 
862 
1453 
872 

3729 
1635 
3845 
3850 
3851 
3848 
3999_ 
4333 
4334_ 

KA9UL IARIHf KATILMA/ONAY- s. NO 
16.02.1950 883 
24.10.1960 KATILMA 927 
11.02.1946 __ KATILMA 871 
25.05.1959 __ KATILMA 914 
25.06.1973 1041 
11.02.1946 KATILMA 875 
11.02.1946 KATILMA 867 
09.06.1937 KATILMA 864 
25.05.1959 KATILMA 917 
26.11.1992 1233 

16.03.1983 
24.05.1949 
13.12.1950 
25.11.1992 
30.11.1949 

14.12.1960 
08.08.1951 
08.08.1951 
30.04.1969 
13.12.1966 
24.10.1960 

29.07.1971 
14.12.1960 
13.12.1966 
09.11.1976 
07.03.1968 
04.05.1967 
29.07.1971 
23.03.1967 

08.05.1991 
30.11.1972 
25.11.1992 
26.11.1992 
26.11.1992 
25.11.1992 
09.06.1994 
23.01.1998 
23.01.1998 

1191 
879 
893 

1222 
883 

KATILMA 929 
907 
903 
997 
970 

KATILMA 920 

1002 
KATILMA 935 

975 
1137 
991 
980 

1030 
984 

1219 
1037 
1218 
1239 
1243 
1228 
1247 
1253-1 
1253-10 

FİLADELFİYA BErANNAMEŞİ ; 9 ŞUBAT 1948 IARİHLİ VE 5175 SAYILI KANUNLA 
ONAYLANAN "MILLETLERARASI ÇALIŞMA IEŞKİLATI SI AIÜSÜNDE Y APlLAN 
DEÖIŞtıcLlöE İLİŞKİN', METNİN 40 NCI MADDESİ SONUNA KONULAN EK'IEDİR. 
{bknz. 95 f] 
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ILO. SÖZLEŞMELERiN NE ADLA ANILACA~I 

SÖZLESMENİN SAYJŞI 
2 SAYILI 
ll 

ı4 
ıs 

26 

34 
K) 

4S 

S8 

S9 " 

77 

80 

81 
87 

88 

94 

9S 

96 

98 

99 

100 
102 

lOS 

lll 
112 

llS 

118 

119 

TABLO D 
~E AQLA TANJMLANQffil 
\\' AŞINGTON ı 9ı 9 
<l'ARIMDA) DERNEK KURMA HAKKlNA MOTEALLİK ı92ı 
SöZLEŞMESI 

AOLANDIRMA VERILMEMIŞ 
TltlMCt VE ATEŞÇİLERIN ASGARİ YAŞ HADDINE DAİR ı 92ı 
TARtHl SÖZLEŞME ADlNI ALACAK 
AsoARt ÜCRET TESBIT USULLERilHDASINA DAİR ı928 
SözLEŞMESI ADlNI ALACAK 
AOLANDIRILMA VERILMEMIŞ 
·YEsLEX} HAS7ALJX1AR SI>2LBŞMES} {MVADDEL) }~:H 
ÜNV ANINI ALACAK 
VBRAL TilŞLERI MUKA VELESl "KADlNLAR" ı93S ADlYLA 
J\NıLACAK 
llENIZ IŞLERİNDE ÇALlŞTlRILACAKLARlN ASGARİ YAŞ 
1-W>DINE DAİR 1936 (MUADDEL) SÖZLEŞME ADlNI ALACAK 
ı 937 T AR1HL1 ASGARİ YAŞ (SANA YI) SÖZLEŞMESl ADI 
'~ERILECEK 
GENÇLERIN SANA YlDE SAÖLIK MUAYENESINE 
'tunJLMALARINA DAİR ı946 SÖZLEŞMESI ŞEKLİNDE 
-\DLANDIRILACAK 
~ON MADDELERIN DEÖIŞTIRILMESİNE AlT ı946 SÖZLEŞMESI 
-\DINI T AŞIY ACAK 
Iş TEFTIŞI HAKKINDA ı 947 SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞIY ACAK 
~ENDIKA ÖZGÜRLÜÖONE VE ÖRGüTLENME HAKKININ 
lcORUNMASINA İLİŞKİN 1948 SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞlYACAK 
Iş VE IŞÇI BULMA SERVISI HAKKINDA ı948 SÖZLEŞMESI 
-\DINI T AŞIY ACAK 
<;ALlŞMA ŞARTLARINA (AMME MUKA VELELERI) DAİR 
l949 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞIY ACAK 
()cRETlN KORUNMASI HAKKINDA ı949 SÖZLEŞMESI ADlNI 
'tAŞlYACAK 
0CRETLI IŞ BULMA BÜROLARI HAKKINDA ı949 MUADDEL 
SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 
'rEŞidLATLANMA VE KOLEKTIF MÜZAKERE HAKKlNA 
bAlR 1949 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 
'r ARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBITI USULLERI HAKKINDA 
19S ı SÖZLEŞMESI ADlNI T AŞlYACAK 
BŞIT ÜCRETE DAİR ı 9S ı SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞIY ACAK 
l9S2 SOSYAL GÜVENLİK (ASGARİ NORMLAR) SÖZLEŞMESI 
OLARAK ADLANDIRILACAK 
CEBRI ÇALIŞTIRMANIN ILGASI HAKKINDA ı 9S1 SÖZLEŞMESI 
ADlNI ALACAK 
~ YIRIM (IŞ VE MESLEK SÖZLEŞMESI ı 9S8)ADINI TAŞIY ACAK 
lsTIHDAM POLITIKASI 1964 SÖZLEŞMESI ŞEKLINDE 
ADLANDIRILlCAK 
AADYASYONLARA KARŞI KORUMAYA DAIR ı960 
SÖZLEŞMESI OLARAK ADLANDIRILACAK 
"~ON MAl)OElERlN DEÖ}Ş7}RllMBS}NB OA}R IMI 
~ÖZLEŞMESI OLARAK ANILACAK 
\962 SOSYAL GÜVENLIK EŞIT MUAMELE SÖZL~ŞMESI 
CJLARAK. ANILACAK 
~INALARlN GEREKLI KORUMA TERTIBATI ILETEÇHIZINE 
bAlR ı 963 SÖZLEŞMESI ADlNI TAŞlYACAK 

XIII 



sOy ININİN SAyısı NIAPLA TANJMLANDiii 

123 SAYISI 
127 .. 

Ul •• 

29 .. 

138 .. 

196S T ARlilLl ASOARİ YAŞ (YERALTI ÇALIŞMASI) ADI VERİLECEK 
AZAMI A<lDWK HAKKINDA 1967 SOZLEŞMESl ŞEKIJNDE 
ADLANDWLAÇAK 
tşçt TEMBlLClLERl HAKKINDA SÖZLEŞME OLARAK 
AD LANDialLACAK 
İNSAN KAYNAKLARININ OELlş'I1RtLMEst 1975 ADIYLA 
ANILACAK 
OCLO DANIŞMA (ULUSLAilARASI ÇAIJŞMA STANDARTLARI) 
SÖZLEŞMBSl 1976 OLARAK ADLANDIRILACAK 
1971 TARIHU "KAMU KESIMINDE ÇAIJŞMA IUŞKlLERl 
SÖZLEŞMESI "ADlNI TAŞIY ACAK 
HIZMET tı.tşKlSINE SON VERİLMESI HAKKINDA SÖZLEŞME 
1982 OLARAK ADLANDllULACAK 

CEBRI VEYA MECBURİ ÇAIJŞTIRMA 1930 SÖZLEŞMESI OLARAK 
ADLANDIRILACAKTIR.. 
ts11HDAMAKABULDE ASGARI y AŞA tUşKİN 1973 SÖZLEŞMESI 
OLARAK ADLANDIRJLACAKTIR. 

Net : 86zlepelerm Kanwı SaralamaaJrıdW Y Iri İçin Tablo I' e Babuz. 
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ILO SÖZLEŞMELErdNİN, ÖRGCTtiN HANGi DÖNEMİNDE KABUL 
EDILDil;t 

SÖZLESMENİN SAYISI 
2 
ll 
14 
ıs 

26 
34 

77 
80 
81 
87 
88 
94 
9S 
96 

98 
99 
100 
102 
lOS 
lll 
112 
llS 
116 
llS 
119 

123 
127 
13S 
142 
144 
ısı 

ıs s 
29 

138 

ftLADELFlYA BEXANNAME81 : 

TABLO m 
TOPLANTI DÖNEMİ 
WAŞINOTON 1919 
CENEVRE 3 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3 ONC'O TOPLANTISI 
CENEVRE ı 1 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 1 7İNCİ TOPLANTISI 

CENEVRE ıstNet TOPLANTISI 
CENEVRE ı9 UNCU TOPLANTISI 
CENEVRE 22 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 23 ONCO TOPLANTISI 

MONfREAL 29 UNCUTOPLANTISI 
29 UNCU TOPLANTI 
CENEVRE 30 UNCU TOPLANTISI 
OTUZBIRINet TOPLANTI 
SAN FRANSISKO 31 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 32 NCİ TOPLANTISI 

SANFRANSİSKO 32 NCİ TOPLANTI 
CENEVRE 34 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 34 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 3S İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 40 INCI TOPLANTISI 
CENEVRE 42İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 48 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 44 ONcO TOPLANTISI 
4S INCI TOPLANTI DÖNEMİ 
CENEVRE 46 NCI TOPLANTISI 
CENEVRE 47 NCİ TOPLANTISI 

CENEVRE 49 UNCU TOPLANTISI 
CENEVRE S 1 İNCI TOPLANTISI 
CENEVRE 56 NCI TOPLANTISI 
CENEVRE 60 INCI TOPLANTISI 
CENEVRE 61İNCİ TOPLANTISI 
CENEVRE 64 ONCO TOPLANTISI 
CENEVRE 68 İNCİ TOPLANTISI 
·cENEVRE 14 ONC'O TOPLANTISI 
CENEVRE SS NCİ OTURVM 

26 NCI TOPLANTI = FlLADELFlY A 10 MAYIS 1944 

N<ıt: SGzlCfiiiCicrin Kaaun Snlamaamdaki Yeri İçin Tablo l'e Ba1aıuz. 
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Milletlerarasi ÇaliŞma Tetkilltl StatiJGnde yap1laa delitiklllderin 
ODIDDlaSI bakkiRda KaDUD r) 

Kanun No : 4907 
Kabul Ta. : 27 Mayıs 1946 
R.G : 1 Haziran 1946 S.63ll 
Dstr. Trp. :3, C.l7 s. 1175 

Madde 1 
Millelerarası Çalışma TeşkilAtı Konterasının Paris'te aledolunan 27 nci birleşiminin 

Sil 1/1945 tarihli oturumunda, TeşkilAt StatüsOnde yapılması kararlaştırılan deAişiklikler 
onanmıştır. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yOrQrlOAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrQtOr. 

Milletlerarasa ÇaliŞma Tetldlttt StatlsO Taclilna•esi 

Milletlerarası Çalışma Bürosu İdare Meclisinin daveti üzerine Paris 'te ı S Ekim 
ı 94S te 27 nci birleşimi aldeden 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 
Birleşim gQndeminin dörduncu maddesine dahil bulunup çok ivedilik arzeden 

bazı noktalara mOtaallik olmak üzere Milletlerarası Çalış Teşkilltının StatOde 
mahdut miktarda bir takım detişikliklerin derhal yapılmasını kararlaştırdıktan sonra, 
S kasım ı 94S te, Milletlerarası Çalışma Teşkilltının StatUsünde tadilleri ihtiva 
eyleyip "Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Statüsü ı 94S tadilnamesi" adı verilecek 
aşagıdaki metni kabul eder: 

---o----

--------o------

839 



Mllletlerar••• Ç•l~t•• Tetkillta StatUsinde y•pll•n delitikHklerin 
o••••••• ll•klund• IUaua 

Kanun No : 5175 
Kabul T•. : 9 Şub•t 1948 
R.G : 16 Şub•t 1948 8.6833 
Dstr. Trp. : 3, C. 19 s. 778 

M•dde 1 
Millelerarası Çalışma TeşkilAtı Konterasının Montreal'de akdedilen 29 uncu toplantısının 

9/10/1946 tarihli oturumda, TeşkilAt Statüsünde yapılması karartaştın lan deAişiklikler 
onanmıştır. 

M•dde ı -Bu kanun yayımı tarihinde yUr11rlOAe girer. 
M.dde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yQrQtür. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatOsO Tadilnamesi 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Montreal'e davet 
edilip orada I 9 Eylül I 946 da yirmi dokuzuncu toplantısını akdeden Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin 2 nci maddesine dAhil bir mesele olan, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltının StatOsUne mütaallik bazı tadil tekliflerinin kabulünü 
kararlaştırdıktan sonra, 

Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının dokuzuncu günü, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı StatüsünUn 1946 tarihli tadilnamesi adını taşıyacak olan ve 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StatUsünün degiştifilmesine ait bulunan aşagıdaki 
metni kabul eder. 

Madde 1 
Bugün yUrUrlUkte olan metni, bu tadilname ekinin birinci sütununa nakledilmiş 

bulunari Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Statüsü, bu tadilnamenin yürürlüge girmesi 
tarihinden itibaren, bahsi geçen ekin ikinci sütununda yazılı muaddel şekliyle hüküm 
ifade edecektir. 

Maddel 
Bu tadilnamenin resmi iki nüshası konferans başkanı ve Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası 
Çalışma Bürosu arşivine konulacak ve digeri birleşmiş Milletler Antlaşmasının I 02 
nci maddesi hükümlerine göre tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel sekreterine 
gönderilecektir. Genel Müdür, bu tadilnamenin tasdikli bir nüshasını Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı üyelerinin her birine yollıyacaktır. 

Madde3 
ı-Bu tadilnamenin kesin şekilde onanmaları veya kabul edilmeleri keyfiyeti 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel MUdUrüne bildirilecek, o da bunu Teşkillt 
üyelerine teblig edecektir. 

2-Bu tadilname, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatüsünUn 36 ncı maddesinde 
yazılı şartlar dilıilinde yürürlüge girecektir. 

3-Bu metin yürürlüge girer girmez, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel 
Müdürü, keyfiyeti Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Üyelerine, B. Milletler Genel 
Sekreterine ve B. Milletler Andiaşmasını imzalamış olan bütün devletlere 
bildirilecektir. 

Madde 1- .......... . 

EK 
Milletlerarasi Çalişma Teşkillti Stattls8 

KlSlM I 
Çalışma teşkilatı 

Madde 40- .......... 

Madde 41- ......... 

EK 

KlSlM: II 
Genel Prensipler 

Metnin m uaddel şekli 
Milletlerarasi Çalaşma Teşkilltı StatlsO (*) 

Mukaddeme 
Dünyaya şimil ve devamlı bir barış, ancak sosyal adalet esası üzerine 

kurulabilecegi cihetle; 
Birçok şahıslar için adaletsizligi, sefaleti ve mahrumuyetleri mucip olacak 

çalışma şartları mevcut bulundugu ve bunun ise dünya barışını ve ahengini tehlikeye 
koyacak şekilde bir memnunsuzluk husale getirdigi ve bu şartların, mesell çalışma 
saatlerinin tanzimi, günlük ve haftalık bir izami çalışma müddetinin tesbiti, işçilerin 
işe alınması, işsizlige karşı savaş, uygun yaşama nonnları saglıyacak bir ücretin 
garanti edilmesi, işçilerin umumi yahut mesleki hastalıklara ve iş kazalarma karşı 
korunması, çocukların, gençlerin ve kadınların himaye edilmesi, ihtiyarlık ve 
işgöremezlik maaşları baglanması, ecnebi memleketlerde çalışan işçilerin 
menfaatlerinin müdafaası "Eşit iş için eşit ücret" prensipinin teyidi, sendika hürriyeti 
prensipinin teyidi, mesleki ve teknik ögretimin teşkilltlandırılması ve bunlara benzer 
daha başka tedbirler bakımlarmdan ıslahı keyfiyeti ivedilik arzettigi cihetle; 

(*) oustur 3 ilrıcii Terf9' cdt 29 s.793 
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Gerçekten insant olan bir çalışma usulUnUn herhangi bir millet tarafından kabul 
edilmemesi, kendi memleketlerinde çalışanların durumunu işileytirmek arzu eden 
başka milletierin gayretlerine engel teşkil ettili cihetle; 

Adalet ve insaniyet hisleri, aynı zamanda devamlı bir dünya barışı sallamak 
amsu ve bu mukaddemede belirtilen hedeflere ulaşmak gayesiyle hareket eden 
Ytlksek Alad Taraflar, Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bu StatUsOnU tasvip 
ederler. 

BÖLOM: I 

Te,k.iltJt 
Madde 1 

1 -Bu StatOnOn mukaddenaesinde ve Milletlerarası Çalışma Tekşil4tının hedef ve 
gayeleri hakkında 10/5/1944 te Filldelfiya'da kabul edilip metni bu Statüye Ek teşkil 
eden beyannarnede açıklanan programın gerçekleşmesine çalışmakla görevli bir 
daimi teşkilAt kurulmuştur. 

2-Milletlerarası Çalışma Teşkilltının üyeleri, ı Kasım 1945 te TeşkilAt Uyesi 
bulunan Devletlerle, bu maddenin 3 QncU ve 4 QncU fıkralan hOkUmleri geretince 
Uye sıfatını alacak diler bUtUn Devletler olacaktır. 

3-B. Milletler her ilk üyesi ile, genel Asamble kararı ile, Antlaşma hükümleri 
gerelince B. Milletler üyeiiiine kabul edilen her Devlet, Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltı StatüsOnden dolan veeibeleri kesin şekilde kabul ettilini Milletlerarası 
Teşkilltı Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne bildiniıek suretiyle, Milletlerarası 

Çalışma TeŞkilAtma Uye olabilir. 

4-Uluslararası Çalışma tetkilatı 
Genel Konferansı (hazır bulunan ve ) 
oylamaya katılan Htlktlmet delege
lerinin Uçte ikisinin dahil bulundop 
oturuma katılan delegelerin Oçte 
ikisinin kabul oyları ile. TeşkilAta 

Üyeler kabul edilir. Böyle bir kabul, 
yeni Üyenin HükUmetinin teşkilat 
Anayasasının vazettili 
yükümlülükleri resmen kabul etmiş 
olduAunu, Uluslar-arası Çalışma 
BUrosuna bildinnesi Uzerine ytırQrlük 
kazanır. 

(*)4-Uluslararası Çalışma Teşkilatı 

Genel Konferansı, oylamaya katılan 
Hükümet temsilcilerinin Uçte ikisinin 
dahil bulundop oturuma katılan 
delegeterin Oçte ikisinin kabul oyları 
ile, teşkilata oye kabul edebilir. BOyle 
bir kabul, yeni üyenin Hükumetinin 
Anayasasının vazettigi 
yOkOmlOlOkleri resmen kabul etmiş 
oldugunu, Uluslar-arası Çalışma 

Bürosona bildinnesi Uzerine yUrQriOk 
kazanır. 

S-Milletlerarası Çalışma Teşkilltının hiçbir üyesi Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel MUdUrOne bu husustaki niyetini peşinen ihbar etmedikçe, TeşkilAttan 
çekilemez .. Bu ihbar, Genel MUdUr tarafından alındılı tarihten itibaren iki yıl sonra 
ve bu tarihte üyenin üyelik sıfatından dolan bOtOn mali veeibeleri yerine 
getinniş 

(*) 28/9/1988 tMflıh W 347+ (95 e) KJdı KauLl ..,w...ı Jt BMalır Kımdaı 1+ Nfsa 1989 Wflt Jt 89/13980 s.yılı 
Kırırııle~ brı~~lltftMtr. 
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bulunması kayıt ve şartı ile mutaber olacaktır. Bir Oye, bir Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesini onanuş bulunuyor ise, bu çekiliş, Sözleşmeden dolan veya onunla ilgili 
olan vecibelerin Sözleşmeele yazılı sQre zarfmda muteber kalmasına halel getiremez. 

(*) "6.Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, meselenin gündemine ithal edilmiş 
bulundultı her toplantısında, mevcut bulunup oyunu kullanan HOktlmet temsilcilerinin Oçte 
ikisi dahil olmak Ozere, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin Oçte iki çopnlup ile, B. 
Milletler Teşkilltından ihraç edilmiş bulunan her Oyeyi Milletlerarası Çalışma TeşkilAtından 
ihraç edebilir. veya, B. Milletler Oyelili sıfatiyle ilgili olan hak ve imtiyazlarını kullanmaktan 
mahrum edilen her Oyenin milletlerarası Çalışına Teşkilltı üyeiili sıfatından dolan hak ve 
imtiyazlan kullanmasını durdurabilir; bu durdurma, üyenin, Anayasa' dan ve taraf bulundulu 
Sözleşmelerden dolan veeibelerinin geçeriili üzerine etkili olmayacaktır." 

(7) 6-Bir Devlet, TeşkilAt tlyeiilinden çıkarsa, onun tekrar tlyelite kabul edilmesi 
keyfiyeti hakkında bu maddenin 3 ve 4 OncO fıkralan hükOmleri cari olur. 

Madde2 
Daimi TeşkilAt: 
a-Oyelerin temsilcilerinin bir Genel Konferansını, 
b-7 nci maddede yazılı şekilde terekkOp eden bir Yönetim Kurulunu; 
c-Yönetim kurulunun idaresi altmda bir Milltelerarası Çalışma BUrosunu ihtiva 

edecektir. 

Madde3 
1 -Üyelerin temsilcilerinin Genel Konferansı, ihtiyaç görOldakçe ve enaz yılda 

bir defa toplanacaktır. Bu Konferans üyelerin her birinin dört murahhasmdan 
terekküp edecektir. Bunlardan ikisi hükUmet murahhası olacak ve diter ikisi, 
mütekabilen, bir taraftan üyelerin her birine mensup iş verenleri ve diler taraftan 
işçileri temsil edecektir. 

2-Her murahhasa, toplcllltmm gOndeminde yazılı mOstaldi maddelerin her biri 
için en çok iki kişi olmak üzere teknik mQşavirler refakat edebilecektir. Kadınlan 
özel surette ilgilendiren meseleler Konferansta mUzakere edileeeli zaman, teknik 
müşavir olarak tAyin edilen kimselerden enaz birisi kadın olacaktır. 

3-Anavatan dışındaki topraklarm Milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan 
her üye: 

a-Böyle bir memleket makamlarının yetkisi içinde bulunan bazı meseleler için, 
bu memleket temsilcisi olarak, kendi tarafından seçilen şahısları; 

b-Kendi kendilerini idare etmiyen memleketleri ilgilendiren meseleler hakkında 
murahhaslarma yardım etmek için kendi tarafından seçilen şahısları; 

(*) 13 Arılık 1966 fArfhlı ve 809 sıyılı bıııor4ı (95 c) llfAyWwt ve 31/3/1'167 8frt ve 6/7990 sıyılı BK.K.K'Lt 

t~ıııyLtıııwı brırflstınLtıı M.Ç. T. AII.JMA 4tA~ - TADiL BELGESI (NI • 3) 'ili. krfıttt MWtsıylt, sı.tilııiirt 
bfrtııd IWiJlesbd fAkıla 6fb1leıı 6 IIXJW'«b jrtrtı .,, bıc ruJM hihıfrtt F ejı 6 IIIDiftır«lr frtr'tı 7 lld jm'1. MrM JU 
dtAıstınrıtsflr. 
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Murahhaslanndan her birine munzam teknik müşavir sıfatiyle refakat etmek üzere 
tAyin edebilecektir. 

4-tki veya daha fazla üyenin ortaklaşa nüfuzu altına konulmuş bulunan bir 
memleket için, bazı phıslar, murahhaslarma refakat etmek üzere, bu üyeler 
tarafından seçilebilir. 

S-Üyeler, Hüktımete mensup olmayan murahhas ve teknik müşavirleri, mevcut 
olmaları kayıt ve şartı ile, memleketlerindeki işveren ve işçi teşekkülerinden en 
kuvvetli surette temsil kudretini haiz bulunanlarla anlaşarak tAyin etmeyi taahhüt 
ederler. 

6-Teknik mtışavirler, ancak ballı olduklan murahhas tarafmdan vAkı talep 
üzerine ve konferans başkanının özel imi ile söz alabilirler; kendileri oya 
katılamazlar. 

7-Bir murahhas başkana vereceli bir yazı ile, teknik müşavirlerinden birisini 
kendinevekil tAyin edebilir ve vekil, bu sıfatla müzakerelereve oylara katılabilir. 

8-Murahhaslarm ve teknik mUşavirlerin adları, üyelerin herbirinin Hükümeti 
tarafından Milletlerarası Çalışma Bürosuna bildirilecektir. 

Madde3 
9 .Delege ler le müşavirlerinin 

yetki belgeleri, Konferans tarafından 
ince-lemeye tabi tutulur ve 
Konferansta (hazır bulunan delegeler 
tarafından) verilen oylaı:m üçte ikisi 
ile Konferans işbu maddeye uygun 
olarak aday gösterilmemiş addetfili 
delegelerin ve müşavirlerinin 
kabullerini reddedebilir 

Madde4 

Madde3 (*) 
9 .Delegelerle Müşavirlerinin 

yetki belgesi Koferansın 

incelenmesine tabi tutulur ve 
Konferansta verilen oylarm üçte ikisi 
ile Konferans, bu maddeye uygun 
olarak aday gösterilmemiş addettili 
delegeler ile mUşavirlerin kabulünü 
reddedebilir. 

1 -Her murahhas, konferans görüşmelerine sunulan bütün meseleler hakkında 
şahsen oy vermek hakkına malik olacaktır. 

2-Üyelerden biri, tAyinine hakkı olduau, Hükümete mensup bulunmıyan 
murahhaslardan birini tAyin etmedili takdirde, Hükümete mensup olmayan diler 
murahhas, konferans tartışmaianna katılmak hakkına malik olacak ise de, oy vermek 
hakkına malik olmıyacaktır. 

3-Konferans, üçüncü maddenin kendisine verdili Salihiyetlere dayanarak 
üyelerden birinin bir murahhasını kabul etmedili takdirde, bu madde hükümleri, 
bahis mevzuu murahhas tAyin olunmamış gibi uygulanacaktır. 

Madde5 
Konferans toplantıları, bir evvelki toplantıda Konferansça verilecek her hangi 

bir karar mahfuz kalmak şartiyle, Yönetim Kurulunca tAyin edilecek yerde 
akdolunacaktır. 

(*), 28/9/1988 tırıJı re 3+7+ sı:yılı Kwıdı ouylwıı ve a.Wiır Kıındıı 1+ Nfsııt 1989 tırıJı ve 89/13980 sayılı Kuıın 
ılt oıtııylmwı kırıırfAstınlıııı "'Aısık flfttııuilr. 
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Madde6 
Uluslararası Çalışma BUrosunun koltuk sayısında yapılacak herhangi bir 

degişiklik konusundaki karar (hazır bulunan delegeler 1arafmdan) verilen oylarıo 
üçte iki oranındaki çogunlugu ile alınır. 

Madde 6 (*) 
Uluslararası Çalışma Bürosunun koltuk sayısında yapılacak herhangi bir 

degişiklik konusundaki karar, verilen oy ların üçte iki çoAunlugu ile alınır. 

Madde7 
I-Yönetim Kunılu 56 kişiden oluşur. Bunlardan: 
26 kişi htıktlmetleri, 
ı 4 kişi işverenleri ve 
14 kişi işçileri temsil eder 
2-HUkümetleri temsileden 28 kişi içerisinden onkişi, başlıca smaı önemli haiz 

üye ülkeler tarafından atanır ve on sekiz kişi, yukarıda belirtilen o üyenin temsilcileri 
olan delegeler dışmda kalan, Konferansıald HükUmet temsilcileri tarafından o 
amaçla seçilmiş bulunan Üyeler tarafından tayin edilir. 

3-Yönetim kurulu, durumun ge-rektirdigi hallerde başlıca sınai önemi haiz 
Teşkilat Üyelerinin hangi üyeler saptar ve yönetim Kurulu tarafından bu hususta bir 
karar ittihaz edilmeden önce, başlıca sınai önemi haiz bulunan üyelerin seçilmesine 
ilişkin bütün hususlarm tarafsız bir komite tarafından tezekkür edilmesini temin eder. 
Yönetim Kurulun deklarasyana karşı, herhangi bir üye tarafından, başlıca sınai 
önemi haiz bulunan üyelerin kimler oldugu hakkında bir itirazda bulunulması 
durumunda bu itiraz ile ilgili karar Konferansa tarafından ittihaz edilir, ancak 
Konferansa sunulan itiraz, Konferansm bu itiraz hakkında karar verecegi zaman 
kadar, deklarasyonun uygulanmasını durduramaz. 

4-lşveren temsilcisi olan kimseler ile it-şi temsilcisi olan kimseler sırasıyla, 
Konferanstaki işveren delegeleri ve işçi delegeleri tarafından seçilir. 

5-Yönetim Kurulunun görev süresi Uç yıldır. Eter, herhangi bir nedenle, bu 
sürenin hitamında, Yöne-tim Kurulu seçimi yapılmazsa, bu seçimler yapılana kadar 
Yönetim Kurulu görevini sUrdUrUr. 

6-Boş bulunan görevlerin doldurulması, yedeklerio atanması ve sair benzeri 
meseleler hususunda Konferansınonayı ile, Yönetim Kurulu karar verebilir. 

7-Yönetim Kurulu, zaman zaman, kendi arasında bir başkan ve iki başka 
yardımcısı seçer, bunlardan biri HükUmeti temsil eden bir kimse, biri işverenleri 
temsil eden bir kimes bir digeri de işçileri temsil eden kimse olur. 

8-Yönetim Kurulu kendi çalışma prosedürUnU kendisi düzenler ve toplanacagı 
zamanlan kendisi tayin eder. Yönetim Kurulundaki temsilcilerden en az (onaltı) 
kişinin toplantı yapılmasını isteyen yazılı başvurusu Uzerine özel toplantı yapılır. 

{*), 28/9/1988 tArılı ve 3+7+ SllJdı KIUIIUILı ouylırwı ve B«bııWu KNndıı I+ NISilıı 1989 tArılı ve 89/13980 Silyılı 
Kllrlln ae ouylıuıJHASı ~rıırl.sfırıLırı dtgtşfk mttıruitr. 
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Madde 7 (*) 
ı-Yönetim Kurulunda ytızoniki koltuk bulunmaktadır: 
Htlktlmederi temsil eden kişiler için S6 koltuk, 
Işverenleri temsil eden kimseler için 28 koltuk, 
İşçileri temsil eden kimseler için 28 koltuk 
2-Yönetim Kurulu, ilgili gnıplann tanınmış otonomilerini haleldar etmemek 

şartıyla, kendisini meydana getiren üç gnıbun çeşitli colfafık, ekonomik ve sosyal 
menfaatlerini de dikkate alarak mümkün oldup kadar her üç kesimi de temsil 
edecek şekilde terekküp edecektir. 

3-İşbu maddenin ikinci paragrafının gerçeklerinin yerine getirilmesi ve işin 
devamiılıAmın temin edilebilmesi için, Hükümet temsilcilerine tahsis edilmiş 
bulunan 56 kltuktan S4 'ü aşalıdaki şekilde doldurulacaktır. 

a-Bunlar, gerekirse ilgili tam Hükümetler arasında karşılıklı anlaşma yolu ile, 4 
colfatik bölge arasında tevzi edilecektir.· (Afrika, Amerika, Asya ve Avrupa) Bu 
bölgelerden herbirisine, bölgedeki Üye Devletlerin sayısına toplam nüfuslanna ve 
uygun kriterlerle (Gayri safi milli hasıla ya da Teşkilat bütçesine yapılan katkılar 
gibi) tespit edilen ekonomik aktivitelerine eşit aplık uygulamak suretiyle koltuk 
sayısı tahsis edilir. Hiçbir bölge onikiden daha az ya da onbeşten daha çok koltuk 
sahibi olamaz. Bu alt paragrafm uygulanmasında koltukların ilk daAılımı şöyle 
olacaktır: Afrika ı3 koltuk, Amerika ı2 Koltuk, Asya ve Avrupa sırasıyla ıs ve ı4 
koltuk. 

b-(i)-Uluslararası Çalışma Konferansı esnasında işbu paragrafın: 
a-alt paragrafında işaret edilen çeşitli bölgelere mensup üye Devletleri temsil 

eden Hükümet delegeleri, ya da karşılıklı anlaşma yolu ile onlara baAlı bulunanlar 
yahut da, aşaAıdaki 4 . paragrafta belirtilen şartlar tahtında, matekabil Bölge 
Konferansma davet edilmiş bulunanlar, anılan bölgelerin her birine tahsis edilmiş 
koltuklan dolduracak üyeleri seçmekten sorumlu olan seçici kurulu meydana getirir. 
Batı Avrupa Devletlerini temsil eden Hükümet delegeleri ve Dop Avrupanın 
sosyalist ülkelerini temsil eden HOkümet delegeleri ayn birer seçici kurul teşkil 
edeceklerdir. Bunlar bölgeye tahsis edilmiş bulunan koltukların aralannda tahsis 
edilmesi konusunda anlaşmaya vararak, Yönetim Kurulundaki kendi temsilcilerini 
ayrıca seçecektir. 

(ii)-Bir bölgenin o bölgeye mahsus vasıfları gerektirdili zaman bu bölgedeki 
Hükümetler, ilgili alt bölgeye tahsis edilen koltukları dolduracak üyeleri alt bölge 
esasına göre atamak üzere alt gnıplar teşkil etmesi hususunda mutabık kalabilirler. 

(*) 1-25 ŞIMt 1965 tırfiılı re 5'f6 sıyılı ICdrCJIIı (95 .) (ostr. 5 1'1. C.+ S.833), 

2-13 Teau 1976 fMflıJı re lOl+ sıyılı ICAIIIIIı -,ı-. (95 J) (ostr. s 17. c. ıs s.32.61) re BMaJır ıaındıı 
ıo/9/1976 ıuıJdı re 7/11-HS sıyılı (ostr. s Tr!· c.1s s.J.t30) Kıw ıle .,..y~aııwı u...,.. "Tqtılit Sfıtisli 
7 ııd ~ y,.W. ~' 

soırltfo 18/9/1988 fır1ldı re l<t7+ sıJI1ı ıc..... ( 95 e) (Dstr. s Tr!· c.ıa s.9) re s.Wiır Kandıı 1+ Noo 1989 

tırılı re 89/13980 sıyılı (ostr. ,.,.C. 18 s.1.503 KMUl ıle •Jf-wı W~ AIA'JMA ~ı ıle ıı,ı1ı 
7 ıcı ...JJnıJı .fOII ~ısıilJAı 
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..,. ı 1 JlbWJIIIIt·--wtJ' .. SitDI 
(iii)-Atamalar, sonuçlann duyurolmasını temin etmek üzere, Konferanstaki 

Hükümet temscilcilerinin teşkil ettigi gruba bildirilir. Eger bir bölgede ya da bir alt 
bölgede, seçim işlemi ya da bu işlemin sonuçları o düzeyde çözümlenemeyecek bir 
ihtilafa neden olursa, Konferanstaki Hükümet Temsilcilerinin teşkil ettigi Seçici 
Kurul, ilgili protokolün hükümleri çerçevesinde karar alır. 

c-Her seçici kurul, o bölgeye tahsis edilmiş koltukları doldurmak üzere atanan 
üyelerin önemli bir kısmının nüfus büyüklügü esas alınmak suretiyle tespit 
edilmesine, adil bir cografık dagılım yapılmış olmasına ve aynı zamanda, bölgenin 
özel karekteristiklerine göre ilgili üyenin ekonomik faaliyetleri gibi diger faktörlerin 
de dikkate alınmış olmasına dikkat eder. Bu prensipierin hangi vasıtalarla 
uygulanacagı, her seçici kurulda temsil edilen hükümetler tarafından mutabık kalman 
ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Müdürüne tevdi edilen protokollerde 
belirtilir. 

4-Geriye kalan iki koltuktan her biri, bu bölgelerin her birisine cografik anlamda 
ait olan ya da karşılıklı anlaşma yoluyla baglı olan, ya da o bölgeye tekabül eden 
bölge Konferansma davet edilmiş bulunan ancak henüz o bölgeye veya başka bir 
bölgeye herhangi bir protokolle dahil edilmemiş bulunan üye Devletlerin bölgede 
bulunan diger devletlere kıyasla imtiyazlı bir duruma getirilmiş olmaları anlamı 
çıkanlmadan ve 
her hangi ayrım gözetilmeksizin seçim işlemine katılmalarını temin etmek için, 
münavebeli olarak, bir tarafan Afrika ve Amerika'ya öteki taraftan Asya ve 
Avrupa'ya tahsis edilecektir. İlave koltugun, yukarıdaki hükümlere uygun bir şekilde 
doldurulmadıgı hallerde bu koltuk ilgili bölge tarafından protokol hükümleri 
çerçevesinde doldurulur. 

S-İşveren temscilcisi olan kimseler, mütekabilen, Konferansa katılan işveren 
delegeleri ve işçi delegeleri tarafından seçilir. 

6-Yönetim Kurulu'nun görev sUresi üç yıldır. Eger, herhangi bir nedenle, bu 
sürenin hitamında, Yönetim Kurulu seçimi yapılmazsa, bu seçimler yapılana kadar 
Yönetim Kurulu görevini sürdürür. 

7-Boş yerlerin doldurulması, yedekterin atanmaları ve sair benzeri meseleler 
hakkında Konferansın onayı ile, Yönetim Kurulu karar verebilir. 

8-Yönetim Kurulu, zaman, zaman, kendi arasından bir başkan ve iki başkan 
yardımcısı seçer; bunlardan biri hükümeti temsil eden bir kimse biri işverenleri 

temsil eden bir kimse, digeri de işçileri temsil eden bir kimse olur. 
9-Yönetim Kurulu kendi çalışma yöntemini kendisi düzenler ve toplanacagı 

zamanları kendisi tespit eder. Yönetim Kurulundaki temscilcilerin en az otuz ikisinin 
toplantı yapılmasını isteyen yazılı başvurusu halinde, özel toplantı yapılır. 

Madde S 
ı-Uluslararası Çalışma Bürosu-nun Yönetim Kurulu tarafın-dan atanan bir 

Genel Müdür'e olur, ve Genel Müdür. Yönetim Kurulunun verecegi talimat 
uyarınca, Dairenin hiyakatla yönetilmesinden ve kendisi-ne verilecek öteki 
görevlerin yürütü-lmesinden sorumludur. 

2-Genel Müdür, ya da onun yardımcısı, Yönetim kurulunun tüm toplantılarına 
katılır. 
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Madde 8 (*) 
I-Uluslararası Çalışma Btırosu-nun Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Genel 

MüdUru vardır. Yönetim Kurulu bu atama kararını, onay için Uluslararası Çalışma 
Konferansma götUrUr. 

2-Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından verilen talimat uyarınca, Büronun 
iyi bir şekilde yönetilnıesinden ve kendisine verilecek öteki görevlerin 
yürütülmesinden sorumlu-dur. 

3-Genel MUdur ya da onun yardımcısı Yönetim Kurulu'nun bUtUn toplantılarına 
katılır. 

Madde9 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu memurları, Yönetim Kurulunca tasvip edilecek 

usuller dairesinde, Genel MUdOr tarafından seçilecektir. 
2-Genel MUdur tarafından yapılacak seçim, en iyi randıman almak gayesiyle 

telif edilebilecek şekilde muhtelif milliyetlere mensup şahıslar arasından yapılacaktır. 
3-Bu şahıslardan bazılan kadın olacaktır. 
4-Genel MUdur ve memurların görevleri, muhasıran Milletlerarası bir mahiyet 

taşıyacaktır. Genel MldUr ve memurlan, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında 
hiçbir hükumetten ve TeşkilAt dışmda hiçbir makamdan talimat istemiyecekler ve 
kabul etmiyeceklerdir. 

Ancak TeşkilAta karşı sorumlu olan bu Müdür ve memurlar Milletlerarası 
memurluk durumlarişle telif edilerniyecek herhangi bir hareketten çekineceklerdir. 

5-Teşkilltın her üyesi, Genel MUdOrOn ve memurların görevlerinin munhasıran 
Milletlerarası mahiyetine hürmet etmeyi ve görevlerinin yapılması esnasında bunlar 
üzerinde bir .!_esirde bulunmamayı taahhüt eyler. 

Madde 10 
I-Milletlerarası Çalışma Bürosunun görevleri, işçilerin tabi olacaklan şartlarm 

ve çalışma rejiminin Milletlerarası alanda tanzimine ve bilhassas Milletlerarası 
Sözleşmeler akdi için Konferans tartışmaianna sunulacak meselelerio tetkikına ve 
aynı zamanda, Konferansça veya Yönetim Kumlunca istenilecek özel anketierin 
yapılmasma ait her türlü maliUnatın toplanıp daAttılmasını ihtiva eder. 

2-Yönetim Klitıılunun kendisine verebileceAi direktifler mahfuz kalmak şartiyle 
büro; 

a-Konferans toplantılannın gündemlerinin muhtelif maddeleri hakkında 
dökumanlar hazırlayacak; 

b-Hükümetlere, istekleri tızeriııe, Konferans kararları esası içinde mevzuat 
hazırlamak hususunda ve idari tatbikatm ve teftiş usullerinin iyileştirilmesi için 
münasip ve elinde mevcut vası1alar ölçüsünde her türlü yardımda bulunacak; 

c-Bu Statü hUkumlerine uygun şekilde, Sözleşmelere fiili surette riayet 
edilmesiyle ilgili olarak Uzerine düşen Odevleri yerine getirecek: 

(*) 28/9/1988 tırılı 'ft :U7-+ sıyılıiCAJBtJIM ( 95 t) cıuJfıw vt a.Wdır KıcnJ. I-+ Nlwı 1989 tmJı Yt 89/13980 sıydı 
Kllrındt DllllyLwwı urırfllstmla ıitAts* llflfJJAJr. 

848 



d-Yönetim Kurulunun uygun göreceai dillerde, sanayi ve çalışma mevzuları ile 
ilgili olup Milletlerarası bir önem arzeden meseleler üzerinde yayımlar hazırlayıp 
yapacaktır. 

3-Genel olarak bUronun, Konferans veya Yönetim Kurulunun kendisine vermeyi 
uygun gördü~ü daha başka her türlü yetkileri ve görevleri olacaktır. 

Madde ll 
Üyelerin işçi meseleleriyle meşgul olan Bakanlıklan, Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Yönetim Kurulundaki kendi Hükümet temsilcileri vasıtasiyle ve böyle bir 
temsilci mevcut olmadıgı takdirde ilgili Hükümetçe bu hususta gerektiai şekilde 
yetkili kılman ve tAyin olunan diger herhangi bir memuru vasıtasiyle, Genel Müdürle 
dogrudan dogruya muhabere edebileceklerdir. 

Madde 12 
I -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, özel vazifeleri bulunan Milletlerarası Amme 

Hukuku Teşkilitlannın faaliyetlerini koordine etmekle görevli her türlü 
Milletlerarası Genel Teşkilltı ile ve mUrtebit alanlarda özel vazifeleri olan 
Milletlerarası Amme hukuku teşkilAtiyle bu Statü çerçevesi içinde işbirli~i 
yapacaktır. \ 

2-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, Milletlerarası Amme Hukuku TeşkilAtları 
temsilcilerinin, kendi mtızakerelerine, oy hakkı olmaksızın, katılmaları için gerekli 
tedbirleri alabilecektir. 

3-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, arzuyaşayan gördüAll takdirde, Milletlerarası 
işverenler, işçiler, tanıncılar ve kooperatifçiler teşkilltı dihil Hükümete mensup 
olmayan tanınmış Milletlerarası teşkilAta danışmak için faydalı her türlü tedbirleri 
alabilecektir. 

Madde 13 
ı -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, B. Milletler ile, uygun görülecek maliye ve 

bütçe anlaşmalan akdedebilir. 
2-Böyle anlaşmalarınakdinekadar veyahut herhangi bir tarihte böyle anlaşmalar 

henUz yürürlükte dean ise: 
a-Üyelerden her biri icabma göre, Konferans ve Yönetim Kurulu toplantılarına 

iştirak eden murahhaslarmm, bunların teknik müşavirlerinin ve keza temsilcilerinin 
yol ve oturma giderlerini ödeyecektir; 

b-Milletlerarası Çalışma Bürosunun, Konferans veyahut Yönetim Kurulu 
toplantılannın bütün di~er giderleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü 
tarafından, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının genel bütçesinden ödenecektir. 

c-Uluslararası Çalışma teşkilatı Bütçe-sinin onaylanması, tahsisi ve aidatiarın 
tahsilikonusundaki kararı Konferans-da (hazır bulunan delegeler tarafından) verilen 
oyların üçte iki çoaunlu~u ile alınır ve Bütçe ve masraflarm Teşkilat üyeleri arasm
daki tahsisleri ile ilgili düzenlemeleri, onaylamak üzere, Hükümet Temsicilerinin 
oluşturacaaı bir Korniteye sunulur. 
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(*)c-Uluslararası Çalışma TeşkilAtının Bütçesinin onaylanması, tahsisatı ve tahsilatı 
konusundaki kararı Konferans, verilen oyların üçte iki çogunlugu ile alır ve bütçe ile 
masrafların Teşkilat Üyeleri arasındaki tahsisleri ile ilgili düzenlemeleri, onaylamak 
üzere, Hükümet Temsilcilerinden teşkil edilen bir korniteye sunar. 

3-Milletlerarası Çalışma Teşkilatının giderleri, bu maddenin 1 veya 2, c) 
numaralı fıkraları hükmünce ytlı1lrlükte olan anlaşmalar geregince üyelerce deruhte 
edilecektir. 

4-Teşkilata mali katkılarının ödenmesinde gecikmiş borcu bulunan bir Teşkilat 
Üyesi sözkonusu olan gecikmiş borç tutarının, o zamana takaddüm iki tam yıl içinde 
tahakkuk etmiş bulunan aidat tutarına eşit olması ya da bu tutarı aşması halinde, 
Konferansta, Yönetim Kurulunda, herhangi bir Komitede ya da Yönetim Kurulu üye 
seçimlerinde oy kullanamaz; Ancak, Konferans, (hazır bulunan delegeler tarafından) 
verilen oyların üçte iki çogunluk kararı ile ve Konferansın Üyenin kontrolü dışında 
bulunan şartlar dolayısı ile ödemeyi yapamamış olduguna ikna olması halinde, böyle 
bir üyenin oy kullanılmasına müsaade edebilir. 
(**) 4-Teşkilata mali katkılarının ödenmesinde gecikmiş borcu bulunan bir Üye 
Ülke sözkonusu olan gecikmiş borç tutarının, o zamana takaddüm iki tam yıl içinde 
tahakkuk etmiş bulunan aidat tutarına eşit olması ya da bu tutarı aşması halinde, 
Konferansta, Yönetim Kurulunda, herhangi bir Koroitede ya da Yönetim Kurulu üye 
seçimlerinde oy kullanamaz; Ancak, Konferans, verilen oyların üçte iki çogunluk 
kararı ile ve Üyenin kontrolu dışında bulunan koşullar dolayısı ile ödemeyi 
yapamamış olduguna ikna olması halinde, böyle bir üyenin oy kullanılmasına 
müsaade edebilir. 

S-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Milletlerarası Çalışma 

Teşkilatının parasını kullanmak hususunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Madde 14 

BÖLOM: II 
lşleyiş 

I-Yönetim Kurulu, üyelerden birinin hükümeti, üçüncü maddede yazılı herhangi 
bir temsili, yahut diger bir Milletlerarası Amme Hukuku Teşkilatı tarafından 
gündeme konulacak maddeler hakkında yapılan teklifleri inceledikten sonra, 
Konferansın toplantılarının gündemini tesbit edecektir. 

2-Yönetim Kurulu, Konferansça bir sözleşmenin yahut bir tavsiyenin 
kabulünden evvel, bir teknik hazırlık konferansı yahut herhangi diger bir vasıta ile, 
ciddi bir teknik hazırlıgın ve başlıca ilgili üyelerin münasip şekilde 
mütalaalarının alınmasının 

(*),(**) 28/9/1988 tırılı ve 3+7+ sıyılı KmııLı (95 t) oruıyLııuuı ve 84Uıılır Kımdu 1+ Nlwı 1989 tırılı ve 
89/13980 sıydı K11r11ndt oruıyLumwı Ur~trlıqtırıLuı dtğfşfk JILtttıultr. 
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95. (a) Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsü 

sajlanması için usuller tesbit edecektir. 

Madde 15 
ı-Genel Müdiir, Konferansın Genel Sekreterlik vazifesini görecek ve her 

toplantının gündemini, bu toplantıdan dört ay evvel üyelerin her birine ve onlar 
vasıtasiyle, tiyin edilmiş olmalan halinde, Hükümete mensup bulunmıyan 
murabhasJara ulaştıracaktır. 

2--Gündemindeki maddelerin her birine ait raporlar, onlann Konferanstan evvel 
iyice incelenmelerine imkin verecek surette zamanında üyelere gönderilecektir. 
Yönetim Kurulu, bu hükmün uygulanmasına ait usulleri tesbit edecektir. 

Madde 16 
ı-üyelerin Hükümetlerinden her biri, kararlaştırılan maddelerden birinin veya bir 

kaçımn gündeme konulmasına itiraz hi.kkma malik olacaktır. Bu itirazı haklı 
gösterecek sebepler, Genel Müdüre gönderilecek bir rnuhtırada belirtilecektir .. Genel 
Müdür bu muhtırayı Teşkilit üyelerine tebliğ edecektir. 

2-Bununla birlikte (Konferansta, hazır bulunan delegelerin verdiği oyların üçte 
ikisinin bunlann tezekidir edilınesi lehinde olması halinde) böyle bir itirazla karşalapış 
olan maddeler, gündemden çıkarılamaz. 

3·Konferansın( hazır bulunan delegeler tarafindan) verilen oylann üçte ikisi ile, 
(bir önceki paragraftan farklı olarak) bir karar ittihaz etmesi sureti ile herhangi bir 
konunun Konferansta tezekkür edilmesini kararlaşttrması durumunda, o konu, 
müteakip (toplantıam) g(Qdemine dahil edelir. 

Madde 16 (tt) 
2-Ancak, Konferansın, verilen oylann üçte iki çojunluju ile tezekkür edilmesine 

karar vermesi halinde, böyle bir itirazla karşılaşan maddeler, S(in .. Jeıı:len çıkarılamaz. 
3-Kooferansın, verilen oylann üçte iki çojunluğu ile (bir önceki paragraftan 

farklı olarak) bir karar ittihaz ederek herhangi bir konunun Konferansta tezekidir 
edilecejini kararlaştnması halinde, o konu müteakip oturumun sdltemine dahil edilir. 

Madde17 
ı-Konferans, bir başkanla, üç başkan vekili seçecektir. Üç başkan vekili, 

mütekabilen, bir hükümet murahhası, işveren ınurahhası ve bir işçi murabhası 
olacaklardır. Konferans, kendi işleme tarzı hakkında usuller tesbit edecek, etüd etmiye 
Jüz.um gördüjü bütün meseleler hakkında raporlar vermelde görevli komisyonlar tiyin 
edebilecektir. 

2-İşbu AnayasaCia aksine sarih bir hüküm buhınmaiJI8Sılıalinde veya herhangi bir 
Sözleşmede ya da Konferansa yetkiler veren dijer bir akitte, yahut da 1 3. Madde 

(tt). 28/9/1988 tarili w 3474 sayılı 7(Jmıuıfa cnuıyliııuıa w~ 1(prıdiı 14 1/*rsmı 1989 
tarifı w 89/13980 sqılı 'l(prmi{e mıay/ilmtuısı ~ tfelili(ıaetiıu(ır. 
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geregince kabul edilmiş mali ve bütçe düzeniemelerin mali ve bütçe 
düzenlemelerinde aksine bir hüküm olmaması durumlannda Konferans bütün 
konularda alacagı kararları oyların mutlak çogunlugu ile alır. (lehte veya aleyhte) 

3-(Verilen oyların toplam sayısı, Konferansa katılan delegelerin sayısının 

yarısına eşit) olmaması halinde, oy lama geçersiz sayılır. 

Madde 17 (*) 
2-İşbu Anayasada aksine sarih bir hüküm bulunmaması halinde veya herhangi 

bir sözleşmede Konferansa yetkiler veren diger b ik akitte yahut da 13 . madde 
geregince kabul edilmiş 
de aksine bir hüküm olmaması durumlarmda ·Konferans bütün konularda alacagı 
kararları (hazır bulunan delegelerin) mutlak oy çogunlugu ile alır. 

3-Anayasa uyarınca basit çogun-luk şartının arandıgı durumlarda, kara-rın, 

Konferansm oturumuna katılmış bulunan delegelerden en az dörtte biri tarafından 
kabul edilmesi gerekir; Anayasanın, karar için üçte iki çogunluk aradıgı durumlarda, 
kararın oturuma katılmış bulunan delegelerin en az üçte ikisi tarafından kabul 
edilmesi gerekir; Anayasanın, karar için dörtte Uç oranmda bir çogunluk aradıgı 
durumlarda, kararın, oturuma katılmış bulunan delegelerden en az sekizde üçü 
tarafından kabul edilmesi gerekir. 

4-0turuma katılmış olan ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerden en az 
yansının oylamaya katılmanıış bulundugu durumlarda oylama, geçersiz sayılır. 

Madde 18 
Konferans; teşkil ettigi komisyonlara, oy vermek hakkına malik olmamak üzere 

teknik müşavirler terfık edebilecektir. 
Madde 19 

1 -Eger Konferans, gündeme ait bazı teklifterin kabulüne karar verirse, bu 
tekliflerin, a) Bir milletlerarası sözleşme, b) Yoksa bahis mevzuu mesele, yahut onun 
bazı unsurları, bir sözleşmenin derhal kabulünü mümkün kılmadıgı takdirde, bir 
tavsiye şeklini mi alacagınm tAyin edecektir. 

Madde 19 
2-Konferansta bir sözleşme ya da 

Tavsiye karannın kabul edilmesi için 
yapılacak nihai oy lamada, her iki 
durumda da, (hazır bulunan delegeler 
arafından) verilen oyların üçte iki 
çogunluguna ihtiyaç vardır. 

Madde ı 9 (**) 
2-Konferansta bir sözleşme ya da 

Tavsiye kararının kabul edilmesi için 
yapılacak, nihai oylamada, verilen 
oylarıo her iki durumda da, verilen 
oylarıo üçte iki çogunluguna ihtiyaç 
vardır. 

3-Konferans, tatbikı umumi olacak bir sözleşme veyahut bir tavsiye hazırlarken 
iklim in, sınai teşkilAtın noksan bir halde inkişaf etmiş bulunmasının yahut diger özel 

(*),(**) 28/9/1988 tirılı ve 3+7+ SllJdı KllllllııLı (95 e) DilAylııNın ve BAkın/ır Kımdu 1+ Nlslln 1989 tirılı ve 89/13980 

SAydı Kitrtınde o~t~tyltınllfltSı ~ararlııştırılıın dt,tJıştk rııeUıulır. 
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ahvalin, sanayi şartlarını esaslı bir surette farklı kıldılı memleketleri gözönünde 
tutacak ve bu memleketlere mahsus şartlara cevap verebilmek için lüzumlu telikki 
ettiAi delişiklikleri telkin eyliyecekter. 

4-Sözleşmenin yahut tavsiyenin iki nOshası Konferans Başkanı ile Genel MUdUr 
tarafından İmzalanacaktır. Bu nüshalardan biri, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
arşivine konulacak ve digeri B. Milletler Genel Sekreterine verilecektir. Genel 
Müdür, sözleşmenin veya tavsiyenin tasdikli bir nüshasını üyelerden her birine 
görderecektir. 

5-Bahis mevzuu olan bir sözleşme ise; 
a-Sözleşme, üyeler tarafından onanmak üzere, onların hepsine gönderilecektir. 
b-Üyelerden her biri Konferans toplantısının kapanmasından itibaren bir yıl 

zarfında (yahut, müstesna ahval dolayısiyle, bir yıl zarfında olmazsa, imkaıt görülür 
görülmez, fakat Konferans toplantısının kapanışından itibaren asla 18 aydan fazla bir 
müddet geçmeden) sözleşmeyi, kanun haline getirmek yahut başka türlü bir tedbir 
almak üzere, bu hususta yetkili makama veya makamlara arzetmeyi taahhüt eyler. 

c-Üyeler, sözleşmeyi yetkili makama veyahut makamlara arzetmek hususunda 
bu madde geregince alman tedbirler hakkında Millerlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürünü haberdar edecek ve ona yetkili sayılan makam veyahut makamlarla 
bunların kararları hakkında her türlü maiQmatı verecektir. 

d-Yetkili makamın yahut makamların tasvibini saglıyan üye, sözleşmeyi kati 
şekilde onadıAını Genel Müdüre bildirecek ve bu sözleşmenin hükümlerini yerine 
getirmek için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır. 

e-Bir sözleşme, meselede yetkili bulunan makamın veyahut makamların 

tasvibiyle karşılanamadıgı takdirde, Uyeye herhangi başka bir veeibe terettüp 
etmiyecek ise de, kendisi Yönetim Kurulunun kararlaştırdılı şekilde, uygun 
görülecek devrelerde, sözleşmeye mevzu teşkil eden meseleye ait kanuni mevzuatı 
ve tatbikatı hakkında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdtırüne raporlar 
göndermek mecburiyetinde olacak ve bunlarda teşril, idari yollarla, umumi 
mukavelerlerle veyahut diger her hangi bir suretle Sözleşmenin herhangi bir 
hükmünün ne dereceye kadar yerine getirildigini veyahut yerine getirilmesinin 
tasarlandıtım tasrili ve böyle bir Sözleşmenin onanmasını hangi güçlüklerio 
imkAnsız veya geri bıraktıgını· izah edecektir. 

6-Bahis mevzuu olan, bir tavsiye ise: 
a-Tavsiye, milli bir kanun şeklinde veyahut başka bir suretle yürürlüge 

konulmak maksadiyle tetkik edilmek üzere bütünüyelere gönderilecektir. 
b-Üyelerden her biri, Konferans toplantısının kapanmasından itibaren bir yıl 

zarfmda (yahut, müstesna ahval dolayısiyle, bir yıl zarfında mümkün olmazsa, imkAn 
görülür görülmez, fakat Konferans toplantısının kapanışından itibaren asla 18 aydan 
fazla bir müddet geçmeden) tavsiyeyi kanun haline getirmek veyahut başka türlü bir 
tedbir almak üzere, bunu bu hususta yetkili makam veya makamlara arzetmeyi 
taahhüt eyler. 

c-Üyeler, tavsiyeyi yetkili makama veyahut makamlara arzetmek hususunda, bu 
madde geregince alınan tedbirler hakkında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürünü haberdar edecek ve ona yetkili sayılan makam veyahut makamlarla 
bunların kararları hakkında her türlü malllmatı verecektir. 
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d-Üyelere, tavsiyeyi yetkili makam veyahut makamlara arzetmekten başka hiç 
bir veeibe terettnp etmez ise de, kendileri, Yönetim Kurulunun kararlaştırdılı 
şekilde, uygun görUlecek derecelerde tavsiyeye konu teşkil eden kanuni mevzuatı ve 
meseleye ait tatbikatlan hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrUne 
raporlar göndennek mecburiyetinde olacaklar ve bunlar da, tavsiyesinin herhangi bir 
hükmünUn ne dereceye kadar yerine getirildi~ini veyahut yerine getirilmesinin 
tasarlandı~mı tasri' ı ve tavsiyenin kendilirince kabulüne veyahut uygulanmasma 
imkin vennek için tavsiye hükümlerinde ne gibi delişiklikler yapılması lUzumlu 
göıilldüaunü veya görUlebileceAini izah eyliyeceklerdir. 

7-Bir federatif Devlet bahis mevzuu oldugu takdirde, aşagıdaki hükümler 
uygulancaktır. 

a-Federal Hükümetin kendi esas teşkilAt sistemine göre, haklarında federal bir 
karar alınmasını uygun gördüjü sözleşmeler ve tavsiyeler için, federatif Devletin 
veeibe leri, federatif Devlet olmayan üyelerin veeibelerinin aynı olacaktır. 

b-Federal Hükümetin kendi esas teşkilAt sistemine göre, haklarında, kurucu 
devletler, eyaletler veya kantonlar tarafından bir karar alınmasını, bütün noktalar 
veya bazı noktalar bakımından, bir federal karara nazaran daha uygun gördugu 
sözleşmeler ve tavsiyeler için, bahis mevzuu hükümete şu veeibeler terettnp 
edecektir: 

i-Teşrii veyahut herhangi başka türlü bir karar alınmasını sallamak maksadiyle 
bu sözleşmelerin yahut tavsiyelerin, en geç Konferans toplantısının kapanışını takip 
eden on sekiz ay zarfında, gerekli federal makamlara, yahut ilgili kurucu devletlerin, 
eyaletlerin veyahut, kantonların gerekli makamiarına arzedilmesi için, kendi 
Anayasasma ve kurucu devletlerin, eyaletlerin yahut kantonların Anayasalarına 

uygun olarak fiili anlaşmalar akdetmek: 
ii-Federatif Devlet içinde, bu sözleşmelerin ve tavsiyeterin uygulanmasını 

saglamala mituf müşterek bir hareketin geliştirilmesi maksadiyle, bir taraftan federal 
makamlar, diger taraftan kurucu devletler, eyaletler yahut katonlar arasında belirli 
çlevrelerde danışmalar yapılması için, ilgili kurucu devletler, eyaletler ve kantonlar 
hükümetlerinin muvafakatİ ile tedbirler almak: 

iii-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdüıilne, yetkili sayılan makamlar ve 
bu makamların kararları hakkında her tUrlU bilgileri ulaştınnak suretiyle, kendisine, 
bu sözleşmelerin ve tavsiyelerin, bu madde geregince yetkili federal makamlara, 
kurucu devletlerin, eyaletlerin yahut kantonların yetkili makamiarına sunulması için 
alınan tedbirler hakkında mahlmat vennek. 

iv-Onamamış olduju sözleşmelerden her biri hakkında sözleşmeye konu teşkil 
eden mesele ile ilgili olarak, federasyon, kurucu devletler, eyaletler veya kantonların 
kanuniarına veya bunlardaki tatbikata dair Yönetim Kurulunun kararlaştıraca~ı 
veçhile uygun fisıllalarla, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUıilne raporlar 
gönderip, bunlarda, kanun, idari tedbiı, umumi mukavelelerle yahut herhangi daha 
başka yollarla sözleşme hükümlerinin, ne dereceye kadar yerine getirilmiş veya 
getirilmesi düşünülmüş bulunduAunu tasrih etmek; 

v-Bu tavsiyelerin. her biri hakkında, tavsiyeye konu teşkil eden mesele ile ilgili 
olarak, federasyonda ve onu kuran devletlerde, eyaletlerinôe yahut kantonlarında 
mevcut kanunlara veya tatbikata dair, Yönetim Kurulunun kararlaştırılacagı veçhile 
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uygun tlsılalarla, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdOrUne raporlar gönderip, 
bunlarda, tavsiye hükümlerinin ne dereceye kadar yerine getirildigini yahut 
getirilmesi tasarlandıgı bildimıek ve tavsiye hükümlerini kabul veya tatbik etmek 
için onlarda ne gibi degişiklikler yapılması gerekli göründügünü veya 
görünebilecegini belirtmek. 

8-Hiç bir halde, Konferansça bir sözleşmenin veya bir tavsiyenin kabulü, yahut 
bir üye tarafından ilgili işçiler hakkında derpiş edilenlerden daha müsait şartlar 

saglıyan herhangi bir kanun, karar Adet veya Anlaşma hllküınlerine tesir edebilir 
gözü ile bakılamaz. 

(*) "9. Sözleşmelerin, kendilerine bizzat idare edemeyenler de dahil olmak ve her ülkenin 
sahip olduAtı yetkiler de gözönünde bulundurulmak suretiyle, bütün halkiara evrensel bir 
şekilde uygulanınaları imkiniarını geliştirmek amaciyle, Sözleşmeleri tasdik eden üyeler, bu 
Sözleşmelerin hOkümlerini, imkAn nispetinde, milletlerarası ilişkilerini düzenlemekle sorumlu 
olduklan bütün ülkeler hakkında da kabul edeceklerdir. 

a-Sözleşmenin ele aldıgı meseleler bir ülkenin milli yetkisi çerçevesine girdigi takdirde, 
bu ülkenin milletlerarası ilişkilerinden sorumlu olan üye, sözleşmeyi sözll geçen ülkenin 
hükümetine, yeni kanunlar çıkarabilmesini veya başkaca tedbirler alabilmesini teminen, 
mümkün olan en kısa zamaada teblig etmekle yükümlüdür; ülkenin hükümeti nzasını 
bildirdili takdirde, üye, sözleşmeden dogan veeibeterin kabulü hususunda bir bildiriyi bu ülke 
adına Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MOdOrOne teblig edecektir. 

b-Bu Sözleşmenin yOkledigi veeibeterin kabuiO hususundaki bir bildiri; 
i-TeşkilAtın iki veya birçok oyesi tarafından, müşterek idareleri altına konulmuş bulunan 

bir ülke için; 
ii-B. Milletler Andiaşması hükümleri veya bu ülke hakkında yürürlükte bulunan başkaca 

her hüküm geregince, bir ülkenin idaresinden sorumlu olan her milletlerarası makam 
tarafından Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MOdürlüpne teblig olunabilir. 

c-Bir sözleşmenin veeibelerinin yukandaki a) veya b) bentleri gerejince kabulü. 
Sözleşmenin hOkümlerinden dogan veeibelerle, TeşkilAt Anayasası hükümleri uyarınca, tasdik 
olunan Sözleşmelere uygulanan veeibeterin ilgili Olke adına kabulünü intaç edecektir. 

d-Yukanda gözönüne alınan evrensel uygulamayı teşvik edebilmek amaciyle, ilgili üye, 
Oyeler veya milletlerarası makam, Yönetim Kurulu'nun talebi uyarınca, Sözleşmenin 
yOrürlükte olmadtgı ülkelerde, Sözleşmede ele alınan husustarla ilgili bulunan mevzuat ve 
uygulamalar, ve Sözleşmenin her hOkmüntln teşrit, idaı1, kolektif mukaveleler yollariyle veya 
başkaca her türlü yoldan ne derece yerine getirifdili veya yerine getirilmesinin tasariandıiı 
hususlarında Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne bir rapor sunarak, bu raporda, 
Sözleşmenin kabulüne engel olan veya bu kabulü geciktiren güçlük ve engelleri 
zikredeceklerdir. 

f-Geçici mahiyetteki işbu fıkra, ilgili ülkelerin- ahalisi bagımsızlıga kavuştukça, uygulama 
kabiliyetini kaybedecektir. 

(*) ı 9 NIICU lfiAJide leğtllti'8t 
ı3 Arlilık ı966 tuıJılı ve 809 SllJdı KIUIJUILı (95 t) ouyLıw (ostr. 5 Trp. c. 6 s.326) ve &MıııLır Kıcndıı 31 Mıırt 

1967 tırıJı Vt 6/7990 Silyılı (Dstr. 5 TrJ· C. 6 s.ı886) KilrAn IIMyLuıııwı urı~riıılfırrlıuı AMJIUA Deöfllilfötnt d~lll Tlllid 

Be~sı ( No. ı) ' e göre ı 9 ıuıt11 IMMtye e&ıeıı 9 uııeu Jıirllllır. 
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Madde lO 
Bu suretle onanmış olan herhangi bir Sözleşme, B. Milletler Antlaşmasının ı 02 

nci maddesi htlktlmleri geregince tescil edilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürü tarafından, B. Milletler Genel Sekreterine gönderilecek, fakat ancak 
onu onamış olan üyeleri baglıyacaktır. 

Madde ll 
ı -Son müzakeresi için 

Konferansa sunulan herhangi bir 
Sözleşme (hazır bulunan delegeler 
tarafından) verilen oy ların üçte ikisi 
tarafından desteklen-memiş olursa, bu 
şekilde kabul edilmemiş olan bir 
tasarı, TeşkilAt Üyelerinden arzu 
edenler arasında özel bir Sözleşme 
konusu teşkil edebilir. 

(*)Madde ll 
ı -Son müzakeresi için 

Konferansa sunulan herhangi bir 
Sözleşme verilen oyların üçte ikisi 
tarafından desteklen-memiş olursa, bu 
şekilde kabul edilmemiş olan bir 
Tasarı, TeşkilAt Üyelerinden arzu 
edenler arasında özel bir Sözleşme 
konusu teşkil edebilir. 

2-Bu suretle akdedilen her sözleşme, ilgili üyeler tarafından Milletlerarası 

Çalışma Bürosu Genel Müdürlüatıne ve B. Milletler Andiaşmasının ı 02 nci maddesi 
hükümlerine göre tescil edilmek üzere B. Milletler Genel Sekreterine 
gönderilecektir. 

Madde ll 
Üyelerden her biri, katılmış oldugu sözleşmeleri yürürlüge koymak için aldıgı 

tedbirler hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosuna yıllık bir rapor göndermeyi 
taahhüt eder. Bu raporlar, Yönetim Kurulu tarafından gösterilen şekilde yazılacak ve 
onun istedigi sarih bilgileri ihtiva edecektir. 

Matdde 23 
ı- ı 9 ve 22 nci maddelere uyularak, üyeler tarafından kendisine gönderilecek 

maltlmat ve raporların bir özetini Genel Müdür, Konferansın en yakın toplantısına 
sunacaktır. 

2-Her üye, ı9 ve 22 nci maddeler geregince, Genel Müdüre gönderdigi maltlmat 
ve raporların suretinin 3 üncü maddede belirtilen şekilde temsili teşekkül olarak 
tanınmış bulunan teşkilAta yollıyacaktır. 

Maddel4 
Üyelerden herhangi birinin, katılmış oldugu bir sözleşmenin memnuniyet verici 

şekilde uygulanmasını saglamadıgı beyanı ile, mesleki bir işçi veya işveren teşekkülü 
tarafından, Milletlerarası Çalışma Bürosuna yapılan her şikAyet ve Yönetim Kurulu 
tarafından, bahis mevzuu Hükümete ulaştırılabilecek ve bu Hükümet, mesele 
hakkında uygun görecegi beyanatta bulunmaya davet edilebilecektir. 

(*) 28/9/1988 tlırth Vt 34-74- sıyılı K4111"U( 95 t) Olllly/ıuuııt Vt Bakarılar KımtlN H Nlsl.rt 1989 tıırfh Vt 89/13980 S4JUl 

Kararıdt olllly/ııllltWı hırarfastırıbuı ~Işık ıntUıultr. 
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Madde25 
M4kul bir müddet zarfında bahis mevzuu Htıkümetten hiç bir beyanat alınmadıgı 

veyahut alının beyanat Yönetim Kurulunca tatmin edici görülmedili takdirde, bu 
kurul, alınan beyanatı ve gerekirse, verilen cevabı açıp vurmak hakkına malik 
olacaktır. 

Madde26 
1-üyelerden herbiri, bundan evvelki maddeler geretince kendisi ile beraber 

onamış oldugu bir sözleşmenin uygulanmasını, kendi fikrince memnuniyet verici bir 
şekilde saglamıyan diger bir üyke hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosuna bir 
şik4yet gönderebilir. 

2-Yönetim Kurulu, yerinde gördügü takdirde ve aşagıda gösterilen usul 
dairesinde, keyfiyeti bir Anket Konisyonuna havale etmeden evvel, 24 üncü 
maddede yazılı şekilde bahis mevzuu Hükümetle temasa geçebitir. 

3-Eger Yönetim Kurulu, şik4yeti, bahis mevzuu Hükümete teblig etmegi 
lüzumlu görmezse veyahut bu teblig yapıldıgında makul bir mühlet içinde, kendisini 
tatmin edecek bir cevap alınmazsa, ortaya atılan meseleyi incelemek ve bu hususta 
bir rapor vermekle görevli bir Anket KomisyAnu kurabilecektir. 

4-Aynı usul, gerek dogrudan dogruya, gerek Konferanstaki bir murahhasın 
şik4yeti üzerine Kurul tarafından tatbik edilebilir. 

5-25 veya 26 ncı maddelerin uygulanmasının ortaya koydugu bir mesele 
Yönetim Kuruluna geldiAi zaman, bahis mevzuu Hükümet, Yönetim Kurulunda 
esasen bir temsileiye malik degilse, Yönetim Kurulunun bu mesele hakkındaki 
müzakerelerine katılmak üzere bir murahhas t4yini hakkına malik olacaktır. Bu 
tartışmaların yapılacagı tarih, bahis mevzuu Hükümete zamanında bildirilecektir. 

Madde27 
Bir şikiyet, 26 ncı madde geregince, bir Anket Komisyonuna havale edildigi 

takdirde, şik4yetle dogrudan dogruya ilgisi olsun veya olmasın, üyelerden her biri, 
şikiyet konusu hakkında elinde mevcut her türlü malQmatı Komisyonun emrine hazır 
bulundurmagı taahhüt eder. 

Madde28 
Anket Komisyonu, şikayetin derince incelenmesinden sonra bir rapor kaleme 

alarak, bunda, şikiyetin önemini belirtmeye yarayacak bütün fiili noktalara ait 
müşahedeleri ile beraber, şikayetçi hükümeti tatmin için alınması gereken tedbirler 
ve bu tedbirlerin alınması için verilmesi gereken mühletler hakkında tavsiyelerini 
beyan edecektir. 

Madde29 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Anket Komisyonu raporunu 

Yönetim Kuruluna ve ihtilif ile ilgili hükümetlerin her birine teblig ve onun 
yayınianmasını temin edecektir. 
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2-İlgili hOkflmetlerden herbiri, Komisyon raponındaki tavsiyeleri kabul edip 
etmediAini ve bunları kabul etmediAi takdirde, ihtilifı Milletlerarası Adalet Divanına 
sevk arzusunda olup olmadıAını, Uç aylık bir müddet zarfında, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne bildirecektir. 

Madde30 
Üyelerden biri, bir Sözleşme yahut bir tavsiye hakkında, 19 uncu maddenin S b), 

6 b), yahut 7 b), i) fıkralannda yazılı tedbirleri almadıAı takdirde, di&er herhangi bir 
üye, keyfıyet hakkında Yönetim Kuruluna mUracaat edebilir. 

Yönetim Kurulu, üyenin tesbit edilen tedbirleri almadıAma kani olursa, keyfiyeti 
Konferansa bildirecektir. 

Madde31 
Milletlerarası Adalet Divanının bir şikiyete veya, 29 uncu madde gerelince 

kendisine havale edilen bir meseleye ait kararı istinaf edilemez. 

Madde3l 
Anket Komisyonunun muhtemel mütalAaları neticeleri veya tavsiyeleri, 

Milletlerarası Adalet Divanınca teyit, tadil veya iptal olunabilirler. 

Madde33 
Eger herhangi bir üye, duruma göre, Anket Komisyonu raporunda olsun, 

Milletlerarası Adalet Divanı kararında olsun; muhtemelen mevcut tavsiyelere, tAyin 
edilen müddet zarfmda uymadıgı takdirde, Yönetim Kurulu bu tavsiyeterin yerine 
getirilmesini saglamak için münasip görecegi her türlü tedbirleri Konferansa tavsiye 
edebilecektir. 

Madde34 
Kusurlu bir hükümmet, gerek Anket Komisyonunun, gerek Millitlerarası Adalet 

Divanı kararının tavsiyelerine uymak için gerekli tedbirleri aldıgı hakkında Yönetim 
Kuruluna her zaman malQmat verebilir ve ondan beyanatının dogrulugunu tahkik için 
bir Anket, Komisyonu teşkil ettirilmesini isteyebilir. Bu takdirde, 27, 28, 29, 3 I ve 
32 inci maddeler hükümleri uygulanacak ve egerAnket Komisyonu raporu yahut 
Milletlerarası Adalet Divanının kararı, kusur etmiş olan hükümet lehinde ise, 
Yönetim Kurulu, 33 üncü madde geregince ittihaz edilmiş olan tedbirlerin geri 
alınmasını derhal tavsiye edecektir. 
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Madde35 (*) 

BÖLOMUI 
Genel Hükümler 

I -Üyeler, bu Statü hükümleri gerepice onadıkları sözleşmeleri, vesayet 
altındaki bütün topraklar dAhil, Milletlerarası münasebetlerini kendileri saglayıp 

idarelerini 
üzerlerine aldıklan anavatan dışında ki memleketlerde de; sözleşmeye konu teşkil 

eden meseleler, o memleket makamiarına mahsus yetki dAlıilinde olmamak yahut 
Sözleşmenin tatbikı, mahalli şartlar yüzünden imkAnsız bir hal almamak şartı ile 
veyahut, Sözleşmeleri mahalli şartlara uydunnak için onlarda gerekli deAişiklikler 
yapılmak kaydı ile uygulanmayı taahhüt ederler. 

2-Bir sözleşmeyi onayan her Uye, onama keyfiyetinden sonra mümkün olan en 
kısa zaman zarfında aşaAıdaki 4 ve 5 inci fıkralarda bahis mevzuu edilenler dışındaki 
memleketler hakkında, sözleşme hükümlerini ne dereceye kadar uygulamayı talıhüt 
ettiAini bildiren ve sözleşmede istenilen bütün bilgileri veren bir beyanatı 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrOne gönderecektir. 
3-Bundan evvelki fıkra gereAince bir beyanat gönderen her üye, sözleşme 

hükümlerine göre, daha evvelki herhangi bir beyanat mUfadını deAiştiren ve 
yukardaki fıkrada zikredilen memleketlere taallOk eden durumu gösteren yeni bir 
beyanatı, sözleşme hükümleri gereAince zaman zaman yollıyabilecektir. 

4-Sözleşmede bahis mevzuu olan meseleler anavatan dışı bir memleketteki 
makamlara mahsus yetki çerçevesi içine girerse, bu memleketin Milletlerarası 
münasebetlerinden sorumlu olan üye, bir kanun neşredebilmesi veyahut başka türlü 
tedbirler alabilmesi için, sözleşmeyi, mümkün olan en kısa zaman zarfında adı geçen 
memleketin hükümetine gönderecektir. Bundan sonra, üye, bu memleketin hükümeti 
ile aniaşmış bir halde, sözleşmede münderiç vecibelerin bu memleket adına kabulüne 
dair bir beyanatı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne gönderebilecektir. 

5-Bir Sözleşmedeki vecibelerin kabulüne dair beyanat, 
a-Ortaklaşa otoriteleri altına konulmuş bulunan bir memleket için, iki veya daha 

fazla Teşkilit üyesi tarafından, 
b-B. Milletler Antiaşması veya yürOrlUkte olan herhangi başka bir hüküm 

gereAince, bir memleketin idaresinden sorumlu olan herhangi bir başka makam 
tarafından, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne gönderilecektir. 
6-Bir Sözleşmedeki veeibeterin 4 ve 5 inci fıkralar gereAince kabulü, Sözleşme 

hükümlerinden doAan vecibelerle, Teşkilit StatüsünUn büktımleri gerelince, onanmış 
Sözleşmelere uygulanabilen vecibelerin, ilgili memleket adına kabulUnU tazammun 
edecektir. Kabul hakkındaki her beyanat, sözleşmenin mahalli şartlara uydurulması 
için sözleşmede yapılması gereken delişiklikleri tasrih edebilir. 

(*) 31/12/1966 Wlldt ve 809 Silyılı KmıWı (CJS c) oıııyLuwt ve MııWır Kıındı. 31 Mtırt 1967 tıırılılt 6/7CJCJO S«ydı 
Ktırtınyle oıııylmwı br~ M.Ç.T. stııtisiırJe JtlJ'ıLuı ıltAts*Jfklt ~dt TADiJ. BELGESI (No.1) 2 ııct ıtwldesf l]tıruıctı 
J CJ llltlllllJIJIJdtltt fAıltllıı yilrirfii,; otrıııtsflfJleıı UIINıreıı M.Ç.T. AlltıJIISIUIIIfll 35 tııct lfiAIIksı tırtık bitillit iftıde efıııeyettltflr. 
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7-Bu maddenin 4 ve 5 inci fıkralan geregince bir beyanat göndermiş olan her 
üye yahut Milletlerarası makam, Sözleşme hükümlerine uygun olarak, herhangi 
evvelki beyanatının müfadını degiştiren veyahut herhangi bir sözleşmedeki 

veeibeleri kabulünü, ilgili memleket adına fesheden yeni bir beyanatı zaman zaman 
yollıyabilir. 

8-Eger bir sözleşmedeki vecibeler, bu maddenin 4 ve 5 inci fıkralarmda yazılı 
bir memleket adına kabul edilmemiş ise, üye, yahut üyeler veyahut milletlerarası 
makam, sözleşmeye konu teşkil eden meseleler hakkında bu memlekette evcut 
kanunlara ve tatbikata dair Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bir rapor 
gönderecekler ve bu rapor, kanun, idari tedbir, umumi mukaveleler ile yahut daha 
başka tedbirler yolu ile, sözleşmenin herhangi bir hükmüaün yerine getirilmiş veya 
getirilecek oldugunu, diger tarafıtan bu sözleşmenin kabulünü imkAnsız kılan veya 
geciktiren güçlükleri belirtecektir. 

Madde36 
Hazır bulunan delegeler tarafından) verilen oylarm üçte iki çogunlugu ile 

Konferans tarafından kabul edilen, işbu sözleşmenin degiştirUmesine mütedair 
kararlar, (işbu Anayasanın 7 maddesinin 3 paragrafındaki hükümler uyannca 
Yönetim Kurulunda temsil edilen başlıca sınai önemi haiz on üyenin beşi dahil 
olmak üzere) TeşkilAt Üyelerinin üçte ikisinin onayı ya da kabulü ile yürürlüge girer. 
(*) Madde36 

ı -Bu maddenin 2 . paragrafının büktımleri uygulanmak kaydı ile verilen oy ların 
üçte iki çotunlugu ile Konferans tarafından kabul edilen işbu Sözleşmenin 
degiştirilmesine mütedair kararlar, Teşkilat üyelerinin açte ikisinin onayı ya da 
kabulü ile yürürlüge girer. 

2-Herhangi bir degişikligin aşagıdaki hususlarla ilgili olması halinde, bu 
kararlar, verilen oylarm dörtte üçü oranında çogunlugu saglamadıkça kabul edilmiş 
sayılmaz ve Teşkilat Üyelerinin dörtte üçü tarafından onaylanmadıgı ya da kabul 
edilmedigi sürece ytlrllrlük kazanmaz: 

i-Teşkilat Anayasasının mukaddimesinde ve ona eklenen Hedef ve Amaçlarına 
dair DeklArasyonda (Mukaddime; madde ı; Ek) vazedilmiş bulunan, Teşkilatın temel 
amaçları; 

ii-Teşkilatm daimi kuruluşu ona bqlı organlarm terekkübü ve görevleri, 
Anayasada belirtilen şekilde Genel Mfldürlln atanması ve sorumluluklan (Madde I; 
madde 2; madde 3; madde 8; madde 17); 

iii-Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları ile ilgili anayasal 
hükümler (maddeler ı 9-35; madde 37) 

iv-lşbu maddenin hükümleri. 
Yukarıda kaydedilmiş bulunan hükümler, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 

Cenevre'de yapılan ve 1966 yıJı Haziran ayının yirmibeşinci günü kapanmış oldugu 
ilAn edilen Yetmişikinci oturumundan kabul edilmiş bulunan Uluslararası' Çalışma 

(*) 28/9/1988 tırılı ve 3+7+ sıydı Kıllltıdı (95 douyLuwı ve BllbııJır Kurxlı I+ NlsıN 1989 tırılı ve 89/13980 sıyılı 
Kırlinıle DllllyWotuul Urıi'Lqtınlıuı ltAtsfk ıııttııultr. 
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Teşkilatı Anayasasmda yapılan Degişiklikle ilgili Belge (1966) nin resmi metnidir. 
DoAruluAunu tasdik zımmmda, ı 986 yılı Haziran ayının yinnialtmcı günü olan 

bu gün, imzalanmızı atmış bulunmaktayız. 

Madde37 
1-Bu StatünUn ve bu Statü geretince üyelerce daha sonra akdedilecek 

sözleşmelerin yorumlanınasma ait her türlü meseleler ve güçlükler Milletlerarası 
Adalet Divanının karanna arzedilecektir. 

2-Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinazara alınmaksızın Yönetim Kurulu, 
bir sözleşmenin yorumlanınasma ait olup, Kurul tarafından fveya anılan sözleşme 
gere~ince mahkemeye sevkedilebilecek mahkeme teşkili lıakkmda birtakım usuller 
tesbit ve bunu Konferansm tasvibine arzedebilir. Milletlerarası Adalet Divanının 
bütün kararları veya istişarı mütalAalan bu fıkra geregince teşkil olunan herhangi bir 

Madde38 
1 -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, kendisinin gaye ve hedeflerine varmak için 

faydalı gördülll her türlü bölge konferanslarını toplantıya davet ve bölge 
müesseseleri tesis edebilir. 

2-Bölge konferanslarının yetki, görev ve müzakere usulleri Yönetim Kurulu 
tarafından tesbit edilip tasvip olunmak üzere Genel Konferansa sunulacak kaidelere 
tabi bulunacaktır. 

Madde39 

BÖLCMIV 
Tilrlu tedbirler 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı tüzelkişiligi haiz olacak ve bilhassa aşaAıdaki 
hususlarda ehil bulunacaktır: 

a-B&tgıt akdetmek; 
b-Menkul ve gayri menkul malları iktisap ve onlara tasarruf etmek; 
c-Diva açmak. 

Madde40 
I -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı, üyelerin her birinin memleketinde, 

amaçlarına ulaşmak için lüzumlu olan imtiyaz ve dokunmazlıklardan faydalanır. 
2-Konferanstaki murahhaslar, Yönetim Kurulu üyeleri, Büro Genel Müdürü ve 

memurları da, TeşkilAta ait görevlerini tam bir bagımsızlık ile yapmak için 
kendilerine lizım olan imtiyaz ve dokunmazlıklardan faydalanırlar. 

3-Bu imtiyazlar ve dokunmazhklar, Üye Devletler tarafından kabul edilmek 
üzere teşkilitça hazırlanacak ayrı bir anlaşmada tasrih edilecektir. 

EK 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatının gaye ve hedeflerine ait beyanname (95 f) 
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FILADELFİY A BEY ANNAMESİ 
EK 

Milletlerarası Çalışma Teşkilatının gaye ve hedeflerine 
ait beyanname (*) 

Filidelfiya'da 26 ncı toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Genel 
Konferansı, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının gaye ve hedefleri ve üyelerinin 
siyasetlerinin mülhem olması gereken prensipler hakkındaki bu beyannameyi I 944 
yılı Mayısının onuncu günü kabul etmiştir. 

Konferans Teşkilatın, başlıcalan aşaAıya nakledilen temel prensiplerini yeniden 
teyit eder: 

a-Emek bir meta deAildir; 
b-Söz ve cemiyetleşme serbedili devamlı bir iJerlemenin elzem bir şartıdır. 
c-Her nerede olursa olsun fakirlik, bOtün insanlarm refahı için bir tehlike teşkil 

eder. 
d-Ihtiyaca karşı savaş, her miileet tarafından, yorulmak bilmez bir azimle ve 

kamunun iyili~ini sqlamak üzere, işçi ve işveren temsilcilerinin Hükümet 
temsilcileriyle eşit şartlar içinde iştirakleri ile yapacaklan serbest tartışmalara ve 
verecekleri demokratik kararlan hAkim olacak devamlı tartışmalara ve verecekleri 
demokratik kararlara hAkim olacak devamllı ve müşterek bir Milletlerarası gayretle 
yürUtecektir. 

II 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının Statüsünde yazılı bulunup devamlı bir 

barışın, ancak Sosyal Adalet esasına dayanılarak saAlanabileceAine dair olan 
beyanatm dowulu~Unun tecrübe ile tamamen meydana çıktıAma kanaat getiren 
Konferans, aşaAıdaki noktaları beyan eder: 

a-Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar maddi ilerlemelerini 
ve mAnevi gelişmelerini, serbestlik, şeref ve haysiyet, ekonomik güvenlik içinde ve 
eşit şansiarta takip etmek hakkına maliktirler. 

b-Bu sonuca ulaştıracak şartların gerçekleştirilmesi, her milli ve milletlerarası 
siyasetin, ana hedefmiteşkil etmelidir. 

c-Milli ve milletlerarası alanlardaki bütün hareket, programlan ve tedbirler, 
hususiyle bunlardan ekonomik ve mali mahiyeti haiz olanlar, bu bakımdan tartıimalı 
ve bunlar ancak bu ana amacı baltalamaya delil, fakat desteklemeye yaradıklan 
derecede kabul edilmelidir. 

d-Milletlerarası alanda bütün hareket programlarını, ekonomik ve mali tedbirleri 
bu ana amaç bakımından tetkik ve mütalAa etmek, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtma 
düşen bir ödevdir. 

e-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı; kendisine verilen ödevleri yerine getirirken, 
bütün mAkul ekonomik ve mali Arnilieri nazara aldıktan sonra, kararları ve tavsiyeleri 
içine, münasip göreceAi hükümleri koyabilmek yetkisine maliktir. 

(*) 9 ŞltMt 19+8 KÔNI t.rtlrlı ~175 SIJih Kaıııılıa ~ "MtllttltrAro çAlışıu tqiılatı SWisiMl v.,wı DtA~s~Mi 
d. ı· 
ostr. 3 T7. c. 29 s.809 
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95.(1) Fiı..ADELFİYA BEYANNAMESi 

m 
Konferans, aşağıda yazılı htisüslann gerçekleşmesini saAhyacak porgramlann 

uygulamnası işinde muhtelif milletiere yardımın, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı için 
Onemli bir veeibe teşkil ettiAin kabul eyler: 

a-Tam çalıştuma ve yaşama seviyelerinin yükseltilmesi; 
b-İşçileri, maharetlerini ve bilgilerini tamamen gösterebilmekle zevk duyacaldan 

işlerde çalıştırmak ve genel refaha en iyi şekilde yardım etmek; 
c-Bu amaca ulaşmak için, bütün ilgililer hakkında mOnasip garantilerle, işçileri 

mesleklerinde yetiştirmek üzere imkinlar sallamale ve on1ann bir yerden etiler bir 
yere nakillerini ve bu meyanda gerek kendilerinin, gerek eliler balkın muharecetlerini 
kolaylaştırabilecek tedbirlere taşvuımak; 

d-Ücret ve kazanç, çalışma müddeli ve dijer çalışma şartlan meselelerinde 
kaydedilen ileriemelerin neticelerinden herkes için adaletli bir şekilde faydalanmak 
imkinı ve bir işte çalışıp da böylece korumnaya muhtaç olan herkes için asgari bir 
maişet ücreti; 

e-Müşterek görüşmeler yapmak ha1danın fiili şekilde tanınması, istihsal işlerinin 
tanziminin devamlı surette iyileştirilmesi için işverenlerle, işçilerin birbirine yardım 
etmeleri ve sosyal ve ekonomik politikaımı tesbiti ve uygulanması için işçilerle 
işverenlerin işbirlip yapmaları; 

f-Korunmaya muhtaç olan herkes için bir esas gelir saAfamak üzere, sosyal 
güvenlik tedbirlerinin, diAer taraftan tam sibhi yardımiann genişletilmesi; 

g-Bütün mesleklerdeki işçilerin hayat ve sıhhatlerinin münasip şekilde korunması; 
h..çoaddann ve analann korunması; 
i-Uygun bir gula, mesken, iyi vakit geçirme ve kültür vasttalan seviyesi; 
j-Terbiyevi ve mesleki alanda eşit şanslar saAianması. 

IV 
Bu beyaımamede sayılı amaçların gerçekleşmesi için lüzumlu olan, bütün dünya 

istihsal kaynaklannın daha mükemmel ve geniş surette kullanılması keyfiyetinin, 
millederarası ve milli alanlarda tesiri bir hareleetle ve bilhassa istihsal ve istihlikin 
gelişmesini elde etmeye, vahim ekonomik temevvüçleri önlemeyye, henüz yeter 
derecede laymeılendirilm bölgelerin ekonomik ve sosyal ilerlemelerini temine, 
ham maddelerin ve hububatm chlnya fi~ daha büyük bir istikrar husule 
getimıeye, yüksek haamda ve devamlı bir cihan ticaretini kurmaya mituf tedbirlerle 
salf•nahileceline kanaat getiren Konferans, Milletlerarasa Çalışma Teşlrilitının, bu 
büyük gOrevde, aynı zamanda bOtiin milletierin saAbJc, terbiye ve refahmın 
iyileştirilmesi hususunda kendisine bir soıuınluluk payı ayıt11llf olan bütün 
milletlerarası teşeldrullerle tam bir işbirliAi yapmayı vadeder. 

V 
Konferans, bu beyannarnede zikredilen prensiplerin, bütün dünya milletleri 

hakkında tam bir surette uygulanabilecejini v~ şayet bunlann uygulanma tarzlannda, 
her milletin sosyal ve ekonomik gelişme derecesinin gereldi şekilde hesaba katılması 
lizungelirse, bu prensipierin henüz tabi dpıumda olan milletiere olsun, kendi 
kendilerini idare edebilecek bir hale gelenlere olsun, tetrici tekilde tatbikı keyfiyetinin, 
bütün medeni dünyayı ilgilendirdilini teyit eder. 
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• 
Maden ocaklaranda yeralta ltierinde kadanların çalıttlrdmamasa hakkandaki 

Milletlerarası nıukaveleye iltihaka dair kanun 

Kanun No : 3129 
Kabul Ta. : 9 Haziran 1937 
R.G : 23 Haziran 1937 8.3638 
Dstr. Trp. : 3, C.18 s.1293 

Madde 1 
Cenevre'de Milletlerarası İş TeşkilAtı Umumi Konferansı tarafından kabul olunan ve 

maden ocaklannda yeraltı işlerinde kadınların çalıştınlmaması hakkında olup (Y craltı İşleri 
Mukavelesi "Kadınlar" 193S) adı verilen mukavelename kabul olunmuş ve bu mukaveteye 
ittihak için HükOmcte mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 • Bu kanun neşri tarihinden mutebcrdir. 
Madde 3 • Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

Her nevi maden oeaklannda yeraltı işlerinde kadınların çalıştarılmaması 
hakkında 45 numaralı mukavele 

Milletlerarası İş Bürosu Meclisi tarafından vaki davet üzerine Cenevre' de 
4NI/ı 935 tarihinde ı 9 uncu inikad halinde toplanan Milletlerarası Iş Teşkilltı 
Umumi Konferansı, 

İnikad rumamesinin 2 nci maddesini teşkil eden her nevi maden ocaklannda 
yeraltında kadınların çalıştınlmasına aid bulunan mesele hakkında muhtelif 
teklifterin kabulUnü, 

Bu teklifterin milletlerarası bir mukavele projesi şeklini almasını 
kararlaştırdıktan sonra, 

Bin dokuz yüz otuz beş senesi haziran ayının yinni bir tarihinde, (Yeraltı İşleri 
Mukavelesi "kadınlar'' ı 935) adını taşıyacak olan aşaAıdaki mukavele projesini 
kabul eder: 

Madde 1 
Bu mukavelenin tasdikı için "Maden ocaAı", tAbiri, gerek lmme, gerekse hususi 

vasfını haiz ve yeraltında mevcud maddelerin istihracını istihdaf eden her nevi 
teşebbüslere şamildir. 

Maddel 
Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun, maden ocaklarında yeraltı 

işlerinde çahştırılamaz. 

Madde3 
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Milli kanunlarla yukanda yazılı memnuiyetten şu kimseler istisna edilebilirler. 
a-Sevku idare vazifesile mükellef olup bedenen çalışmıyan şahıslar, 
b-Sıhhi ve sosyal hizmetlerde çalışan şahıslar, 



c-Meslei bilgilerini tamamlamak maksadile bir maden ocagında yeraltı işlerinde 
staj gönnelerine müsaade edilen tahsildeki şahıslar, 

d-Bedenen çalışma mahiyetinde olmayan bir sanatın icrası için bir maden 
ocagmın yeraltı kısımlarına tesadüfi olarak inmesine lüzum görülen diger bütün 
şahıs lar. 

Madde4 
Bu mukavelenin resmi tasdiknameleri Akvam Cemiyeti Umumi KAtibine tevdi 

olunacak ve mumaileyh tarafından tescil edilecektir. 

Madde S 
ı -Bu mukavele, ancak, Umumi KAtib tarafından tasdiknamesi tescil edilmiş olun 

Milletlerarası İş Teşkilltı Azasını baglıyacaktır. 
2-Mukavele, Umumi KAtib tarafından iki Azanın tasiknamelerinin tescilinden 

itibaren 12 ay sonra mer'iyete girecektir. 
3-Bundan sonra da mukavele, her Aza için kendi tasdiknamesinin tescilinden 

itibaren itibaren f2 ay sonra mer'iyete girecektir. 

Madde6 
Milletlerarası İş TeşkilAtı izasından ikisinin tasdiknamesi tescil edilir edilmez. 

Akvam Cemiyeti Umumi KAtibi Milletlerarası İş Teşkilltının bütün Azasına keyfiyeti 
iş' ar edecektir. 

Keza, teşkilat izası tarafından kendisine daha sonra tevdi olunacak 
tasdiknamelerinin tescilini de bütün izaya teblig eyliyecektir. 

Madde7 
I-Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her Aza mukavelenin mer'iyeti mebde 

tarihinden itibaren 1 O sene zarfında, onu, Akvam Cemiyeti Umumi KAtibine 
gönderecegi ve mumaileyhin tescil edecegi bir mektupla feshedilebilir. Feshin 
hükmü tescilden itibaren bir sene sonra cari olacaktır. 

2-Bu mukaveleyi tasdik etmiş olan her Aza, birinci fıkrada adı geçen I O senelik 
müddetin hitamını takib eden bir senelik mühlet zarfında bu maddede derpiş edilen 
fesh e aid ihtiyarını kullanmadıgı takdirde, yeniden 1 O senelik bir devre için baglı 
kalacak ve bundan sonra mukaveleyi, bu maddede yazılı şartlar içinde, her 1 O senelik 
devrenin hitamında feshedilebilecektir. 

Madde S 
Bu mukavelenin mer'iyete ginnesinden itibaren· her 10 senelik devrelerin 

hitamında Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun tatbikına aid bir raporu 
umumi konferansa tevdi edecek ve onun tamamen veya kısmen tadili meselesini 
konferans rumamesine koyup koymamak hususunda bir karar alacaktır. 

Madde9 
1 -Konferans, bu mukaveleyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir mukavele 

kabul ettigi takdirde, yeni mukavelede hiiAfına bir hüküm olmadıkça 
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a-Tadili muhtevi yeni mukavelenin bir Aza tarafından tasdikı, onun m er' iyete 
gimıiş olması kayid ve şartı altmda, yukarıdaki 7 nci madde nazarı itibara 
alınmaksızın, hali hazırdaki mukavelenin tabii bir şekilde derhal feshini tazammun 
edecektir. 

b-Tadili havi yeni mukavelenin mer'iyete gimıesi tarihinden itibaren, hali hazır 
mukavelesi artık Azanm tasdikıDa açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu mukavele, onu tasdik edip de tadili havi mukaveleyi tasdik etmiyecek Aza 
için şimdiki şekil ve metni ile mer' i olmakta devam edecektir. 

Madde 10 
Bu mukavelenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de muteberdir. 

----------o---------
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Mesleki hastailkiaran tumini bakkandaki 42 numarali 
Milletlerarasi Sözleşmeye katalmaya dair Kanun 

Kanun No : 4864 
Kabul Ta. : ı 1 Şubat 1946 
R.G : 16 Şubat 1946 8.6234 
Dstr. Trp. : 3, C.27 s.946 

Madde ı 
Cenevre'de 4 Haziran 1934 de, Milletlerarası İş Teşkilltı Genel Konferansı tarafından, 

mesleki hastalıkların tazmini hakkında kabul olunan 42 numaralı Milletlerarası Sözleşme 
onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak için Hükümete yetki verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüte girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,---
Mesleki hastalıkların tazmini hakkında 42 numarali Sözleşme projesi 

(1934 te muaddel) 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vikı davet üzerine Cenevre' de 
4 Haziran 1934 de on sekizinci toplantısını yapan Milletler Cemiyeti Milletlerarası İş 
TeşkilAtı Genel Konferansı, 

Koq.feransm yedinci toplantısında mesleki hastalıklar hakkında kabul edilmiş 
olan Sözleşme projesinin kısmen tadiline taallQk edip, bu toplantının yedinci 
maddesini teşkil eyleyen meseleye dair bazı teklifterin kabulünü kararlaştırdıktan ve; 

Bu teklifterin Milletlerarası bir Sözleşme projesi şeklini alması gerektilini 
nazara aldıktan sonra, 

Bin dokuz yüz otuz dört yılı Haziran ayının yirmi birinci günü, MesJeki 
Hastalıklar Sözleşmesi (muaddel) 1934, unvanını alacak olan aşagıdaki Sözleşme 
projesini kabul eder: 

Madde ı 
I-Milletlerarası İş TeşkilAtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, mesleki 

hastalıklara ugrayanlar ile bunların hak sahibi virislerine, iş kazalarının tazmini 
hakkındaki özel mevzuatındaki genel esaslar dAhilinde tazminat saAlamagı taahhüt 
eder. 

2-Bu tazminatın miktarı, milli mevzuatta iş kazaları neticesinde ödenecek 
olandan az olmamalıdır. Bu cihet mahfuz tutulmak şartiyle, her üye mevzuatmda 
bahse konu olan hastalıklar tazminatmm ödeme şartlarına müteallik hükümlerin 
tesbitinde, ve bu hastalıklara, iş kazaları hakkındaki mevzuatını tatbikında zaruri 
gördügütadil ve intibakları yapmakta serbestttir. 

867 



Madde2 
Milletlerarası Iş TeşkilAtının her üyesi, aşaAıdaki tabloda mevcut olup, 

bizalarında yazılı sanayi ve mesleklerde olmak üzere kanuna tabi işyerlerinde çalışan 
işçilerin duçar oldukları hastalıkları meslek hastahtı saymalı taahhüt eder. 

Hasta/Ucların ve zehir/i maddelerin 
Usta i 

TABLO 

Kurşun veya halitatarı ve mürekkebatı ile zehirlenmeler ve bundan mütevellit 
Arızalar. 

Cıva, cıva amalgamı, veya mürekkebatiyle zehirlenmeler ve bundan mütevellik 
Arızalar. 

Şarbon hastahtı 
Silis tozlarmdan mütevellik ve citer veremişle müterafik olan veya olmayan 

silikoz hastahtı (Silikozun ölümün veya iş gönnezlitinin asıl sebebi olması şartiyle) 
Fosfor veya mürekkebatı ilem zehirleome ve bundan mütevellik Arızalar 
Benzin veya müşabihleri ve bunların nitratlı veya aminli mUştekkatı ile 

zehirlenıneler ve bundan mütevellik Arızalar. 
Mevaddı şahmiye sınıfına dAhil olan idrokarbürlerin halojenli mUştekkatı ile 

zehirlenme 
Radyum ve radyoaktif maddelerden veya röntgen şuaından mütevellik 

patologique Arızalar 
lptidai deri epitelyoması 

Ilgili meslek, sanat veya usullerin 
Listesi 

Kurşunu ihtiva eden cevherlerin 
ve çinko imalAthanelerinde kurşunlu kOlierin manipülAsyonu. 

Eski çinkoların, kurşunla beraber eritilerek karıştırılması. 
Kurşundan veya balitalarından eşyi imali. 
Matba hurufatı dökmecilili ve müret-tiplik. 
Kurşun mürekkebatının fabrikasyonu akümülltör imal ve tamiri 
Kurşun ihtiva eden sırlarm hazırlanmısı. 
Kurşun talaşı veya tozu ile cilAcılık. 
Kurşunu ihtiva eden, cili macun ve boyalarm hazırlanması ve manipülisyonunu 

icabettiren boyacalık işleri. 
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Cıva cevherlerinin manipOiisyonu. 
Cıva mürekkebatı imal4tL 
Cıvalı ölçü ve sair lAboratuvar Aletlerinin imali. 
Şapka imalinde kullanılan maddelerin ihzarı. 
Cıva ile yaldızcıhk 
Cıvah tahliye pompaları vasıtasiyle enkandesan llmbalar imali 
FOiminat dö merkür ile kapsül imali 



işler. 

Şarbonlu hayvanlar ile temas eden işçiler 
Ytın, tiftik, deri, kıl, kemik ve boynuz gibi hayvani maddelerin manipülasyonu 
Emtianın tahmil ve tabiiyesi ve nakli işleri 
Silikoz tehlikesine maruz bıraktıgı milli mevzuatta tAyin edilen bUtun işler 
Fosfor veya mUrekkebatının istihsal, intişar veya istimalini icap ettiren her tUrlU 

Arsenik veya mUrekkebatının istihsal, intişar veya istimalini icap ettiten her 
ttırlU işler. 

Benzin veya mUşabmleri ve bunların nitraılı veya aminli mUştekkatının istihsal, 
intişar veya istimalini icap ettiren her tUrlU işler. 

Mevaddı şahmiye sınıfına dAhil idrokarbUrlerin halojenli mUştekkatının istihsal, 
intişar veya istimalının gerektiji ve milli mevzuatta yeralmİş bulunan her ttıriO işler. 

Radyum, radyoaktif maddelere veya röntgen şuaına maruz bırakan biiQmuın 
işler. 

Katran ve huy ile bunların taktirinden hisıl olan katran ruhu, zift madeni yag, 
parafın ve bu mevaddın mUrekkebatı, mahsulleri ve artıklarının kullanılmasını 
gerektiren her tUrlU işler. 

Madde3 
Bbu Sözleşmenin kati şekilde onandıgı keyfiyeti Milletler Cemiyeti Genel 

Sekreterligine bildirilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde4 
ı ·Bu Sözleşme ancak onamaları Genel Sekreterce tescil edilmiş olan 

Milletlerarası İş Teşkilltı üyelerini baglıyacaktır. 
2·Bu Sözleşme, iki üyenin onamalarının Genel Sekreterlikçe tescil 

edilmelerinden oniki ay sonra yUrUrluge girecektir. 
3·Daha sonra, bu Sözleşme, her Uye için, onanmasının tescil edilmesinden on iki 

ay sonra yürürlUp girecektir. 

Madde! 
Milletlerarası İş Teşkilltı üyelerinin ikisinin onanıaları Sekreterlikde tescil 

edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası İş 
Teşkilltının bUtUn üyelerine bildirecektir. Sekreter Teşkilltın başka üyeleri 
tarafından kendisine sonradan teblig edilecek onamaları da keza bütün Uyelere 
bildirecektir. 

Madde6 
I -Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ytırUrlUge ginnege başladıgı tarihten 

itibar~n beş sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Geael sekreterlig-ine yapacagı 
ve bu Sekreterligin tescil edecegi bir ihbarname ile feshedebilir.Fesih Sekreterlikte 
tescili tarihinden bir sene sonra muteber olur. 

2·Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı beş yıllık 
mühletin geçmesinden bir yıl sonra, bu madde gerelince feshetmek ihtiyarını 
kullanınıyan her Uye, yeniden beş yıllık bir müddet için bBglanmış olacak ve bundan 

869 



sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde her beş yıllık devre 
bitince feshedebilecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşmenin ytlr(lrlüje girmesinden itibaren geçecek her on yıllık devrenin 

sonunda, Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun uygulanması durumu hakkında 
Genel Konferansa bir rapor vermekle ve konferansın gündemi içine onun tamamen 
veya kısmen tadili meselesinin konulup konulmaması gerektiAi hususunda bir karar 
almakla ödevlidir. 

Madde8 
Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir Sözleşme 

kabul ettiji takdirde, bu yeni Sözleşmede başka türlü hükümler bulunması hali 
müstesna; 

a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanınası keyfiyeti, yukardaki 
6 ncı maddeye bakılmaksızın, tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüje ginnesi kayıt 
ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendiiilinden ve derhal feshini intaç edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüje ginnesi tarihinden itibaren, şimdiki bu 
Sözleşme üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır. 

Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici sözleşmeyi ise onamamış olan 
üyeler için eski hal ve şekli ile yürürlükte kalmıya devam edecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi muteber olacaktır. 

----------o----------
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Sınai mleseselerde bafta tatiH yapılması bakkındaki ı4 numaralı 
Milletlerarası Sözleşmeye katJimaya dair Kanun 

Kanun No : 486S 
Kabul Ta. : ı ı Şubat ı946 
R.G : 16 Şubat 1946 S. 6134 
Dstr. Trp. : 3, C.l7 s.9SO 

Madde ı 
Cenevre'de 2S Ekim 1921 de, Milletlerarası İş Teşkilltı Genel Konferansı tarafından 

Sınai müesseselerde hafta tatili yapılması hakkında kabul olunan ı 4 numaralı Sözleşme 
onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak için HUkUmete yetki verilmiştir. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yUrUriUAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yUrtıtUr. 

---~o---

Sınai m Besseselerde hafta tatili yapılması hakkında 
14 numaralı Sözleşme Projesi 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vAkı davet Uzerine, Cenevre'de 
25/ı O/ı 92 ı de on UçOncU toplantısını yapan Milletler C~miyeti Milletlerarası İş 
Teşkilltı Genel Konferansı, 

GOndemin 7 nci maddesini teşkil eden, sanayide hafta tatili meselesi hakkında 
bazı teklifierin kabulUnU ve; 

Bu teklifterin bir Milletlerarası İş Sözleşmesi şeklini almasını kararlaştırdıktan 
sonra, 

Versay Andiaşmasının ı 3 UncU kısmında ve diger barış andlaşmalarmm Utenazır 
kısımlarmda mevcut hükümler gereAince, Milletlerarası Iş Teşkilltı üyelerin 
onanmak üzere, aşalıdaki Sözleşme Projesini kabul etmiştir. 

Madde ı 
Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından; 
a-Maden ve taşocaklan ile herhangi bir maddeyi topraktan çıkannak; 
b-Maddelerin imali, tadili, temizlenmesi, tamiri, sUslenme~i, ikmali, satış için 

hazırlanması ve yılana işleri, gemi inşası, elektrik ve genel olarak her turlU muharrik 
kuvvet istihsal, tahvil ve nakli işleri dAhil, maddelerin şekillerinin kısmen veya 
tamamen degiştirilmesi; 

c-Her nevi bina, demiryolu, tramvay, liman, dok, dalgakıran, kanal, nehirlerde 
sefer tesisatı, yol, tünel, köprü, su bendi, ana ve idi lQun, kuyu, telefon, telgraf, 
elektirik tesisatı, havagazı, su tesisatı, ve tevzii ve diger yapı işleri ile bunlara ait 
tamir, bakım, tadil, yıkma, hazırlama ve temel işleri; 

d-Dok, nhtım, iskele ve antrepolarda eşyanın boşaltılıp yüklenmesi, taşm~ası ve 
işlenmesi dAhil el ile taşıma işleri hariç, insan ve eşyanın kara, demiryolu ile 
nehirlerde nakli işleri; 
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Sanayi işlerinden sayılır. 
Yukardaki sayım, sınai müesseselerde çalışma müddetinin günde sekiz ve 

haftada kırk sekiz saat olarak tahdidini istihdaf eden V aşington Sözleşmesinde, her 
Hükümet tarafından kabulü deıpiş edilen istisnalar bu Sözleşmeye uygulanmaları 
kabil oldulu derecede nazara alınmak kayıt ve şartı altmda yapılmıştır. 

Yukardaki sayımdan başka, her üye, lUzum gördOlU takdirde, bir taraftan sanayi 
ve diler taraftan tarım ve ticaret arasındaki hududu tAyin edebilir. 

Maddel 
Resmi veya hususi herhangi bir sınai müessesede veya onun müştemilitmda 

çalışan bütün şahıslar, bundan sonraki maddelerde deıpiş olunan istisnalar nazara 
alınmak şartiyle, her 7 günlOk bir devre içinde fazılasız en az 24 saat zarfmda 
istirahatten istifade edeceklerdir. 

Bu istirahat, imkAn dairesinde bir müessesenin bütün mensuplarma aynı 

zamanda verilecektir. 
İstirahat mümkün mertebe, memleket veya bölge gelenek ve Adetlerinde yeralan 

günlere rastlayacaktır. 

Madde3 
Her üye, münhasıran aynı bir aile efradının çalıştıgı, sınai müesseselere mensup 

şahısları 2 nci madde hükmünden istisna etlebilir. 

Madde4 
Her üye, hal icaplarına uygun türlü iktisadi ve insani mülihazaları bilhassa 

gözönünde tutmak suretiyle işverenlerle işçilerin yetkili cemiyetleri mevcut olan 
yerlerde bu cemiyetlerle istişareden sonra, 2 nci madde hükümleri hakkında tam veya 
kısmi istisnalar (istirahatin kaldırılması veya azaltılması dAhil) kabul edebilir. 

Bu İstişare, yürürlükte olan mevzuatın uygulanması suretiyle kabul edilmiş 
bulunan istisnalar halinde mecburi olmayacaktır. 

Mldde5 
Her üye 4 üncü madde gerelince tamamen kaldırılan veya azaltılan dinlenmeleri 

telAfi edici istirahatlerin esasen mahalli anlaşmalar yahut örfll Adetlerle deıpiş 
edilmiş bulunması müstesna, diler hallerde bu şekilde telAfi edici dinlenme 
zamanları tesbit eden hükümler koymaaı mümkün mertebe s~yacaktır. 

Madde6 
Her üye, bu Sözleşmenin 3 ve 4 üncü maddeleri gerelince kabul edilen 

istisnalarm bir listesini yaparak bunu Milletlerarası İş Bürosuna gönderecektir. Her 
üye bundan sonra her iki senede bir defa bu listede yapaca1ı deAişiklikleri 
bildirecektir. 

Milletlerarası İş Bürosu bu husus için Milletlerarası Genel İş Konferansma bir 
rapor verecektir. 
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Madde7 
Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştınnak için, her patron, 

müdür veya vekili aşagıdaki mükellefiyetiere tibi olacaktır. 
a-Haftalık dinlenme bütün şahıslara toplu bir halde veriliyorsa, toplu İstirahat 

gün ve saatlerini, müessese içinde veya başka münasip bir yerde göze çarpacak 
afişler asmak suretiyle veyahut Hükümetçe münasip görülecek diger herhangi bir 
şekilde bildirmek, 

b-Haftalık dinlenme, bütün şahıslara toplu bir halde verilmiyorsa, memleket 
kanunlannın veyahut yetkili makamlarca yapılan tüztıgun tarifi d4hilinde hazırlanmış 
bir deftere hususi bir dinlenme rejimine tibi tutulan işçi veya hizmetiileri ve bu 
rejimi bildirmek. 

Madde S 
Bu Sözleşmenin, Versay Andiaşmasının ı 3 UncU kısmında ve diger Barış 

Andalaşmalarınm mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlar içinde kati şekilde 
onandıgına ait belge Milletler Cemiyeti Genel Sekreterligine gönderilecek ve bu 
onanma Genel Sekreterlikçe tescil edilecektir. 

Madde9 
Milletlerarası İş TeşkilAtının iki üyesinin onamaları Genel Sekreterlikçe tescil 

edildigi tarihten itibaren bu Sözleşme yürürlüge girecektir. 
Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreterlikçe tescil edilen üyeleri baglıyacaktır. 
Daha sonra, bu sözleşme, her üye hakkında onaması Sekreterlikçe tescil edildigi 

tarihten itibaren yürürluge girecektir. 

Madde 10 
Milletlerarası İş TeşkilAtı üyelerinden ikisinin onamaları Sekretertilete tescil 

edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası İş 
TeşkilAtının bütün üyelerine bildirecektir. Sekreter, teşkilAtın başka üyeleri 
tarafından kendisine sonradan teblig edilecek onamaları da keza bütün üyelere 
bildirecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onun ı, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeleri 

hükümlerini en geç lll/ı 924 e kadar uygulamagı ve bu hükümlerin fiil alanına 

geçmesi için gerekli tedbirleri almagı taahhüt eder. 

Madde 12 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu Versay Andiaşmasının 42 ı inci maddesi ve 

diger Barış Andlaşmalarının mütenazır maddeleri hllkümleri geregince, bütün 
müstemleke, mOstamere ve himayesi altındaidi memleketlerde uygulamayı taahhüt 
eder. 
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Madde 13 
Bu Sözleşnıeyi onayan her Oye, onu; ytırUrlOie girmete başiaciıiı tarihten 1 O 

sene geçtikten sonra Milletler Cemiyeti Genel Sekreteriiline yapaca&ı ve bu 
Sekreteriilin tescil edeceli bir ihbarname ile feshedilelebilir. Fesih, Sekreterlikte 
tescili tarihinden bir sene sonra muteber olur. 

Madde 14 
Milletlerarası lş BtırOsu İdare Meclisi, en az her on senede bir defa, bö 

Sözleşmenin uygulanma durumu hakkmda Genel Konf~ransa bir rapor vermekle ve 
Konferans gündemi içine , Sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi veya tadili 
meselesinin konulup konulmaması gerekıili hususunda bir karar almakla Odevlidir. 

Madde 15 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de muteber 

olacaktır. 

------o---------
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Oeretlllşbulma 88rolar1n1n kapatlllDası llakk1nclaki 34 numarali 
Milletletaras1 Slzlet~neye katahaaya dair Kanun 

Kanun No : 4866 
Kabul Ta. : ı ı Şubat 1946 
R.G : 16 Şubat 1946 8.6234 
Dstr. Trp. : 3, C.27 s.9!4 

Madde ı 
Cenevre'de 8 Haziran 1933 de, Milletlerarası Iş Teşkilltı Genel Konferansı tarafından 

Ücretlt Işbulma BOroları hakkında kabul olunan 34 numaralı Sözleşme onanmış ve bu 
Sözleşmeye katılmak için Htıktımete yetki verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yOrOrlDAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrOttır. 

/ 

Oeretli Işbulma BOrolan hakkında 34 aumaralı 
Sözleşme Projesi 

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından vAkı davet Uzerine, Cenevre'de 
8 Haziran 1933 de on yedinci toplantısını yapan Milletler Cemiyeti Millederarası İş 
TeşkilAtı Genel Konferansı; 

Gündemin birinci maddesini teşkil eden, ücretli işbulma meselesi hakkında, bazı 
teklifterin kabulOnO ve; 

Bu teklifierin bir Milletlerarası İş Sözleşme şeklini almasını kararlaştırdıktan 
sonra, 

Versay Andiaşmasının 13 UncU kısmında ve diger Barış Andlaşmalannın 

mtltenazır kısımlannda mevcut hükümler geregince, Millederarası İş TeşkilAtı 
üyelerince onanmak tızere, aş&~ıdaki Sözleşme Projesini kabul etmiştir. 

Madde ı 
Bu Sözleşme bakımından " Ücretli İşbuinla Büroları" tabiri şu mAnayı ifade 

eder: 
a-Kazanç gayesi takip eden Işbulma Büroları, yani doArudan doAruya veya 

dolayısiyle taratlardan herhangi birinden maddi bir meııfaat temini hedefiyle, bir 
işçiye iş veyahut bir işverene işçi bulmak hususunda tavassut eyleyen her şahıs, 
şirket, mtıessese, acente veyahut diger bir teşekkül; bu tarif, münhasıran veya esas 
itibariyle iştigal mevzuu işverenlerle işçiler arasında tavassuttan ibaret olanlar hariç, 
gazetelere ve diger yayın vasıtalarına şAmil degildir; 

b-Kazanç gayesi takip etmiyen İşbulma Büroları, yani maddi bir menfaat 
gütmemekle beraber, işverenden veya işçiden, servisleri için duhuliye, aidat veya 
başka herhangi bir nam altmda para alan şirket, müessese, acente veya diger 
teşekküllerin İşbubna Servisleri. 

2-Bu Sözleşme gemi adamları hakkında uygulanmaz. 

875 



Maddel 
1 -(Birinci maddenin 1. A) fıkrasında yazılı kazanç gayesiyle çalışan Ücretli 

Işbulma BOrolan, bu Sözleşmenin her üye için yürürlüle ginnesi tarihinden itibaren 
3 sene zarfında kapatılacaklardır. 

2-Bu kapatmadan evvelki mühlet zarfında: 
a-Y eniden kazanç gayesiyle çalışan Ücretli Işbulma BOrosu açılmıyacaktır. 
b-Kazanç gayesiyle çalışan Ücretli Işbulma BOroları, yetkili makamın kontrolü 

altına konulacak ve bu makamca onanmış bir tarifede yazılı ücret ve masraflardan 
başka para almıyacaklardır. 

Madde3 
I-Bu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasından inhirafa, ancak ilgili 

patran ve işçi temsilcilerinin fikri alındıktan sonra ve istisnai şekillerde olmak üzere 
yetkili makamca müsaade edilebilir. 

2-Bu madde geretince müsaade edilen inhiraflar, ancak milli kanunlarla sarih 
şekilde tesbit edilip işbulma keyfiyetinin hususi şartlar içinde ve inhirafı haklı 
gösterecek surette cereyan etıili sanat ve mesleklere mensup işçi zUmrelerine iş 

bulmakla istigal eden bürolar hakkında uygulanacaktır. 
3-2 nci maddede yazılı 3 aylık mOhlet bittikten sonra, bu maddeye istinaden, 

yeni Ücretli İşbulma Büroları açılmasma masaade edilemez. 
4-Bu madde gerelioce, kendilerine inhiraf mUsaadesi verilen her Ücretli 

Işbulma BOrosu: 
a-Y etkili makamın kontrolü altına konulacaktır. 
b-Yetkili makamın tensibi ile Azami on yıl zarfında, her sene yenilenecek bir 

-yıllık ruhsatname almata mecbur olacaktır. 
d-Ancak nıhsatmamesinde müsaade edilmiş olmak ve ilgili memleketler 

arasmda mevcut bir anlaşmayı uygulamak şartiyle yabancı memleketlere veya 
memleketlerden işçi tedarik edebilecektir. 

Madde4 
(1 inci maddenin 1 b.) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip etmiyen Işbulma 

Büroları: 

a-Y etkili makamdan izin almak m ecburiyetinde olacaklar ve onun kontrolü 
altmda bulunacaklardır. 

b-Yapılan masraflar iyice nazara alınmak suretiyle yetkili makamca tesbit 
edilecek bir tarifeden daha yüksek para alamıyacaktır. 

c-Ancak yetkili makamca müsaade edilmek ve ilgili memleketler arasında 

mevcut bir anlaşmayı uygulamak şartiyle yabancı memleketlere veya 
memleketlerden işçi tedarik edebilecektir. 

Madde S 
Gerek bu Sözleşmenin I inci maddesinde yazılı Ücretli işbulma BOroları, gerek 

parasız da olsa, işbulmayı mutad meşgale ittihaz etmiş olan her şahıs, şirket, 
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müessese, acente veyahut teşekkül, yetkili makama bir beyanname vermege ve bunda 
ücretli mi, ücretsiz mi çalıştıklarını bildirme ge mecburdurlar. 

Madde6 
Gerek bundan evvelki maddelere, gerek onların yerine getirilmesine ait diger 

hükümlere muhalif hareketlere karşı, milli kanunlar, bu Sözleşmede derpiş edilen 
ruhsatname veya müsaadeterin geri alınmasını da ihtiva eden cezalan tAyin 
edeceklerdir. ' 

Madde7 
Versay Andiaşmasının 408 inci ve diger Barşı Andlaşmalarının mütenazır 

maddelerinde derpiş edilen yıllık raporlar, 3 üneü madde geregince müsaade edilen 
inhiraflar hakkında gereken maltbnatı havi olacaklardır. 

Madde8 
Bu Sözleşmenin, Versay Andtaşmasının I 3 üncü kısmında ve diger Barış 

Andlaşmalarınm mütenazır kısımlarmda derpiş edilen şartlar içinde kati şekilde 
onandıgma ait belge Milletler Cemiyeti Genel Sekreterligine gönderilecek ve bu 
onanma Genel Sekreterlikçe tescil edilecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşme, ancak onamaları Sekreterlikte tescil edilmiş olan üyeleri 

baglıyacaktır. Sözleşme, iki üyenin onamaları Genel Sekreterlikte tescil edildikleri 
tarihten o iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Bundan sonra bu Sözleşme her üye için, onaması tescil edilmesinden on iki ay 
sonra ytlrürlüge girecektir. 

Madde 10 
Milletlerarası İş TeşkilAtı üyelerinden ikisinin onamaları sekreterlikte tescil 

edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri keyfiyeti Milletlerarası lş 
TeşkilAtının bütün üyelerine bildirecektir. Sekreter, teşkilAtın başka üyeleri 
tarafından kendisine sonradan teblig edilecek onamaları da keza bütün üyelere 
bildirecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onun yürürlüge girmege başladıgı tarihten on 

sene geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterligine yapacagı ve bu 
Sekreterligin tescil edecegi bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, Sekretertikte tescili 
tarihinden bir sene sonra muteber olur. 

Bu Sözleşmeyi onamı~ olup ~ onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin geçmesinden bir yıl sonra, bu madde geregin" feshetmek ihtiyarını 

kullanmayan her üyef yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve bundan 
sonra bu Sözleşmeyi, bu maddede derpiş edilen şartlar içiade her on yıllık devre 
b ittikçe feshedilebilecektir. 
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Madde ll 
Bu Sözleşmenin yürürlUAe ginnesinden itibaren geçecek her on yıllık devrenin 

sonunda, Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi, onun uygulanması durumu hakkında 
genel konferansa bir rapor vermekle ve konferansın gündemi içine onun tamamen 
veya kısmen tadili meselesinin konulup konulmaması gerekıili hususunda bir karar 
almakla ödevlidir. 

Madde 13 
Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen tadil eden yeni bir Sözleşme 

kabul ettili takdirde, bu yeni Sözleşmede başka turlU hükümler bulunması hali 
mUstesna; 

a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir Uye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
ı ı ncı maddeye bakılmaksızın, tadil edici yeni Sözleşmenin yUrUrlUie ginnesi kayıt 
ve şartı ile, şimdiki bu Sözleşmenin kendiiilinden ve derhal feshini intaç edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yUrUriUie ginnesi tarihinden itibaren, şimdiki bu 
Sözleşme üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır. 

Şimdiki bu Sözleşme, onu onamış ve tadil edici Sözleşmeyi ise onamamış olan 
üyeler için eski metin ve şekli ile yürürlükte kalmıya devam edecektir. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinlerinin her ikisi muteber olacaktır. 

----------o----------
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Milletlerarası Çalitma Te,killtlnın 1946 yilında 
Moatreal'de akdettili 19 uncu toplantisında kabul edilen 

"Son maddelerin delittirilmesi hakkandaki 80 saydı S6zleşme" nin 
onanmasana dair Kanun 

Kaaun No : 5393 
Kabul Ta. : 14 Mayıs 1949 
R.G : 18 Mayıs 1949 8.7118 
Dstr. Trp. : 3, C.30 s.1054 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitının, 1946 yılında Montreal'dc akdcttiji 29 uncu 

toplantısında kabul edilen " Son maddelerin dcjiştirilmcsi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme" 
onanmıştır 

Madde ı -Bu kanun yayımı tarihinde yürürltlAe girer. 
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansmea ilk yirmi 
sekiz toplantısında kabul edilen Sözleşmelerle MUietler Cemiyeti Genel 

Genel Sekreterine verilmiş bulunan bazı kayıt ve tescilalrevlerinin, 
bundan sonra yerine getirilmesini sallamak ve Milletler Cemiyetinin feshi 

ve Milletlerarası Çalışma TeşkiiAtınm StatasOnOn tadili dolayısiyle bu 
hususta bazı tamamlayıcı delişiklikler yapnaak maksadiyle, anılan 

Sözleşmelerde kısmi tadiller icrasına ait Sözlefme ( No. 80) 
Sözleşme Projesi 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunca Montreal'e davet edilip 
orada 19 Eylül 1946 da yirmi dokuzuncu toplantısını akdeden, Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının Genel Konferansı; 

İlk yirmi sekiz toplantısında kabul edilen sözleşmelerle, Milletler Cemiyeti 
Genel Sekreterine verilen bazı kayıt ve tescil görevlerinin bundan sonra yerine 
getirilmesini saAlamak ve Milletler Cemiyetinin feshi ve Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtı Statüsünan tadili dolayısiyle, bu hususta bazı tamamlayıcı delişiklikler 
yapmak maksadiyle, anılan, sözleşmelerde kısmi şekilde tadiller icrası hakkında 
olup, toplantı gündeminin ikinci maddesini teşkil eden meseleye mütaallik bulunan 
birtakım teklifterin kabulünü kararlaştırdıktan sonra; 

Bu teklifterin bir Milletlerarası sözleşme şeklini alması lAzımgeldili 
mütaliasmda bulunarak; 

Bin dokuz yüz kırk altı yılı Ekim ayının dokuzuncu günü, son maddelerin 
degiştirilmesine ait I 946 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşalıdaki sözleşmeyi kabul 
eder. 
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Madde 1 
ı-Milletlerarası Çalışma Konferansınca, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen 

sözleşmelerin metinlerinin herhangi bir yerinde bulunan, "Milletler Cemiyeti Genel 
Sekreteri" kelimeleri yerine, "Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü" 
kelimeleri, "Genel Sekreter" kelimeleri yerine, '"'Genel Müdür" kelimeleri ve 
"Sekreterlik kelimesi yerine "Milletlerarası Çalışma Bürosu" kelimeleri konulmuştur. 

2-Konferansça, ilk yirmiş beş toplantısında kabul edilen sözleşmelerde derpiş 
edilen, sözleşmelerin de~işikliklerin onanmalarının, bozma belgelerinin ve 
beyanatın, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından tescil edilmesi 
keyfiyeti ile, zikredilen onamaların, bozma belgelerinin ve beyanatın, anılan 
sözleşmelerin asıl metinleri hükümleri gereAince, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri 
tarafından tescil edilmiş olmalan keyfiyeti, her hususta, aynı hükmü ifade edecektir. 

3-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, bu onamaların, bozma 
belgelerinin ve beyanatın Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilen 
sözleşmelerin, bu maddenin bundan evvelki hükümleri ile diAiştirilmiş bulunan 
hükümleri geregince, kendi tarafından tescil edilmelerine dair bütün maltlmatı, B. 
Milletler Antlaşmasının ı 02 nci maddesine göre tescil edilmek üzere B. Milletler 
Genel Sekreterine gönderecektir. 

Maddel 
I -Konferansça, ilk on sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 

her birinin mukaddemesinin ilk fıkrasındaki "Milletler Cemiyeti" kelimeleri 
kaldırılmıştır. 

2-Konferansça, ilk on yedi toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 
mukaddemelerinde yazılı "Versay Antlaşmasının XIII üncü kısmı ile diger barış 
antlaşmalarının nütenazır kısımları hükümleri geregince" kelimeleri ile bu formütün 
degişmiş şekilleri yerine, "Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsü hükümleri 
geregince" kelimeleri konulmuştur. 

3-IÇonferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 
bütün maddelerindeki "Versay Antlaşmasının XIII üncü kısmı ile diger barış 

antlaşmalarının mütenazır kısımlarında derpiş edilen şartlar içinde" kelimeleriyle bu 
formütün degişmiş bütün şekilleri yerine, "Milletlerarası Çalışma Teşkilatı 
Statüsünde tesbit edilen şartlar içinde" kelimeleri konulmuştur. 

4-Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 
bütün maddelerindeki "Versay Antlaşmasının 408 inci maddesi ve diger barış 
antlaşmalarının mütenazır maddeleri" kelimeleri ve bu formütün bütün degişmiş 
şekilleri yerine, "Milletlerarası Çalışma Teşkilatı StatüsünOn 22 inci maddesi" 
kelimeleri konulmuştur. 

5-Konferansça, ilkyirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 
bütün maddelerindeki "Versay Antlaşmasının 42 ı inci maddesi ve diger barış 
antlaşmalarının mütenazır maddeleri" kelimeleri yerine, "Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatı StatüsünOn 35 inci maddesi kelimeleri konulmuştur. 
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6-Konferansça, ilk yirmi beş toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin 
mukaddemelerinde ve bütün maddelerinde yazılı "Sözleşme Tasarısı" tAbiri yerine, 
"Sözleşme" kelimesi konulmuştur. 

7 -Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan 
sözleşmelerin, Milletlerarası Çalışma Bürosu MüdUrUnden bahseden bütün 
maddelerindeki "Müdür'' unvanı yerine "Genel MUdUr" unvanı konulmuştur. 

8-Konferansça, ilk on yedi toplantısında kabul edilmiş bulunan herhangi bir 
sözleşmede "adı verilecek olan" kelimeleri mukaddemeye dereolunacak ve bunu 
bahis mevzuu sözleşmeyi ifade etmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosunca 
kullanılacak olan muhtasar unvan takip edecektir. 

9-Konferansça, ilk on dört toplantısında kabul edilmiş bulunan herhangi bir 
sözleşmede, birden fazla fıkra ihtiva eden maddelerin numaralanmamış fıkraları, 

numaralanacaktır. 

Madde3 
Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan bir sözleşmenin 

kesin şekilde onanmasına ait bir belgeyi şimdiki bu Sözleşmenin yUrUriUge girdigi 
tarihten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne gönderecek olan 
TeşkilAtın her üyesi, anılan sözleşmeyi, şimdiki bu Sözleşme ile degiştirilmiş şekli ile 
onanmış sayılacaktır. 

Madde4 
Bu Sözleşmenin iki nUshası, Konferans Başkanı ile Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Genel MüdOrU tarafından İmzalanacaktır. Bu nüshalardan birisi, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine konulacak, digeri B. Milletler Antlaşmasının 
102 nci maddesi geregince tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel Sekreterine 
verilecektir. Genel MUdUr, bu Sözleşmenin tasdikli bir nUshasını, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı üyelerinden her birine yollıyacaktır. 

Madde S 
1-Bu Sözleşmenin kesin şekilde onanınalarma ait belgeler, Milletlerarası 

Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 
2-Bu Sözleşme, onun Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerinden ikisi 

tarafından onanmasına ait belge, Genel Müdür tarafından alındıgı tarihte yürUrluge 
girecektir. 

3-Bu Sözleşmenin yUrUrlUge girmesi ve bunu mütaakıben onun yeni 
ananmalarına ait belgelerin alınması akabinde, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü, keyfiyeti, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bütün üyelerine ve B. 
Milletler Genel Sekreterine bildirecektir. 

4-Bu Sözleşmeşi onayan TeşkilAtın her üyesi, bununla, Sözleşmenin ilk 
yUrUrlUge girmesi ile, bizzat kendi tarafından ananması tarihi arasındaki tlsıla 
zarfında, bu Sözleşme geregince yapılan herhangi bir hareketin muteber 
bulundugunu tanımış olur. 
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Madde6 
Bu Sözleşme ytırürlüle girer girmez., Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürü, Konferansça, ilk yinni sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan 
sözleşmelerin, bu Sözleşme hükümleri gerelince degiştirilmiş şekildeki resmi 
metinlerini, kendi tarafından usulü dairesinde imzalı ve iki asli nüsha olmak üzere, 
hazırlayarak bunlardan bir tanesi, Milletlerarası Çalışma Bürosunun arşivine 

konulacak ve digeri, B. Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesine göre tescil 
olunmak için, B. Milletler Genel Sekreterine verilecektir; Genel Müdür, bu 
metinlerin tasdikli nüshalarını, TeşkilAt üyelerinin her birine gönderecektir. 

Madde7 
Konferansça, ilk yirmi sekiz toplantısında kabul edilmiş bulunan sözleşmelerde 

mevcut herhangi bir hükme bakılmaksızın, şimdiki bu Sözleşmenin bir üye 
tarafından onanması, anılan sözleşmelerden herhangi birinin tabiatiyle feshini 
tazammun etmiyecek ve bu Sözleşmenin yürürlüAe girmesinin, adı geçen 
sözleşmeleri yeni onamalara kapalı tutmak gibi bir sonucu olmıyacaktır. 

Madde8 
I-Bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir sözleşmenin 

Konferansça kabulü halinde, yeni sözleşmenin aksine hükümleri ihtiva etmemesi 
şartiyle, 

a-Yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması, bu yeni sözleşme yürürlüAe 
ginniş olmak kayıt ve şartiyle, şimdiki bu Sözleşmenin tabiatİyle bozulmasını 

tazammun edecektir. 
b-Bu Sözleşmeyi degiştiren yeni sözleşmenin yürürlüge ginnesi tarihinden 

itibaren, şimdiki bu Sözleşme, artık üyelerin onamalanna açık bulundurulmıyacaktır. 
2-Bu Sözleşme, onu onamış ve onu degiştiren sözleşmeyi onamamış olan bütün 

üyeler hakkında aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi muteber olacaktır. 

---------o----------
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ı, ve İfçi Bulma Servisi kurulmasi bakkiRdaki 88 say•h 
Sizietmenin onanmasına dair Kanun 

Kanun No : S448 
Kabul Ta. : 30 Kasam 1949 
R.G : 7 Aralik 1949 S. 7373 
Dstr. Trp. : 3, C.31 s.l06 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitmm, Genel Konferansı tarafından 1948 Sanfransisko 

toplantısında kabul edilmiş olan (İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hakkındaki 88 sayılı 
Sözleşme) onanmıştır. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüae girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o---
İş ve İşçi Bulma Servisi kurulması hakkmda 

88 numarali Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Sanfransisko'ya davet 
edilerek orada ı 7 Haziran ı 948 de otuz birinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin dördüncü maddesine diltil bulunan İş ve İçi Bulma Servisi 
kurulması meselesine dair muhtelif teklifterin kabulUne, 

Bu teklifterin bir Milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
1948 yılı Temmuz ayının dokuzuncu günü, İş ve İşçi Bulma Servisi hakkında 

-1948 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşagıdaki sözleşmeyi kabul eder: 

Madde 1 
I-Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte oldugu Milletlerarası Çalışma 

TeşkilAtının her üyesi, bir imme ve parasız İş ve İşçi Bulma Servisi bulundurmalı 
veya bulundurulmasını saglamalıdır. 

2-İş ve İşçi Bulma Servisinin esas görevi, icap ettigitakdirde ilgili diger Amme 
teşekkülleri ve hususi teşekküllerle işbirligi yaparak, tam çal~manm saglanmasma ve 
idamesine, mostahsıl kaynakların geliştirilmesine ve bunlardan istifade edilmesine 
mituf milli programın ayrılmaz bir parçası olarak, iş piyasısını mümkün mertebe en 
iyi şekilde teşkil4tlandırmayı gerçekleştirmek olmalıdır. 

Maddel 
Iş Işçi Bulma Servisi, milli bir makamın denetiı,ni altında milli bir iş ve işçi 

bulma büroları teşkilAtında terekküp etmelidir. 
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Madde3 
I-Bu teşkilAt, memleketin her cotrafi bölgesinde hizmet etmeye yetecek sayıda 

ve işveren ve işçiler için elverişli yerlerde mahalli bürolardan ve lOzumu halinde 
bölge bürolarından mürekkep bir şebekeyi ihtiva etmelidir. 

2-Şebeke teşkilAtı: 

a-Aşalıdaki hallerde genel bir incelemeye tabi tutulmalıdır. 
(I)-llc&adi faaliyetin ve faal nüfusun dalılış tarzmda mOhim degişiklikler 

vukubulduAunda; 
(2)-Yetkili makam, bir deneme devresi zarfmda elde edilen tecrübe hakkında bir 

takdirde bulunabilmek için, şebeke teşkilAtını yeniden gözden geçirmeAi mOnasip 
gördOAQnde; 

b-Böyle bir incelemenin ltızumlu kıldılı hallerde tadil edilmelidir. 
Madde4 
I-İş ve İşçi Bulma Servisinin kurulma ve işlemesinde İş ve İşçinin iş birliginin 

sqlanması için, danışma komisyonları vasıtasiyle mOnasip tedbirler alınmalıdır. 
2-Bu tedbirler, bir veya daha fazla milli danışma komisyonlariyle, Ulzumlu 

hallerde, bölge komisyonl.-ınm ve mahali komisyonlarm kurulmasını derpiş 
etmelidir. 

3-Bu komisyonlardaki işveren ve işçi temsilcileri, şayet mevcut iseler, 
işverenleri ve işçileri temsil eden teşekkOllere danışıldıktan sonra, eşit sayıda tiyin 
olunmalıdır. 

Madde S 
İş ve İşçi Bulma Servisinin, işçilerin mevcut işlere sevkı hususundaki genel 

politikası, 4 OncQ maddede derpiş olunan danışma komisyonları vasıtasiyle 

işverenlerin ve işçilerin temsilcilerine danışıldıktan sonra tesbit edilmelidir. 

Madde6 
İş ve İşçi Bulma Servisi, işçilerin müessir bir şekilde tedarikini ve işe 

yerleştirilmesini sqlıyacak tarzda teşkilitlandırmahdır. Servis, bu maksatla, şu 

hususları yerine getirmelidir. 
a-Eiverişli iş bulabilmek için işçilere ve moesseselerine, uygun işçi bulabilmek 

için de işvereniere yardım etmek ve bilhassa milli ölçüde tesbit olunan hükümler 
uyarınca: 

(i)-İş talebinde bulunanlan tescil ve bunların mesleki vasıflannı, tecrübe ve 
arzularını not etmek, işe konulmaları için onlara sualler sormak, icabederse, bedeni 
ve mesleki kabiliyetlerini yoklamak, mahal varsa, mesleki yöneltme, mesleki yetişme 
veya yeniden meslekt intibak hususlarında onlara yardımda bulunmak; 

(ii)-İşverenlerden, servise haber verdikleri münhallere ve bu manhallere almak 
üzere aradıkları işçilerin haiz bulunınaları icabeden şartlara dair sarih müUimat elde 
etmek; 

(iii)-Istenilen bedeni ve, mesleki kabiliyeti haiz tilipleri manhal işlere 
sevketme k; 

(iv)-Kendisine ilk defa danışılan büro, tilipleri uygun şekilde işe yerleştirecek, 
yahut boş yerleri uygun şekilde doldurabilecek durumda bulunmadılı veya daha 
başka olaylarm lOzumlu kıldılı hallerde, iş arz ve taleplerini bir bürodan başka bir 
bOroya havale etmek suretiyle işleri düzenlemek; 
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b-AşaAıdaki hususlarm saglanması için mDnasip tedbirler almak; 
(i)-İş arzını muhtelif mesleklerdeki iş imkinianna göre ayartamak maksadiyle, 

meslekler arasmda seyyaliyeti kolaylaştırmak; 
(ii)-İşçilerin uygun iş imkiniarı bulunan bölgelere nakillerine yardım 

maksadiyle, cografi seyyaliyeti kolaylaştırmak; 
(iii)-İşçi arz ve talebindeki mahalli ve geçici denksiziili giderme çaresi olarak, 

işçilerin bir bölgeden digerine geçici şekilde nakillerini kolaylaştırmak; 
(iv)-İşçilerin, bir memleketten digerine, ilgili Hüktımetlerce tasvip olunacak 

hareketlerini kolaylaştırmak; 
c-İcabederse, diAer makamlara işverenler ve işçi sendikalariyle iş birligi 

yaparak, gerek bütün memleketteki, gerek muhtelif sanayi, meslek ve bölgelerdeki iş 
piyasası durumu hakkında mevcut bütün maltlmatı toplayıp tahlil etmek ve bu 
maltlmatı, sistemli olarak ve süratle ilgili Amme matanılariyle işveren ve işçi 
teşekktıllerinin ve umutnun emrine hazır bulundurmak; 

d-İşsizlik sigortası ve yardımı dairesinde ve işsiziere yardımı istihdaf eden diAer 
tedbirlerin uygulanmasında iş birligi yapmak; 

e-LUzumu halinde, müsait bir çalıştıona durumunun saglanmasma mituf sosyal 
ve ekonomik plAnlarm hazırlanmasında diger imme teşekküllerine ve hususi 
teşekktıllere yardım etmek. 

Madde7 
Aşagıdaki hususlar için tedbirler alınmalıdır. 
a-Tarım ve ihtısasm faydalı olabileceJi her hangi bir diAer faaliyet kolu için, 

muhtelif iş ve işçi bulma büroları dlhilinde meslek ve sanayi itibariyle ihtısas 
bölümlerinin bulunmasını kolaylaştırmak; 

b-Sakat şahıslar gibi, iş için müracaat eden muayyen işçi kategorilerinin 
ihtiyaçlarına memnuniyet verici bir şekilde cevap vermek. 

Madde8 
İş ve İşçi Bulma ve Mesleki Yöneltme servislerinin çerçevesi içinde gençler için 

özel tedbirler alınmalı ve geliştirilmelidir. 

Madde9 
I-İş ve İşçi Bulma Servisi personeli, kendilerinin her tUrlU HükUmet 

degişikliklerine ve yolsuz harici tesiriere tabi olmamalarını ve servisin ihtiyaçlarının 
icapları hariç, memuriyette istikrarlarını saglıyacak bir statü ve hizmet şartlarından 
faydalanan Amme memurlarından teşekkül etmelidir. 

2-Milli mevzuatın, imme hizmetine alınacak memurlar hakkında derpiş ettiAi 
şartlar mahfuz kalmak kaydiyle, İş ve İşçi Bulma Servisinin personeli, yalnız bir 
adaydan göreceAi gOrevi yerine getirmek için aranılan ehliyet gözönünde tutularak 
tAyin edilmelidir. 

3-Bu ehliyetlerin tahkikı yollan yetkili makam tarafından tiyin olunmalıdır. 
4-İş ve İşçi Bulma Servisi Personeli, gOrevierini i fa edebilmeleri için münasip 

şekilde yetiştirilmelidir. 

885 



Madde 10 
İş ve İşçi Bulma Servisi ve icap ederse, diger Amme makamları, işverenlerin ve 

işçilerin teşekktılleri ve diger ilgili teşekküllerle işbirligi halinde, işverenlerle 

işçilerin ihtiyari esas üzerinden İş ve İşçi Bulma Servisinin imkAnlarından istifade 
etmelerini teşvik etmek için mümkün olan bütün tedbirleri almalıdırlar. 

Madde ll 
Yetkili makamlar, Amme İş ve İşçi Bulma Servisiyle, kazanç gayesi takip 

etmiyen hususi iş ve işçi bulma büroları arasmda müessir bir iş birligi saglamak için 
lüzumlu her tUrlU tedbirleri almalıdırlar. 

Madde 12 
ı -Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun 

dagınıklıgı veya gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu Sözleşme 

hükümlerinin buralarda uygplanınasının kabil olmıyacaıını mülihaza ettigi takdirde, 
adı geçen makam, bu bölgeleri bu Sözleşmenin uygulanmasında ya tamamiyle 
veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında mUnasip gerecegi istisnalar kabul 
etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir. 

2-Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatUsUnUn 22 nci maddesi geregince 
bu Sözleşmenin uygulanmasına dair verecegi ilk yıllık raporunda, hakkında bu 
madde hükümlerine müracaat niyetinde oldugu bölgeleri ve bu hükümlere müracaat 
niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; hiçbir üye, daha sonra, bu suretle 
göstermiş bulundugu bölgelerden maadası için bu madde hükümlerine müracaat 
edemez. 

3-Bu madde hükümlerine müracaat eden her üye, mütaakıp yıllık raporlarında, 
hangi bölgeler için bu madde hükümlerine müracaat hakkından vazgeçtigini 
göstermelidir. 

Madde 13 
ı -Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatUsünün ı 946 yılında tadil edilen metninin 

35 inci maddesinde zikrolunan ülkeler hususunda, bu suretle tadil edilmiş olan adı 
geçen maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında yazılı ülkeler hariç, bu Sözleşmeyi onayan 
her teşkilAt üyesi, aşagıdaki hususları bildiren bir beyanı Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne, onamasından sonra mümkün olan en kısa müddet içinde 
göndermelidir. 

a-Haklarında Sözleşme hükümlerinin hiçbir degişiklik yapılmadan 
ııygulanmasını taahhüt ettigi ülkeler; 

b-Haklarında Sözleşme hükümlerinin digişikliklerle uygulanmasını taahhüt ettigi 
ülkeler ve bu digişikliklerin nelerden ibaret oldugu; 

c-Haklarında Sözleşmenin uygulanamıyacagı ülkeler ve bu gibi hallerde 
sözleşmenin uygulanamamasının sebepleri; 

d-Haklarında kararını sonraya bıraktıgı ülkeler. 
2-Bu maddenin bjrinci paragrafının (a) ve (b) bentterinde zikrolunan taahhütler, 

onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doguracaktır. 
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3-Her üye, bu maddenin 1. Paragrafının (b), (c) ve (d) bentleri gerejince, daha 
evvel yapmış oldugu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden yahut bir 
kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, 17 . madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmenin 
feshedilebileceji devreler zarfında Genel MUdUr' e daha evvelki herhangi bir beyanın 
htıküınlerini herhangi başka bir bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu 
bildiren yeni bir beyan gönderilebilecektir. 

Madde 14 
1-Bu Sözleşme konusuna diltil _ bulunan meseleler, anavatan dışı bir ülkenin 

makamlarının bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine girdiji zaman, o ülkenin 
milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükümetiyle 
mutabık olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, o ülke adına, bu 
Sözleşmedeki veeibeleri kabul ettijine dair bir beyan .gönderebilecektir. 

2-Bu Sözleşmedeki veeibeterin kabulU hakkındaki bir beyan, Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne: 

a-MUşterek otoriteleri altmda bulunan bir ülke için iki veya daha fazla TeşkilAt 
üyesi; 

b-B. Milletler Antiaşması hükümleri yahut o ülke hakkında yürürlükte olan her 
hangi diger bir hüküm geregince, o ülkenin idaresinden sorumlu bulunan 
milletlerarası her makam; 
tarafından gönderilebilir. 

3-Bu maddenin yukarki paragrafları htlktlmleri uyarınca, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel MDdürüne gönderilen beyanlar, sözleşme hükünılerinin ilgili ülkede 
dejişikliklerle mi yoksa degişiklik yapılmadan mı uygulanacalının bildinnelidir; 
beyan, sözleşme htıküınlerinin degişiklikler kaydiyle uygulandıgını bildirdiji zaman, 
adı geçen degişiklikterin nelerden ibaret oldugunu belirtmelidir. 

4-İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen dijişikligi ileri sünnek hakkmdan, daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilecektir. 

5-İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, 17 nci madde hükümlerine 
uygun olanlk, sözleşmenin feshedilebileceji devreler zarfında, Genel Müdtıre, daha 
evvelki bir beyanın hükümlerini her hangi başka bir bakımdan degiştiren ve bu 
Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan 
gönderebilecektir. 

Madde 15 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

MüdUrtlDe gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 16 
1 -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini baglıyacaktır. 
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2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 
edilmesi tarihinden on iki ay sonra yürürlüAe girecektir. 

3-Daha sonra, bu Sözleşme, her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin 
tescilinden itibaren on iki ay sonra yürüriUAe girecektir. 

Madde 17 
I-Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürilrlüge giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderecegi ve bu Müdürün tescil edeceti bir ihbarname ile feshedilir. Fesih, tescil 
tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde geregince feshetmek ihtiyarını 
kullanınıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve bundan 
sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar 
içinde feshedebilecektir. 

Madde 18 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdüril, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesibierin tescil edildiklerini, 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bütün üyelerine teblig edecektir. 

2-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine görderilen 
sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil edildigini teşkilAt üyelerine teblig 
ederken, bu Sözleşmenin ytırürlüge girecegi tarih hakkında TeşkilAt üyelerinin 
dikkatin çekecektir. 

Madde 19 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarki maddeler geregince, 

tescil etmiş oldulu bütün onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, birleşmiş 
Millet} er Antlaşmasının I 02 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, B. Milletler 
Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde lO 
Bu Sözleşmenin ytırtırlüAe girmesinden itibaren geçecek her on yıllık devrenin 

sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin 
uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen 
veya kısmen degiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konuulması lüzumu 
hakkında karar verecektir. 

Maddel1 
1 -Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni söözleşme, başkaca hükümleri ihtiva eylemedili 
takdirde; 
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a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
I 7 nci madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni sözleşmeye yUrUrlüge 
girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve dogrudan dogruya feshini 
tazammun edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yUrUrlüge girmesi tarihinden itibaren, bu 
Sözleşme, üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır. 

2- Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi ise onamamış bulunan 
üyeler için, herhalde şimdiki şekli ve muhtevasİyle muteber olmakta devam 
edecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi muteber olacaktır. 

----------0---------
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Kanun No : 5S43 

İpizllk hakkındaki 2 numarali Milletlerarasi 
8azletmenin onanmu111a dair Kanun 

Kabul Ta. : 16 Şubat 1~ 
R.G : 18 Şubat 19!0 S. 7436 
Dstr. Trp. : 3, C.31 s.822 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma TeşkiiAtınm. Genel Konferansı tarafından V aşington 'daki ı 9 ı 9 

yılı toplantısında kabul edilmiş bulunan (İşsizlik hakkındaki 2 numaralı Sözleşme) 
onanmıştır. 

Madde 2 • Bu kanun yayımı tarihinde yOrUrlüAe girer. 
Madde 3 • Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrUtOr. 

-----~o---

İtsizlik hakkında 2 numarali Sözleşme 

Amerika Birleşik Devletleri HUkQmeti tarafından 29 Ekim ı9ı9 da Vaşington'a 
davet olunan, Milletler Cemiyetinn Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel 
Konferansı, 

Yaşington Toplantısı gündeminin ikinci maddesini teşkil eden "İşsizliAi önleme 
ve onun sonuçlarına bir çare bulma araçlarına mütaallik" bazı teklifterin kabulUnU 
ve, 

Bu teklifterin bir Milletlerarası sözleşme şeklinde kaleme almasını 
kararlaştırdıktan sonra, 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyeleri' tarafından, 28 Haziran ı 9 ı 9 tarihli 
Versay ve 10 Eylül ı919 tarihli Sen-lermen antlaşmalarının çalışmaya alt kısmı 
hükümleri gerelince onanmak üzere, aşalıdaki Sözleşme tasarısını kabul eder: 

Madde 1 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, Uç ayı geçmemesi gereken, mümkün mertebe 

kısa flsılalarla, işsiziili karşı savaşma hususunda alınmış ve alınacak tedbirlere dair 
her tUrlU bilgiler dAhil, işsiziile mütaallik olarak elde mevcut bUtUn mal"umat, 
istatistik ve saireyi, Milletlerarası Çalışma BUrosuna gönderecektir. Buna imkin 
bulunduatı her defa, bu maltlmat, onların taallQk ettili devreyi takibeden Uç ay 
zarfında gönderilmeleri kabil olacak şekilde toplanılmalıdır. 

Maddel 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, merkezi bir makamın kontrolüne tabi bir resmi 

parasız işbulma büro sistemi kunılmahdır. Patron ve işçilerin temsilcilerini de ihtiva 
eylemesi gereken komiteler tAyin edilecek ve bu büroların işlemesine mütaallik her 
hususta mütalAaları alınacaktır. 

Parasız resmi ve özel işbulma büroları aynı zamanda mevcut oldulu takdirde, 
bu büroların işlerinin milli bir plin dlhilinde koordone edilmesi için tedbirler 
alınmalıdır. TUrlU milli sistemlerin işleme tarzları, ilgili memleketlerle mutabık 
kalınmak suretiyle, Milletlerarası Çalışma bürosu tarafından koordone edilecektir. 
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Madde3 
Bu Sözleşmeyi onamış olup da, işsiziili karşı bir sigorta sistemi kurmuş bulunan 

Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyeleri, ilgili Uyelerle anlaşmak suretiyle, tesbit 
edilecek şartlar içinde, bu üyelerden birinin uyrugu olan işçilerden kendi toprqı 
içinde çalışanlara, kendi uyrugu işçilerin aldıkları miktara eşit sigorta ödenegi almak 
imkAnını verecek tedbirler saglamalıdır. 

Madde4 
Bu Sözleşmenin 28 Haziran 19 ı 9 tarihli Versay ve 1 O Eylül ı 9 ı 9 tarihli Sen

Jermen antlaşmalannın ı 3 üncü kısmında derpiş edilen şartlar iç~de kesin şekilde 
onanmalarına mtıtaallik belgeler, Milletler Cemiyeti Genel Sekreterligine 
gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde5 
Bu Sözleşmeyi onayan Milletlerarası Çalışma Teşkilltının her üyesi, onu, kendi 

kendisine idare etmiyen sömürgelerine veya hAkimiyetlerine tabi, yahut himayeleri 
altındaki memleketlere, aşagıdaki ilitirazi kayıtlarla uygulamayı taahhüt eder: 

a-Sözleşme htlktlnıleri, malıilli şartlar yüzünden uygulanamaz halde 
bulunmamalıdır. 

b-Sözleşmeyi mahalli şartlara uydurmak için lOZUmlu olan degişiklikler bu 
Sözleşmede yapılabilmelidir. 

Her üye, kendi kendini tamamen idare etıniyen sömürgeleri veya hAkimiyetlerine 
tabi, yahut himayeleri altındaki memleketler hakkındaki kararını Milletlerarası 

Çalışma Bürosuna bildirmelidir. 

Madde6 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının Oç üyesinin onama belgeleri Sekreterlikte 

tescil edilmesi akabinde, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri, keyfiyeti, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtının bütün üyelerine tebliA edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri tarafından bu tebligin yapıldıgı 

tarihte yürürlüge girecektir. Sözleşme, ancak onama belgelerini Sekreterlikte tescil 
ettiren üyeleri baglıyacaktır. Daha sonra; bu Sözleşme, diger her hangi bir üye 
hakkında bu üyenin onama belgesi Sekreterlikte tescil edildigi tarihte yürürlüge 
girecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onun hükümlerini en geç, ı Temmuz 192 ı de 

uygulamayı ve bu hükümterin fiil alanına geçmesi için gerekli tedbirleri almayı 
taahhüt eder. 

891 



Madde9 
Bu Sözleşmeyi onayan her tlye, onu ilk ytlr(lrlDAe giriş tarihinden itibaren on yıl 

geçtikten sonra, Milletler Cemiyeti Genel Sekreteriiline göndereceAi ve bu 
sekreterHAin tescil edeceli bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih Sekreteriilde 
tescilinden ancak bir yıl sonra muteber olur. 

Madde 10 
Milletlerarası Çalışma BDrosu Yönetim Kurulunun, en az her on yılda bir defa, 

bu Sözleşmenin uygulanma durunıu hakkında Genel Konferansa bir rapor vermesi ve 
Sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi veya tadili meselesinin konferans gDdemine 
alınıp alınmaması gerektili hususunda bir karar alması llzutıdır. 

Madde 11 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinlerinin her ikisi muteber olacaktır. 

---------o---------
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Sanayi ve Tiearette İş Teftişi hakkandaki 81 numarah Milletlerarası Çahşma 
Sözleşmesinin onanmasa dair Kanun 

Kanun No : 5690 
Kabul Ta. : 13 Aralik 1950 
R.G : ll Aralık 1950 S. 7689 
Dstr. Trp.: 3, C.3l s.l77 

Maddel 
Milletlerarası Çalışma Teşkil4tının, Genel Konferansı tarafından, 1947 de Cenevre'deki 

toplantısında kabul edilmiş olan (Sanayi ve Ticarette Iş Teftişi hakkındaki 81 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi) onanmıştır. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sanayi ve Ticarette Iş Teftişi hakkıadaki 81 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi 

Milletlerarası Çalışma TeşkiAtı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet 
edilerek orada 19 Haziran 194 7 de otuzuncu toplantısını yapan Milletlerarası 

Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 
Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden sanayiveticarette iş teftişi 

meselesine dair muhtelif teklifterin kabulUne, 
Bu tekliflerin, Milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
Bin dokuz yüz kırk yedi yılı Temmuz ayının on birinci gann 
İş teftişi hakkında 194 7 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşaAıdak.i Sözleşmeyi 

kabul eder. 

Madde 1 

KlSlM: I 
Sanayide iş teftişi 

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulundugu Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının her üyesinin sınai işyerlerinde bir teftiş sistemi bulundunnası lAzımdır. 

Maddel 
I-Sınai işyerlerinde iş teftiş sistemi çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle 

meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümterin 
uygulanmasınl sa~lamakla iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları bütün işyerleri 
hakkında uygulanır. 

2-Milli mevzuat~ maden ve ulaştınna işletmelerini veya bu gibi işletmelerin 
bazı kısımlarını bu Sözleşmenin uygulanmasından istisna edebilir. 

Madde3 
I-İş teftiş sisteminin vazifeleri şunlar olacaktır: 
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a-Çalışma müddetleri, ücretler, iş emniyeti, işçilerin saAlı~ı ve refahı, çocuk ve 
gençlerin çalıştınlması ve bunlarla ilgili di~er hususlar gibi, çalışma şartlarına ve 
işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni 
hükümterin mezkQr hükümterin tatbikını temin etmekle iş müfettişlerinin vazifeli 
bulundukları nispette uygulanmasını sa~lamak; 

b-İş vererilere ve işçilere, kanuni hükümlere riayet etmeyi s~lıyacak en müessir 
yollar hakkında teknik malQmat vermek ve tavsiyelerde bulunmak. 

c-Mevcut kanuni hükümterin sarih şekilde derpiş etmemiş oldu~u kusur veya 
suistimalleri yetkili makamın dikkatine arzetmek. 

2-İş müfettişlerine tevdi edilebilecek diAer vazifelerin, esas vazifelerini ifaya 
mftni olmaması veya işverenler ve işçilerle olan münasebetlerinde müfettişler için 
zaruri bulunan nüfuz ve tarafsızlı~a halel vermemeleri lAzımdır. 

Madde4 
1-İş teftişi, üye memleketin idari usulleriyle kabilitelif olduAu nispette, merkezi 

bir makamın nezaret ve murakabesine tabi bulunacaktır. 
2-Federal bir devlet bahis mevzuu oldulu takdirde, "merkezt makam" tAbiri, ya 

federal bir makamı veya federasyonu teşkil eden bir hükümetin merkezi makamını 
ifade edebilir. 

Madde5 
Yetkili makam, aş~ıda yazılı hususları kolaylaştırmak için uygun tedbirler 

alacaktır: 

a-Bir taraftan teftiş servisleri, diAer taraftan benzeri faaliyetlerde bulunan 
hükümetin diAer servisleri ve resmi ve hususi kurumlar arasmda müessir bir işbirlili 
yapılması. 

b-İş teftişi servisinin memurlariyle işveren ve işçiler veya bunlarm teşekküleri 
arasında iş beraberli~i yapılması. 

Madde6 
Teftiş personeli, memuriyette istikrarlarını ve hükümet de~işikliklerine ve 

yerinde olmayan harici tesiriere tabi bulunmamalarını saalıyacak şekilde bir statü ve 
hizmet şartlarından faydalanan Amme memurlarından tereleküp edecektir. 

Madde7 
ı-Amme hizmetine alınmak için milli mevzuatın tesbit edeceAi şartlar mahfuz 

kalmak kaydiyle, iş müfettişleri, yalnız görecekleri vazifeleri ifa edebilmek için 
gereken ehliyet gözönünde tutularak tAyin edileceklerdir. 

2-Bu ebiiyederin tahkikı yolları yetkili makam tarafından tAyin edilecektir. 
3-İş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri için münasip şekilde 

yetiştirilmeleri lAzımdır. 
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Madde S 
Gerek erkekler, gerek kadınlar iş müfettişi tAyin edüebil.eceklerdir; icap ettili 

takdirde erkek ve kadın müfettişiere özel vazifeler verilebilecektir. 

Madde9 
Her Uye, işçilerin işleriyle meşgul bulundukları esnada sallık ve emniyetlerinin 

korunmasına dair olan kanuni htıkUmlerin uygulanmasmı saAiamak ve kullanılan 
usullerin, malzemenin ve çalışma şekillerinin işçilerin sallık ve emniyeti Uzerindeki 
etkilerini araştırmak maksadiyle, tababet, makine, elektrik ve kimya alanlanndaki 
mUtahassıslar da dahil olmak Uzere, hakkiyle ehliyetli eksper ve teknisyenierin milli 
şartlara göre en mUnasip sayılabilecek tarzda teftiş faaliyetlerine iştiraklerini temin 
etmek için lUzumlu olan tedbirleri alacaktır. 

Madde 10 
İş müfettişleri iş teftişi vazifesinin mUessir ·bir şekilde ifasına yetecek sayıda 

olacak ve bu sayı, aşalıdaki hususlar hakkiyle gözönünde tutularak tesbit edilecektir. 
a-MUfettişlerin ifa etmek mecburiyelinde olduklan vazifelerin önemi, hususiyle; 
i-Teftişe tabi işyerlerinin sayı, mahiyet, bUyUkiUk ve mevkii, 
ii-Bu gibi iş yerlerinde istihdam edilen işçilerin sayı ve nevileri, 
iii-Uygulanmasının sallanması gereken kanuni htıkUmlerin sayısı ve tenevvUU, 
b-MUfettişlerin emrine verilmiş olan maddi vasıtalar; 
c-Teftişterin muessir bir şekilde icrası için bunların tabi olacatı arneli şartlar. 

Madde ll 
1-Yetkili makam, iş müfettişlerine aşalıdaki hususların temin edilmesi için 

IUzumlu olan tedbirleri alacaktır: 
a-Teftiş servisinin ihtiyaçlarına göre mOnasip yekilde teçhiz edilmiş ve ilgili 

bUtUn şahıslara açık bulundurulan mahalli bürolar; 
b-MUnasip Amme taşıt kolaylıklannın mevcut olmadılı hallerde, mOfettişlerin 

vazifelerini ifa edebilmeleri için lUzumlu olan taşıt kolaylıklan 
2-Yetkili makam, iş müfettişlerinin vazifterini ifa edebilmeleri için ltızumlu 

olabilecek seyahat ve sair masraflannın kendilerine te4iyesi için gerekli tedbirleri 
alacaktır. 

Madde ll 
1 -HUviyetlerini bildiren belgeleri hAnıil iş mOfettişleri aşıılıdaki yetkileri 

haizdir: 
a-Teftişe tabi her hangi bir işyerine gUnOn veya gecenin her hangi bir saatinde 

serbestçe ve önceden haber venneksizin ~ek. 
b-Teftişe tabi olduklarına hOkmetmek için mAkul bir sebep görebilecekleri bUtOn 

mahallere gündOzUn ginnek; 
c-Kanuni htıktlmlere halcikaten riayet edilip edilmediline kanaat getirmek 

maksadiyle, IUzumlu görebilecekleri her tOriU tetkik, kontrol ve tahkikattabulunmak 
ve bilhassa: 
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i-Kanuni hOktlnılerin uygulanmasiyle ilgili her hususta işverene veya işletme 
personeline yalnız veya şahitler bUzunında sorular tevcih etmek; 

ii-Çalışma şartlarına dair olan milli mevzuatm tutulmasmı emrettili her tarla 
defterlerin, kayıtların veya diler vesikalarm kanuni hükümlore uygun olup 
olmadıklarını tetkik etmek ve suretlerini çıkarmak veya bunlardan buiAsalar almak 
maksadiyle, adı geçen vesikalann ibraz edilmesini talep etmek; 

iii-Asılması kanunen mecbm olan ilAnların asılmasını istemek; 
iv-Tahlil etmek maksadiyle, kullanılan veya işlenen malzeme ve maddelerden 

nümuneler almak ve bunları göUlrmek; şu şartla ki, bu maksatla her hangi bir 
nUmune veya maddenin alınıp götOrOldOAO işveren veya vekiline haber verilecektir. 

2-Müfettişler, teftişe geldiklerini, işveren veya vekiline haber verirler; meger ki 
bu tarzda bir haber vermenin, vazifelerinin ifasma halel getirebileceAini mülAhaza 
etmiş olsunlar. 

Madde 13 
1-Tesislerde, tertiplerde veya çalışma usullerinde tesbit ettikleri ve işçilerin 

sallık ve emniyeti bakımından bir tehlike teşkil edecegine kani olmak için mAkul bir 
sebep gördUlderi eksildiklerin tamamlanması maksadiyle tedbirler aldınnak 
hususunda iş müfettişlerine yetki verilecektir. 

2-Müfettişlerin bu gibi te&irleri aldınnalarını mümkün kılmak üzere, adli veya 
idari makama her türlü itiraz için milli mevzuatın tanıdılı hak mahfuz kalmak 
şartiyle, kendileri aşalıda yazılı hususlarda emir vennek veya verdinnek yetkisine 
malik bulunacaklardır. 

a-İşçilerin sallık ve emniyetine dair olan kanuni hQkQmlerin tamantiyle 
uygulanmasun sqlamak için, tesislerde ltızumlu görDiebilecek olan degişiklikterin 
telibit edilecek bir zaman zarfmda yapılması. 

b-İşçilerin sallık ve emniyeti bakımından yakın bit tehlike mevcut oldugu 
takdirde, derhal tatbik olunmak üzere tedbirler alınması. 

3-F~ 2 de derpiş olunam usul, üyenin adli veya idari usulleriyle kabili telif 
olmadıgı hallerde, mtlfettişler, emirlerin verilmesi veya derhal tatbik edilmek tızere 
tedbirlerin alınması için yetkili makama müracaat yetkisine malik bulunacaklardır. 

Madde 14 
İş teftiş servisinin, milli mevzuatın eınredecegi hallerde ve tarzlarda iş kazalan 

ve meslek hastalıgı vakalarından haberdar edilmesi lAzımdır. 

Madde 15 
Milli mevzuatın koyabileceQi istisnalar mahfuz kalmak kaydiyle iş müfettişleri: 
a-Murakabeleri altındaki işletmelerle dogrudan dogruya veya dolayısiyle her 

hangi bir alikaları olmak hakkını haiz bulunmıyacaklardır. 
b-V azifelerinin ifası sırasında, imalAt, ticaret sırlan veya işletme usulleri 

hakkında Olfendiklerini, hizmetten ayrıldıktan sonra dahi ifşa etmemek 
mecburiyetinde olacaklar ve bu mecburiyet münasip cezalar veya disiplin 
tedbirlerinin mQeyyidesi altmda bulundunılacaktır. 
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c-Tesislerde bir eksiklik bulunduAunu veya kanuni hüktlmlerin ihlil edUdilini 
kendilerine haber veren her hangi bir şikAyet membauu mutlak surette gizli 
tutacaklar ve teftişin bir şikAyet Uzerine yapıldıgını işveren veya vekiline 
bildirmekten çekineceklerdir. 

Madde 16 
İşyerlerinin ilgili kanuni hüktlm.lerin müessir bir şekilde uygulanmasını temin 

etmenin lüzumlu kılacaAı kadar sık ve itinalı bir şekilde teftiş edilmesi lAzımdır. 

Madde 17 
I-Uygulanması iş müfettişleri tarafından saglanan kanuni hükümleri ihlil veya 

ihmal edecek şahıslar hakkında Oneeden ihtar edilmeksizin derhal kanuni takibata 
geçilecektir, şu kadar ki noksanların ikmali veya önleyici tedbirlerin uygulanması 
için Oneeden ihtarda bulunulması gereken hallere dair milli mevzuat tarafından 
istisnalar kabul edilebilecektir. 

2-Takibata geçmek veya geçilmesini tavsiye etmek yerine, ihtar veya tavsiyede 
bulunma keyfiyeti iş müfettişlerinin takdirine bırakılır. 

Madde 18 
Uygulanması iş müfettişlerinin kontrolüne tabi olan kanuni hükümleri ihlAl ve 

vazifelerini ifada iş müfettişlerine engel çıkanna hallerine karşı münasip cezai 
müeyyideler milli mevzuat tarafından derpiş edilecek ve müessir bir şekilde tatbik 
olunacaktır. 

Madde 19 
ı -lcabına göre, ya iş müfettişleri veya mahalli teftiş büroları, teftiş faaliyetlerinin 

neticeleri hakkında merkezi teftiş makamına genel mahiyette muntazam devre 
raporlan vermekle mükellef tutulacaklardır. 

2-Bu raporlar, zaman zaman, merkezi makam tarafından tesbit olunan tarzda 
hazırlanacak ve bu makam tarafından tesbit edilen konuları ihtiva edecektir; raporlar 
en az bu makamın tesbit edecegi kadar sık olarak ve her halde sene en az bir defa 
verilecektir. 

Madde lO 
I-Merkezi teftiş makamı, kontrola altında bulunan teftiş servislerinin 

çalışmalanna dair mnumi mahiyette bir senelik rapor yayınlayacaktır. 
2-Bu senelik raporlar, ait oldukları senenin bitamından sonra mikul bir zaman 

zarfında ve her halde on iki ay içinde yayınlanacaktır. 
3-Senelik raporların suretleri, raporlar yayınlandıktan sonra mikul bir devre 

zarfında ve her halde üç ay içinde Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdtırüne 
gönderilecektir. 
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Madde ll 
Merkezi teftiş makamı tarafından yaymlanan senelik rapor aşaAıdaki konulan ve 

adı geçen makamın kontrolOne tabi olan diger ilgili hususlan ihtiva edecektir. 
a-Teftiş servisinin faaliyetiyile ilgili kanunlar ve tüzUkler; 
b-İş teftiş servisinin personeli; 
c-Teftişe tabi işyerlerinin istatistikleri ve buralarda çalıştınlan işçilerin sayısı; 
d-Teftiş ziyaretlerinin istatistikleri; 
e-İşlenen suçlara ve verilen cezalara dair İstatistikler; 
f-İş kazalan istatistikleri; 
g-Meslek hastalıklan istatistikleri. 

KlSlM II 
Ticarette iş te.ftişi 

Madde ll 
Hakkında bu sözleşmenin bu kısmının yürürlükte bulundulu Milletlerarası 

Çalışma Teşkilltının her üyesinin ticari işyerlerinde bir iş teftiş sistemi bulundurması 
lAzımdır. 

Madde23 
Ticari işyerlerinde iş teftiş sistemi, çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul 

bulunduidari sırada korunmalanna dair olan kanuni hükümterin uygulanmasını 
satlamakla iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları işyerleri hakkında uygulanır. 

Madde24 
Ticari işyerlerinde iş teftiş sistemi, bu Sözleşmenin 3-2 1 maddeleri 

hükümlerinin, uygulanabildikleri nispette yerine getirilmesini saglamalıdır. 

Madde25 

KlSlMIII 
Muhtelif tedbirler 

I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, onama 
belgesine ekliyecegi bir beyanla, Sözleşmeyi kabulünde II nci kısmı müstesna 
tutabilir. 

2-Bu şekilde bir beyanda bulunmuş olan her üye, müteakip bir beyanla, evvelki 
beyanını herhangi bir zamanda iptal edebilir. 

3-Bu maddenin birinci paragrafına göre yapılmış olan beyanın kendisi hakkında 
yürürlükte bulundugu her üye Sözleşmenin tatbikına dair yıllık raporunda 
Sözleşmenin II kısmının hükümleri hakkında kendi kanununun ve tatbikatının 
durumunu bildirecek ve adı geçen hükünılerin ne dereceye kadar tatbik mevkiine 
konduAunu veya konulmasınm tasavvur edildilin i açıklayacaktır. 

Madde26 
Herhangi bir işyerinin veya işyeri kısmının yahut servisinin, bu Sözleşmenin 

ştımulOne girdili muhakkak surette belli olmadılı takdirde, meselenin halli yetkili 
makama ait olacaktır. 
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Maddel7 
Bu Sözleşmede "Kanuni hUkOınler'' tAbiri kanun ve tOzUiderden başka, kanun 

kuvvetini haiz bulunan ve uygulanmasını saatamak iş müfettişlerinin vazifesi olan 
hakem kararlarını ve genel sözleşmeleri de için alır. 

Madde lS 
Mulletlerarası Çalışma Teşkilltı StatUsOnUn 22 nci maddesi gerejince verilecek 

olan senelik raporlara bu sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan bUtOn 
kimunlar ve tOzUkler hakkında mufassal maldmat dercedilecektir. 

Madde29 
l·Bir tlyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip te bu bölgelerdeki müfusun 

daimıkiılı veya gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu sözleşme 
hükümlerinin buralarda uygulanmasının kabil olmıyacaAmı müllhaza ettili takdirde, 
adı geçen makam, bu bölgeleri bu sözleşmenin uygulanmasından ya tamamiyle 
veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında mOnasip göreceli istisnalar kabul 
etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir. 

2·Her tlye, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StatOsUntln 22 nci maddesi geretince 
bu sözleşmenin uygulanmasma dair vereceli ilk yıllık raporun~ hakkında bu madde 
hükümlerine müracaat niyetinde oldulu bölgeleri ve bu htlkOmlere müracaat 
niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; hiçbir Oye, daha sonra, bu suretle 
göstermiş bulundulU bölgelerden maadası için bu madde hükümlerine müracaat 
edemez. 

3·Bu madde hUktlmlerine müracaat eden her üye, mtltaakıp yıllık raporlarında, 
hangi bölgeler için bu madde hükümlerine mOracaat hakkından vazgeçtilini 
göstermelidir. 

Madde30 
ı ·Milletlerarası Çalışma Teşkilatı StatüsUntın ı 946 yılmda tadil edilen metninin 

35 inci maddesinde zikrolunan ülkeler hususunda, bu suretle tadil edilmiş olan adı 
geçen maddenin 4 ve S inci fıkralarında yazılı ülkeler hariç, bu sözleşmeyi oı_ıayan 
her teşkilAt Oyesi, aşalıdaki hususları bildiren bir beyaru Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Genel MüdOrtlne, ananmasından sonra, mümkün olan en kısa müddet içinde 
göndermelidir: 

&·Haklarında sözleşme hükümlerinin hiçbir delişiklik yapılmadan 
uygulanmasını taahhOt ettili ülkeler; 

Ir Haklannda sözleşme hUkümlerinin delişikliklerle uygulanmasını taahhüt ettili 
ülkeler ve bu delişikliklerin nelerden ibaret oldup; 

c·Haklarmda sözleşmenin uygulanamıyacaAı ülkeler ve bu gibi hallerde 
sözleşmenin uygulanmamasının sebepleri; 

d-Haklarında kararını sonraya bıraletılı ülkeler. 
2-Bu maddenin birinci paragrafının a) ve b) bentterinde zikrolunan taahhtltler, 

onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doguracaktır. 
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3-Her üye, bu maddenin ı fıkrasının b), c) ve d) bentleri geregince, daha evvel 
yapmış oldugu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden yahut bir kısmından, 
yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, 34 madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmeyi 

feshedilebilecegi devreler zarfında genel müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın 
hükümlerini herhangi başka bir bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu 
bildiren yeni bir beyan göderebileeektir. 

Madde31 
ı -Bu sözleşme konusuna dAhil bulunan meseleler, anavatan dışı bir ülkenin 

makamlarının bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine girdigi zaman, o ülkenin 
milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükümetiyle 
mutabık olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Lüdürüne, o ülke adına, bu 
Sözleşmedeki veeibeleri kabul ettigine dair bir beyan gönderebilecektir. 

2-Bu Sözleşmedeki veeibeterin kabulü hakkındaki bir beyan Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel Müdtlrüne; 

a-Müşterek otoriteleri altmda bulunan bir ülke için iki veya daha fazla Teşkilltı 
üyesi; 

b-B. Milletler Antiaşması hükümleri yahut o ülke hakkında yürürlküte olan 
herhangi diger bir hüküm geregince, o ülkenin idaresinden sorumlu bulunan 
milletlerarası her makam; tarafından gönderilebilir. 

3-Bu maddenin yukanki paragrafları hükümleri uyarınca, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede 
degişikliklerle mi yoksa delişiklik yapılmadan mı uygulanacagını bildinnelidir; 
beyan, Sözleşme büktımlerinin degişiklikler kaydiyle uygulandıgını bildirdigi zaman, 
adı geçen degişikliklerinin nelerden ibaret oldugunu belirtmelidir. 

4-İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen degişikiili ileri sünnek hakkından, daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilecektir. 

5-İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası makam, 1 7 nci madde hükümlerine 
uygun olarak, Sözleşmenin feshedilebilecegi devreler zarfında, Genel Müdüre, daha 
evvelki bir beyanın hükümlerini her hangi başka bir bakımdan degiştir~n ve bu 
Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan 
göndere bilecektir. 

Madde3l 

KlSlM IV 
Son hükümler 

Bu sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde33 
I-Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini baglıyacaktır. 
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2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 
edilmesi tarihinden ancak on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

3-Daha sonra bu Sözleşme, her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin 
tescilinden itibaren on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde34 
I -Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürOrlüge giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderecegi ve bu müdürün tescil edecegi bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde geregince feshetmek ihtiyarını 
kullanınıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve bundan 
sonra bu sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar 
içinde feshedebilecektir. 

Madde35 
1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, teşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesibierin tescil olundugunu 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bütün üyelerine teblig edecektir. 

2-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen 
Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil olundugunu TeşkilAt üyelerine teblig 
ederken, bu Sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih hakkında TeşkilAt üyelerinin 
dikkatini çekecektir. 

Madde36 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıki maddeler geregince, 

tescil etmiş oldugu bütün onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının I 02 nci maddesi uyannca tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde37 
Bu Sözleşmenin yürürlüge girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması 
hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
degiştirilmesi meselesinin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar 
verecektir. 

Madde38 
1-Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme, başkaca hükümleri ihtiva eylemedigi 
takdirde: 

a-Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
34 üncü madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürOrlüge 
girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliginden feshini 
tazammun edecektir. 
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... llliiiiii.Jllltl ..... 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yQrQriOte ginnesi tarihinden itibaren, bu 
Sözleşme, Oyelerin onaınasma artık açık bulundunılmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp datadil edici sOzleşrneyi onamaınış bulunan Oyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde39 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

----o-------
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TetldiAtlanma ve kolektif mDakere hakki pre•iplerinin 
uylulanmas1u mOtaalllk 98 numarali Milletlerarasi Ça .. ma Sizletmesinin 

onaamas1 hakkinda Kanun 

Kaaua No : 5834 
Kabul Ta.: 8-Atustos 19Sl 
R.G : 14 Atustos 19Sl S. 7884 
Dstr. Trp. : 3, C.32 s.1916 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkil4tının, Genel Konferansı tarafından, ı 949 yılındaki Cenevre 

Toplantısında kabul edilmiş olan "TeşkilAtlanma ve kolektif mOzakcre hakkı prensiplerinin 
uygulanmasına mtHaallik 98 numaralı Milletlerarası Çalışma S6zlCfiDCSi" onanmıştır. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Babnlar Kurulu yOrOtOr. 

Tlfldlltlanma ve kolektif maakere hakki prensiplerinin 
uyplaamasaaa mOtaallik 98 numarali MUietleraru1 Çahşma Slzletnaesi 

Milletlerarası Çalışma Teşkiltı Yönetim Kurulu tarafından Sanftansisko'ya 
davet edilerek orada 18 Haziran 1949 da 32 nci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı Oenel Konferansı, toplantı gOndeminin dlrdUnco maddesini teşkil 
eden teşkilAtianma ve kolektif mtızakere hakkı prensiplerinin uygulamasma 
mOtaallik muhtelif teklifleri kabul etmeye, bu teklifterin bir Milletlerarası sOzlqme 
şeklini almasına karar verdikten sonra, Bin dokuz ytlz kırk dokuz yılı Temmuzunun 
birinci gQnO, Teşkilltianma ve Kolektif MOzakere Hakkına dair 1949 Sözleşmesi 
admı taşıyacak olan aşalıdaki SOzleşmeyi kabul eder. 

Madde 1 
ı -Işçiler çalışma hususunda sendika hUrriyetine halel getirmeye mltuf her tarlo 

fark gözetici harekete karşı tam bir himayeden faydalanacaktır. 
2-Böyle bir himaye bilhassa, 
a-Bir işçinin çalıştınlmasmı, bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan 

çıkması şartına tabi kılmak; 
b-Bir sendikada Oye olması yahut çalışma saatleri dışmda veşa işverenin 

muvafakati ile çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir 
işçiyi işinden çıkatmak veya başka suretle onu ızrar etmek; maksatlan güden 
hareketlere mOtaallik hususlarda uygulanacaktır. 

Maddel 
ı-Işçi ve işveren teşekkOleri, gerek dolfudan dotruya, gerek momessilleri veya 

üyeleri vasıtasiyle, birbirlerinin kuruluşları, işleyişieri ve idarelerine müdahalede 
bulunmalarma karşı gerekli surette himaye edileceklerdir. 
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2-Bilhassa işçi teşekkODerini bir işverenin veya bir işveren teşekkülünUn 
kontrolüne tabi kılmaya, bir işverenin veya bir işveren teşekkülünUn kendi nüfuzu 
altına alınmış işçi teşekküleri ihdasmı tahrik etmeye, veya işçi teşekküllerini mali 
yollarla veya başka bir şekilde desteklemeye mituf tedbirler; bu maddedeki 
minasiyle müdahale hareketlerinden sayılır. 

Madde3 
Bundan önceki maddelerde tarif olunan "Teşkilitlanma hakkı" na riayet 

edilmesini saglamak üzere icabettili takdirde milli şartlara uygun teşkilAt 
kurulacaktır. 

Madde4 
Çalışma şartlarını kolektif mukavelerlerle tanzim etmek üzere işverenler veya 

işveren teşekkülleriyle arasmda ibtiyari mtızakere usulünden faydalanılmasını ve bu 
usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu 
halinde millt şartlara uygun tedbirler almacaktır. 

Madde S 
I-Bu SOzleşmede derpiş olunan teminatm ne gibi hallerde silAhlı kuvvetler ve 

zabıta kauvvetlerine hangi ölçüde uygulaoacatı milli mevzuatla tAyin edilecektir. 
2-Bu Sözleşmenin bir üye tarafından onanması bu Sözleşmede derpiş edilen 

teminatı silAhlı kuvvetiere ve zabıta kuvvetleri mensupianna veren mevcut bir 
kanuna, karara ve teamüle veya anlaşmaya, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 

Anayasasının 19 uncu maddesinin 8 inci paragrafında yazılı prensipler geretince, 
halel getirmez. 

Madde6 
Bu Sözleşme, Devlet memurlannın durumları ile alikah delildir ve hiç bir 

surette, onların haklarına veya statülerine halel getirmez. 

Madde7 
Bu Sözleşmenin resmi onama belgeleri Milfetlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde S 
1 -Bu Sözleşme, onama belseleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini ilzam eder. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil 

edildikten ancak on iki ay sonra yürürlüle girer. 
3-Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil 

edilmesinden on iki ay sonra yürürlüle girer. 

Madde9 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 35 maddesinin 2 fıkrasına 

uygun olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan 
beyanlarm şu hususları bildirmesi lAzım gelir. 

904 



a-İlgili üyenin Sözleşme hükümlerinde hiç bir degişiklik yapılmadan 
uygulanacalını taahhüt ettigi ülkeler; 

b-Sözleşme fıUktımlerinde degişiklikler yapılarak uyıulanacagını taahhüt ettigi 
ülkeler ve bu degişikliklerin nelerden ibaret oldup; 

c-Sözleşmenin uygulanamıyacagı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin 

uygulanamamasının sebepleri; 
d-Sözleşme bakkındaki kararını vaziyetin daha ziyade tetkikına kadar talik ettigi 

ülkeler. 
2-Bu maddenin birinci fıkrasının A) ve b) bentleriııde zikrolunan taahhütler, 

onamanm aynlmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonUÇları doguracaktır. 
3-Her üye bu maddenin ı fıkrasının b, c) ve d) benderi geregince, daha evvel 

yapmış oldugu beyanda mevcut ilitirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni 
bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, ı 1 inci madde hükümlerine uygun olarak, bu sözleşmenin 

feshedebilecegi devreler zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki her hangi bir beyanın 
hükUınlerini her hangi bir bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren 
yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde 10 
I-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Anayasasının 35 maddesinin 4 ve 5 fıkrası 

uyarınca, Genel Müdüre gönderilen beyanlar, Sözletme hükümlerinin tllkede 
degişikliklerle mi yoksa degişiklik yapılmadan mı uygulanacagını bildinnelidir; 
beyan, Sözleşme hükümlerinin degişiklikler kaydiyle uygulanacagmı bildirdigi 
zaman, bu degişiklikleriJınelerden ibaret oldutunu belirtntelidir. 

2-İlgili üye yahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen degişikiili ileri sUrrnek hakkından, daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebiJecektir. 

3-İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası makam, 11 nci madde hükümlerine 
uygun olarak, Sözleşmenin feshedilebilecegi devreler zarfında, Millederarası 
Çalışma Bürosu Genel MüdUrUne, daha evvelki bir beyanın hükümlerini her hangi 
başka bir bakımdan degiştiren ve bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu 
belirten yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde 11 
1-Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürUrlüge giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Gene MUdUrüne gönderecegi 
ve bu müdtırtın tescil edecegi bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden 
ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde geregince feshetmek ihtiyarını 
kullanınıyan her Qye, yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve bundan 
sonra bu sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar 
içinde feshedebilecektir. 
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Madde ll 
ı -Milletlerarası Çalışma Btlrosu Genel MUdUrU, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen btltOn onama, beyan ve fesibierin tescil edildiklerini, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitıın bUtUn üyelerine tebliA edecektir. 

2-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdDrO, kendisine gönderilen 
Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil edildigini TeşkilAt üyelerine tebliA 
ederken, bu Sözleşmenin yUrOrlüge gireccgi tarih hakkında teşkilAt üyelerinin 
dikkatini çekecektir. 

Madde 13 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdUrO yukarici maddeler geregince, tescil 

etmiş olduau bUtUn onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının ı 02 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin yururıuge girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması 

hakkındaki bir raporu Gen"l Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
degiştirilmesi meselesinin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar 
verecektir. · 

Madde 15 
ı -Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme, başkaca hükUmleri ihtiva 
eylemedili takdirde: 

a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
14 üncü madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yUrürlüAe 
girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendilginden feshini 
tazammun edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yürOrlüAe girmesi tarihinden itibaren, bu 
Sözleşme, üyelerin onamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasİyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde 16 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

----------o----------
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Ücretli iş bulma bOroları hakkındaki 96 numaralı Milletlerarası Çalışma S6zlet•esi 
(1949 tadili) nin onanması hakkında Kanun 

Kanun No : 5835 
Kabul Ta. : 8 Atustos 1951 
R.G : 14 Alustos 1951 S.7884 
Dstr. Trp. : 3, C.Jl s.l9l0 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının, Genel Konferansı tarafından, 1949 yılındaki Cenevre 

toplantısında kabul edilmiş olan (Ücretli İş Bulma BOrolan hakkında 96 numaralı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi) onanmıştır. 

Maddel 
Bu onama ile, Sözleşmenin kazanç gayesi takip eden iş bulma bOrolan ile birlikte ücretli 

iş bulma bOrolarının bir nizama batianmasını derpiş eyliyen III Onco bölüm hükümleri kabul 
edilmiştir. 

Madde3 
İlerde IOzum hlsıl olduju takdirde 2 nci maddede zikredilen III OncO bölüm hükümleri 

yerine, kazanç gayesi takip eden ocretli iş bulma bOrolannın tedricen kaldınlmasmı ve dijer 
iş bulma bOrolannın bir nizama balianmasını derpiş eyliyen Il nci bölüm hOkOmlerini 
ikameye Çalışma Bakanbjı yetkilidir. 

Madde 4 • Bu kanun yayımı tarihinde yOrOriOje girer. 
Madde S • Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

Ücretli iş bulma bOrolara hakkında 96 No. lu Milletlerarası 
Çabşma Sözleşmesi (1949 tadill) 

Milletlerarası Çalışma TeşkiAtı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet 
edilerek orada 8 Haziran ı 949 da otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 

Toplantı gUdeminin ikinci maddesine dihil bulunan ücretli iş bulma büroları 
hakkındaki ı 933 tarihli Sözleşmenin tadiline dair bazı teklifterin kabulünü, 

Bu tekliflerin, hakkında sözleşmenin yürürlükte bulundugu her üyenin parasız 
bir Amme iş ve işçi bulma bürosu bulundunnası veya bulundumlmasını saglaması 
IAzımgeldigini derpiş eden ı 948 tarihli İş ve İşçi Bulma Servisi hakkındaki 
Sözleşmeyi tamamlıyacak bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasını, 

Kararlaştırdıktan sonra ; 
Böyle bir servisin bütün işçi kategorilerinin faydalanabilecekleri bir teşekkül 

olması lAzımgeldilini gözönünde tutarak; 
Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının birinci günü ücretli iş bulma 

büroları hakkında bir dokuz yüz kırk dokuz muaddel Sözleşmesi adını taşıyacak olan 
aşagıdaki sözleşmeyi kabul eder. 
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Madde ı 

BÖLCMI 
Genel Hilkiimler 

1 -Bu Sözleşme bakımından "ücretli iş bulma büroları" tAbiri şunları ifade eder; 
a-Kazanç gayesi takip eden iş bulma büroları, yani dolrudan dolruya veya 

dolayısiyle tarafların her hangi birinden maddi bir menfaat temini mıksadiyle, bir 
işçiye iş, veya bir iş verene işçi bulmak hususunda tavassut eden her şahıs, şirket, 
müessese, acenta veya diAer her hangi bir teşekkül; ve munhasıran veya esas 
itibariyle iştigal mevzuu iş verenlerle işçiler arasmda tavatssuttan ibaret olan 
gazeteler ile, 

b-Kazanç gayesi takip etmiyen iş bulma büroları, yani maddi bir menfaat 
gütmemekle beraber, iş verenlerden veya işçiden, yapılan hizmet mukabilinde 
duhuliye, aidat veya başka her hangi bir nam altında ücret alan şirket, müessese, 
acenta veya dil er teşekküllerin iş buhna servisleridir. 

2-Bu Sözleşme gemi adamlarmm işe yerleştirilmeleri hakkında uygulanmaz. 

Maddel 
1 -Bu Sözleşmeyi onayan her üye, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bufma 

bürolarının tedricen kaldınlmasmı ve diler iş bulma bürolarının bir nizama 
balianmasını derpiş eyliyen Il bölom hükOmlerini mi, yoksa, kazanç gayesi takip 
eden iş bulma bürolan da dAhil olmaktızere ücretli iş bulma bürolarının bir nizama 
b&Alanmasmı derpiş eyliyen III bölUm hükümlerini mi kabul ettilini onama 
vesikasında belirtecektir. 

2-Sözleşmenin III böiOJnUndeki hükümleri kabul eden her üye, II bölümdeki 
hükümleri kabul ettilini sonradan Genel Müdüre bildirebilir; böyle bir beyanın 
Genel Müdür tarafından tescil edildili tarihten itibaren, Sözleşmenin III bölümünün 
hükUmleri, anılan üye hakkında yürUrlnkten kalkarak II bölüm hükOmleri kendisine 
tatbik edilir. 

BOLCM: II 
Kazanç gayesi takip eden Ucretli iş bulma bilro/arının tedricen kaldırılması ve 

difer iş bulma bilro/arının bir nizama baflanması 
Madde3 

1-I maddenin I a) fıkrasmda yazıla kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma 
büroları, süresi yetkili makam tara,fmdan tAyin edilecek mahdut bir devre zarfında 
kapatılacaktır. 

2-Amme hizmeti mahiyetinde bir iş bulma servisi ihdas edilmedikçe bu kapatma 
işi tatbik edilemiyecektir. 

3-Yetkili makam, muhtelif kategorilerdeki şahıslara iş bulmakla iştigal eden 
büroların kapatılması hususunda farklı mühletler koyabilir. 

a-Çalışma müddetleri, ücretler, iş emniyeti, işçilerin saaııaı ve refahı, çocuk ve 
gençlerin çalıştınlması ve bunlarla ilgili diler hususlar gibi, çalışma Şartıarına ve 
işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kununi 
hükümlerin mezkQr hükümlerin tatbikını temin etmekle iş müfettişlerinin vazifeli 
bulundukları nispette uygulanmasını saglamak; 
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b-İş verenlere ve işçilere, kanuni hükümlere riayet etmeyi saalıyacak en muessir 
yollar hakkında teknik mUidmat vennek ve tavsiyelerde bulwımak. 

c-Mevcut kanuni hükUmlerin sarih şekilde derpiş etmemiş oldugu kusur veya 
suiistimallerin yetkili makamın dikkatine arzetmek; 

2-İş müfettişlerine tevdi edilebilecek diaer vazifelerin, esas vazifelerini ifaya 
mini olmaması veya işverenler ve işçilerle olan münasebetlerinde müfettişler için 
zaruri bulunan nüfuz ve tarafsızlı~a halel vennemeleri lAzımdar. 

Madde4 
ı -Kazanç gayesi takibeden ücretli iş bulma büroları, kapanmalarına takaddüm 

eden mühlet zarfında : 
a-Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklardır. 
b-Ancak, tarifesi ya bu makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilecek yahut 

da anılan makam tarafından tAyin edilmiş harçlan ve masrafları alabileceklerdir. 
2-Bu kontrol, bilhassa, kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma bürolarının 

muame14tiyle ilgili sUiistimalleri önlemeye m4tuf olacaktır. 
3-Bu maksatla yetkili makamın ilgili işveren ve işçi teşekkülleriyle münasip 

tarzda istişaresi 14zımdır. 

Madde S 
I-Milli mevzuatla sarih bir surette tesbit olunan ve 4mme iş bulma bürolarınca 

matlup şekilde işe yerleştirilmeleri mümkün bulunmıyan şahıs kategorileri hakkında 
istisnai surotte ve ancak ilgili işveren ve işçi teşekküllerine munasip usullerle 
danışıldıktan sonra bu Sözleşmenin 3 Uncu maddesini ı inci fıkrası hükümlerinden 
inhiraf etmek hususunda müsaade olunacaktır. 

2-Bu madde geregince kendisine mUsaade olunan her ütretli iş bulma bürosu; 
a-Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaktır. 
b-Yetkili makam tarafından tesbit edilecek devrelerde yenilenecek yıllık bir 

ruhsatiyeyi haiz bulunacaktır. 
c-Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan 

makam tarafından tesbit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve masraf alamıyacaktır; 
d-Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıgı takdirde ve yürürlükte 

bulunan mevzuatla tesbit edilmiş şartlar içinde, yabancı memleketler için veya 
yabancı memleketlerden işçi tedarik edebilecektir. 

Madde6 
Birinci maddenin ı b) fıkrasında yazılı ve kazanç gayesi takip etmiyen ücretli iş 

bulma büroları: 
a-Yetkili makamın müsaadesini haiz olacak ve anılan makamın kontroluna tabi 

bulunacaklardır. 

b-Yetkili makama tevdi edilip onun tarafından tasvip olunan, yahut da yapılan 
masraflar gözönünde bulundurularak anılan makam tarafından tesbit olunacak 
tarifeden daha yüksek ücret alamıyacaklardır. 
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c-Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıklan takdirde ve yürürlükte 
bulunan mevzuatla tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı memleketlere veya yabancı 
memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir. 

Madde7 
Yetkili makam, ücretsiz iş bulma bürolarının muamelelerini parasız yaptıklarına 

kanaat hAsıletmek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde8 
Gerek, Sözleşmenin bu bölümtındeki hükümlere gerek bunları yOrürlüAe koyan 

mevzuat hükümlerine aykın hareket hakkıhda, icabmda bu Sözleşmede derpiş olunan 
ruhsatiyenin veya müsaadenin geri alınmasını da ihtiva etmek üzere uygun cezai 
müeyyideler konulacaktır. 

Madde9 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 22 maddesinde derpiş olunan 

yıllık raporlar, 5 madde gerelince mUsaade edilmiş olan inhiraflara ve iblhassa 
faydalanan büroların sayısına ve faaliyetlerinin ştlmul sahasma, inhiraflan gerektiren 
sebeplere ve anılan bürolarm faaliyetini kontrol etmekle yetkili makam tarafından 
ittihaz edilmiş olan tedbirlere dair her türlü gerekli bilgileri verecektir. 

BÖLOM: III 
Ocretli iş bulma bürolarının nizama bağlanması 

Madde 10 
Birinci maddenin ı a) fıkrasında yazılı kazanç gayesi takip eden ücretli iş bulma 

büroları: 

a-Yetkili makamın kontrolüne tabi olacaklardır. 
b-Yetkili makam tarafından tesbit edilecek devrelerde yenilenecek yıllık bir 

ruhsatnam ey i haiz bulunacaklardır. 
c-Yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilmiş yahut da anılan 

makam tarafından tesbit olunmuş tarifedekinden fazla harç ve masraf 
alamıyacaklardır. 

d-Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıAı takdirde ve yürürlükte 
bulunan mevzuatla tesbit edilmiş şartlar içinde, yabancı memleketler için veya 
yabancı memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir. 

Madde ll 
Birinci maddenin ı b) fıkrasında yazılı ve kazanç gayesi takip etmiyen ücretli iş 

bulma büroları: 
a-Yetkili makamın müsaadesini alacaklar ve anılan makamın kontrolüne tabi 

bulunacaklardır. 

b-Ya yetkili makama tevdi ve onun tarafından tasvip edilecek, yahut da anılan 
makam tarafından, yapılan masraflar gözönünde bulundurularak, tAyin olunacak 
tarifen yüksek bir ücret alamıyacaklardır. 
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c-Ancak yetkili makam tarafından mezun kılındıkları takdirde ve yürllrlnkte 
bulunan mevzuatla tesbit edilmiş şartlar içinde yabancı meınleketlere veya yabancı 
memleketlerden işçi tedarik edebileceklerdir. 

Madde 12 
Yetkili makam, ücretsiz iş bulma bOrolarının muamelelerini parasız yaptıklarına 

kanaat hisıletmek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde 13 
Gerek, Sözleşmenin bu bölamanon hUkOmlerine gerek bunları yararıage koyan 

mevzuat hOkümlerine aykm hareket hakkında, icabında, bu Sözleşmede derpiş 

olunan ruhsatnamenin veya mUsaadenin geri alınmasını da ihtiva etmek Ozere uygun 
cezai müeyyideler konulacaktır. 

Madde 14 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Anayasasının 22 maddesinde derpiş olunan 

yıllık raporlar, bilhassa kazanç gayesi takibeden bOrolar dlhil olmak üzere ücretli iş 
bulma bOrolannın muamelelerini kontrol etmek için yetkili makam tarafından alınmış 
olan tedbirler hakkında gereldi her tUrlU bilgileri verecektir. 

Madde ıs 

BÖLfJM: IV 
Çeşitli htıkiJmler 

I-Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun 
dagınıklıgı veya gelişme safhası dolayısiyle yetkili makam, bu Sözleşme 
hUktlmlerinin buralarda uygulanmasının kabil olmıyacaAmı mOIAhaza ettigi takdirde, 
adı geçen makam, bu bölgeleri bu Sözleşmenin uygulanmasından ya tamantiyle 
veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında mOnasip görecegi istisnalan kabul 
etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir. 

2-Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 22 nci maddesi 
geregince bu Sözleşmenin uygulanmasına dair verecegi ilk yıllık raporunda, 
hakkında bu madde hükümlerine mOracaat niyetinde oldugu bölgeleri ve bu 
hükümlere müracaat niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir; hiçbir üye, daha 
sonra, bu suretle göstermiş bulundugu bölgelerden maadası için bu madde 
hükümlerine müracaat edemez. 

3-Bu madde htıkümlerine mOracaat eden her üye, mltaakıp yıllık raporlarında, 
hangi bölgeler için bu madde htıkümlerine müracaat hakkından vazgeçtilini 
göstermelidir. 

Madde 16 
Bu Sözleşmenin kesin onama bölgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

911 



Madde 17 
ı -Bu Sözleşme, onama belgeliri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini ilzaın eder. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil 

edilmesi tarihinden ancak on iki ay sonra yürürlüle girer. 
3-Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil 

edilmesinden on iki ay sonra y0ı11rlüle girer. 

Madde 18 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatüsünUn 35 inci maddesinin 2nci fıkrası 

gerelince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek beyanlar 
aşagıdaki hususlara açıklamalıdırlar. 

a-İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerinde hiçbir degişiklik yapılmadan 
uygulanacagmı taahhüt ettili ülkeler; 

b-Sözleşme hükümlerinde degişiklikler yapılarak uygulanacagını taahhüt ettili 
ülkeler ve bu degişikliklerin nelerden ibaret oldugu; 

c-Sözleşmenin uygulanamıyacaAı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin 
uygulanamamasının sebepleri ; 

d-Sözleşme hakkındaki kararın vaziyetin daha ziyade tetkikma kadar talik ettigi 
ülkeler; 

2-Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, 
onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doguracaktır. 

3-Her üye, bu maddenin ı fıkrasının b), c) ve d) bentleri geregince, daha evvel 
yapmış oldugu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden yahut bir kısmından, 
yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, ı ı madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmeyi 

feshedilebilecegi devreler zarfmda Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın 
hükümlerini herhangi başka bir bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu 
bildiren yerli bir beyan gönderebilecektir. 

Madde 19 
1 -Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci 

fıkralan uyarınca, Genel Müdüre gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin 
ülkede degişikliklerle mi yoksa degişiklik yapılmadan mı uygulanacalını 
bildirmelidir; beyan, Sözleşme hükümlerinin degişiklikler kaydiyle uygulanacalını 
bildirdigi zaman, bu degişikliklerin nelerden ibaret olduaunu belirtmelidir. 

2-İlgli üye veyahut üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen degişikligi ileri sürmek hakkından daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilecektir. 

3-İlgili tlye yahut tlyeler veya milletlerarası makam, ll inci madde hükümlerine 
uygun olarak Sözleşmenin feshedilebilecegi devreler zarfında, Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne, daha evvelki bir beyanın hükümlerini herhangi başka bir 
bakımdan degiştiren ve bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten 
yeni bir beyan gönderebilecektir. 
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Madde lO 
I-Bu Sözleşrneyi onayan her üye, onu, ilk yUrUrlüle giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürUne 
göndereceli ve bu müdürün tescil edeceli bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfmda bu madde gerelince feshetmek ihtiyarını 
kullanmıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için balianmış olacak ve bundan 
sonra bu sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar 
içinde feshedebilecektir. 

Madde ll 
1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesibierin tescil olundutunu 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bütün üyelerine teblil edecektir. 

ı-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen 
Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil olunduAunu TeşkilAt üyelerine teblil 
ederken, bu Sözleşmenin yürürlüle gireceli tarih hakkında TeşkilAt üyelerinin 
dikkatini çekecektir. 

Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarki maddeler gerelffice, tescil 

etmiş oldugu bütüıl onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının 102 nci maddesi uyannca tescil edilmek tızere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Maddel3 
Bu Sözleşmenin yürürlüle girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması 
hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
deliştirilmesi meselesinin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar 
verecektir. 

Madde24 
I -Konferansm bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen de&iştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme, başkaca hükümleri ihtiva eylemedili 
takdirde: 

a-Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
23 üncü madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüle 
girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini 
tazammun edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürltıle girmesi tarihinden itibaren, bu 
Sözleşme, üyelerin onamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp datadil edici sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde lS 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

---------0---------
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Trimc:i ve atetçi safatiyie aemilerde ite altnac:aklar•n asaari yq 
haddinin tesbitine dair 15 sayall skietmeala tasdik edilmesi ve bu 

Sizietmeye katiliBalBaz hakkanda Kanua 

Kanun No : 7191 
Kabul Ta. : 15 May11 1959 
R.G : 1 Haziran 1959 S.10120 
Dstr. Trp. : 3, C.40 s.1136 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma TeşkiiAtının, 1921 de Cenevre'deki Genel Konferansında kabul 

edilmiş olan trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe alınacakların asgari yaş haddinin tesbitine 
dair 1 S sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak hususunda HQicümete yetki 
verilmiştir. 

Madde 1- Bu kanun neşri tarihinden mer'iyete girer. 
Madde 3- Bu kanunun hQicümlerini icraya tera Vekilieri Heyeti memurdur. 

Trimc:i ve ate,çi sıfatiyle aemilerde ite alınacaklarin asgari 
yqan1n telbitine dair 15 sayila S6zletme 

Milletlerarası Çalışma Tqkiitı Yönetim Kurulu tarafından vikı davet Uzerine, 
25 Ekim 1921 tarihinde Cenevre'de yapılan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Genel 
Konferansının üçüncü toplantısında: 

Toplantı gtlndeminin sekizinci maddesini teşkil eden ı 8 yaşından aşalı bildmum 
şahısların trimci ve ateşçi sıfatiyle gemilerde işe alınmalannın men'ine dair muhtelif 
teklifierin kabulUne, 

Bu teklifterin milletlerarası bir sözleşme şeklinde kaleme alınmasına, 
Karar verildikten sonra, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Statüsü hükümlerine 

uygun olarak, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerince tasdik edilmek üzere, 
trimci ve ateşçilerin asgari yaş haddine dair I 92 I tarihli Sözleşme adını alacak olan 
aşaaıdaki Sözleşme kabul edilmiştir: 

Madde 1 
Işbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından "Gemi" tAbiri, harb gemileri müstesna, 

denizde sefer yapan büyük, küçük, ne olursa olsun, hususi mülkiyete veya Amme 
mülkiyetine ait bilfunum gemileri ifade eder. 

Maddel 
I 8 yaşından aş&Aı kimseler, trimci veya ateşçi sıfatiyle, gemilerde 

çalıştırılaınaz. 

Madde3 
İkinci madde hükümleri: 
a-Amme makamlannca tasvip edilmek ve onların murakabesi altında bulunmak 
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şartiyle, mektep gemilerinde genç yaştaki kimseler tarafindan görOien işlerde; 
b-Esas kuvvei muharrekesi buhar kuvveti olmayan gemilerdeki işlerde~ 
c-Japonya veya Hindistan' da en ziyade temsil kabiliyetini haiz işçi ve işveren 

teşekkülleri ile istişare edilerek hazırlanacak nizamnamelerdeki kayıtlar mahfuz 
kalmak şartiyle, mOnhasıran bu memleketlerin salıillerinde sefer yapan gemilerde 
çalıştınlacak olan ve bedeni kabiliyetlerinin müsait oldugu tıbbi bir muayene 
neticesinde kabul edilmiş bulunan en az 16 yaşındaki kimselerin yaptıgı işlerde, 

tatbik edilmiyecektir. 

Madde4 
Bir limanda bir trimci veya ateşçi almak mecburiyeti hAsıl oldulu takdirde, eter 

oradaki bu sınıf işçiler arasında en az onsekiz yaşmda işçi bulunması mtımktın 
olamazsa onsekiz yaşından küçük fakat onaltı yaşından büyük genç işçiler bu işlere 
alınabilirler. Böyle bir hal vukuunda, hizmetine ihtiyaç duyulan bir trimci veya 
ateşçinin yerine bu gençlerden iki- kişinin işe alınması zaruridir. 

Madde5 
Bu Sözleşme hükümlerinin tatbikatının kontrolu imkbını temin sadedinde, her 

kaptan veya iş veren, gemide çalışan ve yaşları on sekizden küçük olan bu nevi 
şahısları doJum tarihleri ile birlikte gösteren bir kayıt defteri veya mürettebat listesi 
tutmalda mükelleftir. 

Madde(; 
Gemi mürettebatını iş mukaveleleri işbu Sözleşme hükümlerinin bir bUIAsasını 

ihtiva edecektir. 
İşbu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Stntlsüyle vaz edilmiş şartlar 

dihilinde, resmen tasdik edUdilini mübeyyin belgeler, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdürüne gönderilecek ve tasdik keyfiyeti Umum Müdür tarafından tescil 
olunacaktır. 

Madde7 
1-Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerinden ikisinin tasdikı ve 

tasdikın Um um Müdür tarafından tescili ile mer' iyete girecektir. 
2-Bu Sözleşme, ancak Milletlerarası Çalışma Bürosunca tasdikleri tescil edilmiş 

olan üyeleri baglar. 
3-Bundan sonra Sözleşme, tasdik keyfiyetini Milletlerarası Çalışma Bürosuna 

tescil ettiren her üye hakkında, tescilin yapıldıgı tarihte mer'iyete girecektir. 

Madde S 
lşbu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerinden ikisi tarafından 

tasdik edilmesi ve tasdikın Milletlerarası Çalışma Bürosunca tescili aleabinde 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum MüdUrU durumu Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının bütün üyelerine teblil edecektir. Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının 

di~er 
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üyeleri tarafından daha sonra bildirilmiş olan tasdikiere ait tesciller için de aynı 
şekilde teblilat yapacaktır. 

Madde 10 
Sözleşmeyi tasdik eden her Uye 8 inci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle I, 

2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerde yazılı hUktımleri, en geç 1 Ocak 1924 tarihinden 
itibaren tatbik etmeyi ve bu hUkümlerin tatbikı hususunda gerekli tedbirleri almayı 
taahhüt eder. 

Madde ll 
lşbu Sözleşmeyi tasdik eden her üye, Sözleşme hüküınlerini, müstemlekelerde, 

idaresi veya himayesi altındaki ülkelerde Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StatUsünün 
35 inci maddesi geretince tatbik etmeyi taahhüt eder. · 

Madde ll 
Bu Sözleşmeyi tasdik eden her üye, onu, ilk yürürlüAe giriş tarihinden itibaren 

on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürüne 
göndereceti ve bu müdürün tescil ed~Ai bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
tescilin Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından ifasmdan bir sene sonra muteber 
olacaktır. 

Madde 13 
Milletlerarası Çalışma BOrosu Yönetim Kurulu, en az 1 O senede bir işbu 

SöZleşmenin tatbikatı hakkında genel konferansa bir rapor arz edecek .ve icabettili 
takdirde konferansm gtldemine bu Sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesi veya 
tadili ile ilgili meseleleri ithal edecektir. 

Maddel4 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

---------o----------
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Deniz işlerinde çaliştariiacak çocuklaran asgari yaş haddinin tesbiti hakkanda 
58 sayala Sözleşme ve bu Sözleşmeye kataimamaza dair Kanun 

Kanun No : 7293 
Kabul Ta. : 25 Mayıs 1959 
R.G : 2 Haziran 1959 S.10220 
Dstr. Trp. : 3, C.40 s.1139 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitının, 1936 da Cenevre'deki Genel Konferansında kabul 

edilmiş olan deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların asgari yaş haddinin tesbiti hakkındaki S8 
sayılı sözleşme tasdik edilmiş ve bu sözleşmeye katılmak hususunda Hükümeti yetki 
verilmiştir. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden mer'iyete girer. 
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

----~o~---

Deniz işlerinde çalıştaralacak çocuklaran asaari yaş haddinin 
tesbiti hakkanda 58 sayda Sözleşme 

(1 936 tadili) 

Milletlerarası Çalışma Teşki4tı Yönetim Kurulu tarafından vikı davet Uzerine, 
22 Ekim 1936 tarihinde Cenevre'de yapılan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Genel 
Konferansının 22 inci toplantısında: 

işbu toplantı gündeminindeki, konferansın ikinci toplantısında kabul edilmiş 
olan deniz işlerinde çalıştırılacak çocukların asgari yaş haddinin tesbitine dair 
Sözleşmenin kısmen tadili ile ilgili muhtelif teklifterin kabul üne, 

Bu teklifterin milletlerarası bir Sözleşme şeklinde kaleme alınmasına, 
Karar verildikten sonra, deniz işlerinde çalıştırılacakların asgari yaş haddine dair 

1 936 tarihli (Muaddel) Sözleşme adını alacak olan aşa~ıdaki Sözleşme bugünkü 
yirmi dört Ekim bin dokuz yüz otuz altı tarihinde kabul edilmiştir. 

Madde ı 
İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından "Gemi" t4biri, harb gemileri müstesna, 

denizde sefer yapan büyük, küçük, ne olursa olsun, hususi mülkiyete veya Amme 
mülkiyetine ait bilt1mum gemileri ifade eder. 

Maddel 
ı -Munhasıran aynı aile efiadının çalıştılı gemiler hariç, diger gemilerdeki 

işlerde 15 yaşından aşagı çocuklar çahştırılamaz. 
2-Bununla beraber, ıs yaşından aşa~ı bir çocu~a iş verilmesinde çocu~un 

menfaatinin bahismevzuu oldu~una dair bir mektep idaresi yahut milli mevzuatla 
tesbit edilmiş bir makam, çocugun bedeni durumu ile sıhhatini ve verilmesi melhuz 
işin hAlen oldu~u kadar istikbalde de çocuga sa~hyaca~ı menfaatleri göz önünde 
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bulundunnak suretiyle bir kanaate vardılı takdirde, milli mevzuatla asgari 14 
yaşındaki çocuklara çalışma belgeleri verilebilmesi derpiş olunabilir. 

Madde3 
Amme makamınca tasvibedilmek ve onun murakabesi altmda bulunmak şartiyle 

mektep gemilerinde çocuklar tarafından yapılan işler hakkında ikinci madde 
hUktımleri tatbik edilmez. 

Madde4 
Işbu Sözleşme htlktımlerinin tabikatını kontrol sadedinde, her kaptan veya iş 

veren gemide çalışan ve yaşları on altıdan kOçUk olan bUtOn şahısları dotum tarihleri 
ile birlilkte gösteren bir kayıt defteri veya mUrettebat listesi tutmakla mUkelleftir. 

Madde S 
lşbu Sözleşme Sanayi işlerinde çalışacak çocuklar için asgari yaş tesbiti (1919) 

ve sinai mahiyet arz etmiyen işlerde çalışacak çocuklar için asgari yaş tesbiti (1932) 
hakkındaki Milletlerarası Sözleşmeleri tadil edecek sözleşmelerin Milletlerarası 
Çalışma Konferansı tarafından kabulünden sonra mer'iyet mevkiine girecektir. 

Madde6 
Işbu Sözleşmenin resmen tasdik edildilini mUbeyyin belgeler Milletlerarası 

Çalışma TeşkilAtı Umum MUdflrQne gönderilecek ve tasdik keyfiyeti onun tarafından 
tescil olunacaktır. 

Madde7 
ı -Işbu Sözleşme, ancak tasdikleri Milletlerarası Çalışma Btırosu Um um 

MüdUrUnce tescil edilmiş olan üyeleri b&Ahyacaktır. 
2-Yukarıdaki S inci madde hUldlmleri mahfuz kalmak şartiyle, bu Sözleşme, 

ancak, iki üyenin tasdiklerinin Umum Müdür tarafından tescilinden itibaren 12 ay 
sonra mer'iyete girecektir. 

3-Bundan sonra, bu Sözleşme, her Uye hakkında, tasdikm tescilinden itibaren 12 
ay sonra mer'iyete girecektir. 

Madde8 
Işbu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerinden ikisi tarafından 

tasdik edilmesi ve tasdikierin tescili akabinde Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum 
MüdUrO durumu Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının diAer bUtOn üyelerine tebliA 
edecektir. Milletlerarası Çalışma Teşki\Atmm diAer üyeleri tarafından daha sonra 
bildirilmiş olan tasdikiere ait tesciller için de aynı şekilde tebligat yapacaktır. 

Madde9 
1-Bu Sözleşmeyi tasdik eden her Uye onu ilk yUrOrlUAe giriş tarihinden itibaren 

on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum MUdUrOne 
göndereceAi ve bu müdürün tescil edeceAi bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
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tescilin Milletlerarası Çalışma Bürosu taranfından ifasmdan bir sene sonra muteber 
olacaktır. 

2-Yukardanki paragrafta zikredilen ı O senelik müddetin bitamından itibaren bir 
sene içinde bu maddede derpiş edilmiş olan fesih hakkını kullanınıyan işbu 
Sözleşmeyi tasdik etmiş her tlye, yeniden 1 O senelik bir mtlddetle baglı kalır. Ve 
bundan sonra işbu maddede yazılı şartlar dahilinde, her 1 O senelik müddetin 
hitamında işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 

Madde 10 
İşbu Sözleşmenin ilk mer'iyete girdili tarihten itibaren lO senelik bir mtlddetin 

hitamında Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu işbu Sözleşmenin tatbikatı 
hakkında Genel Konferansa bir rapor arz edecek ve icabettiAi takdirde konferansm 
gündemine Sözleşmenin kısmen veya tamamen tadili ile ilgili meseleleri ithal 
edecektir. 

Madde 11 
ı -Konferansça, işbu Sözleşmenin kısmen veya tamamen tadili hakkında yeni bir 

Sözleşmenin kabulü halinde, ve yeni Sözleşme başkaca bir hüküm derpiş etmedili 
takdirde: 

a-Tadili ihtiva eden bu yeni Sözleşmenin, bir tlye tarafından tasdikı ve mer' iyete 
girmesi, yukandaki 9 uncu maddeye rapıen, işbu Sözleşmenin derhal kendiiilinden 
ortadan kalkmasını intaceder. 

b-İşbu Sözleşme tadili ihtiva eden yeni Sözleşmenin mer'iyete girdili tarihten 
itibaren artık üyelerin tasdikına açık kalamaz. 

2-İşbu Sözleşmeyi tasdik eden tlyeler bunu tadil eden Sözleşmeyi tasdik 
etmedikleri takdirde tasdik edilmiş Sözleşme eski hal ve şekli ile mer' iyette 
kalacaktır. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

----------0----------
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Ücretin korunmasi hakkinda 95 say11l Milletlerarasi Çall,ma Sözleşmesinin 
tasdikina ve bu Sözleşmeye katiimamiZI dair Kanun 

Kanun No : ı09 
Kabul Ta. : 24 Ekim ı960 
R.G : 28 Ekim ı960 8.10641 
Dstr. Trp. : 4, C. ı s.397 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının, 1949 'da Cenevre'deki Genel Konferansında kabul 

edilmiş olan Ücretin Korunması hakkındaki 9S sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu 
Sözleşmeye katılmak üzere Hükümete yetki verilmiştir. 

Madde ı -Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüte girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ccretin korunmasa hakkinda 95 sayall Milletlerarası 
Çalqma Sözleşmesi 

Milletlerarası Çalışma Teşkiitı Yönetim Kurulu tarafından vikı dAvet üzerine 8 
Haziran ı949 tarihinde Cenevre'de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden, ücretin korunması 
meselesine dair muhtelif teklifterin kabulUne, 

Bu tekliflerin, Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten 
sonra, 

Bin dokuz yüz kırk dokuz yılı Temmuz ayının işbu birinci günü, Ocretin 
Korunması hakkında ı 949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşagıdaki Sözleşmeyi 
kabul eder. 

Madde 1 
Bu Sözleşme bakımından "Ücret" tabiri, yapılan veya yapılacak olan bir iş 

veyahut görülen veya görülecek olan bir hizmet için yazılı veya sözlü bir iş akdi 
geregince bir işveren tarafından bir işçiye, her ne nam altmda ve hangi hesaplama 
şekli ile olursa olsun ödenmesi gereken ve nakden deAelendirilmesi kabil olup 
karşılıklı anlaşma veya milli mevzuatla tasbit edilen bedel veya kazançları ifade eder. 

Maddel 
ı -Bu Sözleşme, kendisine bir ücret ödenen veya ödenmesi gereken her şahıs 

hakkında uygulanır. 

2-Yetkili makam, keyfiyede dogrudan doanıya ilgili iş veren ve işçi 
teşekküllerinin bulundugu yerlerde bu gibi teşekküllerle istişareden sonra, haklarında 
bu Sözleşme hükümlerinin hepsi veya bir kısmını uygulamanın uygun olmıyacagı 
ahval ve şerait içinde çalışan ve istihdam edilen şahıs zümreleriyle, bedenen yapılan 
işlerde istihdam edilmiyen veyahut ev ihzmetlerinde ve benzeri işlerde çalışan şahıs 



zümrelerini bu Sözleşme hükümlerinin hepsinin veya bir kısmının uygulanmasından 
istisna edebilir. 

3-Her üye, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StatUsünün 22 nci maddesi 
geregince bu Sözleşmenin uygulanması hakkında gönderecegi ilk yıllık rapor-da, 
bundan evvelki fıkra htlknmlerine uygun olarak, Sözleşme h~lerinin hepsi veya 
bir kısmının uygulanmasından istisna etmek tasavvurunda oldugu şahıs zUmrelerini 
belirtecektir. Bundan sonra hiçbir üye, bu suretle belirtilen şahıs zümreleri dışında 
istisnalar koyamıyacaktır. 

4-İlk yıllık raporunda bu Sözleşme bükDmierinin hepsi veya her hangi birinin 
uygulanmasından istisna etmek tasavvurunda oldugu şahıs zümrelerini belirtmiş olan 
her üye, bundan sonraki raporlarında, haldarmda bu maddenin 2 nci fıkrası 
bükDmierine başvurma hakkından vazgeçtigi şahıs zümrelerini ve bu Sözleşmenin bu 
şahıs zOmrelerine uygulanınası bakımından kaydedilmiş olan ilerlemeleri 
belirtecektir. 

Madde3 
I-Nakit olarak ödenmesi gereken ücretler, münhasıran tedavülü mecburi olan 

para ile ödenecek ve emre muharrer senetle, bono ile, kuponla veya tedavülü 
mecburi parayı temsil ettigi iddia olunan diler her hangi bir şekilde ödeme yasak 
edilecektir. 

2-Ücretlerin bir banka üzerine çekilen çekle yahut pesta çeki veya havalesiyle 
tediyesi teamülden oldugu veya özel vaziyetler dolayısiyle zaruri bulundugu veya bir 
kolektif mukavele veya hakem karariyle bu şekillerde ödemenin derpiş edildigi yahut 
bunların hiçbiri mevcut bulunmadıgı takdirde ilgili işçi nza gösterdili hallerde, 
yetkili makam, ücretin , sözü edilen şekillerde ödenmesine müsaade veya 
hükmedebilir. 

Madde4 
1-İlgili sanayi veya ış ın mahiyeti dolayısiyle lleretin kısmen ayın olarak 

ödenmesine Adet veya arzuya şayan oldugu sanayi veya işlerde, milli mevzuat, 
kolektif mukaveleler veya hakem kararları, bu ödeme şekline müsaade edebilir. 
Ücretin ispirtolu içki veya zararlı kimyasal maddelerle idenmesine hiçbir suretle 
müsaade edilmeyecektir. 

2-Ücretin kısmen ayın olarak ödenmesine müsaade edüdigi hallerde: 
a-Ayni olarak verilen şeylerin gerek işçinin ve gerekse ailesinin şahsen 

kullanabilmesi ve onların menfaatine uygun bulunması, ve 
b-Ayni ödemelere takdir edilen kıymetin idil ve mikul olması için gerekli 

tedbirler alınmış olacaktır. 
Madde S 
Ücret do~dan do~ya ilgili işçiye ödenecektir, me&er ki milli mevzuat veya 

bir kolektif mukavele veyahut bir hakem kararı bu hususta başka bir hüküm koymuş 
veya ilgili işçi başka bir şekli kabul etmiş olsun. 

Madde6 
Işçinin, ücretini diledigi gibi kullanma hürriyetini iş verenin her ne suretle olursa 

olsun tahdidetmesi yasaktır. 
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Madde7 
ı -Bir iş yeri çreçevesi içinde işçilere mal satmak üzere ekonomalar açıldıgı, 

yahut onlara hizmet için servisler kuroldugu takdirde, bu ekonomalardan veya 
servislerden faydalanmaları için ilgili işçiler üzerinde hiçbir cebir icra edilmeycektir. 

2-Diger magazalara veya servislere gitmek mümkün olmadıgı hallerde, yetkili 
makam malların Adil ve mAkul fiyatlarla satılması ve hizmetlerin yine Adil ve mAkul 
fiyatlarla yapılması veya iş veren tarafından açılan ekonomalarıo veyahut yapılan 
hizmetlerin işletilmesinde kazanç gayesi güdülmemesi ve sadece işçilerin 

menfaatlerinin gözetilmesi için uygun tedbirler alacaktır. 

Madde S 
ı-Ocretlerden kesintiler yapılmasına, ancak milli mevzuatın tAyin veya bir 

kolektif mukavelenin yahut bir hakem kararının tesbit ettigi şartlar ve hadler, 
dahilinde müsaade edilecektir. 

2-İşçiler, bu gibi kesintilerin hangi şartlar ve hadler içinde yapılabileceginden, 
yetkili makamın en uygun addedecegi şekilde haberdar edileceklerdir. 

Madde9 
Bir işçi tarafından, bir işe yerleşmek veya işi muhafaza etmek maksadiyle bir iş 

verene veya onun vekiline veyahut her hangi bir aracıya (MeselA işçi toplamakla 
görevli bir'kimseye) dogrudan dogruya veya dolayısiyle bir ödemede bulunulmasını 
saglamak için ücretlerden her hangi bir kesinti yapmak yasaktır. 

Madde 10 
ı -Ücret, ancak milli mevzuatın belirttigi usuller ve hadler dahilinde haciz veya 

temlik edilebilir. 
2-Ücret, haciz ve temlike karşı, işçinin ve ailesinin geçimini saglayabilmesi için 

lüzumlu sayılan ölçüde himaye edilecektir. 

Madde 11 
1 -Bir müessesenin iflAsı veya mahkeme karariyle tasfiyesi halinde, bu 

müessesede çalışan işçiler, gerek iflisa veya mahkeme karariyle tasfiyeye takaddüm 
edip milli mevzuatla tAyin edilen bir müddet zarfında geçen bazı hizmetleri 
dolayısiyle kendilerine borc;lanılan ve gerekse milli mevzuatla tAyin edilen miktarı 
geçmiyen ücretler için, imtiyazlı alacaklı mevkiini işgal edeceklerdir. 

2-İmtiyazlı bir alacak teşkil eden ücret, alelAde alacaklıların hisselerini 
almalarından evvel, tam olarak ödenecektir. 

3-İmtiyazlı bir alacak teşkil eden ücretin, diger imtiyazlı alacaklara nazaran 
rüçhan sırası, milli mevzuatla tAyin edilecektir. 

Madde 12 
ı -Ücret muntazam fasılalarla ödenecektir. Ücretin muntazam fasılalarla 

ödenmesini saglıyan tatmin edici başkaca usuller mevcut olması hali hariç, ücretin 
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hangi fasılalarla ödenmesi lizungeldigi, millt mevzuatla tAyin veya bir kolektif 
mukavele veyahut bir hakem kararı ile tespit edilecektir. 

2-İş akdi sona erdigi zaman, borçlanılmış olan ücretin tamamı milli mevzuata 
veya bir kolektif mukaveteye veyahut bir hakem karanna uygun olarak ödenecektir. 
Bu yolda bir mevzuat, veya kolektif mukavele veyahut hakem kararı mevcut degil 
ise, ödeme, mukavele htıktlmleri göz önünde tutalarak makul bir mühlet içinde 
yapılacaktır. 

Madde 13 
1 -ücret nakdi olarak ödendigi hallerde, yalnız iş günlerinde ve iş yerinde yahut 

iş yerine yakın bir yerde ödenecektir; meger ki, milli mevzuat veya bir kolektif 
mukavele veyahut bir hakem kararı, başka ttırlU bir şekil derpiş etsin veya ilgili 
işçilerin malfunatı bulunan başka şekiller daha uygun telikki edilsin. 

2-Ücretin perakende içki satılan yerlerde yahut benzeri müesseselerde ve, 
kötüye kullanılmasının önlenmesi gerekiyorse, perakende, eşya satış magazalannda 
ve eglence yerlerinde ödenmesi yasaktır. Bu hüküm bu gibi müesseselerde 
çalışmakta olan işçilere tatbik edilmez. 

Madde 14 
İcabettigi takdirde, işçileri kolayca anlıyacaklan bir şekilde aşaAıdaki 

hususlardan haberdar etmek gayesiyle müessir tedbirler alınacaktır: 
a-İşe alınmalarmdan önce işçilere, tabi olacaklan ücret şartları hakkında 

malfunat verilmesi veya ücret şartlarında bir degişiklik yapılması halinde 
degişikliklerin bildil ilmesi, 

b-Ödemenin taallOk ettigi devreye ait ücretlerini teşkil eden unsurlar 
degişebilecek durumda ise, bu unsurların her ücret tediyesi sırasında işçilere 
bildirilmesi. 

ve 

Madde 15 
Bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan mevzuat: 
a-İlgili şahısların bilgisine arz edilecek; 
b-Bu mevzuata riayetle görevli kimseleri tasrih edecek; 
c-Bu mevzuata aykırı hareketlere karşı uygun ceza müeyyideleri tesbit edecek; 

d-Gerekli her türlü ahvalde, uygun bir şekil ve usul dahilinde kayıt ve defterler 
tutolmasını derpiş edecektir. 

Madde 16 
Milletlerarası Çalışma StatüsünUn 22 nci maddesi geregince verilmesi gereken 

yıllık raporlar, bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan tedbirler hakkında 
tam bilgileri ihtiva edecektir. 

Madde 17 
1 -Ülkesi visi bölgeleri ihtiva eden bir üye memleketin yetkili makamı, 

nüfusunun datmıklıgı veya bu bölgelerin gelişme durumu sebebiyle, mezkftr 
bölgelerde bu 
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sözleşme hUkümlerini tatbik etmenin kabil olarnıyacagı kanaatine vardılı takdirde, 
ilgili işçi ve iş veren teşekküllerinin bulundulU yerlerde bu teşekküllerle istişare 
ettikten sonra, anılan bölgeleri, ya umumi olarak veya münasip görecegi bazı 
müessese veya bazı işleri istisna etmek suretiyle Sözleşme hükümlerinin tatbikı 

dışmda bırakabilir. 
2-Her üye, Milleetlerarası Çalışma Teşkilltı StatüsünUn 22 nci maddesi 

geretince bu Sözleşmenin uygulanmasma dair verecegi ilk yıllık raporunda bu 
madde htıktlmlerine başvunna niyetinde oldugu her bölgeyi bildirecek ve bu madde 
hükQmlerine müracaat niyetinde olmasının sebeplerini gösterecektir. Bundan sonra 
hiçbir üye, bu suretle bildirmiş olac&~ı bölgeler hariç, bu madde hükümlerine 
başwramıyacaktır. 

3-Bu madde hükümlerine başvuran her üye, üç yılı geçmiyen fasılatarla ve ilgili 
iş veren ve işçi teşekldlllerinin mevcudoldup yerlerde bu gibi teşekkülerle İstişare 
ederek, bu sözleşmenin uygulanmasının 1 inci paragraf uyarınca muaf tutulan 
bölgelere teşmili imkAnını tekrar gözden geçirecektir. 

Madde 18 
Bu Sözleşme kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu MüdürOne 

gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 19 
ı -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerini baglıyacaktır. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 

edilmesi tarihinden ancak on iki ay sonra yUrürlüle girer. 
3-Daha sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, kendisinin onarna belgesinin 

tescil edildili tarihten on iki ay sonra yürürlüge girer. 
Madde lO 

ı -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StatüsünUn 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası 
gerelince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürUne gönderilecek beyanlar 
olan beyanlar aşagıdaki hususlan belirtecektir. 

a-İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerini degiştinneksizin uygularnayı taahhüdettili 
ülkeler; 

b-Sözleşme hükümlerirıin degişikliklerle uygulanmasını taahhüdeden ülkeler ve 
bu degişiklikterin nelerden ibaret oldup; 

c-Sözleşmenin uygulanamadılı ülkeler ve bu gibi hallerde niçin 
uygulanarnadıgının sebepleri ; 

d-Durumun daha derin bir şekilde incelenmesine intizaren, haklarındaki kararını 
sonraya bırakan ülkeler; 

2-Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) benderinde zikrolunan taahhütler, 
onarnanm, ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doguracaktır. 

3-Her üye, bu maddenin ı fıkrasının b), c) ve d) bentleri geregince, daha evvel 
yapmış oldulU beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni 
bir beyan ile vazgeçebilecektir. 
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4-Her üye, bu Sözleşmenin, 22 nci madde hükümlerine uygun olarak, bu 
Sözleşmeyi feshedilebileceli devreler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki herhangi 
bir beyanın hükümlerini diler bakımlardan deliştiren ve belirli ülkelerdeki durumu 
bildiren yeni bir beyan göderebilecektir. 

Madde ll 
I -Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci 

fıkraları gerelince, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen 
beyanlarda, Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede aynen mi yoksa delişiklikler mi 
uygulanacalı hususu açıklanacaktır; beyan, Sözleşme hükümlerinin delişikliklerle 
uygulanacalını açıkladılı takdirde, bu delişikliklerin nelerden ibaret oldulunu da 
belirtecektir. 

2-llgli üye veyahut üyeler veya ilgili milletlerarası makam, daha sonra yapaca1ı 
bir beyanla, daha evvelki bir beyan da belirtilmiş olan delişiklile başvurmak 
hakkında tamamen veya kısmen vazgeçebilir. 

3-İlgili üye yahut üyeler veyahut ilgili milletlerarası makam, bu Sözleşmenin 22 
nci madde hükümleri gerelince feshedilebileceli devreler zarfında, Genel Müdüre,1 
daha evvelki bir beyanın hükümlerini diler bakımlardan degiştiren ve bu 
Sözleşmenin tatbikatİyle ilgili halihazır durumunu açıklayan yeni bir beyan 
gönderebilir. 

Madde ll 
1-Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüle girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir devrenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
göndereceli ve Genel Müdürün tescil edeceli bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
fesbin tescil tarihinden itibaren bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı o on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede derpiş edilmiş olan fesih 
kullanınıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için ballanmış olacak ve bundan 
sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık devre sonunda, bu maddede derpiş olunan şartlar 
içinde feshedebilecektir. 

Maddel3 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bilQmum onama beyan - ve fesibierin tescil edildilini 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bütün üyelerine teblil edecektir. 

2-Genel Müdür, kendisine gönderilmiş ikinci onama belgesinin tescil edildilini 
TeşkilAt üyelerine teblil ederken, bu Sözleşmenin yürürlüle gireceli tarih hakkında 
TeşkilAt üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Maddel4 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gerelince, 

tescil etmiş oldulu bütün onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
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Antlaşmasmm 102 nci maddesi uyannca tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde lS 
Bu Sözleşmenin yQrüriOie girdili tarihten itibaren her on yıllık bir devre 

sonunda, Milletlerarası Çalışma Btırosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin tatbikatı 
hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
deliştirilmesi keyfiyetinin konferans gQndemine konulması lAzımgelip gelmedili 
hususunda karar verecektir. 

Maddel6 
1 -Konferansm bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen detiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme, başka bir şekil derpiş etmedikçe, 
a-Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 

22 nci madde nazara alınmaksızm, ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yQrQrlüle 
girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini 
tazammun edecektir. 

b-Bu Sözleşme, tadil edici yeni Sözleşmenin yQrQrlOie girmesi tarihinden 
itibaren, artık üyelerin onamasma açık bulundunılmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici Sözleşmeyi onarnam ış bulunan üyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yUrOrlükte kalacaktır. 

Madde39 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

-------o---------
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Tar1m IKilerinin Dernek Kurma ve Birietme Haklar1na MGtaallik 
ll saylll Sizietmenin tasdikina ve bu Slzlefllleye katilmamaa dair Kanun 

Kanun No : 110 
Kabul Ta. : 24 Ekim 1%0 
R.G · : 28 Ekim 1960 8.10641 
Dstr. Trp. : 4, C.l s.405 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının, ı92ı 'de Cenevre'de Genel Konferansında kabul 

edilmiş olan (Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme haklarına mOtaallik ı ı sayılı 
Sözleşme) tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak Ozere HOk~ yetki verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kaıiun yayımı tarihinde yOrOrltıle girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

Tanm Işçilerinin Demek Kurma ve Birietme Haklanoa 
MOtaalllk 11 sayıb S6zlepoe 

Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Yönetim Kurulu tarafindan vlkı dAvet tımine 
2S Ekim ı92ı tarihinde Cenevre'de 3 tıncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltı Genel Konferansı, toplantı gOndeminin 4 OncO maddesine dAhil bulunan 
Tarım İşçilerinin Demek Kunna ve Birleşme haklarına mOtaallik teklifterin kabultlne 
ve 

Bu tekliflerin, Milletlerarası bir Sözleşme şeklini alınasma karar verdikten 
sonra, 

Millederarası Çalışma Teşkilltının üyeleri tarafından, Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltının statnsO hnknmleri geretince onanmak üzere, (Tarımda) demek kunna 
hakkına mütaallik ı 92 ı Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşaJıdaki Sözleşmeyi kabul 
eder. 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bu Sözleşmeyi onayan her Oyesi, tanmda 

çalışan bilfunum şahıslara, sanayi işçilerinde oldulu gibi, demek kunna ve birleşme 
haldarını a:ynen sallamayı ve tarım işçileri bakımından bu haklan tahdidedici kanuni 
veya sair hnknmleri ilga etmeyi taahhüt eder. 

Maddel 
Bu Sözleşmenin, Milletlerarası Çalışma Teşkilltmm statüsünde belirtilen 

şartlar dahilindeki kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürtıne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 
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Madde3 
ı -Bu Sözleşme, Milletlenarası Çalışma teşkilltı üyelerinden ikisinin onama 

belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edildili tarihte mer'iyete girecektir. 
2-Sözleşme, ancak onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosunca tescil 

edilmiş olan üyeleri ballıyacakıır. 
3-Bundan sonra bu Sözleşnıe, her bir üye hakkında, kendisininonama belgesinin 

Milletlerarası Çalışma Bürosunc:a tescil edUdili tarihte m er' iyete girecektir. 

Madde4 
Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden ikisinin onama belgelerinin 

Milletlerarası Çalışma Bürosll Genel Müdürü keyfiyeti Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının bütün üyelerine teblil edecektir. TeşkilAtm diler üyeleri tarafından daha 
sonra gönderilecek onapıa belgelerinin tescil edUdilini de onlara teblil edecektir. 

Madde5 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye 3 UncU madde hükümleri mahfuz kalmak şartişle, 

ı inci madde hükümlerini en geç ı Ocak ı 924 tarihinden itibaren tatbik etmeyi ve bu 
hükümleri müessir kılmak için gerekli olan tedbirleri almayı taahhüt eder. 

Madde6 
Bu Sözleşmeyi onayan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının her üyesi Sözleşmeyi 

müstemlekelerinde, idaresi ve- himayesi altındaki ülkelerde Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının StatüsUnUn 35 inci maddesine uygun olarak tatbik etmeyi taahhüt eder. 

Madde7 
Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlUAe giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
göndereceli ve bu Genel Müdürce tescil edilecek bir ihbarname ile feshedilebilir. 
Fesih keyfiyetinin Milletlerarası Çalışma Sürosu tarafından tescili tarihinden itibaren 
bir sene sonra muteber olacaktlf. 

Madde S 
Milletlerarası Çalışma btırosu Yönetim Kurulu en az on senede bir bu 

Sözleşmenin tatbikatı hakkında genel konferansa bir rapor sunacak ve onun yeniden 
gözden geçirilmesi veya tadili meselesinin konferans gündemine konulmasına 
lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

----·-----0----------
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Bir Amme makama tarafindaa yapdan mukavelelere tonulacak çalaşma 
şartlarina mütaallik 94 saylll Sözleşmenin tascUkına ve bu 

Sözleşmeye katilmamlZa dair Kanu• 

Kanun No : 161 
Kabul Ta. : 14 Aralik 1960 
R.G : 21 Arahk 1%0 8.10686 
Dstr. Trp. : 4, C.1 s.770 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitının, 8 Haziran 1949 da Cenevre'deki Genel 

Konferansında kabul edilmiş olan, bir Amme makamı tarafından yapılan mukavelelere 
konulacak çalışma şartlarına mOtaallik 94 sayılı Sözleşme tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye 
katılmak üzere hOkOmete yetki verilmiştir. 

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde ytlrürlüle girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o---
Bir Amme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak 

çalaşma şartlarma mOtaallik 94 No. lu Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Teşkiitı Yönetim Kurulu tarafından vAkı divet üzerine 8 
Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de otuz ikinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 

Toplantı gQndeminin 6 ncı maddesini teşkil eden ve bir imme makamı 
tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şartlariyle ilgili bulunan muhtelif 
teklifterin kabulUne, 

Bu tekliflerin, Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten 
sonra, 

Bin dokuz ytız kırk dokuz yılı Haziran ayının işbu yirmi dokuzunca günü, 
çalışma şartlarına (Amme mukavele leri) dair I 949 Sö-zleşmesi adını taşıyacak olan 
aşagıdaki Sözleşmeyi kabul eder: 

Madde ı 
I -Bu Sözleşme aşagıdaki şartları haiz mukaveleler hakkında uygulanır: 
a-Mukavelede tarafları teşkil edenlerden en az birinin bir Amme makamı olması, 
b-Mukaveleyi ifanın: 
i-Bir imme makamı tarafından para sarfiyatı yapılmasını, 
ii-Akitte dilertaraft teşkil edenin işçi çalıştırmasını istilzam eylemesi. 
c-Mukavelenin: 
i-Bayındırlık işlerinin yapılması, tadili, tamiri veya yıtımı, 
ii-Materyal, levazım ve teçhizatın imali, takılması, işlenmesi veya nakli, 
d-Mukavelenin, hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte bulundulu Milletlerarası 

Çalışma TeşkilAtı üyelerinden birinin merkezi bir makamı tarafından yapılması. 
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2-Yetkili makam, merkezi makamlardan gayn makamlar tarafından yapılmış 
olan mukavelelere Sözleşmenin ne ölçüde ve hangi şartlar dahilinde uygulanacalını 
tAyin edecektir. 

3-Bu Sözleşme, taşaronlar veya mukaveleyi devir alan şahıslar tarafından 
yapılan işler hakkında uygulanır: yetkili makam bu Sözleşmenin mezkür işlere 
uygulanmasını saglamak üzere gereken tedbirleri alacaktır. 

4-Yetkili makam, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcut oldugu yerlerde 
bu teşekküllerle istişareden sonra yetkili makam tarafından tAyin edilen bir haddi 
geçmiyecek tutarda bir Amme fonunun sarfını istilzam eden mukaveleler, bu 
Sözleşmenin uygulanmasından istisna edilebilir. 

5-Yetkili makam, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcut oldugu yerlerde 
bu teşekküllerle istişareden sonra idari mevkiler işgal veya teknik veya ilmi 
mahiyette vazifeler ifa edip çalışma şartlan milli mevzuat veya kolektif mukavele 
veya bir hakem kararı ile tanzim edilmemiş olan ve umumiyetle bedeni bir iş 
göremiyen kimseleri bu Sözleşmenin tatbik sahası dışında bırakabilir. 

Madde2 
l-Bu Sözleşmenin şümuulüne giren mukaveleler, ilgili işçilere, işin yapıldıgı 

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 inühim bir kısmını temsil eden işçi ve iş veren teşekkülleri arasında tensip 
edilmiş diger bir müzakere usulü yolu ile, 

b-Hakem kararı yolu ile, veya 
c-Milli mevzuatla: 
Tesbit edilmiş olanlardan daha az elverişli olmayan ücretleri (Ödenekler dahil), 

iş müddetlerini ve diger çalışma şartlarını garanti eden hükümleri ihtiva edecektir. 
2-Bundan evvelki fıkrada zikrolunan çalışma şartları, işin yapıldıgı bölgede, 

yukarıda yazılı şekillerden birine göre tanzim edilmedigi takdirde, mukavelelere 
ithali gereken maddeler, ilgili işçilere: 

a-Benzeri en yakın bölgedeki ilgili iş kolu veya sanayide aynımahiyettekibir iş 
için kolektif mukavele veya mutabık kalınan diger bir müzakere usulü yoliyle yahut 
hakem kararı veya milli mevzuat yoliyle tesbit edilmiş olanlardan: 

b-Veya, kendisiyle mukavele yapılan mütaahhidin iş yaptıgı iş kolu veya 
sanayie mensup olup benzeri şartlar içinde bulunan iş verenlerin o iş kolu veya 
sanayide riayet ettikleri genel seviyeden. 

3-Mukavelelere ithal olunacak şartların mahiyeti ve bunlar üzerinde yapılacak 
her türlü tadiller, ilgili iş veren ve işçi teşekküllerinin mevcut oldugu yerlerde bu gibi 
teşekküllerle istişareden sonra, yetkili makam tarafından, milli şartlara en uygun 
addedilecek bir şekilde tiyin edilecektir. 

4-Mütaahhitlerin şartların mahiyetinden haberdar olabilmeleri için, yetkili 
makam, şartnarnelerin ilAnı gibi lüzumlu tedbirleri veya sair her türlü tedbirleri 
alacaktır. 
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Madde3 
Akitlerin ifasında, istihdam edilen işçilerin sa~lıgı, iş emniyeti ve sosyal 

servislerine mütaallik gerekli tedbirlerin milli mevzuat, kolektif mukavele veya 
hakem kararı geregince bu gibi işçiler hakkında dogrudan dogruya uygulanınası 
mümkün degilse, yetkili makam, ilgili işçilere, idil ve mikul saglık, emniyet ve 
sosyal servis şartlarını saglamak üzere gerekli ~edbirler alacaktır. 

Madde4 
Bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan kanun, tüzük veya diger 

metinler: 
a-i- Bütün ilgililere bildirilecek; 

ii-Bunların uygulanmasını saglamakla mükellefkimseleri tasrih edecek; 
iii-İşçileri, tabi oldukları çalışma şartlarmdan haberdar etmek üzere, iş 

yerlerinde veya diger çalışma mahallerinde herkesçe görülebilecek bir şekilde ilinlar 
konulmasını mecburi kılacak; ve 

b-Bahis konusu hükümlerin müessir bir şekilde uygulanmasını garanti eden 
diger tedbirlerin yürürlükte oldugu ahval hariç: 

i-İlgili işçilerin çalıştıkları müddetleri ve kendilerine ödenen ücretleri gösterir 
münasip defterler tutulmasını; 

ii-Bunların müessir bir tarzda tatbikını saglıyacak münasip bir teftiş rejimi 
kurulmasını derpiş edecektir. 

Madde S 
ı-Amme mukavelelerine ithal edilmiş olan çalışma şartlarına riayetten ve bunları 

uygulamaktan imtina edilmesi halinde, mukavele yapmayı red yoliyle veya diger her 
hangi bir başka yolla, uygun müeyyideler tatbik edilecektir. 

2-İlgili işçilerin hakları olan ücretleri elde edebilmeleri için, mukavele geregince 
tahakkuk eden istihkaklardan tevkifat yapmak yoliyle yahut da diger her hangi bir 
başka yolla, uygun tedbirler alınacaktır. 

Madde6 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatüsünUn 22 nci maddesi hükümleri geregince 

sunulması gereken yıllık raporlar, bu Sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan 
tedbirler hakkında tam bilgileri ihtiva edecektir. 

Madde7 
I -Ülkesi visi bölgeleri ihtiva eden bir üye memleketin yetkili makamı, 

nüfusunun dagınıklıgı veya bu bölgelerin gelişme durumu sebebiyle mezkftr 
bölgelerde bu Sözleşme hükümlerini tatbik etmenin kabil oJamıyacagı kanaatine 
vardıgı takdirde, ilgili işçi ve işveren teşekküllerinin bulundugu yerlerde bu 
teşekküllerle İstişare ettikten borra, anılan bölgeleri, ya umumi olarak veya münasip 
görecegi bazı müessese veya bazı işçileri istisna etmek suretiyle sözleşme 

hükümlerinin tatbikı dışında bırakabilir. 
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2-Her üye, Milletlerarası Çalışma TeşkiAtı StatUsünün 22 nci maddesi geretince 
bu Sözleşmenin uygulanınası hakklJlda verecegi ilk yıllık raporunda, bu madde 
hükümlerine başvunnak niyetinde oldugu her bölgeyi bildirecek ve bu madde 
hükümlerine başvunnak niyetiıade olmasının sebeplerini gösterecektir. Bundan sonra 
hiçbir üye, bu suretle bildinnit olac&gı bölgeler hariç, bu madde hükümlerine 
başvuramıyacaktır. 

3-Bu madde hUkOmlerine başvuran her üye, Uç seneyi geçmiyen fasılatarla ve 
ilgili iş veren ve işçi teşekkUDerinin mevcut oldugu yerlerde bu gibi teşekkülerle 
istişare ederek, bu sözleşmenin uygulaımıasının 1 inci paragraf uyarınca muaf 
tutulmuş olan bölgelere teşmili imkAnını tekrar gözden geçirecektir. 

4-Bu madde hnktlmlerine batvuran her Uye, anıJan hükümlere başvunna 
hakkından vazgeçtigi bölgeleri ve bu Sözleşmenin bu gibi bölgelerde tedrici surette 
uygulanması vadisinden kaydedilen terakkiyi, daha sonraki yıllık raporlannda 
bildirecektir. 

Madde S 
Yetkili makam, mücbir sebep halinde yahut milli refah veya milli gUvenlik için 

bir tehlike arz eden hAdiseler wkuunda, ilgili iş veren ve işçi teşekkUllerinin mevcut 
oldugu yerlerde bu gibi teşekküllerle istişareden sonra, bu Sözleşme hükümlerinin 
uygulanmasını geçici olarak dmdurabilir. 

Madde9 
1-Bu Sözleşme, onun, ilgili Oye hakkında yUrUrlUge girmesinden önce yapılmış 

olan akitler hakkında ugulanmaz. 
2-Bu Sözleşmenin feshi, fesih yUrOrluge ginneden evvel yapılmış olan 

mukavelelerin htıkOmlerinin uygulaımıasma halel getirmez. 

Madde 10 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma bürosu Umum 

MUdUrOne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde ll 
1 -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Umum MUdUr tarafından tescil edilmiş 

olan ,Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini b&Alıyacaktır. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Umum Müdtır tarafından tescil 

edildi li tarihinten itibaren on iki ay sonra yUrUrlüp girecektir. 
3-Daha sonra, bu Sözleşme her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin 

tescil edildigi tarihten on iki ay sonra yUrürlnge girer. 

Madde 12 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatUsünün 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası 

geregince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan 
beyanlar aşagıdaki hususları belirtecektir. 
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a-İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerini degiştinDeksizin uygulamayı taahhüt ettiji 
ülkeler; 

b-Sözleşme htıkümlerinin degişikliklerle uygulanınasını taahhüt eden ülkeler ve 
anılan dejişikliklerin nelerden ibaret oldugu; 

c-Sözleşmenin uygulanamadılı ülkeler ve bu gibi hallerde niçin 
uygulanamadıjmm sebepleri ; 

d-Durumun daha derin bir şekilde incelenmesine intizaren haklarındaki kararını 
sonraya bırakan ülkeler; 

2-Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentterinde zikrolunan taahhütler, 
onamanm, aynlmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçlan dojuracaktır. 

3-Her üye, bu maddenin ı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri gerejince, daha 
evvel yapmış oldugu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir 
kısmmdan, yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, bu Sözleşmenin, ı 4 nci madde hükümlerine uygun olarak, bu 
Sözleşmeyi feshedilebileceji devreler zarfmda Genel Mtıdüre, daha evvelki bir 
beyanın hükümlerini dijer bakımdanlardan degiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu 
bildiren yeni bir beyan göderebilecektir. 

Madae 13 
ı-MilletlerarasLÇalışma TeşkilAtı Anayasasının 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci 

fıkraları gerejince, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdüre gönderilen 
beyanlarda, Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede aynen mi yoksa dejişikliklerle mi 
uygulanacajı hususu açıklanacaktır; beyan, Sözleşme hütümlerinin dejişikliklerle 
uygulanaca.gını açıkladıjı takdirde, bu degişikliklerin nelerden ibaret oldugunu da 
belirtecektir. 

2-İlgli üye vey.ahut üyeler veya ilgili Milletlerarası makam, daha sonra yapacajı 
bir beyanla, daha evvelki bir beyan da belirtilmiş olan degişiklige başvurmak 
hakkında tamamen veya kısmen vazgeçebilir. 

3-İlgili üye yahut üyeler veya ilgili Milletlerarası makam, bu Sözleşmenin ı 4 
nci madde hükümleri uyarınca feshedilebileceli devreler zarfında, Genel Müdüre, 
daha evvelki bir beyanın hükümlerini diger bakımlardan degiştiren ve bu 
Sözleşmenin tatbikatİyle ilgili hali hazır durumunu ~ıklayan yeni bir beyan 
gönderebilir. 

Madde 14 
ı .. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüje girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir devrenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
göndereceji ve Genel Müdürün tescil edeceji bir ihbarname ile feshedebiür. Fesih, 
tescili tarihinden itibaren bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da, bundan evvelki fıkrada yazılı o on yıllık 
devrenin bitamından itibaren bir yıl zarfında bu maddede derpiş edilmiş olan fesih 
hakkını kullanınıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bajlanmış olacak ve 
bundan sonra bu SOzleşmeyi, her on yıllık devre sonunda, bu maddede derpiş olunan 
şartlar içinde feshedebilecektir. 
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Madde 15 
ı -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mndnrn, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bilQmum onaına, beyan ve fesibierin ·tescil edildilin i 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bntnn üyelerine tebliA edecektir. 

2-Umum MUdUr, kendisine gönderilmiş ikinci onama belgesinin tescil edildigini 
TeşkilAt Üyelerine teblig ederken, bu Sözleşmenin yQrQrlnge girecegi tarih hakkında 
TeşkilAt Üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde 16 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Mndnrn, yukandaki maddeler geregince 

tescil etmiş oldulU bUtOn onama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının ı 02 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde 17 
Bu Sözleşmenin yUrUrlUAe girdili tarihten itibaren her on yıllık bir devrenin 

sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin tatbikatı 
hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
deAiştirilmesi keyfiyetinin Konferans gtlndemine konulması lAzımgelip gelmedili 
hususunda karar verecektir. 

Madde 18 
ı -Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme, başka bir şekil derpiş etmedikçe, 
a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir Uye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 

ı 4 nci madde nazara almmaksızın, ve fakat tadil edici yeni Sözleşme ynrnrlnge 
girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliginden feshini 
tazammun edecektir. 

b-Bu Sözleşme, tadil edici yeni Sözleşmenin yUrUrlnge girmesi tarihinden 
itibaren, artık üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır. 

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

Madde 19 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce meti~leri aynı derecede muteberdir. 
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Cebri çaliştırmanan ilpsa bakkındaki 105 sayala 8azleşmenin 
tasdikana ve bu Sözleşmeye katilmamlZA dair Kanun 

Kanun No : 162 
Kabul Ta. : 14 Aralik 1960 
R.G : 21 Aralik 1960 8.10686 
Dstr. Trp. : 4, C.l s.776 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma TeşkiiAtının, S Haziran 1957 de Cenevre'deki Genel 

Konferansında kabul edilmiş olan, Cebri Çalıştınnanın İlgasına dair 1 OS sayılı Sözleşme 
tasdik edilmiş ve bu Sözleşmeye katılmak Ozere hOkOmete yetki verilmiştir. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yOrOriOje girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrUtUr. 

Cebri çaltŞtırmanın ilgasına dair lOS sayılı Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından vikı divet üzerine S 
Haziran ı957 tarihinde Cenevre'de 40 ıncı toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltı Genel Konferansı, toplantı gOndeminin 4 UncU maddesini teşkH eden cebri 
çalıştırma meselesini inceledikten, 

Cebri çalıştınnaya mDtedair ı 930 tarihli Sözleşme hükümlerini gözönünde 
tuttuktan, 

Esarete mUtaallik ı 926 tarihli Sözleşmenin (*), mecburi veya cebri çalıştırmamn 
esarete mUşabih şartlara yol açmaması için gerekli bOtan tedbirlerin alınmasını 
derpiş etmekte oldugunu; esaretin esir ticaretinin ve esarete benzer mUesseselerle 
tatbikatm ilgasına dair olan 1956 tarihli ek Sözleşmenin (**) ise, borç ytlz(lnden 
kulluk ve kölelilin tamamen isgasmı istihdaf eyledigini; ve Geretin himayesi 
hakkındaki ı 949 tarihli Sözleşmenin, ücretierin muntazam fasılalarla ödel\)11esini 
deıpiş eyledigini ve ücret tediye usullerinin, işçiye, işinden ayrılmasını münılctın 
kılacak her tUrlU fiili imkAnlardan mahrum bırakacak taa.da olmasını menettigini 
nazan itibara aldıktan, 

Ve B. Milletler Antiaşmasında istihdaf edilen ve Insan Haklan Evrensel 
Beyannamesinde beyan olunan insan haklarını ihlAl edici mahiyette olan muayyen 
cebri veya mecburi çalışıırma şekillerinin ilgasına mUtedair diger teklifterin kabulüne 
ve bu teklifterin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
ı 957 yılı Haziran ayının işbu yirmi beşinci günü, Cebri Çalıştırmanm İlgası 
Hakkında 1957 Sözleşmesi adını alacak olan aşaplaki Sözleşmeyi kabul eder. 

(*) bhz. : iiiStUI Hl&n c. ı - sırı (3 ı) 2273 S.Kaıur s. 7 

(**) bbı. : iiiStUI Hdlm c. ı - sırı 13 ( 3 b) 361 s. Kırilli s. 10 
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107. Cebri Çaliştırmanan hguı (105 S. Szt.) 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebri veya 

mecburi çalıştırmayı menebneyi ve: 
a-Siyasi bir cebir veya e~itim tedbiri olarak veya muayyen siyasi fikirlere sahip 

olan veya bu fikirleri beyan eden şahıslara veya kurulu siyasi, iktisadi veya içtimai 
nizama karşı ideolojik bakımdan muhalefetlerini izhar eden kimselere bir ceza 
olarak. 

b-İktisadi gelişme gayesiyle elemegini seferber ebne ve elemeginden 
faydalanma metodu olarak, 

c-Çalışma disiplini olarak, 
d-Grevlere iştirak ebniş olmayı tecziye tedbiri olarak 
e-Irki, içtimai, milli veya dini bir tefrik vasıtası olarak, 
Hiçbir şekilde cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt eder. 

Maddel 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, bu 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde tasrih edilen şekildeki cebri veya mecburi 
çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin ebnek üzere mtlessir tedbirler 
ittihazını taahhüt eder. 

Madde3 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde4 
1 -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Um um 

Müdürü tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerini 
bag h yacaktır. 

2-Sözleşme, iki üyenin onama belgeılerinin Umum Müdür tarafından tescil 
edildigi tarihten itibaren 12 ay sonra yürürlüge girecektir. 

3-Daha snra, bu Sözleşme, her üye hakkında, kendisininonama belgesinin tesçil 
edildigi tarihten itibaren 12 ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde5 
ı -Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk Sözleşmenin yürürlüge gırış 

tarihinden itibaren 1 O yıllık bir devrenin hitamında, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdürüne gönderecegi ve Umum Müdürün tescil edecegi bir ihbarname ile 
feshedebilir. Fesih, fesbin tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olupta, bundan evvelki fıkrada zikrolunan ı O yıllık 
devrenin bitamından itibaren bir yıl içinde bu madde geregince derpiş edilmiş fesih 
hakkını kullanmıyan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve 
bundan sonra bu sözleşmeyi 

Her on yıllık devrenin hitamında, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde 
feshedebilecektir. 
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Madde6 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu Um um Müdürü, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen biluml1m onama, ve fesibierin tescil edildiklerini Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltının bütün üyelerine teblig edecektir. 

2-Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü, kendisine gönderilen 
Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil edildigini TeşkilAt üyelerine teblig 
ederken, bu Sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih hakkında TeşkilAt üyelerinin 
dikkatini çekecektir. 

Madde 7 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü yukarıdaki maddelere tevfikan 

tescil etmiş oldugu bütün onama ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının I 02 nci maddesi geregince tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde8 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum görecegi zamanlarda, bu 

Sözleşmenin tatbikatı hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun kısmen 
veya tamamen tadili keyfiyetinin Konferans gündemine konulması lüzumu hakkında 
karar verecekter. 

Madde9 
1-Konferansın, bu Sözleşmeyi kısmen veya tamamen tadil eden yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde, yeni Sözleşme başka bir şekli derpiş etmedikçe: 
a-Tadil ihtiva edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, 

yukardaki beşinci madde nazarı itibara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni 
Sözleşme yürürlüge girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve 
kendiliginden feshini tazammun edecektir. 

b-Bu Sözleşme Tadil ihtiva edici yeni Sözleşmenin yürürlüge girdigi tarihten 
itibaren artık üyelerin onamasına açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıpta tadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasİyle yürürlükte kalmakta devam edecektir. 

Madde 10 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri, aynı derecede muteberdir. 

-----------0----------
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Milletlerarası nakliyat itlerlnde çahtan IKilerin sosyal gOvenliline mOtedair 
Avrupa Sözleşmesinin tasdikı hakkında Kanun 

Kanun No : 165 
Kabul Ta. : 15 Arahk 1%0 
R.G : 22 Arahk 1960 8.10687 
Dstr. Trp. : 4, C.l s.797 

Madde 1 
3-9 Temmuz 19S6 tarihleri arasında Cenevre'de toplanan Hükümetlerarası Konferansta 

kabul edilip HOktımetimiz adına, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının izası sıfatiyle 30 Ekim 
1 9S6 tarihinde imzalanan, "Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal 
güvenliline mütedair Avrupa Sözleşmesi" tasdik edilmiştir. 

Madde2 
Bu kanunla tasdik edilmiş bulunan Sözleşmede yazılı Milletlerarası nakliyat işlerinde 

çatışan işçilerden 4772, SS02 ve 6900 sayılı kanunlara tabi bulunmıyanlara ait sosyal 
gUvenlik masrafları, bilAhara ilgililerin mensup oldukları teşekkUI, müessese veya işyerlerinin 
işvercnlerinden, Çalışma Bakaniıiınca tesbit edilecek esaslar dAhilinde tahsil edilmek üzere 
İşçi Sigortaları Kurumunca karşılanır. 

Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yurnriOAe girer. 
Madde 4 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtür. 

9 Temmuz ı 9S6 da kabul edilen Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan 
işçilerin sosyal güvenli~ine mütedair Avrupa Sözleşmesi 

Aşa~ıdaki metinleri, 3-9 Temmuz ı 9S6 tarihinde Cenevre' de toplanmış olan, 
Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliaine mütedair Avrupa 
Sözleşmesini tetkik ile vazifeli Htıktımetlerarası Konferans tarafından kabul edilen 
metnin tamamen aynıdır. 

Musaddak, doartı ve tam suret, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdürü adına 

Francis Wolf 
----------<>--------

Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Hukuk Servisi Şefi 

Milletlerarası nakliyat işlerinde çalıtan işçilerin sosyal 
gOvenliline mOtedair Avrupa Sözleşmesi • 

İşbu Sözleşmeyi imzalıyan Devletlerin Hükümetleri, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının yardımı ile 27 Temmuz ı 9SO tarihinde 

Paris'de imzalanmış ve ı Haziran 19S3 de yürürlüge girmiş bulunan Ren 
gemicilerinin sosyal güvenli~ine mütedair Anlaşmayı; 

• ILO DIŞI SÖZLEŞME'dir 
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17 Mart 1954 de Cenevre'de imza edilmiş bulunan Milletlerarası Karayolları 
Nakliyatının ildisaden tanzimine mtıtedair Umumi Anlaşmayı ve buna ekli Şartname 
ile Ek Protokol ve Imza Protokolünü; 

Memleketleri arasmda kara, hava ve iç su yolu ile yapılan milletlerarası 
nakliyatm bugünkü inkişafmın, bu gibi nakliyat işlerinde çalışan işçilerin, 
mevzuatına tabi oldukları memleketten gayri bir Akıd Taraf ülkesinde, hastalık, 
analık, işkazası, meslek hastalıgı ve ölüm halleri dolayısiyle sosyal güvenlik 
yardımiarına muhtaç bulundukları takdirde daha müessir bir şekilde himayelerini 
temin etmek maksadiyle çok taraflı bir vesikaya zaruret hissettigdigini; 

Nazarı itibara alarak; 
Yukarıda mevzuubahis milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçiler ve 

yardımlar bakımından, sosyal güvenlikle ilgili mtlli mevzuat müvacehesinde Akıd 
Taraflardan her birinin vatandaşlarına eşit muamele yapılması prensibini-ki 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmelerinde esasen kabul edilmiştir - teyidederek; 

Yukarıda terpiş edilen hallerde yapılan sosyal güvenlik yardımlarmm, prensip 
itibariyle, alikah işçilerin mevzuatına tabi bulundukları Akıd Tarafın teşekkOlOne 
tahmil edilmesinin icabettigini gözönünde bulundurarak; 

Aş&gıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

FASIL: I 
Umumi hükümler 

Madde 1-İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından-
a-"Akıd Taraf' tabiri işbu Sözleşmenin 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasına 

uygun olarak tasdik vesikasını tevdi etmiş bulunan mümzi Devletleri ve 20 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına uygun olarak iltihak vesikasını tevdi etmiş bulunan diger 
Avrupa Devletlerini; 

b-"Bir Akıd Taraf ülkesi" ve "Akıd Taraf vatandaşı" tabirleri, alikah Akıd 
Tarafça, diger Akıd Taratlara gönderilmek üzere Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Umum Müdtırüne gönderilen vesikada bu tabiriere verilen minayı; 

c-"Bir Akıd Taraf mevzuatı" tabiri her bir Akıd TarafÜlkesinin tamamında veya 
bir kısmında, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalıgı 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 dihil); 

d-"Bir Akıd Tarafın salihiyetli makamı" tlbiri, bir Akıd Taraf ülkesinin 
tamamında veya bir kısmında nakliyat işlerine tatbik edilen sosyal güvenlik rejimleri 
ile vazifeli vekili veya vekilieri veyahut benzeri bir makamı; 

e-''TeşekkOl" tAbiri, her hangi bir Akıd Taraf mevzuatı ile tAyin edilmiş olan ve 
işbu maddenin ( c ) fıkrasında bahsi geçen mevzuatın tamamını veya birini veya 
birkaçını tatbikle vazifeli bulunan bir sosyal güvenlik organmı veya makamını; 

f-"Salihiyetli teşekkül'' tabiri: 
i-Sosyal sigortanın me\'zuubahs oldugu hallerde, işçinin yardım talebi sırasında 

baglı bulundugu veya yardım talebetmek hakkına malik oldugu teşekkülü; veya 
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ii-Bir iş kazası veya meslek hastalıAı dolayısiyle iş verene mesuliyet tevcih eden, 
sosyal sigortadan gayn bir rejimin mevzuubahs oldugu hallerde, ilgili Akıd Tarafın 
salahiyetli makamınca tAyin edilecek iş vereni veya onun yerine kaim olan sigortacıyı 
veya teşekkülü; veya 

iii-Primsiz sigorta rejiminin mevzuubahs oldugu hallerde yardım yapmakla 
mükellef teşekkülü veya makamı; 

g-"İkamet mahallindeki teşekkül" tAbiri: 
i-İşçinin bulundugu yerde, ilgili Akıd Taraf mevzuatına göre salahiyettar 

kılınmış teşekkülü; veya 
ii-Mevzuatla böyle bir teşekkUl derpiş edilmemiş ise, işbu Sözleşmenin tatbikatı 

bakımından, ilgili Akıd Tarafın sallhiyetli makamınca tAyinedilecek teşekkül; 
h-"İşçi" tAbiri, Ren havzası gemicilerinin sosyal. güvenligine mütedair 27 

Temmuz 1950 tarihli Anlaşmanın 1 inci maddesinde tesbit olundugu veçhile 
munhasıran İrlAnda adasında çalışan şahıslarla Ren havzasında çalışan gemiciler 
müstesna, tabi bulundugu Akıd Taraf mevzuatına göre ücretli 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 Akıd Taraflardan birinin 
ülkesinde bulunan bir teşebbüsün hizmetinde çalışan kimselere, ve 

ii-Bir veya mütaaddit Akıd Tarafülkesinde çalışan seyyar personeli; 
i-"Aile eftadı" tabiri, salahiyetli teşekkül tarafından tatbik edilen mevzuatla tarif 

edilen aile efradın; 
ifade eder. 

Maddel 
I-İşçiler, Akıd Taraflardan yalnız birinin mevzuatına tabidir. 
2-Tatbik edilmesi gereken mevzuat, işçileri çalıştıran teşebbüsün merkezinin 

bulundugu Akıd Tarafülkesinde mer'i mevzuattır. 
3-Ancak teşebbüsün, merkezinin bulundugu ülkeden gayrı bir veya birkaç Akıd 

Taraf ülkesinde şubesi veya daimi bir temsilcisi bulundugu takdirde, bu gibi şube 
veya daimi temsilci tarafından çalıştınlan işçiler şubenin veya daimi temsilcinin 
bulundugu Akıd Taraf mevzuatına tabidir. 

4-Munhasıran veya mesaisinin kısmı Azami itibariyle bir Akıd Taraf ülkesinde 
istihdam edilen ve ikametgAhı bu Akıd Taraf ülkesinde bulunan işçi, bu işçiyi 
istihdam eden teşebbüsün o Akıd Taraf ülkesinde merkezi veya şubesi veya 
temsilcisi olmasa dahi, işbu maddenin yukardaki fıkrasının hükümleri nazarı itibara 
alınmaksızın, mevzuubahis Akıd Tarafmevzuatına tabi olur. 

S-İki veya daha fazla Akıd Tarafın salahiyetli makamları, manferit işçilere veya 
işçi gruplarına tatbik edilecek mevzuat bakımından işçilerin menfaatine uygun 
düştUgü takdirde, yukardaki hükümlere İstinalar koymak hususunda anlaşabilirler. 
Bu takdirde normal olarak tatbik edilmesi lAzımgelen mevzuat yerine hangi 
mevzuatın tatbik edilecegi tasrih edilir. 
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FASIL: II 
Sosyal Güvenlik Yardımiarına mütedair hükümler 

Madde3 
ı -lşbu Sözleşmenin ı inci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, 

mevzuatına tabi oldu~u ülkeden gayn bir Akıd Taraf ülkesinde bulunan ve durumu 
hastalık veya analık yardımlarını icabettiren bir işçi, mevzuatına tabi oldugu Akıd 
Tarafülkesinde imiş gibi yardımına müstehaktır. 

2-Bununla beraber, müstacelen lüzumlu bulunan ayni yardımlar işçinin ikamet 
ettigiyerdeki teşekkül tarafından yapılır. Bu yardımlar, yardımın şümulü, devamı ve 
ifa tarzı bakımından mevzuubahis teşekkülün bulundugu memleket mevzuatına 
tabidir. Şayet mevzuubahis mevzuata göre hastalık ve analık yardımı sa~lıyan, çeşitli 
htıktlınlere tabi, birden ziyade rejim mevcut ise, alikah işçiyi çalıştıran teşebbüse 
müşabih nakliyat teşebbüslerinde çalışan işçiler hakkında mer'i olan hükümler tatbik 
edilir. Ayni yardımların şümulü ve devamı, salihiyetli teşekkül tarafından tatbik 
edilen mevzuata göre, ikamet edilen yerdeki teşekkül tarafından tatbik edilen 
mevzuatm bahşetti~inden daha fazla oldugu takdirde, bu yardımlar, saiAhiyetli 
teşekkülün talebi üzerine, imkAn nispetinde, ikamet edilen yerdeki teşekkül 
tarafından yapılır. 

3-lşçinin tabi oldu~u mevzuat kendisine 2 nci fıkra hükümleri gere~ince yapılan 
yardımlardan fazla bir hak tanıyorsa, bu fazlalık nispetindeki ayni yardım hakkı 
bakidir. Şayet mevzuubahis mevzuat yardım için izami bir müddet tAyin etmekte ve 
salabiyedi teşekkülün merkezinin bulunduAu ülkeye avdetinde işçinin durumu aynı 
hastalık veya analık hali için yardımı icabettirmekte ise saiAhiyetli teşekkül bu izami 
müddetin bitama erip edmedi~ini tAyin ederken 2 nci fıkra geregince saglanan 
yardım müddetini nazan itibara alır. 

4-Akıd Taraflarm Salihiyetli makamları arasındaki bir anlaşma ile tAyin 
edilecek olan protez ve bellibaşlı cerrahi araçların ve di~er ehemmiyetli 
miktarlardaki ayni yardımların temini, salihiyetli teşekküiOn mutabakatine baAlıdır. 

S-Nakdi yardımlar salihiyetli teşekkülün tabi bulundugu mevzuata uygun olarak 
tediye edilir. Sözü geçen teşekkülün talebi üzerine tediye, saiAhiyetli teşekkül adına, 
ikamet edilen mahaldeki teşekkül tarafından yapılabilir. 

6-Yukardaki fıkralarda derpiş edilen hUkUmler, iç sularda işiiyen bir gemide 
çalışan bir işçinin kendisi ile birlikte bu gemide yaşıyan ailesi efradına da kıyas 
yoliyle tatbik edilir. 

Madde4 
ı -Akıd Taraf ülkelerinden birinde bir iş kazasına veya meslek hastalıgına duçar 

olan ve işbu Sözleşmenin ı inci maddesinin (h) fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, 
mevzuatına tabi oldugu ülkeden gayri bir Akıd Taraf ülkesinde bulunan bir işçi iş 
kazası ve meslek hastalıgı geliri hariç, mevuzatına tabi oldugu Akıd Taraf 
ülkesindeymiş gibi ayni ve periodik nakdi yardımiara müstahaktır. 

2-Ayni yardımlar mevzuunda işbu Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 2, 3 ve 4 
üncü fıkralarıkıyas yoliyle tatbik olunur. 
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3-İşçinin bulundulu Aıcıd Taraf tllkesi üzerinde iş kazası veya meslek 
hastalıklan sigortası mevcut olmadılı veya böyle bir sigorta mevcut olup da ayni 
yardımlar yapılması için bir tqekkUl derpiş edilmemiş oldugu takdirde bu yardımlar, 
ikamet edilen mahallin hastalık hallerinde ayni yardımlar yapmakla vazifeli 
teşekkülü tarafından sallanır. 

4-Ayni yardımlann, ancak alAkah işçinin işveren tarafından organize edilmiş 
olan bir sallık servisinden faydalandılı takdirde bedelsiz olarak yapılacalını derpiş 
eden bir hUkmOn mevcudiyeti halinde işbu maddenin 1, 2 ve 3 UncU fıkralan 
gerelince yapılan yardımlar mevzuubahis sallık servisi tarafından yapılmış teiAidci 
edilir. 

5-0elirden gayn olan periodilc nakdi yardımlar hakkında işbu Sözleşmenin 3 
üncü maddesinin 5 inci fıkrasıkıyas yoliyle tatbik edilir. 

Madde S 
Yukarda 3 ve 4 üncü maddelerde derpiş edilen hallerde, sallhiyetli teşekkül aynı 

yardımlarm tutarın~ bu yardıınları yapan teşekkOle ödemekle mOkelleftir. Bununla 
beraber ilgili salAhiyedi makamlar maktu bir ödeme hususunda anlaşabilecekleri gibi 
işleri basitleştinnek maksadiyle, hiçbir ödeme yapmamak üzere de anlaşabilirler. 

Madde6 
Şayet Akıd Taraflardan birinin mevzuatı, kendi Olkesinde bulunan bOttın 

işçelere, milliyetine veyJ sosyal sigortaya tabi olup olmadıkianna bakılmaksızın ve -
İster umumi mahiyette, ister karşılıklı anlaşmalara mnstenit olsun- ikamet şartı 
aranmaksızın ayni yardımlar derpiş ediyorsa bu takdirde; 

a-Bu Akıd Taraf ülkesinde bulunan bUttln işçiler mevzuubahis tarafın 
mevzuatına uygun olarak ayni yardırnlara m üstabaktır. 

b-Ayni yardırnlara mUtedair 3 ve 4 UncO maddelerin hUkUmleri, mevzuuôahis 
tarafın mevzuatına uygun olarak sigortalı olan veya bu ülkede bulunan işçilere tatbik 
edilmez; 

c-Yukardaki fıkralarda mevzuubahis olan taraf, diger her hangi bir tarafın, bu 
taraflardan her hangi birinin mevmatına göre sigortalı olan ve diger taraf ülkesinde 
bulunan işçilere ayni yardım derpiş eden bir anlaşma akdetmek Uzere vikı müzakere 
talebini kabule mecburdur. 

Madde7 
I-Bir Akıd Tarafmevmatına tabi olup, işbu Sözleşmenin 1 inci maddesinin (h) 

fıkrasında tarif edilen bir iş icabı, bulundulU başka bir Akıd Taraf ülkesinde ölen bir 
işçiye, tabi oldugu Akıd Taraf mevmatına göre yapılacak Olum yardımını tesbit 
bakımından, öiOm birinci Aıod Tarafülkesinde vlkı olmuş kabul edilir. 

Hak sahibinin mevzuubaiıis Olkesi yerine başka bir Akıd Taraf ülkesinde 
bulunması esbabı mucibesi ile OlUm yardımının reddi cazi degildir. 

2-Yukardaki fıkra hOkmU, işbu Sözleşmenin 3 OncU maddesinin 6 ncı fıkrasında 
tasrih edilen aile efradmdan birinin, sallhiyetli teşekkUiun bulundulu Dikeden gayri 
bir Akıd Taraf ülkesiıide öiOml halinde kıyas yoluyle tatbik edilir. 
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Madde S 
ı -lşbu Sözleşmenin 3, 4 ve 7 nci maddelerinin tatbikatı bakımından işçiler, 

vatandaşlan olmadıklan bir Akıd Taraf mevzuatinm derpiş ettili vecibelere 
ballılıkta ve haklardan istifade de mevzuubahis taraf vatandaşı gibi muamele 
görürler. 

2-İşbu Sözleşmede derpiş edilen nakdi yardımlar işçinin 1 inci maddenin (h) 
fıkrasında tarif edilen bir iş icabı saiAhiyetli teşekldliOn bulunduAtı Dikeden gayri bir 
Akıd Taraf ülkesiade bulunmasından dolayı biçbir kesintiye tabi tutulamıyaca&ı gibi, 
tadil, talik veya baciz edilemez. 

Madde9 

FASILDI 
Mütefe"ik hilkilmler 

lşbu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 4 OncU fıkrasında derpiş edilen hallerde, 
işveren, salilıiyetli teşekkOl tarafından tatbik edilen mevzuattan neşet eden 
veeibeleri yerine getirmekle mUkelleftir. 

Madde 10 
ı -Akıd Taratların salihiyetli makamlan: 
a-lşbu Sözleşmenin tatbiki için icap eden her tUrlU idari tedbirleri almaya; 
b-MOnferit işçi veya işçi gruplariyle ilgili bususi vakaların hallini kolaylaştınnak 

için, bu işçiler ve bunların aile efradı lehine, IOzumlu diAer her tOriO tedbiri almaya; 
c-lşbu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgiİi olarak aldıkim tedbirlerden ve kendi 

mevzuatlarında, işbu Sözleşmenin tatbikatma mUessir olabilecek şekilde yapılan 
deAişikliklerden birbirlerini haberdar etmeye; 

Mecburdurlar. 
2-Yukandaki fıkranın (a) ve (b) benderinin tatbikatı ile ilgili olarak, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum MDdtlrU Akıd Tarafların salAhiyedi 
makamlarının temsilcilerini toplantıya dAvet edebilir. Bu dAvet, sözO geçen 
salihiyetli makamlardan birinin talebi Uzerine yapılabileceAi gibi, bunların matalAası 
alındıktan sonra Umum MUdOr tarafından re'sen de yapıla.ilir. 

Madde 11 
ı -Akıd Taratların alikab makamları ve teşekkOlleri işbu Sözleşmenin tatbikatı 

ile ilgili her hangi bir hususta, kendi mevzuatlarının tatbikatı ile ilgili bir husus imiş 
gibi, birbirlerine mUzahir olurlar. SOzU geçen makam ve ttşekkOllerin karşılıklı idari 
yardımlaşmalan prensip itibariyle ücretsiz yapılır, bununla beraber Akıd Trafların 
sahabiyedi makamlan, ilgili teşekküllerin mOtalialannı aldıktan sonra bazı muayyen 
masraflan ödemek hususunda mutabakata varabilirler. 

2-Akıd Taratlann alikab makamları ve teşelddllleri işbu Sözleşmenin tatbikatı 
ile ilgili olarak yekdiAerleriyle veya ilgili şahıstarla veya bunların vekilieriyle 
doJrudan doJruya muhabere edebilirler. 
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Madde 12 
ı -Bir Akıd Taraf mevzuatmm, bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya 

bunlar adına verilecek evrak veya vesaikı; resim, pul masrafı, mahkeme harcı veya 
kaydiye ücretinden muaf tutmak veya bunlardan tenzilAt yapmak suretiyle-saAladıAı 
menfaat, diAer bir Akıd Taraf mevzuatı veya işbu Sözleşme hükümleri gereAince 
verilecek mürnasil vesaike teşmil edilir. 

2-Bir işçi veya ailesi efradından biri tarafından veya bunlar adına işbu 
Sözleşmenin hükümleri gereAince tanzim edilecek her türlü vesaik ve evrak hariciye 
makamlarının ve konsoloshanelerin tasdikınden muaftır. 

Madde 13 
Bir Akıd Tarafın mevzuatına göre, bu Akıd Tarafın her hangi bir makamına 

teşekkülüne veya başka bir organma muayyen bir müddet içinde yapılması icap eden 
her hangi bir talep, ihbar veya itirazı -mevzuubahis müddete riayet edilmesi şartiyie
başka bir Akıd Tarafın mürnasil makamma teşekkülüne veya başka bir organma 
yapılması caizdir. Bu takdirdemuhatap makam, teşekkül veya organ bu talep, ihbar 
veya itirazı vakit geçirmeksizin ya downdan doaıuya veya Akıd Tarafların 
makamları vasıtasiyle alAkah tarafın makamına, teşekkülüneveya organma gönderir. 

Madde 14 
1 -Bir Akıd Tarafın teşekkülleri, başka bir Akıd Taraf ülkesinde bulunan 

teşekküllere veya şahıslara işbu Sözleşme gereAince yapacaklan terliyeleri kendi 
memleketlerinin parasiyle yapabilirler. 

2-İşbu Sözleşme dolayısiyle bir Akıd Taraftan digerine yapılacak bir tediye, bu 
tediyenin yapılması icabeden tarihte iki veya daha fazla taraflar arasında böyle bir 
tediye ile ilgili olarak yürürlükte bulunan anlaşmalarm hükümlerine uygun olarak 
yapılır. Şayet iki taraf arasında böyle bir Anlaşma mevcut degilse, alAkah tarafların 
salAhiyetli makamları veya milletlerarası tediyelerle vazifeli makamlar, bu gibi 
tediyeler. için lüzumlu tedbirleri müşterek bir anlaşma ile tesbit ederler. 

Madde 15 
ı -İki veya daha fazla Akıd Taraf arasında işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbikatı 

ile ilgili olarak çıkan her hangi bir ihtilAf, alAkadar tarafların salAhiyetli makamları 
arasında dogrudan doAfuya yapılacak müzakerelerle halledilir. Akıd Tarafların 
heyeti umumiyesini ilgilendiren bir mesele mevzubahs oldugu takdirde, ihtilAf ı O 
uncu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak davet edilen, bütün Akıd Tarafların 
salAhiyedi makamlarının temsilcilerinin bulundugu bir toplantıya arz edelir. Böyle 
bir toplantıda anlaşmazlık ancak oy birliAi ile ve işbu Sözleşmenin esas prensiplerine 
ve ruhuna uygun bir şekilde halledilir. 

2-Müzakeratın başlangtç tarihinden itibaren altı aylık bir müddet içinde bu 
şekilde halledilemiyen ihtilAf, teşekkül tarzı ve çalışma usulü ilgili Akıd Taraflar 
arasında yapılacak bir anlaşma ile tesbit edilecek olan bir tahkim komisyonuna 
havale edilir. 

3-Tahkim komisyonunun kararları işbu Sözleşmenin esas prensiplerine ve 
ruhuna uygun olarak alınır. Bu kararların tatbikı mecburidir. 
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Madde 16 

FASIL: IV 
Geçici ve son hükiım/er 

ı-lşbu Sözleşme, ytııilrlüAe giriş tarihine takaddüm eden bir devre için hiçbir 
yardım hakkı dogwmaz. 

2-lşbu Sözleşmeden çekinme halinde, bu hükümterin tatbikatı dolayısiyle iktisap 
edilen bütün haklar mahfuzdur. 

Madde 17 
ı -İkincf madde müstesna işbu Sözleşme hükümleri, Milletlerarası nakliyat 

işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenligi ile ilgili olarak akdedilmiş veya edilecek 
olan ve işçiler için daha müsait hükümler ihtiva eden iki veya çok taraflı 
Sözleşmelerin hükümlerini ihlAl etmez. 

2-Bir Akıd Taraf veya bu Akıd Tarafın alikah makamı, Akıd olmayan bir 
Devlet veya bir Metbu Ülke veya bunların alikah makamları ile bir anlaşma akdeder 
ve bu anlaşma işçilerin o Devlete veya Metbu Ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi 
olacagını derpiş ederse 2 nci madde hükümleri mezkQr anlaşma hükümlerini ihlAl 
etmez. 

Madde 18 
İşbu Sözleşmenin yardırnlara mütaallik hükümleri, bir işçi veya bu işçinin 3 

üncü maddenin 6 ncı fıkrasında ve 7 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen aile 
efradından biri bu yardımları tabi oldukları Akıd Taraf mevzuatı geregince do~dan 
dogruya almakta iseler, tatbik edilmiyebilir. 

Madde 19 
ı -işbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının Avrupalı bütün Azalarının 

imzasına açıktır. 

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

Madde lO 
ı -2 ı inci maddenin ı inci fıkrasında derpiş edildigi üzere, Sözleşmenin yürürlük 

tarihinden itibaren iki senelik müddetin hitamında, Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtının Azası olmayan bir Avrupa Devleti, bütün Atı d Tarafların müttefıkan 
tasvibi şartiyle, Sözleşmeye iltihak edebilir. Sözleşmeye iltihak, tasdik gibi aynı 
hakları bahş ve aynı veeibeleri tahmil eder. 

2-Bütün ittihak vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürlügüne 
tevdi edilir. 

Madde ll 
ı-işbu Sözleşme, ikinci tasdik vesikasının tevdiini takip eden ikinci ayın birinci 

günü yürürlüge girer. 
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2-İşbu Sözleşme, sonradan tasdik muamelesini yapmış olan momzi Devletler 
için tasdik vesikasmm, Sözleşmeye ittihak eden Devletler için iltihak vesikasının 
tevdiini takip eden ikinci ayın birinci günü yururlüge girer. 

Madde ll 
ı -İşbu Sözleşme müddetsiz olarak yUrOrlUkte kalır, şu kadar ki, her Akıd Taraf, 

Milletlerarası Çalışma BUrosuna gönderecegi bir ihbarname ile işbu Sözleşmeden 
çekilme hakkına maliktir. Böyle bir çekilme, ihbarın vusulUnden altı ay sonra 
muteberdir. 

2-İşbu Sözleşmenin yUrOrlüge girdili tarihten itibaren iki senelik bir müddetin 
bitamından sonra her hangi bir Akıd Tarafın talebi Uzerine Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Umum MüdUro Akıd Taraflar mümessillerini, muhtemel tadilleri tetkik 
etmek üzere içtimaa davet eder. 

Maddel3 
Milletlerarası Çalışma BUrosu Umum Müdürü, mümzi Devletlerle, eger varsa, 

Sözleşmeye ittihak etmiş Devletlere: 
a-BütUn tasdik veya ittihak vesikalarının tevdiini; 
b-2 ı inci maddenin ı inci fıkrasına uygun olarak işbu Sözleşmenin yürUrloge 

giriş tarihini; ve 
c-22 nci maddenin ı inci fıkrasına uygun olarak Büroya gelen çekilmeye 

mütaallik ihbarlan; 
bildirir. 

Maddel4 
ı -İşbu Sözleşme yUrllrltıge girer girmez, tasdikti bir nüshası, B. Milletler 

Andiaşmasının ı 02 nci maddesi geregince tescil edilmek üzere, Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Umum Müdürü tarafından B. Milletler Genel Sekreterine göderilir. 

2-Milletlerarası Çalışma BUrosu Umum Müdürü, büroya gelen bütnn tasdik ve 
iltihak vesikaları ile çekilme ihbarlannı, B. Milletler Antlaşmasının ıo2 nci maddesi 
geregince tescil edilmek üzere B. Milletler Genel Sekreterine bildirir. 

Maddel5 
lşbu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir. 
SalAiıiyetnameleri mahfuz, aşagıda imzalari mevcut mümessiller yukardaki 

hususlan tasdik zıınnında işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
lngilizci ve Fransızca 2 nüsha olarak 9 Temmuz ı9S6 tarihinde Cenevre'de 

tanzim kılınmıştır. Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum Müdürü vizıülimza 
Devletlerin Hükümetlerinden her birine işbu Sözleşmenin tasdikli bir suretini 
gönderecektir. 
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Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal gOvenliline 
mOtedair Avrupa Sözleşmesi tasarısını tetkik ile vazifeli 

bOkOmetlerarası konferansm Raporu 
(Cenevre3-9 Temmuz ı 956) 

ı -Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin sosyal güvenliline mUtedair 
Avrupa Sözleşmesi tasansını tetkik ile vazife li HUkOmetlerarası Konferans, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum MüdUrUnUn, mezkdr Büro Yönetim Kurulunun 
ı 3 ı inci toplantısında Şubat - Mart ı 956 da aldılı karar geretince yaptıAı davet 
Uzerine 3-9 Temmuz ı 956 tarihinde Cenevre' de toplanmasını; 

Milletlerarası Çalışma Teşkilitının izası bulunan bUtOn Avrupa Devletlerinin 
HUkUmetleri bu Koferansa davet edilmişlerdir. 

2-.......... . 
3-Milletlerarası Çalışma Bürosu Umum MüdUrOnUn MUmessili, Mr. Luis 

Avarado, 7-ı3 Aralık ı955 tarihinde Cenevre'de Milletlerarası nakilyat işlerinde 
çalışan işçilerin sosyal güvenliline mütedair Avrupa Sözleşmesi tasansı metnini 
tetkikle vazifeli ihzari toplantıdaki çalışmaları hatırlatarak toplantıyı açmıştır. 

Mevzuubahis üçlU toplantının çalışmalan neticesinde bir sözleşme tasansı 

hazırlandılını ve bunun muhtemeltadil tekliflerinin Milletlerarası Çalışma BUrosuna 
bildirilmesi ricası ile, Milletlerarası Çalışma Teşkilitmm izası bulunan Avrupa 
Devletlerine gönderilmiş oldulunu tebarUz ettirimiştir. 

4-Konferans, Bürosunu aşalıdaki şekilde seçmişlerdir: 

S-Konferans sekiz celse; tahrir komitesi de Uç celse akdetmiştir. 
6-Konferans Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından tevdi edilen tasarıyı 

çalışma usulüne mUtaallik talimatname olarak kabul etmiştir. (V esika 
CSSD/0.36. ı 956) 

7-Konferans, yukarıda bahsi geçen ihzari toplantının son eelsesinde muhalif rey 
bulunmaksızın tasvip edilmiş olan, milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan işçilerin 
sosyal güvenligine mUtedair Avrupa Sözleşmesi tasarısını m Uzakerelere esas olarak 
almayı kabul etmiştir. (Vesika CSST/0.45.1955 2. Revizyon) 

S-Sözleşmenin esasını teşkil edecek prensipler daha önce ihzari toplantının 
çalışmalarında incelenmiş oldugundan konferans bu kere yeniden bir umumi 
müzakere açılmısmı faydalı görmemiş, dogrudan dogruya maddelerin ve mUnferit 
tadillerin tetkikıne geçmiştir. 

Her türlü tadilit ve sarili teklifiere mütedair alının kararlar, metni konferansın 
toplantılarında tasvip edilmiş bulunan "Karar zabrtları" adlı hususi vesikada 
mUnderiçtir. 

9-Konferans, ı inci maddenin (c) fıkrası metnini kabul etmek suretiyle, mevzuu 
bahis fıkrada zikredilen riziderin (Kolların), diger rizkler (Kollar) gibi, aynı rejimin 
bir parçasını teşkil etmesi halinde, işbu rejime mütaallik mevzuatın kUl halinde tatbik 
edilmesi lizıın geldigini tebarüz ettirmiştir. 

I O-Konferans, Sözleşmenin sadece 4kıd Taraflardan birinin tebaası bulunan 
veya tAbiyetsiz işçilere tatbik edilmesini istihdaf eden bir tadil teklifini tetkik 
etmiştir. Bu 
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tadil teklifinin esbabı mucibesini mUteaddit iki ve çok taraflı Sö:zleşmenin sadece 
Akıd Tarafların tebaasma ve tabiiyetsizlere tatbik edildiji, ayni prensipierin bu 
'Sözleşmede de tatbik edilmesinin şayanı arzu olacatı fikri teşkil ediyordu. Bundan 
başka şOmulU kısa vAdeli yardımlaıla mahdut olan işbu Sözleşmeye btıtün işçilerin 
ithali, ilgili lkıd Taraftarla Umumi Sosyal GUvenlik Sözleşmesi akdetınemiş olan 
memleket işçilerinin mevzuu bahis oldup hallerde bir takım nazik meseleler ortaya 
çıkabilirdi. Bununla beraber Konferans, Milletlerarası nakliyat işlerinde çalışan 
işçiler arasmda milliyetleri batımından bir tefrik yapmanın pratikte çok zor olacajı 
hususunu takdir ettilinden bu tadil teklifi geri alınmıştır. 

ı ı -Konferans, ı inci maddenin (h) fıkrasında zikredilen "kendi hesabına" 
tabirinin, Sözleşmenin, kendi imalAtını veya mallarını kendi vasıtaları ile nakleden 
bir teşebbUsQn istihdam ettiji işçilere de tatbik edileceji nAnasma geldijini teyit 
etmiştir. 

12-Konferans, Sözleşmenin demiryolu nakliyat işçilerine tatbik edilip 
edilmiyeceji hususunu tetkik etmiştir. Bu tetki neticesinde demiryolu işçilerinin 
ekseriya memurlarla aynı veya benzeri rejime tabi oldukları, bundan başka memleket 
dışmda sık sık iş almadıkları esbabı mucibesi ile bu işçilerin Sözleşmesinin şUmuiU 
dışmda bırakılmasının uygun olaca&ma işaret edilmiştir. Bununla beraber, hali hazır 
inkişaflarm milletlerarası trenlerde başka bir memleket ülkesinde himıet ifa eden 
demiryolu işçilerinin çaplmasına sebep oklujunu ve fazla olarak yataklı vagon ve 
vago restoranlarda çalışan personelden ancak istisnai bir kısmının memura 
benzedijini mUşahede ettikten sonra konferans bu sınıf işçelerin Sözleşmeden 
istifade ettifilmesine karar vemıiştir. 

13-Konferans, Sözleşmenin ayın zamanda, hava nakliyatı uçuş personeline de 
tatbik edilmesinin icap ettijini teyit etmiştir. 

ı4-Konferans, 1 inci maddenin (i) fıkrasında "aile eftadı" tabirini ikamet 
mahallindeki teşekkOIUn tabi oldulu mevzuata göre tarif etmenin muvafık olup 
olmıyacaAını mUIAhaza etmiştir. Sözleşme sadece işçineo iç sularda sefer eden 
gemide kendisi ile birlikte bulunan ailesi eftadını şUmulUne aldıjı için Konferans, 
tercihan salahiyetli teşekkUIUn tabi oldulu mevzatla derpiş edilmiş tarifi muhafaza 
etmeye karar vermiştir. 

1 S-Konferans, tasarısının aşalıdald şekilde tanzim edilen 2 nci maddenin 3 UncU 
fıkrasını [V esiica CSST/0.45. 1955 (R.ev.2)] hazfetmeye karar vermiştir. 

"Şayet işveren kendi nakil vasıtalarını bizzat işletiyorsa ve şayet bu teşebbUsUn 
lkıd Taraflardan birinin Dikesi Ozeriade bir merkezi yoksa sözü geçen nakil vasıtaları 
üstende çalışan işçiler, işverenin kanuni ikametgAhının bulunduju ülkenin 
mevzuatına tabi olur. Şayet işverenin Akıd Taraflardan birinin ülkesi üzerinde kakuni 
ikametgAhı yoksa işçiler işverenin tibiiyetinde bulunduju Akıd Taraf mevzuatına tabi 
olur." 

Konferans, iç sulardaki nakliyatta ve karayolu nakliyatı ile meşgul kendi nam ve 
hesabına çalışan kUçUk teşebbüslerde böyle bir sureti hallin yerinde oldugunu kabul 
etmekle beraber, 2 nci maddenin S inci fıkrası hükmünün, bu gibi hallerin salahiyetli 
makamlar arasında dojrudan dojruya anlaşmalarla tanzimi için kAfi oldujunu 
tebarUz ettinniştir. 

I 6-Kongeraııs, hastalık ve analık sigortası yardımları hakkım ibraz ve muhafaza 
bakımından sigortaldık müddetlerinin birbirine eklenmesini derpiş eden tadili kabul 
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etmemiştir. Koferans böyle bir tadilin Sözleşmenin çerçevesini aşacagı kanaatine 
varmıştır. Zira Sözleşme bir mevzuattan digerine geçişi delil sadece baglı bulunulan 
memleket dışmda yardımlar yapılmasını istihdaf etmektedir. 

ı 7-Konferans 3 üncü maddeniin 2 nci fıkrasını kabul etmekle, bu hükmün ı 8 
inci madde hükmünü ihlAl etmedigini belirtmiştir. Mesel! ı 8 inci maddeden istifade 
edilen bir işçi, tabi oldugu mevzuat müsait ise, ikamet mahallindeki teşekkül 

tarafından yapılan ayni yardımları kabul edip etmemekte serbestttir. 
ı S-Konferans, 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki "hizmetin i fa tarzı" 

meBıuınunun, bir teşekkül tarafından sigortalı şahıslara tatbik edilen tıbbi bakım 
tarifelerinin diger bir memleketin teşekkülUne baglı işçilere de mecburen tatbik 
edilecegi minasma gelip gelmedigini tetkik etmiştir. Konferans, bu prensibin 
tatbikının müşkülit doguracagının kabul etmekle beraber "hizmetin ifa tarzı" 
tAbirinden evvel "imkAn nispetinde" ibaresini koymayı istihdaf eden bir tadili, 
yabancı işçiler için hususi tarifeler tatbikına imkAn veren bir tefsirden kaçınmak 
maksadiyle, kabul etmemiştir. Konferans, işbu Sözleşmenin şümulüne giren yabancı 
işçilere tatbik edilecek tarifeterin bu yardımları temin eden teşekkülün sigortaltiarına 
tatbik edilen tarifelerle aynı olmasını tavsiye etmiştir. 

ı 9-Konferans, 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına atıfta bulunan 4 üncü maddenin 
2 nci fıkrası ile ilgili olarak, iş kazası halinde, "müstacelen lüzumlu bulunan" ayni 
yardımlarm, yalnız ilk yardımları degil, aynı zamanda kazazerlenin durumunun 
icabettigi bütün diger normal ayni yardımları da ihtiva ettilini tebarüz ettirmiştir. 

20-Konferans, 7 nci maddenin yalnız alelide bir hastalık neticesi vukubulan 
ölüm halinde yapılacak yardırnlara degil, fakat aynı zamanda bir meslek hastalıgı 
veya iş kazası dolayısiyle vikı olCll.l ölüm halinde yapılacak yardırnlara da taalldk 
ettigini belirtmiştir. 

2ı-Konferans, Hükümet temsilcileri tarafındau imzalanmış Nihai Vesikayı ve 
Reis tarafından imza edilip Nihai Vesikayı ekli bulunan Sözleşme metnini müttefıkan 
kabul etmiştir. 

Cenevre, 9 Temmuz 1956 

----------0----------
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31 Mayıs 1963 tarihli ve 244 saydı Kanunu kabulinden sonra; 
Uluslararası Slzleşmenin Onayınm uygun bulundutuna dair Kanun kabul 

ve Kanunun Resmi Gazete'de yayımı tarihleri ile, 
Bakanlar Kurulu'nea abnan SGzleşmenin onayına Dilkin Karar ve Kararm 

Resmi Gazete'de yayım tarihleri, 
arasında geçen slrelerle UgUi saptamalar. 

4 TABLO DALİNDE 

Tablo I 
Sözleşmenin tanzim tarihi ile, Sözleşmenin onaymm uygun bulunduAuna dair 
Kanununun kabul tarihi arasmda geçen süreler. 

Tablo II 
Sözleşmenin onaymm uygun bulunduAtma dair Kanunun Resim Gazetede yayımı ile 

Bakanlar Kurulu'nun onayının karalaştınldıAı tarih arasmda geçen sOreler. 

Tabtom 
Sözleşmenin onayına ilişkin Kanunun Resmi Gazede' de yayımı ile Bakanlar 
Kurulu 'nun onayına ilişkin karann Resmi Gazete' de yayımı arasmda geçen süreler. 

Tablo IV 
Bakanlar Kurulu 'nca Sözleşmenin onaylanmasının Kararlaştınldıtı tarih ile bu 

Karann Resmi Gazete'de yayımı arasmda geçen sOreler. 

Tablolarda Kısattmalar 
SKO. : Sayılı Kanunla Onaylanan 
Kn. K. Ta. : Kanun Kabul Tarihi 
BK. K.K. : Bakanlar Kurulu Kararı 
BK. K . Ta. : Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 
K. No : Karar Nurnarası 
No : Karar Nurnarası 
Szş. Tnz. Ta. : Sözleşme Tanzim Tarihi 
Szş. Ta. : Sözleşme Tarihi 
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TABLO I 
SÖZLEŞMENİN TANZIM TARİHİ İLE KANUNLA ONAYLANAN TARİH 

ARASINDA GEÇEN SÜRE 
Sıra No.Kanun No. • Acıklama 

113 862 

125 2257 

114 872 

119 1635 

122 2023 

112 81l 

115 1033 

136 3999 

109 552 

123 2027 

124 2170 
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1-3 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. ı ı6 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş. Tnz. Ta. 08.06. ı 966/Cenevre Kn.K. Ta. 04.5. 1967 
SKO. OÖÇMEN İŞÇİNİN HUKUKİ STATÜ S ÜNE İLİŞKİN 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Szş.Tnz.Ta. 24.1 ı. ı 977/Strasbourg Kn.K.Ta. 25. ı2. ı 979 

3-6 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. MAKİNALARDAN KORUMA İLE İLGİLİ ı ı 9 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 05.06.ı963/Cenevre Kn.K.Ta. 23.05.ı967 
SKO. TEK İŞÇİNİN T AŞIY ABİLECEÖİ YÜK ÜN EN ÇOK AÖIRLIÖI 
HAKKINDA ı27 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 28.04.ı967/Cenevre .K.R.G.Ta. 07.ı2.ı972 
SKO. AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESI 
Szş.Ta. 14.12.1972 Kn.K.Ta. 13.07.ı976 

6-9 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.lŞ VE MESLEK BAKIMINDAN A YIRIM HAKKINDA ı ı ı 
SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 04.06.1958 Kn.K.Ta. 13.12.ı966 
SKO. İŞÇİLERİN İYONİZAN RADY ASYONLARA KARŞI 
KORUNMASI HAKKINDA ı ı 5 SA YILI MILLETLERARASI 
SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 22.06.1960/Cenevre Kn.K.Ta. 07.03.1968 

9-12 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. HİZMET İLİŞKİSİNE İŞVEREN T ARAFlNDAN SON VERİLMESİ 
HAKKINDA ı 58 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 22.06.1982/Cenevre Kn.K.Ta. 09.06.1994 
SKO.SOSY AL GÜVENLİK REJİMLERİ AVRUPA ARA 
ANLAŞMALARI VE BUNLARA EK PROTOKOLLER 
Szş.Ta. 1I.ı2.ı953/Paris Kn.K.Ta. 09.03.1965 

12-15 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.İSTİHDAM POLİTİKASI İLE İLGİLİ ı22 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 07.09. ı 964/Cenevre Kn.K.Ta. 09. ı ı. ı 976 
SKO.AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU 
Szş.Ta. ı3.05.1964 Kn.K.Ta. 21.09.1978 



Sıra No. Kanun No. • AeıJdama 
132 3848 SKO.KAMU HİZMETINDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI 

VE ISTIHDAM KOŞULLARININ BELIRLENMESI YÖNTEMLERINE 
ILIŞKİN ı S ı SA YILI SÖZLEŞME 

lll 810 

116 1168 

117 1451 

128 3581 

134 3850 

135 3851 

130 3845 

129 3729 

120 1769 

126 2878 

131 3847 

Szş.Ta. 07.06.1978/Cenevre Kn.K.Ta. 25.tt.ı992 

15-20 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.EŞIT DEÖERDE IŞ İÇIN ERKEK VE KADlN İŞÇILER ARASINDA 
ÜCRET EŞİTLİÖİ HAKKINDA ı 00 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 06.06.1951 Kn.K.Ta. 13.12.1966 
SKO.TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBITI USULLERİ HAKKINDA 
99 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş. Ta. 06.06. ı 95 1/Cenevre Kn.K. Ta. 30.04.1969 
SKO.SOSY AL GÜVENLİÖİN ASGARI NORMLARI HAKKINDA 
ı 02 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 28.06.1952/Cenevre Kn.K.Ta. 29.07.1971 
SKO.AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
Szş.Ta. 18.10.196ı/Torino Kn.K.Ta. 16.06.ı989 
SKO.İNSAN KAYNAKLARININ DEÖERELENDİRİLMESİNDE 
MESLEKI EGITIM VE YÖNLENDIRMENİN YERİ HAKKINDA 
142 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 05.06.ı975/Cenevre Kn.K.Ta. 26.1 t.ı992 
SKO.ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş. Ta. 02.06.1 976/Cenevre Kn.K. Ta. 26.1 1. ı 992 
SKO.İŞLETMELERDE İŞÇI TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE 
ONLARA SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 
135 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş. Ta. 02.06. 1 971/Cenevre Kn.K. Ta. 25. ı 1. ı 992 

25-34 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. YERAL Tl MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ 
HAKKINDA 123 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 22.06. 1965/Cenevre Kn.K.Ta. 08.05. ı99ı 

34-45 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.ASGARİ ÜCRET TESBIT USULLERİ IHDASI HAKKINDA 
26 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 30.05.1928/Cenevre Kn.K.Ta. 25.06.1973 

SKO.ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİNSANA YİDE IŞE 
EL VERİŞLİLIKLERİ YÖNÜNDEN SAÖLIK MUA YENESİNE TABI 
TUTOLMALARI HAKKINDA 77 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 09.10.1946 Kn.K.Ta. 16.08.1983 

SKO.SENDİKA ÖZGÜRLOGÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ 
KORUNMASINA ILIŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 17.06.1948/Sanfransisko Kn.K.Ta. 25.11.1992 
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133 3849 
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55 YILI GEÇEN 
SKO.SANA Yİ IŞYERLERINE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ 
YAŞ SINIRINI BELIRLEYEN 59 SA YILI SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 03.06.1937 Kn.K.Ta. 26.11.1992 



TABLO D 
SÖZLEŞMENIN ONA YlNA ILişKIN KANUNUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI 

ILE 
BAKANLAR KURULU KARARININ ALlNlŞ TARİHLERİ ARASINDA 

GEÇENSeRE 
Sıra No.Kanug No. • Ae•kllma 

15-30 GCN ARASINLAR OLANLAR 
114 871 SKO. MAKİNALARDAN KORUMA ILE ILGILI 119 SA YILI SÖZLEŞME 

Kanunun R.G.'de yayımı 2.6. ı 967- BK.K.K. ı 9.6. ı 967-K. No. 6/8456 
130 3845 SKO.İŞLETMELERDE IŞÇI TEMSILCILERİNİN KORUNMASI VE 

ONLARA SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 
135 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı ı .12. ı 992-BK.K.Ta 8. ı. ı 993-K. No.93/3967 

131 3847 SKO.SENDIKA ÖZGÜRLÜÖÜNE VE ÖRGüTLENME HAKKININ 
KORUNMASINA İLIŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı 1.1 2.1 992-BK.K. Ta 8. 1. ı 993-K. No.93/3967 

131 3848 SKO.KAMU HİZMETINDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI 
VE ISTIHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERINE 
İLİŞKİN ı S ı SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı ı.ı2.ı992-BK.K.Ta 8.ı.ı993-K. No.93/3967 

133 3849 SKO.SANA Yİ İŞYERLERİNE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ 
YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN 59 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı2.ı2.t992-BK.K.Ta 8.t.ı993-K. No.93/3967 

134 3850 SKO.İNSAN KAYNAKLARININ DEÖERELENDIRİLMESİNDE 
MESLEKI EÖİTİM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA 
142 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 12.12.1992-BK.K.Ta 8.t.ı993-K. No.93/3967 

135 3851 SKO.ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SA YILI SÖZLEŞME 

lll 1973 

ııı 1013 

118 3581 

136 3999 

119 3719 

Kanunun R.G.'de yayımı ı2.ı2.ı992-BK.K.Ta 8.ı.ı993-K. No.93/3967 

30-45 GfJN ARASINDA OLANLAR 
SKO. AVRUPASOSYAL VE TIBBI Y ARDlM SöZLEŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı 25.3. ı 976-BK:K.TL 3 1.8. ı 976-K. No. 7/ı ı 753 
SKO. AVRUPASOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı 23.7.ı976-BK.K.Ta. 31.8.ı976-K. No.71ı2537 

SKO.AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
Kanunun R.G.'de yayımı 4.7.ı989-BK.K.Ta 7.8.1989-K. No.89/ı4434 
SKO. HİZMET ILIŞKISINE IŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESI 
HAKKINDA 158 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı8.6.ı984-BK.K.Ta. ıo.8.ı984-K. No.94/597ı 

60-90 GfJN ARASINDA OLANLAR 
SKO.YERAL Tl MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARI YAŞ 
HAKKINDA 123 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı21.5.ı99ı-BK.K.Ta. 19.8.ı99ı-K. No.9112ı63 
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115 1033 

124 2170 

7/17346 

111 810 

112 811 

116 1168 

12~ 22~7 

126 2878 

3 AY - 6 AY ARASINDA OLANLAR 
SKO. İŞÇİLERlN İYONİZAN RADYASYONLARA KARŞI 
KORUNMASI HAKKINDA ı ı S SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 23.3.1968- BK.K.K. 2.7.1968-K. No. 6/ı0300 
SKO.A VRUPASOSYAL GÜVENLİK KODU 
Kanunun R.G.'de yayımı 29.9. ı 978- BK.K.K. 28.2.1 979-K. No. 

6 AY - ı YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.EŞIT DEÖERDE IŞ IÇIN ERKEK VE KADlN İŞÇILER ARASINDA 
ÜCRET EŞİTLİÖİ HAKKINDA ı 00 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 22.12. ı 966- BK.K.K. 2.9. ı 967-K. No. 6/8729 
SKO.IŞ VE MESLEK BAKIMINDANA YIRIM HAKKINDA ı ı 1 
SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 22.ı2.1966- BK.K.K. 2.9.ı967-K. No. 6/8730 
SKO.TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBITI USULLERİ HAKKINDA 
99 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı9.S.ı969- BK.K.K. 16.1.1970-K. No. 7/91 

SKO. GöÇMEN İŞÇİNİN HUKUKI ST ATÜSÜNE İLİŞKİN 
AVRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. 'de yayımı 6. ı. ı 980- B K. K. K. 25.1 0.1980-K. No. 8/2006 
SKO.ÇOCUKLARIN VE GENÇLERIN SANAYIDE İŞE 
ELVERİŞLİLİKLERİ YÖNÜNDEN SAÖLIK MUAYENESINE TABİ 

TUTOLMALARI HAKKINDA 77 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı8.8.1983- BK.K.K. ı 1.7.1984-K. No. 84/8284 

ı -2 YIL ARASINDA OLANLAR 
109 552 SKO.SOSY AL GÜVENLİK REJIMLERİ AVRUPA ARA 

ANLAŞMALARI VE BUNLARA EK PROTOKOLLER 
Kanunun R.G.'deyayımı 19.3.1965- BK.K.K. 8.12.1967-K. No. 6/917S 

113 862 SKO. 116 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı ı3.5.1967- BK.K.K. 4. ı2.1968-K. No. 6/1 104S 

118 1453 SKO. VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE 
SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİt MUAMELE Y APILMAS 
HAKKINDA ı ı 8 SA YILI SÖZLEŞME . 
Kanunun R.G.'de yayımı ı0.8.197ı- BK.K.K. S.4.1973-K. No. 7/6217 

119 1635 SKO.TEK İŞÇININ TAŞIYABlLECEÖl YÜKÜN EN ÇOK AÖIRLIÖI 
HAKKINDA ı21 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 7.ı2.1972- BK.K.K. 15.7.ı974-K. No. 7/8662 
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TABLO ID 
SÖZLEŞMENİN ONA YlNA İLİŞKİN KANUNUN RESMI GAZETE'Dı YAYIMI 

İLE 
SÖZLEŞMENİN ONA "VINI KARARLAŞTlRAN BAKANLAR KURULU KARARININ 

RESMI GAZETEDEYAYIMI ARASINDA 
GEÇENSÖRE 

Sara No. Kanun No. • Acaklama 
0-3 AY ARASINDAOLANLAR 

1 14 872 SKO. MAKİNALARDAN KORUMA İLE İLGİLİ ı ı 9 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 02.6. ı 967- Karar R.G. yayımı 22.8. ı 967 

130 3845 SKO.İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERININ KORUNMASI VE 
ONLARA SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 
135 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı ı ı. ı2. 1992- Karar R.G. yayımı 25.2. ı 993 

131 3847 SKO.SENDİKA ÖZGÜRLÜÖÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ 
KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı ı 1. ı ı. ı 992 - Karar R.G. yayımı 25.2. ı 993 

132 3848 SKO.KAMU HIZMETINDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI 
VE İSTIHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESI YÖNTEMLERINE 
İLİŞKİN ı 5 ı SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı ı ı.ı2.ı992- Karar R.G. yayırnı25.2.1993 

133 3849 SKO.SANA Yİ IŞYERLERINE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ 
YAŞ SINIRINI BELIRLEYEN 59 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı ı2. ı2. ı 992 - Karar R.G. yayımı 25.2. ı 993 

134 3850 SKO.İNSAN KAYNAKLARININ DEÖERELENDIRILMESINDE 
MESLEKI EÖİTİM VE YÖNLENDIRMENIN YERI HAKKINDA 
ı42 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı ı2. ı2.ı992- Karar R.G. yayımı25.2.ı993 

135 3851 SKO.ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SA YILI SÖZLEŞME 

115 1033 

121 1973 

128 3581 

129 3729 

Kanunun R.G. yayımı ı2. ı2.1992- Karar R.G. yayımı25.2.1993 

3 - 6 AY ARASINDA OLANLAR 
SKO. İŞÇILERIN İYONİZAN RADY ASYONLARA KARŞI 
KORUNMASI HAKKINDA 1 ı 5 SA YILI MILLETLERARASI 
SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı23.3.1968- Karar R.G. yayımı25.7.ı968 

SKO. AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESI 
VE EK PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayımı 25.3. ı 976 - Karar R.G. yayımı 1 .8. ı 976 

SKO.AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
Kanunun R.G. yayımı 04.7.1989- Karar R.G. yayımı ı4.to.ı989 

SKO.YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ 
HAKKINDA 123 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı21.5.ı991- Karar R.G. yayımı2.10.1991 

949-7 



Sın No. ICggp No. • As*'"• 
136 3999 SKO. HIZMET tı.JşKtsiNB IŞVEREN TARAFINDAN SON VERİLMESİ 

HAKKINDA l'ISAYILI SOZl.EŞME 
Kanunoo R.O. yayımı 18.6.1994 - Karar RO. yayımı 12.10.1994 

6-9 AY ARASINDA OLANLAR 
lll 810 SKO.EŞIT DEÖERDE Iş İÇIN ERKEK VE KADlN lşçtı.ER ARASINDA 

'OcRET EŞtrı.Jm HAIOONDA ıoo SAYILI SÖZlEŞME 
Kmmımı R.O. yayımı 22.12.1966 -Karar R.O. yayımı 22. 9. ı 967 

112 811 SKO.İŞ VE MB8IBK BAKIMINDAN AYlRlM HAKKINDA ı 1 ı 
SAYILI SÖZLEŞME 

Kanunun R.O. yayımı 22. ı2. ı 966- Karar R.O. yayımı 2ı .9. ı 967 
122 2023 SKO. AVRUPASOSYAL o0vENıJK SÖZI.EŞMESl 

Kanmımı RO. yayımı 23. 7. ı 976 -Karar RO. yayımı 2 1.2. ı 977 

9- ll AY ARASINDA OLANLAR 
116 1168 SKO.TARIMDAASOARl 'OcRET TESBlTt USUIJ..ERl HAKKINDA 

99 SAYILI SOZl..EŞNE 
Kanunmı R.O. yayımı 9.5. ı 969 -Karar RO. yayımı 26.3. ı 970 

124 2170 SKO.AVRUPA 80SY AL o0vENıJK KODU 
Kanuııwı R.O. yayımı 29. 9.1978 - Karar R.O. yayımı 23. 7. ı 979 

126 28'78 ~~VE OENÇLERİN SANAYlDB IşE 
EL ı.hBIERl YONCNDEN SAOI.JK MUAYENESINE TABI 
nmJLMALARI HAKKINDA 71 SAYILI SÖZLEŞME 

KanunwıllO. yayımı 18.8.ı993 -Karar RO. yayımı ı5.8.1994 

1 - l,S YIL ARASINDA OLANLAR 
113 862 SKO. SON MADDBLERİN DE01ş11RlLMESINE DAIR ı 16 SAYILI 

1961 SOZLEşMBSt 

/ 
Kanoowı RO. yayımı 13.5. ı 967- Karar RO. yayımı 28.8.1968 

uo 1769 SKO.A80AR1 0CRET TESBtr USlJLl.ERİ İliDASI HAKKINDA 
26 SAYILI SÖZLBŞME 

KanlDllDl RO. yayımı 23. 7. ı 973 -Karar R.O. yayımı 2. 9. ı 974 
llS 22S7 SKO. GÖÇMEN İŞÇINİN HUKUKl STATÜSÜNE ILişKIN 

AVRUPA SÖZLEŞMESI 
KammooRO. yayımı 8.ı.ı980 -Karar RO. yayımı27.ı.ı98ı 

l,S - l YIL ARASINDA OLANLAR 
118 149 SKO. VATANDAŞLARLA VATAND~OLMAY AN KİMSELERE 

SOSYAL OOVENılK KONUBUNDA EŞ MUAMELE Y APlLMASI 
HAKKINDA 118 SAYILI SÖZLBŞME 

KanlDllDl RO. yayımı ı0.8.1 97ı -Karar R.O. yayımı 9.6.1 973 



Sara No. Kanun No. • ACiklama 
119 1635 SKO.TEK İŞÇININ TAŞIY ABtLECEÖİ YÜKÜN EN ÇOK AÖIRLIÖI 

HAKKINDA 127 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 7.12.1972- Karar R.G. yayımı 14.11.1974 

l - 3 YIL ARASINDA OLANLAR 
109 552 SKO.SOSYAL GÜVENLİK REJIMLERİ AVRUPAARA 

ANLAŞMALARI VE BUNLARA EK PROTOKOLLER 
Kanunun R.G. yayımı 19.3.1965- Karar R.G. yayımı21.3.1968 

3 - 4 YIL ARASINDA OLANLAR 
117 1451 SKO.SOSYAL OÜVENLIÖIN ASGARI NORMLARI HAKKINDA 

102 SA YILI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 10.8.1971- Karar R.G. yayımı IS.IO.l974 
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TABLO IV 
SÖZLEŞMENİN BAKANLAR KURULUNCA ONA YlNlN KARARLAŞTIRILDI(;I 

TARİHİLE 
KARARlN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI ARASINDA 

GEÇENSfJRE 
Sara No. Kanug No. • 4çakJama 

ALINAN KARARDAN SONRA 0-30 GfJN ARASINDA YA YINLANAN 
SÖZLEŞMELER 

lll 810 SKO.EŞlT DEÖERDE İŞ İÇİN ERKEK VE KADlN IŞÇILER ARASINDA 
ÜCRET EŞİTLİÖİ HAKKINDA ı 00 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 2.9.1967- Karar R.G. yayımı22.9.1967 

ı 12 8ı ı SK O .İŞ VE MESLEK BAKIMINDAN A YIRIM HAKKINDA ı ı ı 
SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 2.9.1967- Karar R.G. yayımı21.9.1967 

ı ı3 861 SKO. SON MADDELERİN DEÖİŞTİRİLMESİNE DAIR ı ı 6 SA YILI 
ı 961 SÖZLEŞMESI 
BK.K.Ta. 4.12.1968- Karar R.G. yayımı26.12.1968 (Yürürlük Hk) 

1 ı5 1033 SKO. İŞÇİLERİN İYONİZAN RADY ASYONLARA KARŞI 
KORUNMASI HAKKINDA ı lS SA YILI MILLETLERARASI 
SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 2.7.1968- Karar R.G. yayımı2S.7.1968 

ALINAN KARARDAN SONRA 30- 45 GfJN ARASINDA YA YINLANAN 
SÖZLEŞMELER 

ll6 1878 SKO.ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİNSANA YİDE İŞE 
EL VERİŞLILIKLERİ YÖNÜNDEN SAÖLIK MUAYENESiNETABI 
TUTULMALARI HAKKINDA 77 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. ı 1.7.1984- Karar R.G. yayımı ı5.8.1984 

ll9 3719 SKO.YERAL TI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ 
HAKKINDA ı23 SA YILI SöZLEŞME 
BK.K.Ta. 19.8.1991- Karar R.G. yayımı 2.10.1991 

130 3845 SKO.İŞLETMELERDE İŞÇI TEMSİLCİLERINtN KORUNMASI VE 
ONLARA SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 
135 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K. Ta. 8. ı. ı 993 - Karar R.G. yayımı 2S.2. ı 993 

t3ı 3847 SKO.SENDIKA ÖZGORLOÖONE VE ÖRGüTLENME HAKKININ 
KORUNMASINA ILIŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 8. ı. ı993- Karar R.G. yayımı 25.2.1993 

ı31 3848 SKO.KAMU HİZMETINDE ÖRGüTLENME HAKKININ KORUNMASI 
VE İSTIHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERINE 
İLİŞKİN ı S ı SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 8. t.ı993- Karar R.G. yayımı 25.2.1993 

133 3849 SKO.SANA Yİ İŞYERLERİNE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARİ 
YAŞ SINIRINI BELIRLEYEN 59 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K. Ta. 8.1.1993 - Karar R.G. yayımı 2S.2.1993 



Sara No. J(agup No. • Aeaklama 
134 3850 SKO.İNSAN KAYNAKLARININ DEÖERELENDlRtLMESİNDE 

MESLEKI EÖlTtM VE YÖNLENDİRMENİN YERİ HAKKINDA 
142 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 8. ı. ı 993 -Karar R.G. yayımı 2S.2. 1993 

135 3851 SKO.ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ-GELİŞTİRİLMESİNDE 
ÜÇLÜ DANIŞMA HAKKINDA 144 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 8.1.1993- Karar R.G. yayımı 2S.2.1993 

ALINAN KARARDAN SONRA 60- 90 GfiN ARASINJ)A YAYlNLANAN 
SÖZLEŞMELER 

114 871 SKO. MAKİNALARDAN KORUMA İLE İLGİLİ 119 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. ı9.6.1967- Karar R.G. yayımı22.8.ı967 

116 1168 SKO.TARIMDA ASGARİ ÜCRET TESBin USULLERI HAKKINDA 
99 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 16.1.1970- Karar R.G. yayımı 26.3.1970 

118 1453 SKO. VATANDAŞLARLAVATANDAŞOLMAYANKlMSELERE 
SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE Y APILMAS 
HAKKINDA I 18 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. S.4.1973 ·Karar R.G. yayımı 9.6.ı973 

110 1769 SKO.ASGARl ÜCRET TESBIT USULLERI İHDASI HAKKINDA 
26 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 1.7.ı974- Karar R.G. yayımı2.9.1974 

llS 1157 SKO. GöçMEN tşçtNIN HUKUid STATüSONB İLİŞKİN 
AVRUPA SÖZLEŞMESI 
BK.K.Ta. 2S.l 1.1980- KararR.G. yayımı27.1.1981 

128 3581 SKO.AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
BK.K.Ta. 7.8.1989- Karar R.G. yayımı 14.10.1989 

136 3999 SKO. HİZMET İLİŞKİSINE İŞVEREN T ARAFlNDAN SON VERİLMESİ 
HAKKINDA 1S8 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 10.8.1994- Karar R.G. yayımı 12.10.1994 

ALINAN KARARDAN SONRA 3 - 6 AY ARASINDA YA YINLANAN 
SÖZLEŞMELER 

109 551 SKO.SOSY AL GÜVENLİK REJIMLERI AVRUPA ARA 
ANLAŞMALARI VE BUNLARA EK PROTOKOLLER 
BK.K.Ta. 4.12.1967- KararR.G. yayımı 21.3.1968 

119 1635 SKO. TEK lŞÇINtN T AŞIY ABll..ECEÖl YOK ON EN ÇOK AÖIRLIÖI 
HAKKINDA 127 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 1S.7.1974- Karar R.G. yayımı 14.11.1974 

121 1973 SKO. AVRUPASOSYAL VE TIBBİ Y ARDlM SÖZLEŞMESI 
VE EK PROTOKOL 
BK.K.Ta. 29.4.1976 ·Karar R.G. yayımı 1.8.1976 
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Sıra No. J(agyg No. . Acaklama 
122 2023 SKO. AVRUPASOSYAL GÜVENLIK SÖZLEŞMESI 

BK.K.Ta. 31.8.1976- Karar R.G. yayımı 21.2.1977 
124 2170 SKO.A VRUPASOSYAL OÜVENUK KODU 

BK.K.Ta. 28.2.1979- Karar R.G. yayımı23.7.1994 

ALINAN KARARDAN 6 AY GEÇTİKTEN SONRA YA YINLANAN SÖZLEŞME 
ı ı 7 ı45ı SKO.SOSY AL OOVENLtölN ASOARI NORMLARI HAKKINDA 

102 SA YILI SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 01.4.1974- KararR.G. yayımı 1S.l0.1974 
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Sosyal GOvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek Protokollerinin 
onayianmaiinan uyaun bulundulu hakkanda Kanun 

Kanun No : 552 
Kabul Ta. : 9 Mart 1965 
R.G : 19 Mart 1965 8.11957 
Dstr. Trp.: 5, C.4 s.916 

Madde ı 
Avrupa Konseyince kabul edilmiş olup Hükümetimiz tarafından 21 Aralık 19S3 tarihinde 

Paris 'te imzalanmış bulunan "İhtiyarlık, MaiQiiyet ve Ölüm hallerine mUtaallik Sosyal 
Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna Ek Protokol" ile "İhtiyarlık, MaiQiiyet ve 
Ölüm halleri dışında kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna Ek 
Protokol" Un onaylanması ugun bulunmuştur. 

Maddel 
Anlaşmaların tatbikatında gerekli görülecek ihtirazi kayıtlar Bakanlar Kurulu kararı ile 

tespit edilir. (*) 
Madde 3 - Bu kanun yayımı tarihinde yürOrloge girer. 
Madde 4 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

"İhtiyarllk, Malaliyet ve ÖOm Hallerine MDteallik Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa 
Ara Anlaşması ve Buna Ek Protokol" ile "İhtiyarilk Malaliyet ve ÖIOm Halleri Dışında 

Kalan Sosyal GOvealik Rejbaleri Avrupa Ara Anlaşması ve Buna Ek Protokol" On 
1/5/1967 tarihinden itibaren yOrOriDie &irmek Ozere onaylanmasının uyaun 

bulunduluna dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta.: 4 Arailk 1967 No: 6/9175 
R.G : ll Mart 1968 8.12854 
Dstr. Trp.: 5, C.7-1 s.893 

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup ı ı Aralık ı 953 tarihinde Hükümetimiz 
adına Paris'te imzalanmış olup ve 9 Mart ı96S tarihinde SS2 sayılı Kanunla Türkiye Büyük 
Millet Meclisince onaylanması uygun bulunan "İhtiyarhk, Maluliyet ve Öüm Hallerine 
Müteallik Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve Buna Ek Protokol" ile 
"İhtiyarhk Maluliyet ve Ölüm Halleri Dışında Kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara 
Anlaşması ve Buna Ek Protokol" ün 1/S/1967 tarihinden itibaren yürürlüje ginnek üzere 
onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 3 UncU maddesinin I inci fıkrasına göre, Bakanlar 
Kurulunca 4/ı2/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*)' 

----------o---------

(*) sözleşını ııutııbule tllr4ftııtwlıuı ihtlr4%1 K"JJf koııKLf~IUIII Ufr btr llK5ıts 8Öıilıtııııdştfr. 
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İhtiyarlik, Malaliyet ve Ölüm Halleri DIŞmda Kalan Sosyal Güvenlik 
Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması (*) 

Bu Anlaşmayı imza eden Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler: 
Avrupa Konseyinin gayesinin, bilhassa sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak 

maksadiyle üyeleri arasmda daha sıkı bir biriilin gerçekleştirilmesi oldutunu 
gözönünde bulundurarak; 

Bu Anlaşmanın Akıt Taraflarmdan herhangi birinin vatandaşlannın diAer 
herhangi bir Akıt Tarafın sosyal gUvenlik mevzuatına göre, o taraf vatandaşlarıyle 
eşit muameleye tabi tutulmaları gerektigi prensibini- ki bu prensip Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı Sozleşmeleriyle tasvip edilmiştir- teyit ederek; 

Herhangi bir Akıt Taraf vatandaşlarının, dijer herhangi iki veya daha fazla Akıt 
Taraf arasmda sosyal güvenlik mevzuunda yapılan anlaşmalarla sallanan 
yardımlardan faydalanmaları gerektiji prensibini de teyit ederek; 

İki taraflı anlaşmalar şebekesi esasına dayanan bir genel sözleşme yapılmcaya 
kadar bu prensiplerin, bir ara anlaşması yapılması suretiyle tatbik mevkiine 
konulmasını arzu ederek; 

Aşajıdaki belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde ı 
I-Bu Anlaşma, Akit Taraflarm ülkelerinin herhangi bir kısmında imza tarihinde 

yürürlükte bulunan veya bilihara yUrUrlUje girebilecek olan aşalıda yazılı 
yardımlarla ilgili bUtun sosyal gUvenlik mevzuatı hakkında uygulanır. 

a-Zaruret halinin mevcut olup olmadılı araştırtirnaksızın yapılan s&alık 
yardımlan dahil, hastalık ve analık yardımlariyle ölüm yardımları (Ölüm sebebiyle 
baglanan aylık ve yapılan toptan ödeme dışında kalan bir defaya mahsus yardımlar}; 

b-İş kazaları ve meslek hastalıkları; 
c-İşsizlik; 
d-Aile yardımları. 
2-Bu anlaşma, iş kazalan ve meslek hastalıkları sebebiyle yapılan yardımların 

işveren tarafından karşılanması mükellefiyeti dahil, primli ve primsiz sigorta kolları 
hakkında uygulanır. Sosyal yardım, Devlet memurları için ihdas olunan hususi 
rejimler ve harpten veya yabancı işgalinden zarar görenlere saglanan yardımlar 
hakkında tatbik edilmez. 

3-Bu Anlaşmanın tatbikatında" yardım" tabirine yardımlardaki artış ve yardımla 
birlikte tediye edilen munzam ödemeler de dahildir. 

4-Bir Akıt Tarafın "vatandaşlar'' ı ve "Ülke" si tabirleri, bUtUn diger Akıt 
Taratlara teblig edilmek üzere, bu Akit Tarafın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
gönderecegi bildiride tayin edilecek manayı ifade eder. 

(*) -ILO DIŞI- Sözleşme 

951 



Mkddel 
l-9 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Akit Taraflardan herhangi 

birinin vatandaşı diAer Akit Taraflardan herhangi birinin mevzuatına göre yapılan 
aşagıda yazılı yardımlardan, o tarafın vatandaşı imiş gibi, aynı şartlarta faydalanma 
hakkını haizdir: 

a-Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmekte olması şartiyle,iş kazalan 
ve meslek hastalıkları sigortasiyle sallanan yardımlar 

b-DiAer Akit Tarafın ülkesinde kanuni ikametgAhı bulunması şartiyle, iş 
kazaları ve meslek hastalıkları sigortasiyle saglanan yardımlar dışındaki yardımlar; 

c-Bahis konusu anlaşmaların taraflarından herhangi birinin ülkeziminden 
(kelime Dstr.da böyle yazılma/ctadır.}, veya tahmini gebelik tarihinden veya işsizHAin 
başl.pıaı tarihten evvel diAer Akit Taraf ülkesinde kanuni ikametgAhı bulunmuş 
olmak şartiyle, hastalık, analık ve işsizlik yardınlanndan; 

d-DiAer Akit Taraf ülkesinde 6 ay ikamet etmiş olmak şartiyle, iş kazası ve 
meslek hastalıgı sigortasından gayrı primsiz bir sigorta rejimi ile saglanan yardımlar. 

2-Akit Taraflardan herhangi birine ait mevzuatın, bu Akit Tarafın kendi ülkesi 
dışmda doArouş olan vatandaşlarının haklarını takyit etmiş olması halinde, diAer 
herhangi bir Akit Tarafın ülkesinde doAmuş olup, o Akit Tarafın vatandaşı olan bir 
kimse, ilk sözü edilen Akit Tarafın vatandaşı olan bir kimse, ilk sözü edilen Akit 
Tarafın kendi ülkesinde doArouş vatandaşları gibi muamele görür. 

3-Akit Taraflardan herhangi birinin mevzuatına göre, çocukların yardıma 
mOstabak olup olmadıklarını tespit ederken milliyetleri bakımından bir fark 
gözetilmiş olması halinde, diger Akit Taraflardan herhangi birinin vatandaşı olan bir 
çocuk, bu Akit Tarafın vatandaşı imiş gibi muamele görür. 

Madde3 
ı -Birinci maddede bahsi geçen mevzuatla ilgili olarak iki veya daha fazla Akit 

Taraf arasmda yapılmış veya yapılabilecek olan her anlaşma, 9 uncu madde 
hükümleri mahfuz kalmak ' şartiyle, diler Akit Taraflardan herhangi birinin 
vatandaşma, Anlaşmayı yapan taraflardan birinin vatandaşı imiş gibi ve bahis konusu 
mevzuatla ilgili olarak aşaAıdaki hususlan derpiş ettiAi nispette, tatbik olunur: 

a-B ir kimsenin hangi mevzuata göre sigorta edilmesi gerektilinin tespiti; 
b-Müktesep haktarla iktisap edilmekte olan hakların mahfuz tutulması ve 

hususiyle, yardıma müstahak olup olmadıAını tayin ve yapılacak yardımın miktarını 
tespit etmek maksadiyle sigortaldık müddetleriyle muadil müddetlerin birleştirilmesi 

c-Bahis konusu anlaşmaların taraflarından herhangi birinin ülkesinde ikamet 
eden kimselere yardım yapılması; 

d-MezkQr Anlaşmanın bu paragrafta sözO edilen hükümlerine müteferri 
hususların ve bu hükümlerin tatbikatma mütedair tedbirlerin derpiş edilmesi. 

2-Bu maddenin I inci paragrafı hükümleri, ilgili vatandaş, mevzuatına göre 
yardım talebinde bulundugu Akit Tarafın ülkesinde 6 ay ikamet etmiş olmadıkça, 
sözü edilen anlaşmanın primsiz bir rejime göre saglanan yardımtarla ilgili herhangi 
bir hükmü, hakkında uygulanmaz. 



Madde4 
İlgili iki veya çok taraflı anlaşmalar hOkOmleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu 

Anlaşmanın aktinden evvel yapılmamış veya talik edilmiş olan yardımlar, bu kabil 
yardımlarm yapılması için vaki olan taleple ilgili bulunan bUtUn Akit Taraflar için 
işbu Anlaşmanın yOrüriUAe girdili tarihten itibaren yenidea sallanır. Şu kadarki, bu 
yardımiara ait talebin sözll edilen tarihten itibaren bir yıl içinde veya mevzuatına 
göre yardım talebinde bulunan Akit Tarafın tespit edeceli daha uzun bir süre 
zarfmda yapılmış olması gerekir. Talep, müddeti içinde yapılmadılı takdirde, 
yardım, talep edildili tarihten veya ilgili Aldt Tarafın tespit edebileeeli daha erken 
bir tarihten itibaren yapılır. 

Madde S 
Bu anlaşmanın hükümleri, hak sahibi için daha mOsait olan milli mevzuat, 

milletlerarası sözleşmeler veya iki taraflı veyahut çok taraflı anlaşmalar hükümlerini 
tahdit etmez. 

Madde6 
Bu Anlaşma, milli mevzuatın, sigortalı kimseler ile diger ilgili ·şahıs 

kategorilerinin sosyal güvenlilin idaresine iştiraklerine müteallik bulunan 
hükümlerine mnessir olmaz. 

Madde7 
1 -Bu Anlaşmanın imzalandılı tarihte her Akit Taraf ülkesinin herhangi bir 

kısmında yUrUrlUkte bulunan ve 1 inci maddenin tatbik sahasına giren sosyal 
güvenlik rejimleri bu Anlaşmanın I numaralı ekinde gösterilmiştir. 

2-Her Akit Taraf, kendisine ait olup I numaralı eke henUz ithal edilmemiş 
bulunan her yeni mevzuatı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Bu bildirme, 
her Akit tarafından, yeni mevzuatın yayınlandılı tarihten itibaren Uç ay içinde, yeni 
mevzuat bu Anlaşmanın Akit Tarafça tasdik edUdili tarihten evvel yaymlanmışsa, 
tasdik tarihinde yapılır. 

Madde8 
I -Akit Taraflarca yapılmış olup bu Anlaşmanın imzalandılı tarihte yUrUriUkte 

bulunan ve 3 üncü maddenin uygulama sahasına giren, iki veya çok taraflı 
anlaşmalar bu Anlaşmanın II numaralı Ekinde gösterilmiştir. 

2-Her Akit Taraf, 3 üncü maddenin uygulama sahasına giren her yeni anlaşmayı 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Bu bildirme, yeni anlaşmanın yürUrlUAe 
girdiAi tarihten itibaren Uç ay içinde veya yeni aniaşına bu Anlaşmanın tasdikinden 
evel yUrüriUAe girmişse, tasdik teribinde yapılır. 

Madde9 
ı -İmza tarihinde dermeyan edilen ihtirazi kayıtlar bu Anlaşmanın III numaralı 

ekinde gösterilmiştir. 
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2-Herhangi bir Akit Taraf, 7 nci veya 8 inci maddelere göre gerekli bildirmeyi 
yaparken, bu Anlaşmanın, bildiride bahis konusu edilen mevzuata veya anlaşmaya 
tatbiki bakımından, bir ihtirazt kayıt denneyan edebilir. Bu iht~ kayıtlar, yeni 
mevzuat veya anlaşmanın ytıı1lr1Uie girdili tarihten itibaren hUkUm ifade eder. 

3-Her bir Akit Taraf, denneyan ettili herhangi bir ilitirazi kaydı, bu hususta 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceli bir bildiri ile kısmen veya tamamen 
kaldırabilir. Bu bildiri, alındılı tarihi takibeden ayın birinci gününde muteber olur ve 
bu Anlaşma ona göre uygulanır. 

Madde 10 
I-Yukarıki maddelerde sözU edilen ekler, işbu Anlaşmanın aynlmaz bir 

parçasını teşkil eder. 

Madde ll 
I-Bu Anlaşmanın tatbik usulleri, gereken hallerde, Akit Tarafların yetkili 

merciieri arasmda yapılacak uzlaşmalarla tespit edilir. 
2-llgili Akit Tarafların yetkili mercileri, bu Anlaşmanın tefsir veya tatbiki ile 

ilgili ihtiliflan müzakere yoluyla halletmeye çalışırlar. 
3-Bu tUrlU bir ihtillf Uç aylık bir devre içinde m Uzakere yoluyla halledilemedili 

takdirde, ihtilAf, kuruluşunda ve çalışma usullerinde ilgili Akit Taraflarm mutabık 
kalacaklan bir hakem heyetine tevdi olunur, Ikinci Uç aylık devre içinde de 
mutabakata vanlamadılı takdirde, ihtillf, ilgili Akit Taraflardan birinin talebi 
üzerine, Lihey Adalet Oivanı Başkanı tarafından seçilecek bir hakerne tevdi edilir. 
Başkan ihtiiAfı çıkaran taratlardan birinin vatandaşı ise, bu vazife, ihtilAf halindeki 
taraflardan birinin vatandaşı olmayan ikinci başkana veya kıdem sırasma göre ondan 
sonra gelen hAkime tevdi olunur. 

4-thtilAfm halli kendisjne tevdi edilen hakem heyetinin veya hakemin alacalı 
karar bu Anlaşmanın esaslarına ve ruhuna uygun olarak verilir. Bu karar nihai olup 
taraflan ballar. 

Madde ll 
Akit Taraflardan herhangi birinin bu Anlaşmayı feshetmesi halinde: 
a-Anlaşma hükümlerine uygun olarak bir kimse tarafından iktisap edilmiş olan 

bütün haklar mahfuz tutulur. Hususiyle, anlaşma hükümlerine göre, bir Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet etmekte iken diler taraf mevzuatına göre bir yardım alma hakkını 
iktisap etmiş ise bu yardımdan faydalanmala devam eder. 

b-Fesih tarihinden henUz tamamı iktisap edilmemiş olan hakların ne suretle 
kullanılacaaına dair ilgili taraflar arasında yapılan mUtemmim anlaşmalarda derpiş 
edilebilecek şartlar mahfuz kalmak kaydiyle, fesih kararının yUrürlUie girdili 
tarihten evvel ikmal edilmiş bulunan sigortaldık müddetleri ile muadil müddetler 
hakkında bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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Madde 13 
I-Bu Anlaşma Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açık bulundurulur. Anlaşma 

tasdik edilir ve tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 
2-Bu Anlaşma ikinci tasdik belgesinin tevdi edUdili tarihi takibeden aym ilk 

gUnü ytırürlüle girer. 
3-Bu Anlaşma, sonradan tasdik eden mUmzi Devletler için, tasdik belgesinin 

tevdi edildili tarihi takibeden aym ilk günü yUrürlUie girer. 

Madde 14 
ı-Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyine Üye olmayan 

herhangi bir Devleti bu Anlaşmaya itihak etmeye davet edebilir. 
2·İltihak muamelesi, tevdi tarihini takibeden ayın ilk günü yUrürlUie giren 

iltihak belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile tekemmUl eder. 
3-Bu madde hükümlerine uygun olarak tevdi edilen iltihak belgesine ilgili 

Devlet HükUmetinin iltihak tarihinde bu Anlaşmanın mUmzisi bulunması halinde bu 
Anlaşmanın I ve II numaralı Eklerinde yer almış olması icabedecek olan maiOmatı 
ihtiva eden bir bildiri eklenir. 

4-Bu maddenin 3 üncü paragrafı geretince verilecek bilgi, bu Anlaşmanın 
tatbikatı bakımından, ilgili Devlet HükUmetinin ittihak tarihinde bu Anlaşmanın 
mumzisi bulunması halinde bu malOmatın kaydedilmiş olması gerekecek olan Ekin 
bir parçası kabul edilir. 

Madde 15 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Konsey Üyeleri ile Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MOdUrüne: 
i-Bu anlaşmanın yürürlUie girdili tarih ile Anlaşmayı tasikeden bütün üyelerin 

isimleri, , 
ii- ı 4 üncü madde gerelince tevdi edilen ittihak belgeleri ile bu belgelere ekli 

olarak alman bildiriler, 
iii- ı 6 ncı madde geretince alınmış olan bildiri ile bu bildirinin yUnlrlUk tarihi, 
b-Akit Taraflar Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrilne: 
i-7 nci ve 8 inci maddeler geretince alınmış olan bildiriler, 
ii-9 uncu maddenin 2 nci paragrafı gerejince dermeyan edilen ilitirazi kayıtlar, 
iii-9 uncu maddenin 3 üncü paragrafı gerejince kaldmlan ihtirazt kayıtlar, 
hakkında bilgi verir. 

Madde 16 
İşbu Anlaşma, 13 üncü maddenin 2 nci paragrafı geretince yUrürlUge girdili 

tarihten itibaren iki sene için muteberdir. Bu iki senelik müddetin bitamından ve 
ondan sonra da her yılın nihayete ermesinden en az altı ay evvel Avrupa Konseyi 
Genei.Sekreterine bir bildiri göndermek suretiyle anlaşmayı feshetmemiş olan Akit 
Taraflar için mUteakıp yıllarda da yUrürlUkte kah~. Bu kabil bir bildiri taalldk ettigi 
devrenin sonunda muteber olur. 
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HOktlmetleri tarafından usulü dairesinde yetkili kılınmış aşaAıda imzalan 
bulunan kimseler, yukandaki hususlan tasdik zımnında, bu Anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Bu Anlaşma Paris'te ı ı Aralık ı953 tarihinden İngilizce ve Fransızca olarak ve 
her iki metin aynı derecede muteber bulunmak tızere, tek nUsha halinde tanzim 
edilmiştir. Bu hUsha Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel 
Sekreter tarafından tasdikti birer örneti bUtun mUmzi Devletlere ve Millelerarası 
Çalışma Bürosu Genel MUdUrOne gönderilecektir. 

İhtiyarlık, Malaliyet ve OIOm Halleri Dlfında kalan Sosyal GUvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlatması 

EKI 

ANLAŞMANIN TATBIK SAHASINA GIREN SOSYAL GOVENLIK REJIMLERI 

BELÇIKA: 
İlgili Mevzuat : 
a-Çalışanların sosyal gOveniili (Mecburi hastalık ve maluliyet sigortası) 
b-İş kazalarından mUtevellik zararların tazmini; iş kazaları ödeneklerinin 

artınlm8.?ına ve gemi adamlannın iş kazalarından mUtevellik zararlarının tazminine 
mUtedair hUkUmler dahil 

c-Meslek hastalıklarının sebep oldulu zararların tazmini; meslek hastahtı 
sebebiyle aylık almakta olanlara munzam ödenek verilmesine mUtedair hUkUmler 
dahil. 

d-Çalışanların sosya gOveniili (İşsizlere yardım teşkiUltı). 
e-Ücret karşılıtı çalışanlarla işvereniere ve kendi hesabına çalışanlan mahsus 

aile yardımları. 
Yukanda yazılı bUtUn rejimler primli rejimlerdir. 

DANIMARKA: 
İlgili mevzuat : 
a-Hastalık sigortası (Hastalık, analık, ölüm) 
b-Kaza sigortası, 
c-İşsizlik sigortası, 
d-Muhtelif sallık yardımları, 
e-Aile yardımiarına mUteallik geçici mevzuat 
(d) ve (e) fıkralarmda yazılı rejimler primsiz, dilerieri primli rejimlerdir. 

FRANSA: 
İlgili mevzuat : 
a-sosyal GUvenlik Teşkilatı, 
b-Tarımdan gayri mesleklerde çalışan sigartahlar hakkında uygulanan sosyal 

sigortalar rejimi tanzim eden genel hUkUmler. 



c-tarım işlerinde ücret karşılıgı çalışanlarla bunlar gibi muameler gören kimseler 
hakkında uygulanan sosyal sigorta hükümleri. 

d-Aile yardımları. 
e-İş kazalariyle meslek hastalıklarının önlenmesi ve tazmini. 
f-özel sosyal güvenlik rejimleri. 
g-İşsizlik yardımları. 
(g) fıkrası hariç, yukanda yazılı bUtUn rejimler primli rejimlerdir. 

FEDERAL ALMANYA CUMHURIYETI: 
İlgili mevzuat : 
a-Hastalık sigortası (Hastalık, analık, ölüm) 
b-İş kataları ve meslek hastalıkları sigortası (Mahkftmların iş kazalarının tazmini 

dahil). 
c-İşsizlik sigortası ve işsiziere sosyal yardım. 
İşsizlere sosyal yardım rejimi hariç, yukanda yazılı bütün rejimler primlidir. 

YUNANISTAN: ...... . 
IZLANDA: ...... . 
IRLANDA: ...... . 
/TALYA: 

İlgili mevzuat : 
a-Mecburi hastalık sigortası 
b-Vererne karşı mecburi sigorta 
c-İş kazalarm ve meslek hastalıklarına karşı mecburi sigortadan korunması 

(iktisadi yardımlar, gebelik ve doaum hallerinde yapılır) 
e-İşsizlik yardımları. 
f-Muayyen çalışanlar zümrelerine mahsus özel mecburi sigorta rejimleri. 
g-Aile yardımları. 
(e) Fıkrasında yazılı rejim kısmen primli, kısmen de primsiz rejimdir. Diger 

rejimler primlidir. 

LOKSEMBURG: 

HOLLANDA: 
İlgili mevzuat : 
Hastalık sigortası (Nakdi ve ayni yardımlar, analık). 
b-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası; sigortadan baglanan aylıkların 

arttınlmasına müteallik hükümler dahil. 
c-Aile yardımlan (Ücret karşılıgı çalışanlar, sigortadan aylık almakta olanlar ve 

kendi hesabına çalışanlar). 
d-İşsizlik sigortası ve işsiziere sosyal yardım. 
e-maden işçilerinin hastalık sigortası (Nakdi ve ayn"İ yardımlar, analık). 
f-Maden işçilerinin aile yardımları. 
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Kendi hesabına çalışanlarla sigortadan aylık almakta olanlara verilen aile 
yardımlan ve işsiziere yapılan sosyal yardımlar hariç, yukanda yazılı rejimierin hepsi 
primli rejimlerdir. 

NORVEÇ: 

SAR: 

!SVEÇ: 
Ilgili mevzuat : 
a-Hastalık sigortası, 
b-İş kazalan ve meslek hastalıklan sigortası 
c-İşsizlik sigortası ve işsiziere sosyal yardım. 
d-Müşterek aile yardımları. 
e-Analık hallerinde yapılan nakdi yardımlar 
f-Muhtelif sallık yardılan. 
(a) ve (b) fıkrasında yazılı rejimler ( c ) fıkrasında zikredilen işsizlik sigortası 

rejimi (e) fıkrasında belirtilen rejimler kısmen prim li ve kısmen primsiz ( c ) 
fıkİ'asında yazılı işsizlik yardımı ile (d) ve (t) fıkrasında yazılı rejimler 
primsizdir. 

TORKIYE: 
Ilgili mevzuat : 
a-Hastalık ve analık sigortası 
b-İş kazalan ile meslek hastalıkları ve analık sigortası. 
c-Muayyen çalışanlar zümreleri için özel rejimler. 
d-Mecburi sosyal sigortaya dahil olmayann işçilerin iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının tazminine mütedair işverenlerin hukuki mesuliyetine dayanan 
rejimler. 

(d)-BütUn bu rejimler primlidir. 

INGILTERE: 
Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ve Man Adasında uygulanan mevzuat: 
a-İşsizlik, hastalık, ölüm ve analık sigortaları. 
b-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası 
c-Aile yardımları. 
d-Milli satlık hizmetleri. 
e-İş kazaları ve meslek hastalıklarının tazmini hakkındaki eski rejimler 

(yürürlükte bulundukları müddetçe) 
(a) ve (b) fıkralarında yazılı rejimler primli ( c ) ve (d) fıkralannda zikredilen 

rejimler ise primsiz rejimlerdir. 



lhtiyarlık, Maluliyet ve Otam Halleri Dqında KJalan Sosyal Gllvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlatmtm 

EKli 
Anlaşmanın tatbik sahasına giren iki veya çok taraflı anlaşmalar 

BELÇİKA: ....... 
DANİMARKA : ...... . 
FRANSA: 
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ : ..... . 
İZLANDA: ....... . 
İRLANDA: ....... . 
İTALYA: ...... . 
LÜKSEMBURG : ..... . 
HOLLANDA: ..... . 
NORVEÇ: ...... . 

SAAR: ...... . 
İSVEÇ: ...... . 
BİRLEŞİK KRALLIK : ....... 

lhtiyarhk, Malaliyet ve Öl8m Halleri Dışında Kslan Sosyal Gllvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlaşması 

EKili 

AKİT TARAFLAR CA DERMEYAN OLUNAN İHTİRAZİ KAYITLAR 
ı -Danimarka Htıktlmeti ....... .. 
2-Fransa Htıktlmeti ........ . 
3-İzlanda HükUmeti ........ . 
4-LUksemburg Hükümeti ........ . 
5-Norveç Htıktımeti ........ . 
6-lsveç Htıktlmeti ........ . 
7-Birleşik Krallık Hükümeti ......... 

İhtiyarhk, Malaliyet ve Öl8m Halleri Dışında Kalan Sosyal GUvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlaşması 

Ek Protokol 

Işbu Pratakolü imza eden Avrupa Konseyi Oyesi HükUmetler : 
ı ı Aralık ı953 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan İhtiyarlik Maluliyet ve 

Ölüm Halleri Dışmda Kalan Sosyal GUvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması 
Hükümlerini gözönünde bulundurarak (Aşalıdaki "Esas Anlaşma" diye ifade 
edilecektir;) 
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28 Temmuz ı 95 ı tarihinde Cenevre' de imzalanmış bulunan mültecilerin 
statUsüne mtıteallik Sözleşme (*) hUkOmlerini nazara alarak (Aşalıda "Sözleşme" 
diye ifade edilecektir;) 

Esas anlaşma htıkOmleriııin Sözleşmede tarif edilen mültecilere de tatbikini 
sallaycak tekilde şQmullendirilmesini arzu ederek; 

Aşatıdaki hususlarda mutabakata vannışlardır: 

~ddel 
Bu Protokolun tatbikatında "Mülteci tabiri, Sözleşmenin birinci maddesinde 

buna verilen manayı ifade eder. Şu kadar ki, her Akit Taraf, işbu Protokol geretince 
tızerine aldıJı mükellefiyetler bakımından, Sözleşmenin birinci maddesinin (B) 
paragrafından yazılı manalardan hangisini kabul ettiJini, Sözleşmeyi imza veya 
tasdik sırasmda belirtmemiş ise, bu hususu, Protokol imza, tasdik veya Protokola 
iltibak sırasmda yapacaaı bir beyaııla belirtilir. 

Maddel 
Esas anlaşma hükümleri Akit Taratıann vatandaşlaıı hakkında hangi şartlarla 

tatbik ediliyorsa mOiteciler hakkında da aynı şartlarta uygulanır. Şu kadarki, Esas 
Anlaşmanın 3 üncO maddesi hükümleri mülteciler hakkında, ancak adı geçen 
m~e zikredilen anlaşmalann Akit Taraflannın bu Protokolü tasdik veya 
Protokola iltihak etmeleri hallerinde tatbik olunur. 

Madde3 
1 -Bu Protokol, Esas Anlaşmayı imza etmiş olan Avrupa Konseyi Üyelerinin 

imzasma açık bulundunılur. Protokol tasdik de edilir. 
2-Esas Anlaşmaya iltihak etmiş olan her Devlet bu Protokolada ittihak edebilir. 
3-Bu Protokol, ikinci tasdik belgesinin tevdii tarihini takip eden ayın ilk günün 

yürOrlüAe girer. 
4-Bu Protokol, onu sonradan tasdik eden her mümzi Devlet veya ona iltihak 

eden bir Devlet için, tasdik veya ittihak belgesinin tevdii tarihini takip eden ayın ilk 
günü yürOrltıte girer. 

5-Bu Protokolun tasdik ve iltihak belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
tevdi edilir ve Genel Sekreter de tasdik veya iltihak edenlerin isimlerini Avrupa 
Konseyinin bütün üyelerine, iltihak eden Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel MUdUrOne bildirir. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşalıda imzaları bulunan kimseler, yukarıki 
hususları tasdik zımnında, bu Protokolu imzalamışlardır. 

Bu Protoko Paris'te ı ı Aralık 1953 tarihinde Ingilizce ve Fransızca olarak ve 
her iki metin aynı derecede metuber bulunmak üzere, tek nUsha halinde tanzim 
edilmiştir. Bu nUsha Avrupa konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel 
Sekreter tarafından tasdildi bir Omeli bütün mümzi Devletlere ve Milletlerarası 
Çalışma Bllrosu Genel MüdQrUne gönderilecektir. 

(*) iırz. : İliMil Hd/m C -I sırı ( J2 ı) 
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İbtiyarlık, Malaliyet ve Öl8m Hallerine M8teallik Sosyal GtlvenHk Rejimleri 
Avrupa Ara Aala,ması 

Bu anlaşmayı imza eden Avrupa Konseyi Üyesi HOktlaıetler: 
Avrupa Konseyinin gayesinin, bilhassa sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak 

maksadiyle üyeleri arasmda daha sıkı bir biriilin gerçekleştirilmesi oldutunu 
gözönünde bulundurarak; 

Bu Anlaşmanm Akit Taraflardan herhangi birinin vatandaşlarının diler herlıangi 
bir Akit Tarafın ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm yardunları ile ilgili mevzuat 
bakımından, o taraf vatandaşiariyle eşit muameleye tabi tutulmaları gerektiAi 
prensibini- ki bu prensip Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Sözleşmeleriyle tasvip 
edilmiştir- teyit ederek; 

Herhangi bir Akit Taraf vatandaşlarının, di&er herhangi iki veya daha fazla Akit 
Taraf arasmda ihtiyarlık, maluliyet ve öltım yardımları mevzuunda yapılan 
anlaşmalardan faydalanmalan gerektili prensibini de teyit ederek; 

tki taraflı anlaşmalar şebekesi esasına dayanan bir genel sözleşme yapılmcaya 
kadar bu prensiplerin, bir ara anlaşması yapılması suretiyle tatbik mevkiine 
konulmasını arzu ederek; 

Aşalıda belirtilen hususlarda mutabakata vannışlardır: 

Madde 1 
1-Bu Anlaşma, Akit Taraflar ülkelerinin herhangi bir kısmında imza tarihinde 

yUrUriUkte bulunan veya bilibare yUrUriUie girebilecek olan aşalıda yazılı 
yardımlarla ilgili bUtUn sosyal gUvenlik mevzuatı hakkında uygulanır: 

a-İhtiyarlık yardımları; 
b-İşkazası ve meslek hastalıiJ ile ilgili mevzuat gerelince sallanan yardımlar 

dışındaki maluliyet yardımları; 
c-İşkazası ve meslek hastaııaı ile ilgili mevzuat gerelince verilen cenaze 

paralan ve saatanan yardımlar dışındaki öltım yardımları. 
2-Bu Anlaşma gerek primli ve gerek primsiz yardımlar sallayan sigorta kollan 

hakkında uygulanır. Sosyal yardım, Devlet memurlan için ilidas olunan hususi 
rejimden ve harpten veya yabancı işgalinden zarar görenlere sa&lanan yardımlar 
hakkında tatbik edilmez. 

3-Bu Anlaşmanın tatbikatmda "Yardım" tabirine yardımlardaki artış ve yadımla 
birlikte tediye edilen munzam ödemeler de dahildir. 

4-Bir Akit Tarafın "Vatandaşlar'' ı ve "0lke" si tabirleri, bUtUn diter Akit 
Taratlara teblil edilmek tızere, bu Akit Tarafın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
göndereceti bildiride tayinedilecek minayı ifade eder. 

Madde2 
I -9 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Akit Taraflardan herhangi 

birinin vatandaşı diter Akit Taraflardan herhangi birinin mevzuatına göre yapılan 
yardımlardan, o tarafın vatandaşı imiş gibi, aynı şarttarla faydalanma hakkını haizdir. 
Şu kadarki: 
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a-Primli veya primsiz bir rejime göre sallanan maluliyet yardımdan 
faydalanabilmesi için maluliyetine sebep olan hastahta ait lik hekim raporu tanzim 
edilmeden evvel kanuni ikametgAhının diter Akit Tarafın ülk~sinde bulunmuş 
olması, 

b-Primsiz bir rejime göre sallanan yardımlardan faydalanabilmesi için, 20 
yaşını doldurduktan sonra o ülkede ikaınet ettili sOreler toplamının 1 O seneden az 
olmaması yardım talebinde buhmdup tarihe hemen tekaddUm eden zaman zarfında 
fasılasız olarak en az beş sene müddetle o ülkede ikarnet etmiş bulunması ve ikamet 
etmele devarn etmiş olması, 

c-Primli bir rejime göre sallanan yardımlardan faydalanabilmesi için de Akit 
Taraflardan herhangi birinin ülkesinde ikarnet etmekte olması, 

şarttır. 

2-Akit Taraflardan herhangi birine ait mevzuatın, bu Akit Tarafın kendi ülkesi 
dışmda dotmuş olan vatandaşlarının haklarını tayit etmiş olması halinde, diler 
herhangi bir Akit Tarafın ülkesinde dolmuş olup Akit Tarafın vatandaşı olan bir 
kimse, ilk sözü edilen Akit Tarafın kendi ülkesinde dolmuş vatandaşları gibi 
muamele görOr. 

Madde3 
ı-1 inci maddede bahsi geçen mevzuatla ilgili olarak iki veya daha fazla Akit 

Taraf arasmda yapılmış veya yapılabilecek olan her anlaşma, 9 uncu madde 
hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, diter ikit Taraflardan herhangi birinin 
vatandaşma, anlaşmayı yapan taraflardan birinin vatandaşı imiş gibi ve bahis konusu 
mevzuatla ilgili olarak aşalıdaki hususları derpiş ettili nispette tatbik olunur. 

a-Bir kimsenin hangi mevzuata göre sigorta edilmesi gerektilinin tespiti, 
b-Müktesep haktarla iktisap edilmekte olan hakların mahfuz tutuulması ve 

hususiyle, yardıma müstahak olup olmadıAını tayin ve yapılacak yardımın miktarını 
tespit etmek maksadiyle sigortaldık müddetleriyle muadil müddetlerin birleştirilmesi; 

c-Bahis konosu anlaşmaların taraflanndan herhangi birinin ülkesinde ikamet 
eden kimselere yardım yapılması; 

d-Mezkllr anlaşmalarm bu paragrafta sözü edilen hükümlerine müteferri 
hususlarm ve bu hükümlerin tatbikatma mütedair tedbirlerin derpiş edilmesi. 

2-Bu maddenin ı inci paragrafı hükümleri, sözü edilen anlaşmaların, primsiz 
bir rejime göre sallanan yardımlarla ilgili herhangi bir hükmü hakkında tatbik 
olunmaz. Şu kadar ki, mevzuatına göre yardım talebinde bulundulu Akit Tarafın 
ülkesinde, 20 yaşını dotdurduktan sonra, ceman en az ı S sene ikamet etmiş olan ve o 
ülkede, yardım talebinde bulundulu tarihe hemen tekacidüm eden zaman zarfmda 
fasılasız olarak en az S sene mQddetle ikamet etmiş bulunan ilgili vatandaş hakkında 
tatbik olunur. 

Madde4 
ligili iki veya çok taraflı anlaşmalar hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu 

Anlaşmanın Aletinden evvel yapılmamış veya talik edilmiş olan yardımlar, bu kabil 
yardımların yapılması · için vaki olan talep le ilgili bütün Akit Taraflar için işbu 
Anlaşmanın yQrQrlüle girdili tarihten itibaren yeniden sallanır. Şu kadar ki bu 
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yardırnlara ait talebin sözü edilen tarihten itibaren bir yıl içinde veya mevzuatına 
göre yardım talebinde bulunulan Akit Tarafın tespit edeceti daha uzun bir süre 
zarfmda yapılmış olması gerekir. Talep, müddeti içinde yapılmadılı takdirde, 
yardım, talep edildiAi tarihten veya ilgili Akit Tarafın tespit edebileeeti daha erken 
bir tarihten itibaren yapılır. 

Madde S 
Bu Anlaşma htlktlmleri, hak sahibi için daha müsait olan milli mevzuat, 

milletlerarası sözleşmeler veya iki taraflı veyahut çok taraflı anlaşmalar hükümlerini 
tahdit etmez. 

Madde6 
Bu Anlaşma, milli mevzuatm, sigortalı kimseler ile diger ilgili şahıs 

kategorilerinin sosyal güvenlilin idaresine iştiraklerine müteallik bulunan 
hükümlerine müessir olmaz. 

Madde7 
ı -Bu Anlaşmanın imzalandılı tarihte her Akit Taraf ülkesinin herhangi bir 

kısmında ytırQrlükte bulunan ve ı inci maddenin tatbik sahasına giren sosyal 
güvenlik rejimleri bu Anlaşmanın ı numaralı ekinde gösterilmiştir. 

2-Her Akit Taraf, kendisine ait olup I numaralı eke henüz ithal edilmemiş 
bulunan her yeni mevzuatı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. bu bildinne, 
her Akit Tarafından, yeni mevzuatm yayınlandılı tarihte itibaren üç ay içinde, yeni 
mevzuat bu Anlaşmanın Akit Tarafça tasdik edildigi tarihten evvel yaymlanmışsa, 
tasdik tarihinde yapılır. 

Madde S 
ı -Bu Anlaşmanm imzalandılı tarihte yQrQrlOkte bulunan ve 3 üncü maddenin 

uygulama salıasma giren, Akit Taraflarca yapılmış iki veya çok taraflı anlaşmalar bu 
Anlaşmanın II numaralı ekinde gösterilmiştir. 

2-Her Akit Taraf, 3 üncü maddenin uygulama sahasına giren her yeni anlaşmayı 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Bu bildirme, yeni anlaşmanın yUrUrlüJe 
girdigi tarihten itibaren üç ay içinde veya yeni anlaşma bu Anlaşmanın tasdikinden 
evvel yürürlüge girmişse, tasdik tarihinde yapılır. 

Madde9 
I-İmza tarihinde dermeyan edilen İlıtirazi kayıtlar bu Anlaşmanın III numaralı 

ekinde gösterilmiştir. 
2-Herhangi bir Akit Taraf, 7 nci veya 8 inci maddelere göre gerekli bildinneyi 

yaparken, bu Anlaşmanın, bildiride bahis konusu edilen mevzuata veya anlaşmaya 
tatbiki bakımından, bir ihtirazi kayıt dermeyan edebilir. Bu ihtirazi kayıtlar, yeni 
mevzuat veya anlaşmanın yürüriUAe girdigi tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

3-Her bir Akit Taraf, dermeyan ettigi herhangi bir ilitirazi kaydı, bu hususta 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceAi bir bildiri ile kısmen veya tamamen 
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kaldırabilir. Bu bildiri, alındılı tarihi takip eden ayın birinci gQntınde muteber olur 
ve bu Anlaşma ona göre uygulanır. 

Madde 10 
Yukanka maddelerde sOzQ edilen ekler, işbu Anlaşmanın aynlmaz bir parçasını 

teşkil eder. 

Madde ll 
ı -Bu Anlaşmanın tatbik usulleri, gereken hallerde, Akit Tarafların yetkili 

merciieri arasmda yapılacak uzlaşmalarla tespit edilir. 
2-İlgili Akit Tarafların yetkili mercileri, bu Anlaşmanın tefsir veya tatbiki ile 

ilgili ihtillfları milzakere yoluyla halletmeye çalışırlar. 
3-Bu tOrlü bir ihtiıtf üç aylık bir devre içinde m Uzakere ,roluyla halledilemedili 

takdirde, ihtilif, kuruluşunda ve çalışma usullerinde ilgili Aldt Tarafların mutabık 
kalacakları bir hakem heyetine tevdi olunur, tkinci üç aylık devre içinde de 
mutabakata vanlamadılı takdirde, ihtillf, ilgili Akit Taraflardan birinin talebi 
Uzerine, LAhey Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecek bir hakerne tevdi edilir. 
Başkan ihtillfı çıkann taraflardan birinin vatandaşı ise, bu vazife, ihtillf halindeki 
taraflardan birinin vatandaşı olmayan ikinci başkana veya kıdem si1'8Sına göre ondan 
sonra gelen hAkime tevdi olunur. 

4-İhtiWin halli kendisine tevdi edilen hakem heyetinin veya hakemin alacalı 
karar bu Anlaşmanın esaslarına ve ruhuna uygun olarak verilir. Bu karar nihai olup 
tarafları ballar. 

Madde 12 
Akit Taratlardan herhangi birinin bu Anlaşmayı feshetmesi halinde: 
a-Anlaşma htıkOmlerine uygun olarak bir kimse tarafından iktisap edilmiş olan 

bütOn haklar mahfuz tutulur. Hususiyle, anlaşma hOkOmlerine göre, bir Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet etmekte iken diAer taraf mevzuatına göre bir yardım alma hakkını 
iktisap etmiş ise bu yardımdan faydalanmala devam eder. 

b-Fesih tarihinden henüz tamamı iktisap edilmemiş olan hakların ne suretle 
kullanılacatma dair ilgili taraflar arasmda yapılan mütemmim anlaşmalarda derpiş 
edilebilecek şartlar mahfuz kalmak kaydiyle, fesih kararının yürQriOie girdili 
tarihten evvel ikmal edilmiş bulunan sigortaldık mOddetleri ile muadil müddetler 
hakkında bu Anlaşma hükümlerinin uygulanmasma devam olunur. 

Madde 13 
I-Bu Anlaşma Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açık bulundunılur. Anlaşma 

tasdik edilir ve tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 
2-Bu Anlaşma ikinci tasdik belgesinin tevdi edUdili tarihi takibeden ayın ilk 

günü yürürlüAe girer. 
3-Bu Anlaşma, sonradan tasdik eden ınOmzi Devletler için, tasdik belgesinin 

tevdi edildili tarihi takibeden ayın ilk günü yürüriOAe girer. 
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Madde 14 
I-Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyine Üye olmayan 

herhangi bir Devleti bu Anlaşmaya itihak etmeye davet edebilir. 
2-İltihak muamelesi, tevdi tarihini takibeden ayın ilk günü yürtlriUge giren 

iltihak belgesinin Avnıpa Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile tekemmül eder. 
3-Bu madde hükümlerine uygun olarak tevdi edilen iltihak belgesine ilgili 

Devlet HUkümetinin ittihak tarihinde bu Anlaşmanın mümzisi bulunması halinde bu 
Anlaşmanın I ve II numaralı Eklerinde yer almış olması icabedecek olan maltlmatı 
ihtiva eden bir bildiri eklenir. 

4-Bu maddenin 3 üncü paragrafı geregince verilecek bilgi, bu Anlaşmanın 
tatbikatı bakımından, ilgili Devlet Hükümetinin iltihak tarihinde bu Anlaşmanın 
mümzisi bulunması halinde bu malOmatın kaydedilmiş olması gerekecek olan Ekin 
bir parçası kabul edilir. 

Madde 15 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Konsey Üyeleri ile Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdQrüne: 
i-Bu anlaşmanın yUrürlUge girdigi tarih ile Anlaşmayı tasikeden bUtUn üyelerin 

isimleri, 
ii- ı 4 üncü madde geregince tevdi edilen ittihak belgeleri ile bu belgelere ekli 

olarak alman bildiriler, 
iii- ı 6 ncı madde geregince alınmış olan bildiri ile bu bildirinin yQrQrlük tarihi, 
b-Akit Tara~ Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdQrüne: 
i-7 nci ve 8 inci maddeler geregince alınmış olan bildiriler, 
ii-9 uncu maddenin 2 nci paragrafı gerejince dermeyan edilen ihtirazi kayıtlar, 
iii-9 uncu maddenin 3 üncü paragrafı gerelince kaldırılan ihtirazi kayıtlar, 

hakkında bilgi verir. 

Madde 16 
İşbu Anlaşma, ı 3 üncü maddenin 2 nci paragrafı geretince yürürlüle girdili 

tarihten itibaren iki sene için muteberdir. Bu iki senelik müddetin bitamından ve 
ondan sonra da her yılın nihayete ermesinden en az altı ay evvel Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bir bildiri göndermek suretiyle anlaşmayı feshetmemiş olan Akit 
Taraflar için mUteakıp yıllarda da yürürlükte kalır. Bu kabil bir bildiri taallQk ettigi 
devrenin sonunda muteber olur. 

HükUmetleri tarafından usulü dairesinde yetkili kılınmış aşalıda imzaları 
bulunan kimseler, yukandaki hususları tasdik zımnmda, bu Anlaşmayı 
imzalamışlardır. 

Bu Anlaşma Paris'te ı 1 Aralık 1953 tarihinden İngilizce ve Fransızca olarak ve 
her iki metin aynı derecede muteber bulunmak üzere, tek nüsha halinde tanzim 
edilmiştir. Bu hüsha Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel 
Sekreter tarafından tasdikli birer ömeji bütün mümzi Devletlere ve Millelerarası 
Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 
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İhtiyarllk, MaluUyet ve Otam Halleri MOteallik Sosyal GUvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlaşması 

EKI 
Aanlaşmanın tatbik sahasına giren sosyal güvenlik rejimleri 

BELÇIKA: 
İlgili Mevzuat : 
a-Bedenen çalışan işçilerle kendi hesabına çalışanların ihtiyarlık ve erken ölüm 

sigortası. 

b-Fikir işçileri ihtiyarlık ve erken ölüm sigortası. 
c-Maden işçileri ve bunlarla aynı muameleye tabi tutalan kimselerin maluliyet, 

ihtiyarlık ve ölüm sigortası. 
d-Işçilerin sosyal güveniili (Munzam ihtiyarlık ve ölüm ayhkları) 
e-Işçilerin sosyal gUvenli~i (Mecburi hastalık ve malüllük sigortası) 
f-sakatlar, malüller, doauştan malüllerle, s~ır ve dilsizler için hususi yardımlar 

(f) fıkrasında yazılı rejim primsiz, ötekiler primli rejimlerdir. 

DANIMARKA: 
ligili mevzuat : 
a-lhtiyarlık aylıkları. 
b-Maluliyet aylıkları, (Sosyal Yardım Kanununun 247-249 uncu fıkraları 

geregince verilen aylıklar dahil) 
c-Dul kadın ve erkeklerin çocukları ile yetimlere mahsus yardımlar( sosyal 

Yardım Kanununun XVI. BölUmü) 
Bu rejimler primsiz rejimlerdir. 

FRANSA: 
ligili mevzuat : 
a-Sosyal Güvenlik TeşkilAtı, 
b-Tarımdan gayri mesleklerde çalışan sigortahlar hakkında uygulanan sosyal 

sigortalar rejimine müteallik hükümler. 
c-Tarım işlerinde ücret karşıhgı çahşanlarla bunlar gibi m uarneler gören 

kimseler hakkında uygulanan sosyal sigortar hükümleri. 
d-Yaşlı işçilere mahsus yardımlar. 
e-Ücretli dışındaki kimselere mahsus ihtiyarlık yardımları. 
f-Özel sosyal güvenlik rejimleri. 
g-Özel yardırnlara müteallik mevzuat. 
h-Körlerle yüksek derecede m.alu işçilere mahsus tazminat yardımlan 
(a), (b), (c), (t) fıkralarında yazılı rejimler primli. 
(d), (g), (h) fıkralannda yazılı rejimler primsizdir. 
(e) fıkrasında bildirilen mevzuat, bir taraftan daimi bir prim li rejim, diger 

taraftan da, bu rejimin gerektirdigi prim ödeme şartlarını yerine getiremeyenler 
hakkında uygulanan geçeci bir primsiz rejim derpiş eder. 



FEDERAL ALMANYA CUMHURlYETI: 
İlgili mevzuat : 
a-İşçilere mahsus emeklilik sigortası., öıtlm) 
b-Himıetlilerle zanaatkirlara mabsu emeklilik sigortası. 
c-Maden işçileri emeklilik sigortası. 
Bütün bu rejimler primlidir. 

YUNANISTAN: ...... . 
IZLANDA: ...... . 
IRLANDA: ...... . 
/TALYA: 

İlgili mevzuat : 
a-Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm hallerine karşı mecburi genel sigorta rejimi. 
b-Muayyen işçi znmrelerine mahsu mecburi özel sigorta rejimleri. 
(e) Su rejimler priınlidir. 

LOKSEMBURG : ....... . 
HOLLANDA: 

İlgili mevzuat : 
a-Sigorta aylıklannın artınlmasın mütedair hükümler dahil olmak üzere, 

ihtiyarlık, maluliyet ve erken OlUm sigortası. 
b-Geçici ihtiyarlık yardımları. 
c-Maden işçileri emeklilik rejimi 
(b) fıkrasında yazılı rejim primsiz, ötekiler primlidir. 
e-maden işçilerinin hastalık sigortası (Nakdt ve aynAf yardımlar, analık). 
f-Maden işçilerinin aile yardımları. 
Kendi hesabına çalışanlarla sigortadan aylık almakta olanlara verilen aile 

yardımlan ve işsiziere yapılan sosyal yardımlar hariç, yukarıda yazılı rejimierin hepsi 
primli rejimlerdir. 

NORVEÇ : ...... . 
SAR: ...... . 
ISVEÇ: 

İlgili mevzuat : 
a-Millt emekli aylıkları. 
b-Dul kadınlar, maluller ... vesair çocuklarına mahsus yardımlar 
c-Çocuklu erke ve kadm dullara mahsus yardımlar 
Bütün bu rejimler primsizdir. 

TÜRKIYE: 
ligili mevzuat : 
a-İhtiyarlık sigortası. 
b-Muayyen çalışan zümreler mahsus özel rejimler. 
Bütün bu rejimler primlidir. 
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BIRLEŞIK KRALLIK: ..... 

İhtiyarlık, Malaliyet ve OlUm Halleri Daşanda Kalan Sosyal GUvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlaşmasa 

EKli 
Anlaşmanın tatbik sahasına giren iki veya çok taraflı anlaşmalar 

BELÇİKA: ....... 
DANİMARKA : ....... 
FRANSA: 
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ : ........ 
İZLANDA: ...... .. 
İRLANDA: ....... . 
İTALYA: ...... . 
LÜKSEMBURG : ...... 
HOLLANDA: 
NORVEÇ: ..... .. 
SAAR: ..... .. 
lSVEÇ: ..... .. 
BİRLEŞİK KRALLIK : ....... 

Maluliyet, İhtiyarlık ve Öltlm HaDerine Mtlteallik Sosyal Gtlvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Anlaşmasa 

EKili 
AKİT TARAFLARCA DERMEYAN OLUNAN İHTİRAZİ KAYITLAR 

I-Danimarka Hükümeti ........ . 
2-Lüksemburg Htlldlmeti ........ . 
3-Birleşik Krallık Htıkünıeti ........ . 

İbtiyarlık, Malaliyet ve OlUm Hallerine MUteallik Sosyal GUvenlik Rejimleri 
Avrupa Ara Aalaşmasana 

Ek Protokol 

Işbu Protokolü imza eden Avrupa Konseyi ()yesi Hükümetler : 
ll Aralık 1953 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan İhtiyarlik Maluliyet ve 

Ölüm Halleri Dışmda Kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması 
Hükümlerini göZÖnünde bulundurarak (Aşalıdaki "Esas Anlaşma" diye ifade 
edilecektir;) 

28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanmış bulunan mültecilerin 
statUsüne müteallik Sözleşme (*) hükümlerini nazara alarak (Aşalıda "Sözleşme" 
diye ifade edilecektir;) 

(*) lıhz.: iıısa HA&n c. ı - sırı (lı d 
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Esas anlaşma htıktlmlerinin Sözleşmede tarif edilen mUitecilere de tatbikini 
sallaycak şekilde şQmullendirilmesini arzu ederek; 

Aşagıdaki hususlarda mutabakata vannışlardır: 

Madde 1 
Bu Protokolun tatbikatında "Mülteci tabiri, Sözleşmenin birinci maddesinde 

buna verilen manayı ifade eder. Şu kadar ki, her Akit Taraf, işbu Protokol gerelince 
Uzerine aldılı mOkellefiyetler bakımından. Sözleşmenin birinci maddesinin (B) 
paragrafından yazılı manalardan hangisini kabul ettiAini, Sözleşmeyi imza veya 
tasdik sırasında belirtmemiş ise, bu hususu, Protokol imza, tasdik veya Protokola 
iltihak sırasında yapacagı bir beyanla belirtilir. 

Maddel 
Esas anlaşma hOkOmleri Akit Taraflarm vatandaşları hakkında hangi şarttarla 

tatbik ediliyorsa mülteciler hakkında da aynı şartlarta uygulanır. Şu kadarki, Esas 
Anlaşmanın 3 OncO maddesi hOkOmleri mülteciler hakkında, ancak adı geçen 
maddede zikredilen anlaşmalarm Akit Taraflarının bu ProtokolU tasdik veya 
Protokola iltihak etmeleri hallerinde tatbik olunur. 

Madde3 
I-Bu Protokol, Esas Anlaşmayı imza etmiş olan Avrupa Konseyi Üyelerinin 

imzasına açık bulundunılur. Protokol da tasdik de edilir. 
2-Esas Anlaşmaya ittihak etmiş olan her Devlet bu Protokola da iltihak edebilir. 
3-Bu Protokol, ikinci tasdik belgesinin tevdii tarihini takip eden ayın ilk gOnOn 

yürürltıje girer. 
4-Bu Protokol, onu sonradan tasdik eden her mumzi Devlet veya ona iltihak 

eden bir Devlet için, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihini takip eden ayın ilk 
gOnü yürürlüAe girer. 

S-Bu Protokolun tasdik ve ittihak belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
tevdi edilir ve Genel Sekreter de tasdik veya iltihak edenlerin isimlerini Avrupa 
Konseyinin bUtUn üyelerine, iltihak eden Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel MUdUrüne bildirir. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşagıda imzaları bulunan kimseler, yukarıki 
hususları tasdik zımnında, bu Protokolu imzalamışlardır. 

Bu Protokol Paris'te ı I Aralık 1953 tarihinc;le İngilizce ve Fransızca olarak ve 
her iki metin aynı derecede metuber bulunmak üzere, tek nUsha halinde tanzim 
edilmiştir. Bu nüsha Avrupa konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel 
Sekreter tarafından tasdikli bir ömegi bütün mumzi Devletlere ve Milletlerarası 
Çalışma Bürosu Genel MUdUrOne gönderilecektir. 

---------o---------
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"Etit delerde it için erkek ve kadan iKiler arasanda Oeret etitlili hakkanda ıoo sayıla 
Milletleraruı Çalitma Slzletmesi" nin onaylanmasının uyaun 

bulundutuna dair Kanun 
Kanun No : sıo 
Kabul Ta. : ıs Aralık ı966 
R.G : 22 Aralak ı966 8.12484 
Dstr. Trp. : S, C.6-ls.334 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının 19Sl yılında Cenevre'de yaptıaı 34 UncU Genel 

Konferansta kabul edilmiş olan "Eşit deAerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında Ocret 
eşitiili hakkında 100 sayılı Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde ytırtırlOie girer. 
Madde 3 • Bu kanunun hOkmOnO Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

"Eşit delerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında tıcret eşitilli hakkında 100 
sayılı Milletlerarası ÇaiJtma S6zleşmesi" nin onaylanmasının uygun 

bulunduluna dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : ı4 Nisan ı96" No: 618036 
R.G : ı3 Haziran ı967 8.ı2620 
Dstr. Trp. : S, C.6-2s.ı892 

13/12/1966 tarihli ve 810 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunanilişik 
""Eşit deAerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında Ocret eşitiili hakkında 100 sayılı 

Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 14/4/1967 tarahinde 
kararlaştırılmıştır. 

---------o---------
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"Eşit delerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında Oeret eşitiili hakkında 100 
sayılı Milletlerarası Çalişma Sözleşmesi" nin 19 Temmuz 1968 taribinden 

itibaren y8r8rl81e girmesinin uygun bulundutuna dair 
Bakanlar Kurulu Karan (*) 

Karar Ta. : 2 .Eyl81 1967 No: 6/8729 
R.G : 22 Eyl81 1967 8.12706 
Dstr. Trp.: 5, C.6-2 s.2507 

ı4/4/ı967 tarihli ve 6/8036 sayılı karamameye ektir. 
ı951 yılmda Cenevre'de toplanan 34 üncü Milletlerarası Çalışma Koferansmca 

kabul edilmiş olup 13/12/1966 tarih ve 810 sayılı kanunla onaylanması uygun 
bulunan "Eşit deAerde iş için erkek ve kadın işçiler arasmda ücret eşitiili hakkında 
100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin 19 Temmuz 1968 tarihinden 
itibaren yUrUrlüAe girmesi; ...... 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ı inci 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 2/9/1967 tarahinde kararlaştınlmıştır. 

Eşit deAerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında Oeret eşitiili hakkında 100 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (**) 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre' de toplantıya 
davet edilerek orada 6 Haziran ı 95 1 tarihinde otuzdördUncU toplantısını yapan 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden, eşit degerde iş için erkek ve 
kadın işçiler arasmda ücret eşitiili prensibi ile ilgili çeşitli teklifterin kabulUne 

Bu teklifterin bir mmetlerarası sözleşme şeklini almasına, karar verdikten sonra, 
Bin dokuzytlz ellibir Haziran ayının yinnidokuzuncu günü, eşit ücrete dair 1951 

adını taşıyacak olan aşaAıdaki sözleşmeyi kabul eder: 

(*) 810 Silyılı ICiıJWILı "ESU lt8mlt ıs 4111 mi Vt Wuı usder llrMU!h.imt qttl~ı fılljuuLı 100 Silyılı Mıllttltrtırıuı ÇAllŞIIIIl 
sizltŞifltSI" ou]fllaıs ve sizltsıııt IHtbtl KıııooıLı bırl*te Dstrllllllll ytıyuılllıoıtısfır. 

K4JIJUIIII 2 lld ırwldtsbıJt "BB KilliKilitli JIIJUHı fllrıJwult yiiriirfiiAt 81rttt8fııt' ~~~~ ~ Btflı1lmtWt sizlqıııeıılıı tlt 
Klllllıılll blrf*tt Jllyııı/llııJıAI ııeJnıl ı1t JIIJUHI tArflıbule yiiriirfiiAt 8lrrıltsl ~ır. 

Bllbıılllr Kımdı'lltlllllııwı ı Eyfil1967 Bflıı ve 6/8129 Silyılı Kllrıırllll, .. •••••• sizlqıııeııbı 19 TtlllllDIZ 1968 lllrıhıııdeıı 

ıtıiNıreıı Jirlirll{4e Blrrrwl'" brıı~Wlır. 
sır lllrırftıuı sizlqınnıbı KIIJıJUılıı bırlıkte ostrllllytıyııılmııs obwıyLt JilriirfiiAt 8frmesl, ~tr lllrırftıuı 811bııltır Kımdı'ııtll 

••••••• 2++ Silyılı KmiiiUI3 iııdl ıuı~Jesıııııı ı ıııtı JririiSIIIIIBôrt Jirflrll{4t 8frls Wf1tıııı urtırLısfırııııs obıwı, wd Dlllhdır. ? 

sizlqıne, AIIIIJIIS4'ııut 90 llllllıltsıııt 85re 810 Silyılı Klllllıılll udilııt "18"11 oLıra, ouyfıııııırllk, yiirflrll{4t ~o~ ıtıulır.? 

(**) Mdbı Dstr.'Jıı KlliiXıılll btrl!Xtt Jllyuı/ıwııı ıtıttbultr. 
MtUıı ostr:lill6/8036 Silyılı Kartırıtlllllt ıle de ytıyuıLuııtııştır. 
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Madde ı 
1 -Bu Sözleşme bakımından: 
a-"Ücret" deyimi, işçinin çalıştınlması nedeniyle ifveren tarafından kendisine 

nakdi veya ayni olarak doJrudaıı dolruya veya bilvasıta ödenen nonnal, kök veya 
asgari Ocret veya aylıkla, satlan~aı bUtOn diler menfaatleri içine alır; 

a-"Eşit, deAerde iş için erkek ve kadm işçiler arasmda Ocret eşitliAi" deyimi, 
cinsiyet esasına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tesbit edilmiş bulunan Ocret 
hadlerini ifade eder. 

Maddel 
I-Her Oye, Ocret hadlerinin tesbitiyle ilgili olarak yOrQrlOkte bulunan usullere 

uygun yollardan, eşit deAerde it için erkek ve kadm işçiler arasmda tıcret eşidili 
prensibini teşvik ve bu prensibin bUtOn işçilere uygulanmasını, sözO edilen usullerle 
teliti kabil oldUlu nispette temin edecektir. 

2-Bu prensip: 
a-Millt mevzuat 
b-Mevzuatla kunılmuş veya tanınmış herhangi bir Ocret tesbit dOzeni, 
c-tşverenlerle işçiler arasmda yapılan toplu sözleşmeler; veya 
d-Bu çeşitli usullerin birleştirilmesi yoluyla uygulanabilir. 

Madde3 
1 -Bu Sözleşme hOktlmlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak mahiyette oldulu 

hallerde, ihtiva ettikleri ameliyeler esas alınmak suretiyle, işlerin objektif bir şekilde 
deAerlendirilmesini teşvik için tedbirler almaeaktır. 

2-Bu deterlendinnede takip edilecek usuller, Ocret hadlerinin tesbitine yetkili 
makamlar tarafından veya tıcret hadlerinin toplu sözleşmelere göre tesbit edilmesi 
halinde, bu sözleşmelere taraf olanlarca kararlaştmlabilir. 

3~Bu şekilde objektif bir deAerlendirme neticesinde, yapılacak işlerde tesbit 
edilen faddara, cinsiyet gözetilmeksizin tekabUl eden, Ocret hadleri arasındaki farklar 
eşit deAerde iş için erkek ve kadın işçiler arasmda Ocret eşitiili prensibine aykın 
sayılamaz. 

Madde4 
Her Oye, işbu Sözleşme hOktımlerinin tatbik mevkiine konulması amaciyle ilgili 

işçi ve işveren teşekiOlleriyle uygun yollardan işbirlili yapacaktır. 

Madde S 
Bu Sözleşmenin resmi onay belgeleri Milletlererası Çalışma BOrosu Genel 

M OdUrOne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde6 
I-Bu Sözleşmede ancak onay belgeleri Genel MUdUr tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini baAlıyacaktır. 
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2-Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdtır tarafından tescil edildili 
tarihten itibaren oniki ay sonra ytlrürlüle girecektir. 

3-Daha sonra bu Sözleşme, onu onaylıyan her üye için onay belgesi tescil 
edildili tarihten oniki ay sonra ytlrürlüle girecektir. 

Madde7 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatUsünün 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası 

geretince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan 
beyanlar şu hususları bildirecektir. 

a-İlgili üyenin, sözleşme hükümlerinin hiç bir delişiklik yapılmadan 
uygulaoacatını taahhüt ettili ülkeler; 

b-Sözleşme hükümlerinin degişiklikler yapılarak uygulanacalını taahhüt ettili 
ülkeler ve bu deJitiklitin nelerden ibaret olduAu; 

c-Sözleşmenin uygulanamıyacagı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin 
uygulanamamasının sebepleri ; 

d-Haklarındaki kararını, vaziyetin daha etraflıca tetkikine kadar mahfuz tuttulu 
ülkeler; 

2-Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendieriade Sözü edilen taahhütler, 
onaylamanın aynlmaz kısımları sayılacak ve onaylama kuvvetini haiz olacaktır. 

3-Her üye, bu maddenin ı inci fıkrasının (b), (c) ve (d) bendieri gerelince daha 
evvel yapmış oldulu beyanda mevcut ihtirazi kayıdarıo hepsinden veya bir 
kısmından, yeni bir beyanla vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmenin 

feshedilebileceti devreler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın 
hükümlerini başka herhangi bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki halihazır 
vaziyeti bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde-S 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Anayasasının 35 inci maddesinin 4 ve S inci 

fıkraları geretince, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne gönderilen 
beyanlarda, sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede delişikliklerle mi, yoksa degişiklik 
yapılmadan mı uygulanacagını belirtecektir; sözleşme hükümlerinin degişiklikler 
kaydiyle uygulaoacatını bildirdili zaman, bu degişikliklerin nelerden ibaret 
oldujunu açık olarak gösterecektir. 

2-İlgli üye, üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen, degişiklite başvurma hakkından daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilir. 

3-İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam; 9 uncu madde hükümlerine uygun 
olarak, bu Sözleşmenin {eshedilebilecegi devreler zarfında Genel Müdüre, daha 
evvelki herhangi bir beyanın hükümlerini başka herhangi bir bakımdan degiştiren ve 
sözleşmenin uygulanması bakımından halihazır vaziyeti bildiren yeni bir beyan 
gönderebilir. 
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Madde9 
1-Bu SOzleşmeyi onaylıyan her Uye, onu ilk yUrUrlUAe girdiAi tarihten itibaren 

on yıl bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrOne 
göndereceAi ve bu MUdUrQn tescil edeceAi bir belge ile feshedebilir. Fesih, tescil 
tarihinden ancak bir yıl sonra mutebere olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onaylamı, olup da, onu bundan evvelki fıkrada söztl edilen on 
yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörUlen şekilde 
feshetmek ihtiyarını kullanmıyan her Uye yeniden on yıllık bir müddet için balianmış 
olacak ve bundan sonra bu SOzleşmeyi her on yıllık devre bitince bu maddede 
öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde 10 
ı -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdUrO Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı 

üyeleri tarafından kendisine bildirilen bUtUn onaylama beyan ve fesibierin tescil 
olunduAunu TeşkilAtın bUtUn üyelerine bildirecektir. 

2-Genel Müdür kendisine gönderilen sözleşmenin ikinci onay belgesinin tescil 
o\undupnu te~ki\it Uye\erine bildirirken, bu Söz.\e~menin yUrUr\Uie g\receti tarih 
hakkında teşkilAt üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde ll 
Milletletarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrU, yukarıdaki maddelere uygun 

olarak tescil etmiş oldulu bUtUn onay lama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. 
Milletler Andiaşmasının ı 02 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, B. 
Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde 12 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu lUzum göreceAi zamanlarda 

Genel Konferansa bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor sunar ve 
sözleşmenin tamamen veya kısmen deAiştirilmesi konusunun konferans gündemine 
konulup konulmaması lUzumunu inceler. 

Madde 13 
1-Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedili takdirde: 
a-Tadil edici yeni sözleşmenin bir Uye tarafından onanması keyfiyeti, yukarıdaki 

9 uncu madde nazara alınmaksızın, ve tadil edeci yeni sözleşme yürUrlUAe girmiş 
olmak kayıt ve şartiyle, bu sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini tazammun 
edecektir. 

b-Tadil edici yeni sözleşmenin yUrOriUAe girmesi tarihinden itibaren, bu 
Sözleşme üyelerin onaylamasma artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayiayıp datadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
üyeler için şimdiki şekil ve muhtevasİyle muteber olmakta devam ederecektir. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

----------o----------
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ı, ve Meslek Bakinnndan Ayar1m hakk.1nda ı ı ı sayah Milletlerarasi 
Çah,IDa SGzl .. mesinin onaylan•asman uJaun 

bulundulana dair Kaaun 
Kanun No : 811 
Kabul Ta.: ı3 Aral1k ı966 
R.G : 22 Aralak 1966 5.12484 
Dstr. Trp. : 5, C.6 s.338 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının 1958 yılında Cenevre'de yaptıtı 42 inci Genel 

Konferansmda kabul edilen "İş ve Meslek Bakımından Ayınm hakkında lll sayılı 
Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde ytlrOrlOAc girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hOkmOnlerini Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

----o---
İş ve Meslek Bakımmda Ayanm hakkında ı ı ı sayda Milletlerarasi 

Çalaşma Sözleşmesinin onaylanmasınan uygun bulundutuna 
dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 31 Mart 1967 No: 617977 
R.G : 22 Mayas ı967 5.12602 
Dstr. Trp. : 5, C.6-2 s.1882 

13/12/1966 tarihli ve 811 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunanilişik 
"İş ve Meslek Bakımından Ayınm hakkında lll sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin 
onaylanması, ...... 244 sayılı Kanunun 3 OncO maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar 
Kurulunca 31/3/1967 tarahinde kararlaştınlmıştır. 

----------o--------
ı, ve Meslek Bakamanda Ayaram hakkında ı ı 1 sayalt Milletlerarası 

Çall,ma SGzletmeslnin 19 Temmuz ı968 tarihinden itibaren yOrOriOie 
girmesinin uygun bulundutuna dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 2 EyUII ı967 No: 618730 
R.G : 21 EylUl 1967 8.12705 
Dstr. Trp. : 5, C.6-2 s.2508 

31/3/1967 tarihli ve 6/9777 (*) sayılı kararnameye ektir. 
1958 yılmda Cenevre'de toplanan 42 inci Milletlerarası Çalışma Koferansınca 

kabul edilmiş olup 13/12/1966 tarih ve 811 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan İş ve Meslek Bakımından Ayınm hakkmda ı ll sayılı Milletlerarası 
Çalışma 

(*) ostr. 'llıı K1mır IIICJifllriiSl iJle yıuıbtustır. 6/7977 obusı gertkır. 
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Sözleşmesi" nin 19 Temmuz 1968 tarihinden itibaren ytlrQriUAe ginnesine; ...... 244 
sayılı Kanunun 3 OncO maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 
2/9/1967 tarahinde kararlaştınlmıştır. (*) 

-------o----------
lt ve Meslek Balamaada Ayanm hakkaada ı ı ı sayall Milletlerarası 

Çalqma Sizleşmal (**) 

Milletlerarası Çalışma Barosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya ç&Anlarak 
4 Haziran 1958 de Cenevre'de kırkikinci toplantısını yapan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 

Toplantı gtındeminin dördOncü maddesini teşkil eden, iş ve meslek alanmda 
ayırım ile ilgili çeşitli teklifterin kabulUne, 

Bu teklifterin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına, karar vererek, ve 
Filadelfiya beyannamesinin; ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün 

insanların, hUrriyet, şeref, ekonomik, güvenlik ve eşit imkAn şartlan içinde kendi 
maddt refah ve mAnevi gelişmelerini gözetme haklarını teyit ettilini, ve 

Ayırımın, insan haklan evrensel beyannamesinde belirtilen haklan ihlAl ettiAini, 
Göz OnOnde tutarak, 

, Bindokuzytlz ellisekiz yılı Haziran ayının yirmibeyinci gOnO, ayırım (İş ve 
meslek) sözleşmesi, 1958 adını taşıyacak olan aşalıdaki sözleşmeyi kabul eder: 

Madde ı 
1-Bu sözleşme bakımından "Ayırım" deyimi 
a-Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından 

yapılan ve iş veya meslek edinmeele veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak 
muameleele eşitiili yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayn 
tutma veya Ostün tutmayı, 

(*) 8 ı ı sıJifı Kaıuılı •Js n M~ Bıtblllllııı A]lf111C ~ ı ı ı sıydı MıiJdJcrırısı 
ç.lısıu S6ılt,ıınr 11UJlmııs re SIJiqıwı Kaıuılı krf1ttt ~r. 

KmDII 2 ııeı ~ "BB KAllll ,.-pıa tArtlwıit JirilrffiAe p Jıihııl ~u In siılqııt Je ıcm.Lr 
J«~ı tmııtt Jirilrf~Ae 6m Wtır. 
~ ıcıuu'IIU ~lım 2 EJfil ı967 /}1 re 6/8730 sıydı Kırırılı, • sizlqımıı ı9 Tanau ı968 tmlıflrlln ıtıMmı 

Jfl~pısı·kır~. 
Bfr fAr.jfa si-- ıcauJ. J«,-,.11 "'-ı ıiMJUIJit Jflril~ ~1, J~ tAr.jta a.biiW KNnWtlllll ....... 

2++ sıydı KMIJIIII 3 ildl ~ ı btd f'rASllll. 6h't ıi4W Kırırlı Jirirlilt t.rıltı ıynu ~ır~ır. 
S6ılqr.ı, AUJ«f«'lllll 90 ~ 6Jrt 8ı ı sıydı Kauk mliııe Nlflll Dfırd, 11UJfıurd, JirilrfllAt ~-...11111 11ıJır.? 

(**) Mdbı ostr:ılı KıaJılı krfttt yıyudaıı llttbıJJr. 
Mdbı ostr:ılı 6/7977 sıydı Kır«I'UIIt ılt M J«JPd-ııstu. 
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b-İlgili üye memleketin, varsa, temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diger 
ilgili makamlarla İstişare etmek suretiyle tesbit edece~i, meslek veya iş edinmede 
veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliAi yok edici veya 
bozucu etkisi olan bütün di~er aynlık gözetme, ayn tutma veya üstün tutmayı, 

ifade eder. 
2-Belirli bir iş için, o işin mahiyeti icabı yapılan, herhangi bir aynlık gözetme, 

ayrı tutma veya üstün tutma ayırım sayılmaz. 
3-Bu sözleşme bakamından "iş" ve "Meslek" terimleri, mesleki e~itime, bir işe, 

ve çeşitli mesleklere girmeyi ve çalışma şartlarını kapsar. 

Maddel 
Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduAu üye memleketler, ulusal şartlara ve 

tatbikata uygun metodlarla; bu sözleşmede ele alman anlamda her türlü ayınmı 
ortadan kaldırmak maksadiyle, iş veya meslekedinmedeve edinilen iş veya meslekte 
tabi olunacak muamelede eşitli~i geliştirmeyi hedef tutan milli bir politika tesbit ve 
takip etmesi taahhüt eder. 

Madde3 
Bu sözleşmenin yürürlükte bulundu~u üye memleketler, ulusal şartlara ve 

tatbikata uygun metodlarla, 
a-Sözü edilen politikanın kabulünü ve uygulanmasını teşvik için işçi ve işveren 

teşekküleri ve di~er ilgili teşekküllerin işbirlilini temine gayret etmeyi, 
b-Bu politikanın kabulünü ve uygulanmasını sa~lıyacak kanunları kabul ve 

e~itim programlarını teşvik etmeyi, 
c-Bu politika ile ba~daşamıyan her türlü kanuni hükümleri kaldırmayı ve idari 

talimat ve tatbikatı de~iştirmeyi, 
d-Bu politakayı istihdam konusunda milli bir makamın do~dan doAruya 

kontrolü altında takip etmeyi, 
e-Bu politikanın mesleke yöneltme, mesleki ~itim ve iş ve işçi bulma 

hizmetlerinde, milli bir makamın sevki idaresinde uygulanmasını temin etmeyi, 
f-Sözleşmenin uygulanması ile ilgili yıllık raporlarında, bu politikanın 

uygulanması konusunda alınan tedbirleri, ve bu tedbirler yoliyle elde edilen sonuçları 
belirtmeyi; 

Taahhüt eder. 

Madde4 
Devletin güvenli~ine halel getiren faaliyetlerden ötürü muhik sebeplerle zanlı 

bulunan veya bu faaliyetlere girişen bir şahıs hakkında alınan tedbirler, ilgili kişinin 
milli tatbikata uygun olarak kurulmuş olan yetkili bir makama başvurma hakkı saklı 
kalmak şartiyle, ayının sayılmaz. 

Madde S 
I-Milletlerarası çalışma konferansınca kabul edilmiş olan di~er sözleşme veya 

tavsiyelerle öngörülmüş bulunan özel koruma ve yardım tedbirleri ayının sayılmaz. 
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2-Herhangi bir üye, varsa temsilci, işveren ve işçi teşekkOlleriyle yapılacak 
gört1şmeden sonra, cinsiyet, yaş, sakatlık, aile sorumluluklan veya sosyal veya 
kUltQrel durumları dolayısiyle, özel şekilde koNJDa veya Y,ardım ihtiyacmda 
oldukları genel olarak kabul edilmiş bulunan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak 
amacını gOden özel tedbirlerin ayırım sayılmıyacagma karar verebilir. 

Madde6 
Bu sözleşmeyi onayan üye memleketler, sözleşme hOktlmlerini, Milletlerarası 

Çalışma TeşkilAtı Anayasası htlkOmleri uyarınca, anavatan dışı ülkelerine 
uygulanacaAmı taahhüt eder. 

Madde7 
Bu sözleşmenin kesin onaına belgeleri, tescil edilmek Ozere, Millederarası 

Çalışma Bttrosu Genel MOdorone gönderilir. 

Madde S 
ı -Bu Sözleşme, ancak onaına belgesi Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel 

MüdOrO tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini 
bqlar. 

2-Sözleşme, iki Uyenin onarna belgelerinin Genel MUdUr tarafından tescilinden 
itibaren on iki ay sonra y1lr(lrlüle girer. 

3-Bundan sonra bu Sözleşme, her üye hakkında, kendisininonama belgesinin 
tescilinden itibaren oniki ay geçince yOrOrlOAe girer. 

Madde9 
1-Bu Sözleşmeyi onayan üye memleketler, sözleşmenin ilk yOrOrlüle giriş 

tarihden itibaren on yıl geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel 
MüdOrllne yollıyarak tescil ettirecekleri bir ihbarname ile onanmayı feshedebilir. 
Fesih, tescil tarihinden itibaren bir yıl sonra yOrOrlüle girer. 

2-Bu Sözleşmeyi onayan 'Ve yukardaki fıkrada sözt\ edilen on yıllık devtenin 
bitiminden itibaren bir yıl içinde, bu madde geretince kendisine tanman fesih 
hakkını kullanmıyan üye memleketler yeniden on yıllle bir devre için ballanırlar ve 
bundan sonra bu sözleşmeyi, her on yıllık devre sonunda, bu maddede OngOrOlen 
şartlar içinde feshedebilirler. 

Madde 10 
1-Millederarası Çalışma Btırosu Genel MüdQrQ, TeşkilAt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen btltün onaınalann ve fesih ihbarlarının tescilini, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilitmm bUtOn üyelerine teblil eder. 

2-Milletlerarası Çalışma Barosu Genel MüdOrQ kendisine glkıderi.len ikinci 
onama belgesinin tescilini, teşkilAt üyelerine teblil ederken, bu sözleşmenin 
yürürlüle gireceli tarih hakkında teşkilAt üyelerinin dikkatini çeker. 
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Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrU, yukandaki maddelerin gerelince 

tescil ettili bUtOn onama ve fesih ihbariarına ait her tUrltı bilgiyi B. Milletler 
Andiaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek tı.ıere, B. Milletler Genel 
Sekreterine gönderir. 

Madde 12 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu ltızum göreceli zamanlarda 

Genel Konferansa bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor sunar ve 
sözleşmenin tamamen veya kısmen deliştirilmesi konusunun konferans gündemine 
konulup konulmaması lUzumunu inceler. 

Madde 13 
1 -Konferansm bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen deliştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi, ve yeni sözleşmede aksine bUlcOm olmaması halinde: 
a-Degişik yeni sözleşmenin bir tlye tarafından onanması, yukarıdaki 9 uncu 

madde htıktlmleri nazara alınmaksızın, delişik yeni sözleşme yUrQrltıAe ginniş 
olması kayıt ve şartiyle, bu sözleşmenin derhal ve doArudan doAruya feshini 
tazammun edecektir. 

b-Degişik yeni sözleşmenin yUrUrltıge ginnesi tarihinden itibaren, bu sözleşme 
üyelerin onamasına açık bir sözleşme olmaktan çıkar. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp da degişik sözleşmeyi onamamış bulunan tlyeler için 
şimdiki şekil ve muhteva ile muteber olmakta devam eder. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

---------0·---------
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Milletlerarası Çahşma Teşkilltı Genel Konferansının kırkbeşinci toplantı dinemi 
sırasında kabul edilen 116 sayıh Sözleşmenin onaylanmasının uygun 

bulundutuna dair Kanun 
Kanun No : 861 
Kabul Ta. : 4 Mayıs 1967 
R.G : 13 May1s 1967 S.ll597 
Dstr. Trp. : 5, C.6-l.1909 

Madde 1 
Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümterin yeknesak hale getirilmesi amaciyle, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kabul 
edilen sözleşmelerin kısmen deAiştirilmesi için Konferansın 28 Haziran 1966 tarihinde 
Cenevre'de yaptıAı kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında kabul edilen 1 ı6 sayılı Sözleşmenin 
onaylanması uygun bulunmuştJJr. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,----
Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili Milletlerarası Çahşma BOroso Yinetim Kurulu 

tarafından hazırlanacak raporlara dair hOkOmlerin yeknesak hale getirilmesi amacıyla 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansının ilk otuz iki toplantı dineminde 

kabul edilen Sözleşmelerin kısmen deliştirilmesi hakkındaki Sizleşmen in 
onaylanmasının uygun bulunduluna dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 18 Haziran 1968 No: 6/10167 
R.G : ll Alustos 1968 S.ll988 
Dstr. Trp. : S, C.7-l s.l873 

4/S/ı 967 tarih ve 862 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Sözleşmelerin 
uygulanmasiyle ilgili Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlaaıacak 
raporlara dair hükümterin yeknesak hale getirilmesi amacıyla Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 
Genel Konferansının ilk otuz iki toplantı döneminde kabul edilin Sözleşmelerin kısmen 
deAiştirilmesi için konferansın 28 Haziran ı 966 tarihinde Cenevre'de yaptıAı kırk beşinci 
toplantı sırasında kabul edilen ı ı 6 sayılı Sözleşme" nin onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesinin ı inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 28/6/ı 968 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. ( 1) 

---------0--------
116 sayılı Milletlerarası Çalişma Sözleşmesinin 17 Haziran 1961 tarihinden 

itibaren yUrOriOie girmesinin kabulOne dair Bakanlar Karulu Kararı 

Karar Ta. : 4 Aralik 1968 No: 6/11045 
R.G : 16 Aralık 1968 8.13085 
Dstr. Trp. : 5 C. 8 s. 159 
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41Stı961 tarih ve 862 sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak 28/6/168 tarih ve 
6/10267 sayılı kararname ile onaylanan, sözleşmelerin uyaulanması ile ilgili olarak 
Milletlerarası 
Çalışma Barosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hOkOmlerin yeknesak 
hale getirilmesi amaciyle, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansının ilk otuz iki 
toplantı döneminde kabul edilen sözleşmelerin kısmen deAiştirilmesi için, Kofneransm 28 
Haziran ı 966 tarihinde yaptıjı kırk beşinci toplantısı sırasında kabul edilen "1 ı 6 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin ı 7 Haziran ı 962 tarihinden itibaren yOrOrltıge 
ginnesinin kabulü; ...... 244 sayılı Kanunun 3 Onca maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar 
Kurulunca 4/ı2/1968 tarihinde kararlaştınlmıştır. (2) 

Sözleşmelerin uyaulanmasiyle ilaili Milletlerarası Çalışma BOroso Yönetim 
Kurulu taraftadan hazırlanacak raporlara dair hOklmlerin yeknesak hale 

getirilmesi amacayla Milletlerarası ÇaliŞIIla TeşkilAta Geael Koaferansınm ilk 
otuz iki toplantı döneminde kabul ediHn Sözleşmelerin kısmen 

deliştirilmesi baklundaki Sözleşme (Dstr. s. 2874) 

Milletlerarası Çalışma Btırosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye toplantıya 
çağılarak 7 Haziran ı 96 ı de 45 inci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltı Genel Konferansı, 

Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulu tarafmdan hazırlanacak raporlara dair htıkUmletin yeknesak hale 
getirilmesi amaciyle Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansının ilk otuz 
iki toplantı döneminde kabul edilen Sözleşmelerin kısmen degiştirilmesi hakkındaki 
teklifterin kabulUnU kararlaştırdıktan sonra; 

Bu teklifierin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini alması gerektigi husunu nazarı 
itibare alarak, 

Bin dokuz yUz altmış bir yılının Haziran ayının yirmi altıncı günü, son 
maddelerin degiştirilmesine dair 1961 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan 
aşaAıdaki Sözleşmeyi kabul eder: 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından ilk otuz iki toplantı döneminde 

kabul edilmiş olan Sözleşmelerin metinlerindeki, Sözleşmelerin uygulanması 

hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Genel 
Konferansa bir rapor sunulmasını öngören son madde kaldınlarak yerine aşagıdaki 
madde ikame olunacaktır. 

"Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum gördükçe işbu 

Sözleşmenin uygulanınası hakkında Genel Konferaıısa bir ra)ior sunacak ve 
Sözleşmenin tamamen veya kısmen degiştirilmesi konusunun Konferans gündemine 
alınması gerekip gerekmedijini inceleyecektir." 

1 ve 2 IIUIIIF.dı 8dWu Kımdıc Kırırlm bırbırtııı fllıııllıııLır, yirilrliik ~~ 2 IIUIIIFIIIlllkt Kllrar ıısıdiiııu ıdırııtuş Kırır 
ııttd~btl~. 
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Maddel 
Konferans tarafından ilkotuz iki toplantı dönemi sırasında kabul edilmiş olan 

bir Sözleşmeye ait kesin onama belgesini, işbu Sözleşmenin yürUrlü~e giriş 
tarihinden sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildiren TeşkilAtın 
her Üyesi, o Sözleşmeyi, işbu Sözleşmeyle de~iştirilmiş şekliyle onaylamış 
sayı lacaktır. 

Madde3 
İşbu Sözleşmenin iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Genel Müdürü tarafından imza edilecektir. Bu nüshalardan biri Milletlerarası 
Çalışma Bürosu arşivine tevdi edilecek, di~eri ise B. Milletler Andiaşmasının I 02 
nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, B. Milletler Genel Sekreterine 
gönderilecektir. Genel Müdür, işbu Sözleşmenin onaylı birer ömegini Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatı Üyelerine gönderecektir. 

Madde4 
1-İşbu Sözleşmeye ait kesin onaylama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu 

Genel Müdürüne gönderilecektir. 
2-İşbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının iki üyesinin onaylama 

belgelerinin Genel Müdür tarafından alındıgı tarihte yürürlüge girecektir. 
3-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, işbu Sözleşme yürürlüge girer 

girmez ve yeni onaylama belgelerini alır almaz durumdan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatının bütün üyelerini ve B. Milletler Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

4-Bu Sözleşmeyi onayiayan Teşkilatm her Üyesi, Konferansm ilk otuz iki 
toplantı döneminde kabul olunan Sözleşmeler geregince, bu Sözleşmelerden tespit 
edilmiş aralıklarla, söz konusu Sözleşmelerden her birinin uygulanması hakkında 
Konferansa bir rapor sunması ve bu Sözleşmelerin tamamen veya kısmen 
degiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmiyecegini 
incelemesi yönünden Yönetim Kuruluna tahmil edilen mükellefiyetİn yerine, bu 
Sözleşmenin ilk yürUrlüge giriş tarihinden itibaren, yukarıda 1 inci maddede 
zikredilen degişik hükmün kaim oldugunu kabul eder. 

Madde S 
İşbu Sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması, Konferansm, ilk otuz iki 

toplantı dönemi sırasında kabul etmiş oldugu Sözleşmelerden herhangi birinde 
mevcut herhangi bir hüküm nazara ahnmaksızın, o Sözleşmenin kendiliginden 
münfesih olmasını gerektirmiyecek ve işbu Sözleşmenin yürürlüge girmesi, o 
Sözleşmenin yeni onayiara kapanması sonucunu dogurmayacaktır. 

Madde6 
1 -Konferans işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul ederse, yeni Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça: 
a-Degişik yeni Sözleşmenin Teşkilatın bir Üyesi tarafından onaylanması, yeni 

Sözleşmenin yürürlüge girmiş olması kayıt ve şartiyle, işbu Sözleşmenin 

kendiliginden münfesih sayılmasını gerektirecektir. 
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b-Degişik yeni Sözleşmenin yUrUrlüge girdigi tarihten itibaren işbu Sözleşme 
Üyelerin onayma artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-İşbu Sözleşme, onu onaylamış fakat degişik Sözleşmeyi onaylamamış Üyeler 
için, her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürQrlOkte kalmakta devam edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce nUshaları aynı derecede muteberdir. 

---------o---------



- •ı•ll?ltlu t1r• ımııı ı w ııttr ıııu•-

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayall Milletlerarasi Çalişma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uyaun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : 871 
Kabul TL : 13 Mayu 1967 
R.G : l Haziran 1967 S.ll6ll 
Dstr. Trp. : 5, C.6-ls.l09l 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının ı 9S ı yılanda Cenevre' de toplanan 4 7 inci 

Konferansında kabul edilen "Makinalardan Korunmayla ilgili ı ı 9 sayılı Sözleşme" nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu ynrntnr. 

Makinalardan Korunmayla ilgili 119 sayall Milletlerarasi Çal~tma 
S6zletmesinin onaylanmaslDin uyaun bulundutuna 

dair Bakanlar Kurulu Karar1 

Karar Ta. : 19 Haziran 1967 No: 618456 
R.G : ll Atustos 1967 8.11680 
Dstr. Trp. : 5, C.6-l s.2184 

1963 yılında Cenevre'de 47 inci Milletlerarası Çalışma Konferansınca kabul edilen ve 23 
Mayıs ı 967 tarihli ve 872 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Makinalardan 
korunınayla ilgili ll 9 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin onaylanması; ...... 244 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ı inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca ı 9/6/ı 967 
tarahinde karar taştmlmıştır. (*) 

----------o---------

(*) s.ıWfır Km 19 HAZıra 1967/JiN ve 6/8+56 sııyılı K«rırfı 872 sııyılı KilliltilLa ouyLuwı sözlqııwtlıı DMJIIII ........ 

l++ sııyılı KAIIIIIIJtN 3 iııti ıWkstı lııd jıkrmAA ;t kArı~, 
ouyı dqbt ""WAT ılışuıJA Söıfqııabı yirirfJAe 8b1l tıırdtlııı lrdırleyeıı ~ır urır lııtlıiiiiiAIIIIIktllır. 
sözlqııınılıı 19 ıı~tt~ ııwWnı 3 illd fı!triiSIIA« Slziqıaıı, Slıiqıııeyı ouyfıya Dn'let !rUJifıııda Nt ZAIIWI yirirfiiAt 

!-rtteAlııl ıWr lıtiıı ~r. 
~r KMrıdıı'IIU 6/8+56 sıyılı Kırırfı cıuyLuwı SlzftsıNtııbı, ONAJ ~lırbı llt ZIUIWI V~l ~ılbıtıııtJ~bıJtlf 

~etblflz lrdDifaM Slzlqınaıbı 11t ZAIIWI yirtrfide 8trtl~ı ~ bU bır tırdı Jıdfr8"' ılf6ılılır. 
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Makinaların Gereldi Korunma Tertibatı ile Teçhizine dair 
119 Sayılı Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya 
davet edilerek, 5 Haziran ı 963 te 4 7 inci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtı Genel Konferansı, toplantı gündeminin dördünctl maddesini teşkil eden, 
münasip bir şekilde muhafaza tertibatı bulunmayan makinaların satışı, kiralanması ve 
kullanılmasının yasaklanması ile ilgili çeşitli teklifterin kabultıııe ve bu teklifterin 
Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, bindokuzytlz 
altmış üç yılı Haziran ayının işbu yinni beşinci günü, Makinalarm gerekli korunma 
tertibatı ile teçhizine dair ı 963 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşagıdaki Sözleşmeyi 
kabul eder: 

Madde ı 

BÖLCM: I 
Genel Hükümler 

ı-İnsangücü dışmda milianiki güçle işleyen yeni veya mUstamel bütün makinalar 
bu Sözleşmenin uygulanması bakımından makine addedilecektir. 

2-Her memleketin yetkili makamı, insangücü ile işletilen yeni veya mnstamel 
makinaların işçilere bedeni bir tehlike arzedip etmedigini ve bunun derecesini tayin 
ederek söz konusu makinaların, bu Sözleşmenin uygulanması bakımından makine 
sayılıp sayılmayacagına karar verecektir. Bu husustaki kararlar, ilgili işveren ve 
işçiler en fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkülleriyle yapılacak istişareyi müteakip 
alınacaktır. Bu teşekküllerden herhangi birisi tarafından böyle bir istişare 
teşebbüsüne geçilebilir. 

3-Bu Sözleşme hükümleri. 
a-Hareket halinde iken sevk ve idare ile vazifeli personelin emniyeti bahis 

konusu oldugu nispette karayollarında veya raylarda işleyen vasıtalara; 
b-Çalışmakta olanların emniyeti söz konusu edUdili nispette mUtehanik zirai 

mak inalara; 
uygulanır. 

BÖLCM: II 
Satış, kiralama, diğer herhangi bir surene elden çıkarma ve teşhir 

Madde2 
I -Bu maddenin 3 ve 4 UncU fakralarında tehlike durumları belirtilen 

makinaların, münasip muhafaza tedbirleri alınpıaksızm satışı ve kiralanması milli 
mevzuatla yasaklanır veya aynı derecede etkili diger tedbirlerle mani olunur. 

2-Bu maddenin 3 ve 4 UncU fıkralarında tehlike durumlan belirtilen ve munasip 
muhafaza tertibatı bulunmayan makinaların, herhangi bir surette elden çıkanlmasına 
ve teşhirine, yetkili makamlarca milli mevzuatla tespit edilen muayyen tedbirlerle 
veya aynı derecede etkili diger yollarla mani olunur. Bununla beraber, bir makinanın 
teşhiri sırasında gösteri yapmak maksadı ile, geçici olarak muhafaza tertibatının 
kaldınlması, 
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ilgililerin her türlü tehlikeden konınınası için özel tedbirlere başwrulması kaydiyle, 
işbu htlkOm ihlAl edilmiş sayılmaz. 

3-Makinaların muhanik kısımlan üzerinde çıkıntı yapan ve hareket halinde 
iken bunlarla temas haline geçen şahıslar için de tehlikeli olduAtı yetkili makam 
tarafından tayin edilen bUtUn vidalar, civatatar ve anahtarlar, mürnasil diAer parçalar 
bu tehlikeleri önleyecek şekilde imal edilecek, içeri alınacak veya kapatılacaktır. 

4-Hareket halindeyken temasa geçen şahıslar için de tehlike tevlit edebileeeti 
yetkili makam tarafından tayin olunan, bUtUn volanlar, dişliler, koniler, sUrtme ile 
dönen silindirler, mil, çivileri, makaralar, kayışlar, zincirler, pinyonlar, sonsuz 
vidalar, biyeller, ve sürgü blokları ile miller, (Her iki uç dahil) ve hareket eden diAer 
nakil aksamı, bu tehlikeleri önleyecek şekilde imal edilecek veya muhafaza 
olunacaktır. Makinaların kumanda mahalleri keza her türlü tehlikeyi önleyecek 
surette imal edilecek veya muhafaza olunacaktır. 

Madde3 
1-2 nci madde hOkUmleri: 
a-İmal olunuş tarzlan bakımından, mUnasip bir muhafaza tertibatı alanlarla aynı 

emniyeti sqlayan; 
b-Tesis tarzlan veya konulduklan yer bakımından aynı emniyeti sallayan 

makinalara veya bunların adı geçen 2 nci maddede belirtilen tehlikeli kısımlarına 
uygulanmaz. 

2-Makinalarm imal ediliş tarzları, normal emniyet nonnlanna uyulmak kaydiyle, 
bakım, YaAlama, çalışan aksamın deAiştirilmesi ve ayarlama arneliyeleri esnasında, 2 
nci maddenin 3 ve 4 UncU fıkralanndaki şartların yerine getirilmemiş olmasını icap 
ettiriyorsa sırf bu yUzden mez.kQr makinalar 2 nci maddenin ı inci fıkrasında derpiş 
olunan satış, kiralama, diAer her türlü elden çıkarma yasatma tabi tutulmaz. 

3-Makinalarm depolanması veya kuHanılmaz bir halde bir tarafa bırakılması 
veyahut kullanılır bir hale getirilmesi için bunların satışına ve diAer herhangi bir 
şekilde elden çıkanlmasına 2 nci madde hükümleri mani deAildir. Bununla beraber 
bu makinalar, 2 nci maddede öngörülen şartlar yerine getirilmedikçe, 
depolanmalardan veya kullanılır bir hale getirilmesinden sonra satılamaz, 
kiralanamaz veya herhangi bir şekilde elden çıkanlamaz veyahut teşhir edilemezler. 

Madde4 
2 nci madde hükümlerinin tatbik mecburiy~ti satıcı, kiracı, makineyi herhangi 

bir surette elden çıkaran şahsa, veya teşhir edene ve bazı hususi hallerde milli 
mevzuata uygun olarak, bunların temsilcilerine aittir. Makinaların satışını, 
kiralanmasını, herhangi bir surette elden çıkarılmasını veya teşhirini yapan 
imalAtçıya da aynı veeibeler tahmil edilir. 

Madde S 
ı -Herhangi bir Uye, 2 nci madde hükümlerine geçici olarak istisna tanıyabilir. 
2-Bu şekilde geçiçi olarak tanınan istisnanın süresi, hiç bir halde Sözleşmenin 

ilgili Uye hakkında ytlrtırlUAe girmesinden itibaren Uç yılı geçemez. Söz konusu 



istisnaların şartlan ile mUddeti millt mevzuatla tayin edilecek veya aynı derecede 
etkili dilir yollarla kararlaştınlacaktır. 

3-Yetkili makam, bu maddenin uygulanmasında, ilgili işveren ve işçilerin fazla 
temsil kabiliyetini haiz teşekkUlleriyle icabmda, imalatçılara ait teşekkUllerle istişare 
edecektir. 

BOLOM:ID 
Kullanma 

Madde6 
ı -Çalışan aksanıt dahil, makinaların tehlikeli kısımlarmdan herhangi bir IUzumlu 

muhafaza tertibatı olmadılı takdirde, bunların kullanılması millt mevzuata veya aynı 
derecede etkili eliler yollarla menedilebilir. Bununla beraber, bu şekil menetme, 
keyfiyeti makinaların kullanılmasını önlemeksizin tam manasiyle yerine 
getirilemiyorsa, o zaman bu kullanmanın mUsaadesi nispetinde uygulanır. 

2-Makinalar, milli kaideler ve iş gOveniili ve hıfzıssıhha nonnlanna halel 
gelmeyecek bir şekilde muhafaza edilecektir. 

Madde7 
6 ncı madde hUktlmlerini uygulamak mecburiyeti işverene aittir. 

Madde8 
ı -6 ncı madde hUkUmleri, imal ve tesis ediliş tarzlan veya bulunduklan yer 

bakımından, özel bir muhafaza tertibatını icap ettioneyen makinaianna veya bunların 
aksamma uygulanmaz. 

2-6 ve ı ı inci madde hUkUmleri, makinaların veya bunların aksamının normal 
gUvenlik nonnlarma uygun olarak yapılan bakım, yal)ama, çalışan kısımlarını 

deAiştinne veya ayarlama ameliyelerine mani teşkil etmez. 

Madde9 
ı .. Herhangi bir Uye, 6 nci madde hUkUmlerine geçici olarak istisna tanıyabilir. 
2-Bu şekilde geçici olarak tanman istisnanın süresi, hiç bir halde Sözleşme ile 

ilgili Oye hakkında yUrllrlUAe girmesinden itibaren Oç yılı geçemez. Söz konosu 
istisnaların şartları ile mUddeti milli mevzuatla tayin edilecek veya aynı derecede 
etkili diAer yollarla kararlaştırılacaktır. 

3-Yetkili makam, bu maddenin uygulanmasında, ilgili işveren ve işçilerin en 
fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkUlleriyle istişare edecektir. 

Madde 10 
ı -İşveren, makinalarını muhafazasiyle ilgili milli mevzuat hakkında işçileri 

haberdar edecek tedbirleri alacaktır. Işveren aynı zamanda, bu makinaların 
kullanılmasından mtıtevellik tehlikelerden, bu hususta önceden alınacak tedbirlerden 
de munasip bir şekilde, işçileri haberdar edecektir. 

2·İşveren, bu Sözleşmenin istihdaf ettili makinalarda çalışan işçileri tehlikeye 
sokmayacak muhit şartlarını tayin ve idamesini salhyacaktır. 
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Madde ll 
ı -Bir muhafaza tertibatı ile mucehhez olmayan bir makinayı hiç bir işçi 

kullanamaz. Hiç bir işçiden bahis konusu muhafaza tertibatı bulunmayan bir 
makinayı kullanması istenemez. 

2-Hiç bir işçi kullandılı bir makinanın mücehhez oldulu muhafaza tertibatmı 
tesirsiz hale getiremez. Keza, işçiler tarafından kullanılacak olan herhangi bir 
makinanın muhafaza tertibatı tesirsiz hale getirilemez. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin onarıması işçilerin milli sosyal güvenlik veya sosyal sigorta 

mevzuatİyle tanman haklarını ihlal edemez. 

Madde 13 
Bu Sözleşmenin, işveren ve işçilerin yükümlülükleriyle ilgili işbu bölüm 

hükümleri, yetkili makam tarafından karar verildili takdirde ve bu makamın tayin 
edeceAi nispette serbest iş sahibi olan işçilere de uygulanır. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin bu bölümünUn uygulanması bakımından "işveren" deyimi, 

icabmda, milli mevzuatm kasdettiAi manadald işverenin mümessilini de içine alır. 

Madde 15 

BÖLOM: IV 
Uygulama tedbirleri 

I-Bu Sözleşme hükümlerinin etkili bir tarzda uygulanmasını saglayacak, 
münasip mUeyyidelerle ilgili hUkümler de dahil, bütün lüzuınlu tedbirler alınacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onayan her üye, münasip denetleme servislerini, Sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasını kontrone veya uygun bir denetlemenin saglanmış 
oldu~u araştırmakla vazifelendirir. 

Madde 16 
Bu Sözleşme hUkümlerini uygulama alanına koyacak olan her milli mevzuat, 

yetkili makamca, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil kabiliyetini haiz 
teşekkülleriyle ve icabında, imalAtçıların teşekktllleriyle İstişare edildikten sonra 
kaleme alınacaktır. 

Madde 17 

BÖLOM:V 
Kapsam 

I -Bu Sözleşme hükümleri, Sözleşmeyi onayan üye tarafından ek bir beyanla 
uygulama alanı kısıtlanmadıgı takdirde, bütün ekonomik faaliyet kollarını kapsar. 

2-Bu şekilde Sözleşme hükümlerinin uygulama alanının kısıtlandıgına dair bir 
beyanda bulunulması halinde: 
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a-Söıleşme htlkUmleri, en azından, yetkili makamca i~ teftiş servisleri ve ilgili 
işveren ve işçilerin en fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkt\lleriyle istişare edilmesmi 
müteakip mühim miktarda makine kullandılı anlaşılan işyerlerine veya ekonomik 
faaliyet koliarına uygulanır. 

b-Üye, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Statusunun 22 nci maddesi uyarınca 
verecegi raporlarda, bu~özleşme hükümlerinin daha geniş alanda uygulanmasında 
ne gibi gelişmeler kaydedildigini belirtir. 

3-Bu maddenin I inci fıkrası uyarınca beyanda bulunan her üye, daha sonra ki 
bir beyanla, söz konusu beyanı tamamen veya kısmen her zaman iptal edilebilir. 

Madde 18 

BÖLOM:VI 
Son hukumler 

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdtırüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 19 
I-Bu Sözleşme, ancakonama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyelerini baglaycaktır. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildigi 

tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 
3-Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, onama belgesi tescil 

edildigi tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde lO 
I-Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlUge girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel Müdüı1lne gönderecegi 
ve bu Müdürün tescil edecegi bir belge ile feshedebilir. Fesilı, tescil tarihinden ancak 
bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on 
yıllık devrenin bitiminden ıtibaren bir yıl zarfında bu madde geregince feshetmek 
ihtiyarını kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve 
bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen 
şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde ll 
I -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, TeşkilAt Üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesibierin tescil edildigini Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtının bütün üyelerine teblig edecektir. 

2-Genel MUdUr kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin tescil 
edildigini TeşkilAt Üyelerine teblig ederken, bu Sözleşmenin yürUrlüge girecegi tarih 
hakkında TeşkilAt Üyelerinin dikkatini çekecektir. 

989 



lll •rımt ul Int R' u •• ıul ~-•• u ı•• 
Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukandaki maddelere uygun 

olarak tescil etmiş oldulU bUtOn onaylama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. 
Milletler Andiaşmasının 102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, B. 
Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin yürürlüle girmesinden itibaren her on yıllık bir devre zarfında, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması 

hakkındaki raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen 
deliştirilmesi meselesinin Konferans gündemine alınıp alınmaması hususunu 
incel ey cektir. 

Maddel4 
I -Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen deliştiren yeni bir 

Sözleşmeyi kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedili takdirde: 
a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 

20 nci madde nazara alınmaksı:ıın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüle girmiş 
olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini tazammun 
edecektir. 

b-Tadil edici yeni Sözleşınenin yürürlüle girmesi tarihinden itibaren bu 
Sözleşme Üyelerin onamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp datadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan Üyeler 
için her halde şimdiki şekil ve muhtevasİyle muteber olmakta devam ederecektir. 

Madde 14 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

----------0---------
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İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunmasa hakkanda 115 sayalı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmaslDan 

uygun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No: 1033 
Kabul Ta. : 7 Mart 1968 
R.G : 23 Mart ı968 s.ı2856 
Dstr. Trp.: 5, C.7-2s.ı842 

Madde ı 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 44 üncü Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1960 

tarihinde kabul edilen " İşçilerin İyonizan Radyasyonlara karşı Korunması hakkında ll S 
sayılı Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,---
İşçilerin lyonizan Radyasyonlara karşı korunması hakkında ı ı5 sayılı 

Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundutuna 
dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 2 Temmuz ı968 No: 6/ı0300 
R.G : 25 Temmuz ı968 s.ı2959 
Dstr. Trp.: 5, C.7-2 s.2701 

7/3/ı968 tarih ve ı033 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunanilişik "İşçilerin 
İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması hakkında 1 ı S sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesi" nin onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ı inci fıkrasına 
göre, Bakanlar Kurulunca 7/2/ı 968 tarahinde kararlaştınlmıştır. (•) 

----------0---------
İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunmasa Hakkmda Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre' de toplantıya 
davet edilerek orada, ı Haziran ı 960 tarihinde kırkdördüncü toplantısını yapan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin dördUncU maddesini teşkil eden, 

(*) 1033 sayılı KwrdA Mlllyfııw S6zleŞIIlt, BAWıJıır KNrrJıı'IICII ..... 2-H sayılı KAlilliNil 3 ilrıdllltAJJtsbıııı I tııd forASIIlA 
göre Alııuuı K1ırtıriA oıuıyLuuııırkfAAır. 

Sözleşıııtnbı yfirii~t 8lrlş flırthl Jı.ıkkıııd4 ~r Kundnctı All10fUS kı- Kllrllr lılfullllllllllllkflı, S6zleprıerıbı ı 7 ııcl 

11ııulıiestıule S6zlesmeyt oıuıyfıytUt Jevltt WıııwuiAJı yilriirlfi8t 8trlş flırthbıt belırltyeıı 1ıtiıı v~Ut4tlıds ~ır. 
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işçilerin iyonizma radyonlarakarşı korunmasıyla ilgili çeşitli teklifterin kabulune, 

Bu teklitlerin bir Milletleıarası Sözleşme şeklini alınasma karar verdikten sonra, 
Bindokuzytlz altmış Haznn aymm işbu yirmi ikinci günü, radyasyonlara karşı 

konınınaya dair ı 960 Sözleşmesi şeklinde adlandınlacak olan aşalıdaki Sözleşmeyi 
kabul eder: 

Madde 1 

KlSlM: 1 
Genel Hakilmler 

İşbu Sözleşmeyi onaylayatı Milletlerarası Çalışma Teşkilitmın her üyesi, onu 
mevzuat yoluyla, tatbikata ait usul ve kaideler veya diger munasip tedbirlerle 
uygulamayı taahhüt eder. Bu Sözleşme hUkUmleiinin uygulama alanma 
konulmasında yetkili makam işçi ve işveren temsilcileriyle istişarede bulunacaktır. 

Maddel 
1 -Bu Sözleşme, işçilerill çalışmalan sırasında iyonizan radyasyonlara maruz 

kalmalanna sebep olan bOuın faaliyetler hakkında uygulanır. 
2-Maruz kalmabilecek iyonizan radyasyon dozlannın zayıf olması sebebiyle, 

Sözleşmenin uygulama aluuıa konulmasını satlamak amacıyla, 1 maddede 
öngöı1llmtış olan usullerden biri yoluyla Sözleşme hükümlerinden istisna edilecek 
olan mnhQrltl veya mtıbOrstız radyoaktif maddeler ve iyonizan radyasyon neşreden 
cihazlar hakkında bu Sözleşme uygulanamaz. 

Madde3 
1-Bilgi alanmda kaydedilen gelişmelerin ışıgı altında, işçilerin saglık ve 

emniyetleri bakımından iyoni7Auı radyasyonlara karşı etkili bir şekilde korunmasını 
saglamak maksadiyle mDnasip her türlü tedbir alınacaktır. 

2-Bu malesada uygun, gereldi usul ve kaidelerle tedbirler kabul edilecek ve etkili 
bir korunma satlanabilmesi için zaruri olan bilgiler istifadeye açık 
bulundurulacaktır. 

3-Bu şekilde etkili bir korunma için: 
a-Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanmasından sonra itıçilerin iyonizan 

radyasyonlara karşı konmması için alınan tedbirler, Sözleşme htlknmlerine uygun 
olacaktır; 

b-Söz konusu Oye, Sözleşmenin onaylanmasından önce almış bulundugu 
tedbirleri, Sözleşme hnkUmleriyle uyguııluk temin etmek maksadiyle, mümkün olan 
en kısa bir zamanda deliştirecek ve onaylamadan önce mevcut olan diAer tedbirlerin 
de aynı istikamette degiştirilmesini teşvik edecektir; 

c-Söz konusu üye, Sözleşmenin onaylanması sırasında, Milletlerarası Çalışma 
BDrL\m GeııeJ MIUJDnme-, ~me bDJcDmJerinin ne şekiJde ve hangi kategorideki 
işçilere.. uygulandılını gösteren bir bildirge gönderecek ve Sözleşmenin lJygulanması 
hakkındaki raporlarmda bu konuda elde edilen gelişmeyi belirtecektir; 

d-Milletlerarası Çalışma Bflrosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin ilk yürUrlüte 
girmesinden itibaren Oç senelle bir mOddet sonunda, Konferansa, bu paragrafın (b) 
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fıkrasının uygulanmasıyla ilgili ve bu hususta almacak tedbirler bakımından uygun 
gördUgtl teklifleri ihtiva eden ö~l bir rapor sunacaktır. 

Madde4 

KISIM:D 
Ko111nma tedbirleri 

2 nci maddede sözU edilen faaliyetler, Sözleşmenin i~u kısmında öngöt1llen 
korunmayı saglıyacak tarzda tanzim ve icra edilmelidir. 

Madde S 
Işçilerin iyonizan radyasyonlara maruz kalışlarının mUmkUn olan en asgari 

hadde indirilmesi için her tUrlll gayret sarfedilmeli ve fuztilü olan her tUrlU maruz 
kalışlar bütün ilgili taraflarca önlenmelidir. 

Madde6 
I -Çeşitli kategorilerdeki işçiler için, organi.zma dışı veya içi kaynaklardan 

gelebilecek iyonizan radyasyonlarm tecviz edilebilir azami dozları ve organi.zmaya 
girmesine cevaz verilebilecek radioaktif maddelerin azami miktarları, işbu 
Sözleşmenin ı inci kısmına uygun olarak tespit edilecektir. 

2-Tecviz edilen bu azami doz ve miktarlar, yeni bilgilerin ışıgmda, devamlı 
şekilde yeniden incelemeye tabi tutulacaktır. 

Madde7 
ı -Dogrudan doiJuya rady8$yon işlerinde çalışan ve : 
a- ı 8 ve daha yukarı yaşta, 
b- ı 8 yaşından küçük olan işçiler için uygun seviyeler, 6 ncı madde hükümlerine 

uygun olarak tespit edilmelidir. 
2-16 yaşından ldlçOk olan hiç bir işçi iyonizan radyasyonlara sebep olan işlerde 

çalıştR"llmamalıdır. 

Madde S 
Dogrudan dogruya radyasyon işlerinde çalışmayan fakat iyonizan radyasyonlara 

veya radyoaktif maddelere maruz kalmaları ihtimali bulunan mahallerde kalan veya 
bu malıallerden geçen işçiler için uygun seviyeler, 6 madde hUidlmleri geretince 
tespit edilmelidir. 

Madde9 
ı -tyonizın radyasyonlardan ileri gelen tehlikelerin mevcudiyetini göstermek 

üzere, uygun bir tehlike işaretinden faydalanılmalıdır. Bu konuda gerekli göt11len her 
tUrlU bilgi işçilere verilmelidir. 

2-Dowudan doiJuya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçilere bu işlerde 
çahştırılmadan önce veya çahştınldıkları sırada, güvenlikleri ve sıhhatlerinin 
korunması için alınacak ihtiyat tedbirleri ve bu tedbirlerin alınmasını gerektiren 
sebepler hakkında lAzım geldili şekilde bilgi verilmelidir. 

993 



Madde 10 
Mevzuat, işçilerin çalışmalan sırasmda iyoni7.an radyasyonlan maruz 

kalmalarını intaç eden işleri, işbu mevzuat tarafından tespit olunacak usuller 
dairesinde belirtmelidir. 

Madde ll 
Tespit edilen seviyelere riayet edilip edilmedilinin doArulanması amacıyla, 

işçilerin iyonizan radyasyonlara ve radyoaktif maddelere ne dereceye kadar maruz 
kaldıklarını tayin etmek üzere işçiler ve işyerleri lAzım geldigi şekilde kontole tabi 
tutulmalıdır. 

Madde ll 
Dogrudan dotruya radyasyon işlerinde çalışan bütün işçiler, bu işçilerde 

çalışmadan önce veya çalışmaya başladıklan kısa bir zaman sonra satlık 
muayenesine tabi tutolmalı ve bundan sonra münasip aralıklarla bu satlık 
muayenelerinden geçirilmelidir. 

Madde 13 
İyonizan radyasyona maruz kalmanın nitelik veya derecesi veya her ikisi 

sebebiyle, hangi hallerde aşagıdaki tedbirlerin süratle alınması icap ~decegi, 1 
maddede öngörlllen, Sözleşmenin yürlltomünü satlayıcı uygulama metodlarından 
biri yoluyla belirtilecektir: 

a-İşçi ntınasip bir satlık muayenesine tabi tutulmalıdır; 
b-İşveren yetkili makarn tarafından verilen talimata uygun olarak bu makama 

keyfiyenen haber vermelidir; 
c-Radyasyonlara karşı korunma konusunda yetkili şahıslar, işçinin işini hangi 

şartlar altmda yaptıgmı incelemelidir. 
d-İşveren, teknik mtışahadelere ve tıbbi görllşlere dayanan dtızeltici ltızumlu 

bütün tedbirleri almalıdır. 

Madde 14 
Hiçbir işçi, yetkili tıbbi görtışe aykırı olarak iyonizan radyasyonlara maruz 

kalmasmı gerektirebilecek işlerde çalıştırıtmamalı veya çalıştınlmaya devam 
edilmemelidir. 

Madde 15 
Bu Sözleşmeyi onayiayan her tlye, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını 

denetleme amacıyla mtınasip teftiş hizmetleri satlamayı veya yeteri kadar bu teftişin 
saglanmış olup olmadıAını araştırmayı taahhüt eder. 
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KlSlM: III 

Son hükümler 
Madde 16 
Bu sözleşmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

MüdürlüAnne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 17 
I -Bu Sözleşme, ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyelerini batlaycaktır. 
2-Bu Sözleşme,- iki üyenin onaylama belgesi Genel MUdUr tarafından tescil 

edildigi tarihten on iki ay sonra ytlrürlüge girecektir. 
3-Daha sonra bu sözleşme, onu onayiayan her üye için, onaylama belgesi tescil 

edildigi tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde 18 
Bu sözleşmeyi onayiayan her üye onu, ilk yürürlüge girdili tarihten itibaren beş 

yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderecegi 
ve bu Müdürün tescil edecegi bir belge ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak 
bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onaylamış olan ve bundan evvelki fıkrada sözDedilen beş yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde de öngörülen fesih hakkını 
kullanmayan her üye yeniden beş yıllık bir müddet için baglanmış olacaktır. ve daha 
sonra bu Sözleşmeyi, her beş yıllık devrenin bitiminde bu maddede öngörülen şartlar 
altmda feshedebilecektir. 

Madde 19 
1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Millederarası Çalışma Bürosu 

TeşkilAt Üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylaına ve fesibierin tescil 
olundutunu TeşkilAtm bUtUn Üyelerine bildirecektir. 

2-Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikillci onaylama belgesinin 
tescil olundutunu TeşkilAt Üyelerine bildirirken, bu Sözleşmenin yürürlüge girecegi 
tarih hakkında TeşkilAt Üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde lO 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddelere uygun 

olarak tescil etmiş oldugu bütün onaylarnalara ve fesibiere dair tam bilgileri, B. 
Milletler Andiaşmasının 102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, B. 
Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördülü her seferinde, 

bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve 
onun tamamen veya kısmet degiştirilmesi meselesinin konferans gündemine alınması 
lüzumu hakkında karar verecektir. 



Madde ll 
ı -Konferansm bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen deliştiren yeni bir 

Sözleşme kabulu halinde ve yeni Sözleşme aksini OngOrmedili takdirde: 
a-Tadil edici yeni SOzleşD~enin bir Dye tarafından onayl_anınasi keyfiyeti, 

yukardaki ı 8 inci madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yDrQrlDie 
girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini 
gerektirecektir. 

b-Tadil edici yeni SOzleşıneniıı yOrOrlDie girmesi tarihinden itibaren bu 
Sözleşme Oyelerin onaylamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onaylafıp datadil edici SOzleşmeyi onaylamamış bulunan 
Üyeler için herhalde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yOrOklükte olmakta devam 
edecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin Fransızca v~ İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

--------o--------
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Tarsmda Asgart Ceret Tespiti Usulleri balduada 99 saylll MilletleraraSI Çalitma 

Slzleşıaesiain onaylanmasanın uyıun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : 1168 
Kabul Ta. : 30 Nisan 1969 
R.G : 9 Mayıs 1969 8.13194 
Dstr. Trp. : 5, C.8-2 s.1989 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilitının, 1951 yılında Cenevre'de yaptıAı J4 Oncü Genel 

Konferansında kabul edilmiş olan "Tarımda Asgari Ücret Tespiti Usulleri hakkında 99 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,----
Tarımda Asaart Ceret Tespiti Usulleri hakkında 99 sayalı Milletlerarası Çalışma 

Sizletmesi'nin yGrGriClle girmek &zere oaaylanmas1n1n uygun bulundutuna dair 
Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 16 Oeak 1970 No: 7/91 
R.G : 26 Mart 1970 8.13455 
Dstr. Trp. : 5, C.9-l s. 616 

1951 yılında Cenevre'de toplanan 34 üncü Milletlerarası Çalışma Konferansınca kabul 
edilmiş olup 30/4/1969 tarih ve 1168 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Tarımda 
Asgari Ücret Tespiti Usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi"nin 
yayımlandılı gOn yürürlüAe girmek üzere onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesıne göre, Bakanlar Kurulunca 16/1/1968 tarahinde kararlaştınlmıştır. (*) 

----------o--------
(*) &AWWır Krmclx·w Aluwı 16 OCAk 1970 8Ü" ve 7/9ı sıyrlı KıırınlA, ı ı68 sıyılı Kıırııcrılı •yLuuuı sBzlqııtrıll, 

'J•ymıLuuirAı 8Ü" yilrilrfliAe 8lrrrıık ilzeıı orıııyLumwırıı ...... 2+f sıyılı killilifiri 3 ilrıdi ıwrJJestrıe lrt bımrlçırırıırkfAitır. 
sBzlqmerılrı J•JDiıı tArıhı wMriAJiftlfbı yıı~ı 26 Mm 1970 Jır. sBzlqııt Je lw wılıtt JilrilrliiJe 8frrllls obr~AktAJır. 

sBzlqrııerıbı ı 7 rıd rıoolılesı 3 ilrıdi ftirıısırıd4; 

-DAM sorırıı bre sBılqırıt, oo orıııyfııyıırı lter iye lfbt orıııyfıırıuı ~ ttscd eJIUIAı tıırıhltrı 011 ıkı I.J soıırıı yilrilrfiiAe 
gtrecattr." hiihdllmlx~. 

B41brılıır KNndıc'IICil sBzlqr.nıtrı MlllJlllll d*lrı ıiAJıA Öfltt lllıımııl kr Kllrl.r VIII'Sı ~ bmdıer, rwıl olxr Jıı orı ıkı 

R.J 8trLJt ~ır Wflılt (kı haer'Jt m tllrfh ı 168 sıyrlı Killilll R.G.'le JllJI"" lllrfhı m 9 MllJIS 1969 fllrfhırılerı ıiııU irıulrı 
~tr tArthe U~~~Jr.) orıııy JrcWsı tncd althr ve lw Wflıltrı orı *t ııy SDJJrı yirilrfiAe 8tnııesf Kıırm ıılırıır. sdfrıerfıeıııektJtr. 
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Tarımda Asgart Ceret Tespiti Usulleri hakkında 99 sayıla S6zleşmesi (*) 

Milletlerarası Çalışma Teşkiitı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de 
toplantıya davet edilerek orada 6 Haziran ı 95 ı de 34 üncü toplantısını yapan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, toplantı gündeminin sekizinci 
maddesini teşkil eden tanmda asgari ücret tespit usulleri meselesine dair teklifterin 
kabulUne, ve bu teklifterin bir Milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar 
verdikten sonra, Bin dokuzyüz ellibir yılı Haziran ayının işbu yirmisekizinci 
günü, Tarımda Asgari Ücret tespit U usulleri Hakkında 195 ı Sözleşmesi adını 
taşıyacak olan aşagıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde 1 
ı -Milletlerarası Çalışma Teşkilltının bu Sözleşmeyi onaylıyan her üyesi tarımsal 

işyerleriyle tarımla ilgili işlerde çalıştırılan işçilerin asgari ücret hadlerinin tespiti 
mümkün kılacak münasip usuDer koymayı veya bu gibi usulleri muhafaza eylerneyi 
taahhüt eder. 

2-Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye eter varsa, ilgili işveren ve işçilerin en fazla 
temsil kabiliyetini haiz teşekküllerine danıştıktan sonra, bundan evvelki fıkrada 
derpiş olunan asgari ücret tespit usullerinin hangi işyerleri (s. 617 sonu-618 başı) , 
işler ve şahıs zümreleri hakkında uygulanacagını tayinde serbesttir. 

3-YetJdli makam, tAbi oldukları çalışma şartları dolayısiyle haklarında bu 
Sözleşme hükümlerine hepsinin veya bir kısmının uygulanması mümkün olmayan 
çiftçinin çalıştırdıgı kendi aile fertleri gibi şahıs zümrelerini bu gibi hükümterin 
uygulanmasından hariç tutabilir. 

Maddel 
1 -Asgart ücretierin kısmen ayni olarak ödenmesi arzuya şayan ve teamülden 

oldugu hallerde, milli mevzuat, toplu sözleşmeler veya hakem kararları bu şekilde 
tediyeye ~üsaade edebilir. 

2-Asgart ücretierin kısmen ayni olarak ödenmesine müsaade olundugu hallerde: 
a-Bu gibi ayni şardımlann işçinin ve ailesi fertlerinin şahsen kullanma ve 

faydalarunaianna elverişli bulunmasını; ve~ 
b-Bu gibi ayni yardırnlara takdir edilen deAerin Adil ve mAkul olmasını 

saglamak üzere münasip tedbirler alınmalıdır. 

Madde3 
I-Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye, aşagıdaki fıkralarda öngörülen şartlar 

mahfuz kalmak kaydiyle, asgari ücret tespit usulleriyle bu usullerin uygulanmasında 
takip olunacak yolları tayinde serbesttir. 

(*) 5Dzleşıııt ııwLitltrt ırtısıdı vıiı lwtALır ıntbda ıluul~ı ostr:JMI MsurıJııı klı~ı.Jır. yızıLur S4yfı ıııoıuırılın 
Dstr. s Tr}'. c. 9 S4yfı ıuuıwılırıAır. 
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2-Bu hususta bir karar vermeden önce, eler varsa, ilgili işveren ve işçilerin en 

fazla temsil kabiliyetini haiz teşekküleriyle ve meslek veya vazifeleri dolayısiyle bu 
hususta bilhassa ehliyet sahibi olup kendilerine danışılması yetkili makamca faydalı 
görülen sair şahıslada etraflıca ihzari bir danışmada bulunulacaktır. 

3-İlgili işveren ve işçiler milli mevzuatın tespit edebileeeli tarz ve ölçüde fakat 
her halde tam eşitlik esası üzerinden asgari ücret tespit usullerinin uygulanmasına 
iştirak edecekler veya bu hususta kendilerine danışılacak veya fikirlerini ifade etme 
hakkını haiz olacaklardır. 

4-Tespit edilen asgari ücret hadlerine ilgili işveren ve işçilerin riayeti mecburi 
olacak ve bu hadler indirilmiyecektir. 

5-Yetkili makam bedeni veya fikri kabiliyederi malıdut olan işçilerin 
çalıştırılması imkAnlarının azalmasını önlemek maksadiyle, icabettigi takdirde, 
münferit hallerde, asgari ücret hadlerinde istisnaiara müsaade edebilir. 

Madde4 
I -Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye, ilgili işveren ve işçilerin yürürlükte olan 

asgari ücret hadlerinden haberdar edilmesini ve bu hadierin uygulandıgı hallerde bu 
hadlerden daha az tıcret ödenmemesini saglamak için gereken tedbirleri alacaktır, bu 
tedbirler ilgili memleketin tarımmda (s. 618 sonu- 619 başı) cari şartlar bakunından 
gerekli ve bu şartlara en uygun olan bütün kontrol, teftiş ve cezai müeyyide 
tedbirlerini ihtiva edecektir. 

2-Hakkında asgari hadler uygulanan ve kendisine bu hadlerden az ücret ödenmiş 
bulunan bir işçi, milli mevzuatın tespit edecegi mühlet zarfında, mahkeme yoluyle 
veya sair münasip bir yoldan kendisine eksik ödenen emblagm tutarını geri almak 
hakkını haiz olacaktır. 

Madde 15 
Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye, her yıl Milletlerarası Çalışma Bürosuna, 

asgari ücret tespit usullerinin tatbik şekillerini ve tatbikattan alınan neticeleri belirten 
genel bir ekspoze gönderecek ve bu ekspozede şümul içine giren işleri ve işçilerin 
takribi sayısını, tespit edilen asgari ücret hadlerini ve eger varsa, asgari hadlerle ilgili 
olarak kabul edilmiş olan önemli diger tedbirleri özet halinde belirtecektir. 

Madde 16 
Bu Sözleşmenin resmi onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 17 
I -Bu Sözleşme, ancak onaylama Belgeleri Genel Müdür tarafından tescil 

edilmiş olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerini baglıyacaktır. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgelesinin Genel Müdür tarafından tescil 

edildigi tarihinden on iki ay sonra yürür!üle girecektir. 
3-Daha sonra bu Sözleşme, onu onaylıyan her üye için onaylama belgesi tescil 

edildigi tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 
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Madde 18 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilatı StatUsünün 35 inci maddesinin 2 nci fıkrası 

geregince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan 
beyanlar şu hususlan belirtecektir.: 

a-İlgili üyenin, Sözleşane hükümlerinin hiçbir degişiklik yapılmadan 
uygulanacagını taahhüt ettigi olkeler; 

b-Sözleşme htıktlmlerinin deAişiklikler yapılacark. uygulanacalını taahhüt ettiAi 
ülkeler ve bu degişikliklerin nelerden ibaret oldugu; 

c-Sözleşmenin uygulanamıyacagı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin 
uygulanamamasının sebepleri; 

d-Haklarındaki karann vaziyetin daha etraflıca tetkikine kadar mahfuz tutugu 
ülkeler. 

2-Bu maddenin birinci fıkrasının a) ve b) bendierinde sözü edilen taahhütler, 
onaylamanın ayrılmaz kısımlan olarak sayılacak ve onaylama kuvvetini haiz 
olacaktır.( s. 619 sonu- 620 başı) 

3-Her üye, bu maddenin 1 fıkrasının b), c) ve d) bentleri geregince, daha evvel 
yapmış oldugu beyanda mevcut ihtiyari kayıtlarm hepsinden yahut bir kısmından, 
yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, 1 O uncu madde hükümlerine uygun olarak bu Sözleşmenin 
feshedilebilecegi devreler zarfından Genel Müdür, daha evvelki her hang bir beyanın 
hUktıınlerini başka her hangi bir bakımdan degiştiren ve belirli ülkelerdeki halihazır 
vaziyeti bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir. 

Madde 19 
1 -Milletlerarası Çalışma Teşkilltı StatüsünOn 35 inci maddesinin 4 ve 5 inci 

fıkraları geregince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen 
beyanlar Sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede degişikliklerle mi yoksa degişiklik 
yapılınadan mı uygulanacagını belirtecektir; beyan, Sözleşme htıktlmlerinin 
degişiklikler kaydiyle ulgulanae&aını bildirdili zaman bu degişikliklerin nelerden 
ibaret oldugunu açık olarak gösterecektir. 

2-İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen, degişiklige başvurma hakkında daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilir. 

3-İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam, 1 O uncu madde htıktlmlerine 
uygun olarak bu Sözleşmenin feshedilebilecegi devreler zarfında Genel Müdüre daha 
evvieki bir beyanın hükümlerini başka bir bakımdan degiştiren ve Sözleşmenin 
uygulanması bakımından halinazır vaziyeti bildiren yeni bir beyan gönderebilir. 

Madde lO 
1-Sözleşmeyi onalıyan her üye onu ilk yürürlüge girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir devre sonun, Milletlerarası Çalışma Genel Müdürün tescil edecegi bir belge 
ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 



2-Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da onu, bundan evvelki fıkrada sözO edilen on 
yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu maddede öngörOldUAfl şekilde 
feshetme ihtiyarını kullanmıyan her Uye yeniden on yıllık bir müddet için balianmış 
olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitince bu maddede 
öngöı1llen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde ll 
I -Milletlerarası Çalışma bürosu Genel MüdUrO Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 

üyeleri tarafından kendisine bildirilen bUtUn onaylama, beyan ve fesibierin tescil 
olunduAtı Teşkilatın bUtUn üyelerine tebliA edilecektir. 

2 - Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinti onaylama belgesinin tes-
cil olunduğunu Teşkilat üyelerine bildirirken, bu Sözleşmenin (s. 620 sonu - 621 başı) 
yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUr yukarıdaki maddelere uygun olarak 

tescil etmiş oldugu bUtUn onay lama, beyan ve fesibiere dair tam bilgileri, B. Milletler 
Andiaşmasının ı 02 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere B. Milletler 
Sekreterine ulaştınlacaktır. 

Madde 13 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli görduan her seferinde, 

bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu genel konferansa sunacak ve 
onun tamamen veya kısmen deAiştirilmesi meselesinin konferans gündemine alınıp 
alınmaması hususunu inceliyecektir. 

Madde 14 
1 -Konferansm bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedili takdirde: 
a-Tadil edici yeni Sözleşmenin bir Uye tarafındaa onaylanması keyfiyeti, 

yukarıdaki ı O UncU madde nazara ahnmaksazın ve tadil edici yeni Sözleşme 
yQrUriDAe girmiş olarak kayıt ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiiilinden 
feshini tazammun edecektir. 

b-Tadil edici yeni sözleşmenin yUrOriUAe girmesi tarihinden itibaren bu 
Sözleşme üyelerin onayiarımasma artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme onu onayiayıp datadil edici Sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
üyeler için her halde şimdiki şekli ve muhtevasiyle muteber olmakta devam 
edecektir.(s. 621 sonu) 

----------0---------
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Sosyal GOvenlilin asaari normlari hakkmdaki sözleşmenin 
onaylanmas1nm uyaun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : 1451 
Kabul Ta. : 19 Temmuz 1971 
R.G : 10 Atustos 1971 S.139ll 
Dstr. Trp. : 5, C.10-3 s.l984 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtmm, Cenevre'de toplanan 3S inci Genel Konferansmda 28 

Haziran l9S2 tarihinde kabul edilmiş olan 102 sayılı "l9S2 Sosyal Güvenlik (Asgari 
normlar) Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,----
Sosyal GOvenlilin Asaari Normlari hakkindaki Sözleşmenin 

onaylanmasma dair Bakanlar Kurulu Karari 

Karar Ta. : 1 Nisan 1974 No: 717964 
R.G : 15 Ekim 1974 S.l5037 
Dstr. Trp. : 5, C.13-l 

Onaylanması 2917/1971 tarih ve 14S1 sayılı Kanunla uygun bulunan "Sosyal Güvenli~in 
Asgari Normları hakkındaki Sözleşme" nin, 2 nci maddenin (b) fıkrasında öngörülen yetkiye 
dayanılarak sadece. hastalık ödeneklerine ilişkin III üncü, ihtiyarlık yardımiarına ilişkin V 
irıci iş kazalarıyla meslek hastalıklara halinde yapılacak yardırnlara ilişkin VI nci, maluliyet 
yardımiarına ilişkin IX uncu ve ölüm yardımiarına ilişkin X uncu bölümlerine ait 
mükellefiyetierin kabulü, sqlık yardımiarına ilişkin Il nci ve analık yardımiarına ilişkin VIII 
inci bölümlere ait mükellefiyetierin ise sözleşmenin 3 üncü maddesinde öngörülen yetkiye 
dayanılarak 9 uncu maddesinin (d) fıkrası ile 48 inci maddesinin ( c ) fıkrasındaki geçici 
istisna hükkümlerinden yararlanmak suretiyle kabulü kaydıyla (onay belgesinin Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Genel MüdüriOjünce tescil edildigi tarihten oniki ay sonra yürürlü~e 
girmek üzere) onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü, 2917/1971 tarih ve 1451 
sayılı Kanunun 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 114/1974 tarahinde 
kararlaştırılmıştır. (*) 

----------0---------

(*) Söıltşrııtrılıı yiirlirliitft gtnrıtst ~oıııcsımdı BAiıııLır Kıcndırııcı ..... 2++ sıyrlı uıııcıı11ıı 2 vt 3 iiııci ıtuıdıltstııt .WyııııLırıık 
Alı~~~ırı Kırır/ıı ....... Sözltpııtrılıı (OMJ bt~tslııllf Mtllttlertmuı ÇıliŞIHil Tt~tlAtı Gtııtl Miidiir/üğiirıct ltsctl tdtld'8t lllrthltıı oıı ~t 

ay sorıra yürlirlüğt gtmıa iiztrt) o~t~ıyLıiiJIIASı ~~mırlııştırıbtuıillldır. ~ 
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Sosyal GOvenlilin Asgari Normları Hakkında Slzleşme 

Milletlerarası Çalışma Teşkiitı Genel Konferansı, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet olunarak, 4 Haziran 1952 
tarihinde yaptıgı35 inci toplantısında, 

Toplantı gündeminin 5 inci maddesini teşkil eden sosyal gUvneligin asgari 
normları konusundaki muhtelif teklifleri kabule karar vererek, 

Bu teklifierin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini alması gerektilini tespit ederek, 
Yirmi sekiz Haziran Bin Dokuz yüz elli iki tarihinde, "1 952 Sosyal GUvenlik 

(Asgari Normlar) Sözleşmesi" olarak isimtendirilecek olan aşagıdaki sözleşmeyi 
kabul etmiştir. 

Madde ı 
ı -Bu Sözleşmede, 

BÖLOM: I 
GENELHÜKÜMLER 

a-"Mevzuatla tayin olunan" tabiri, milli mevzuatla veya milli mevzuat geregince 
tayin olunan demektir. 

b-"İkamet" tabiri, mutad olarak Üye Devletin ülkesi üzerinde ikameti, "Mukim" 
tabiri de, mutad olarak Üye Devletin ülkesi üzerinde ikamet eden kimseyi ifade eder. 

c-"Karı" tabiri, geçimi koca tarafından sallanan kan demektir. 
d-"Dul Kadın" tabiri, kocasının öiUmU tarihinde geçimi IcQeast tarafından 

saglanan kadın demektir. · 
e-"Çocuk" tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, tahsil mecburiyetinin sona 

erdigi yaşın altındaki bir çocuk veya ı5 yaşını doldurmamış bir çocuk demektir. 
f-"Staj Devresi" tabiri, mevzuatla tayin edilen şekle göre, bir prim ödeme 

devresi, bir çalışma devresi, bir ikamet devresi veya bunların herhangi bir şekildeki 
terkibi demektir. 

2- ı O, 34 ve 49 uncu maddelerin tatbikatmda, "yardım" tabiri, ya ilgiliye 
dpgrudan dogruya saglanan saglık yardımlan veya ilgilinin yaptıgı masrafların 
kendisine ödenmesi şeklindeki bilvasıta yardımlar manasma gelir. 

i@lt r;aat Gerrtl MiliffiiAiJft DffAJ J1eWSiftill vtrll&tSt 4bt Siııt;iftilil mr K•"*'JitA "'iılcM OUjiiUWi 
ger«ır. Sizlqwıerdrı liflllJIM ,.. dAJuı ÖIICt 4luııııış bfr Urıır olııJ ~ ~ lruw, DUJ ~bt T~ Gml 
Müdiirilııce tesctlt tıırıht ·~bıAtrı, Sizltşırıerıbt yirilrfl8t gırış tıırılıt "'ık olırtık •~ır. 

Kıldı kt Sizlqırıtıtbt 79 ıuıcıı ltiJIIblest Jıkr• :3 ·dt koııııLııı "BRffl tııkflrtıt Sizltşıııt Jıer Iye 4bt, knı4t tıuJıt vestWuıuı tescdt 
tıırfhtndtıt Dil fkl IJ Sllllr'll yirllrfl8t glrtr Jrbi, ursuıııJıı, sUıuıfıır Kimilxiilll yiriirfiiAe glrfst Jııır Kllr«n olıwıı Mit, DUJ 
bdsestııııı tescdı tıırılatııdta Dfl w l.'f soıırı ııııııdthtıııdz Mkııt~wlıut yirirlfW gtr«tt Sizfqrnt 4bt, 

Sözlqrııtıtbt 79 NJtCN IIIA&sı frkr• 3 'ftkı hikıtıil11 tekrıın ılı yirirlik hrıın11111 Dlıqtı.ndıwı ııııLrsılmıiiiZ. 
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Maddel 
lşbu Sözleşmeyi tatbik eden her üye, 
a-i-I bölümü, 

ii-IV, V, VI, IX ve X bölDmierden en az birisi dahil olmak şartiyle, Il, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX ve X bOlUmler den en az üçUnü; 

iii-Xl, XII, XIII, böiUmlerin bunlarla ilgili hOkOmlerini; 
iv-XIV. BOlOmü, 

tatbik etmeye, 
b-Sözleşmenin II-X böltımlerinde yazılı mükellefiyetierden hangilerini kabul 

ettiAini, tasdik vesikasında belirtmeye, 
mecburdur. 

Madde3 
1 -Ekonomisi ve tedavi imkAnlan yeter derecede gelişmemiş olan bir Üye, yetkili 

makam dilerse ve bu makamın IOzum gördUAU müddetçe, tasdik vesikasına 
ek1iyeceAi bir beyanla aşalıda yazılı maddelerde derpiş olunan muvakkat 
istisnalardan faydalanma hakkını mahfuz tutabilir: 9 d); 12 (2); 15 d); 18(2); 21 c); 
27 d); 33 b); 34(3); 41 d); 48 c); SS d); ve 61 d); 

2-Bu maddenin I paragrafına göre bir beyanda bulunan her Üye, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Ana StatüsünOn 22 nci maddesine göre vermeye mecbur olduAu, 
bu Sözleşmenin tatbikatı hakkındaki yıllık raporunda, faydalanma hakkını mahfuz 
tuttuAll istisnalardan her biri için, 

a-Bu istisnanın dayandılı sebeplerio devam ettitini; 
b-Veya, bahis konusu istisnadan taydalanma hakkından belirli bir tarihten 

itibaren vasgeçtiAini, 
bildirir. 

Madde4 
1-İşbu Sözleşmeyi tasdik etmiş olan her üye, II-X bölümlerden tasdik 

vesikasında evvelce belirtilmemiş olanların bir veya bir kaçının tahmil ettili 
mükellefiyetieri kabul ettiAini Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
sonradan bildirebilir. 

2-Bu maddenin I. paragrafında derpiş edilen taahhütler tasdik vesikasının 
ayrılmaz cUzU olarak kabul edilir ve bildirme tarihinden itibaren aynı kuvveti haiz 
olur. 

Madde5 
Bir Üyenin, tasdik vesikasında yer alan II-X bölümlerden herhangi birinin 

tatbikatı bakımından, işçi ve hizmetiiierin veya mukimierin muayyen bir yüzde 
nispetinden yakan sayıda işçi ve hizmetli veya mukimierin muayyen bir yüzde 
nispetinden yukarı sayıda işçi ve hizmetli veya mukim kategorilerini korumakla 
mükellef olması halinde, Üye mezkQr bölümün tatbikini taahhüt etmeden önce, 
istenilen nispete ulaşılmış oldutundan emin bulunması lAzımdır. 
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Madde6 
Bu Sözleşmenin Il, III, IV, V, VIII (Sqlık yardımianna taallOk eden 

hususlarda), IX ve X bölümlerinin tatbikatı bakımından, bir Üye milli mevzuata göre 
mecburi olmayan sigortatarla s&glanan himayeyi de hesaba katabilir. 

a·Amme merciieri tarafından murakabe edilmesi veya mevzuatla tayin edilen 
esaslara uygun olarak, işverenlerle çalışanlar tarafından mUştereken idare olunması; 

~Kazançları, kalifiye bir erkek işçinin kazaneını aşmayan kimselerin mUhim bir 
kısmını şUmuiUne alması; 

c·İcabında, diAer himaye şekilleriyle birlikte, Sözleşmenin ilgili hükümlerine 
uygun bulunması; 

lizımdır. 

Madde7 

BÖLfJMII 
SAGLIK Y ARDlMLARI 

İstisna hükmüne göre 

Sözleşmenin bu bölümUnU tatbik eden her Üye, korunan kimselere sallık 
durumları gerektirdili zaman, bu böiUmUn aşagıdaki maddelerine uygun olarak, 
koruyucu mahiyette veya tedavi şeklinde saglık yardımları yapılmasını teminat altına 
alır. 

Madde S 
Yardım yapılacak hal, sebebi ne olursa olsun hastalık hali ile gebe lik, dogum ve 

bunların dogurduAu neticelerdir. · 

Madde9 
Korunan kimseleri, 
a-BUtUn işçi ve hizmetiiierin yüzde eHisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen işçi ve himıetli kategorileriyle bunların karı ve çocukları; 
b· Veya, bUtUn mukimierin yüzde yinnisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen faal nüfus kategorileriyle bunların karı ve çocukları; 
c· Veya, bütün mukimierin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

olunan mukim kategorileri; 
(*) d· Veya, 3 UncU maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi 
çalıştıran sınai işyerierindeki işçi ve hizmetiilerio yüzde ellisinden az olmamak 
Uzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizınetli kategoriyleriyle bunların karı ve 
çocukları; 

Madde 10 
1-Yardımlar en az şunlardır: 
a·Hastalık halinde: 
i· Evde yapılacak muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılacak 
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muayene ve tedaviler; 

ii-Mütehassıs hekimler unfından, hastanelerde yatarak veya ayakta yapılacak 
muayene ve tedavilerle hastane dışmda sallanabilecek tedaviler; 

iii-Hekim reçetesiyle lümm gösterilen ilAçların temini; 
iv-Lüzumu halinde, hastaneye yatırma; 
b-Gebelik, dojum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalarda; 
i-Dopmdan evvel, dogunı esnasında ve dogumdan sonra, bir hekim veya 

diptomalı ebe tarafından yapılacak muayene ve tedaviler; 
ii-Lüzumu halinde, hastaneye yatırma. 
2-Yardımdan faydalananlar veya bunların aile reisleri, hastalık halinde yapılacak 

saglık yardımı masraftarına iştirak ettirilebilir. Bu istirake taallQk eden esaslar 
ilgiliye agır bir yUk teşkil etmeyecek şekilde tespit edilmelidir. 

3-Bu madde geregince yapılacak yardımlar, korunan kimsenin saglıgını 
korumaya, çalışma gücünü iadeye ve şahsi ihtiyaçlarının karşılayabilme kabiliyetini 
artınnaya matuftur. 

4-S&glık yardımlarının ifasiyle görevli Devlet daireleri veya müesseseler, 
korunan kimseleri, amme idareleri tarafından veya bu idarelerce yetkili kabul edilmiş 
diger teşekküller tarafından, kendi hizmetlerine arzedilen umumi saglık 

müesseselerine müracaat etmeye, uygun görUlebilecek her tUrlU vasıtalarla, teşvik 
ederler. 

Madde ll 
10 uncu maddede belirtilen yardımlar, sui-istimali önlemek için, lüzumlu 

sayılabilecek asgari bir staj sOresini tamamlamış olan sigortalılara ve bunların hak 
sahibi kimselerine temin olunur. 

Madde ll 
1-10 uncu maddede belirtilen yardımlar vak'anın devamı süresince saglanır; 

ancak, hastalık halinde her vaka için yardım süresi 26 hafta olarak tahdit edilebilir; 
Şu kadar ki, hastalık ödenegi verilmesine devam olundugu sürece, satlık yardımları 
durdurolamaz ve uzun tedaviyi gerektirdili milli mevzuatla kabul edilen 
hastalıklarda yukarıda yazılı sürenin uzatılması için hükümler vaz olunur. 

2-3 üncü maddeyi göre bir beyanın yapılmış olması halinde, yardım süresi vak'a 
başına 13 hafta olarak tahdit edilebilir. 

Madde 13 

BÖL"OM III 
HASTALIK ÖDENEKLERİ (*) 

Sözleşmenin bu bölümünil tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün 
aşagıdaki maddelerine uygun olarak hastalık ödeneli verilmesini teminat altına alır. 

Madde 14 
Yardım yapılacak hal, hastalıktan ileri gelen ve milli mevuzata belirtildigi 

şekilde, 

(*) 7/796+ Silyılı Kıırıırlıı WıJ olxwldibtı. 
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kazanem muvakkaten durmasını mucip olan iş göremezlik halidir. 

Madde ıs 
Korunan kimseleri, 
a-BütUn işçi ve hizmetiiierin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin olunan işçi ve hizmetli kategorileri; 
b-Veya, bUtOn mukimierin yüzde yinnisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin olunan faal ntıfus kategorileri; 
c-Veya, olay esnasmdaki geçim kaynaklan 67 nci madde hükümlerine uygun bir 

şekilde mevzuatla tayin olunan hadleri aşmıyan bütün mukimler; 
d-Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kiŞi 

çalıştıran sınai işyerlerinde'ki işçi ve hizmetiiierin yüzde ellisinden az olmamak 
üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli kategorileri; 

teşkil eder. 

Madde 16 
ı -Korunan kimselerin işçi ve hizmeti i veya faal nüfus kategorilerinden 

müteşekkil olması halinde, yardım, 65 veya 66 ncı maddeler httkümlerine uygun 
olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

2-0lay esnasındaki geçim kaynaklan muayyen hadleri aşmayan bUtOn 
mukimierin korunmuş olması halinde, yardım 67 nci madde hükümlerine uygun 
\)larak bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

Madde 17 
16 ncı maddede belirtilen yardım, en az sut-istimali önlemek için lüzumlu 

sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış olan kimselere temin edilir. 

Madde 18 
1-16 ncı maddede belirtilen yardım, vakanın devamı süresince saAlanır. Ancak, 

bu yardım her hastalık vak'ası için 26 hafta olarak tahtid edilebilir ve ilk üç gün 
içinde ödenek verilmeyebilir. 

2-3 üncü madde gereaince bir beyanın yapılmış olması halinde yardım süresi, 
a-Bir yıl içinde hastalık ödeneli verilen günler toplamı yanı yıl içinde korunan 

şahıslar sayısı ortalamasının on katından daha az olmamak üzere tespit edilecek bir 
süre; 

b-Veya, her Vak'a için 13 hafta (ilk üç gün için ödenek verilmeyebilir); 
olarak tahdit edilebilir. 

Madde 19 

BÖLÖMIV 
iŞSiZLİK Y ARDlMLARI 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye korunan kimselere bu bölttmün 
aşagıdaki maddelerine uygun olarak issizlik yardımları yapılmasını teminat altına 
alır. 
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Madde lO 
Yardım yapılacak bal, çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunan bir 

kimsenin, uygun bir iş bulma imkAnsıziıiı sebebiyle ve milli mevzuatta tarif 
olundup şekilde, kazanemın muvakkaten dunnası halidir. 

Madde ll 
Korunan kimseleri, 
a-BOtUn işçi ve hizmetiiierin yOzde ellisinden az almamak üzere, milli mevzuatla 

tayin olunna işçi ve hizmetli kategorileri; 
b-V eya, olay esnasmdaki geçim kaynaklan 67 nci madde htlktlrnlerine uygun 

~larak mevzuatla tayin edil~n hadleri aşmıyan bUtUn mukimler; 
c-V eya, 3 uncu maddeye g0re bir beyan yapılmış olrpası halinde, en az 20 kişi 

çalıştıran sınai işyerierindeki işçi ve himıetlilerin yüzde ellisinden az olmamak 
tızere, m~vzuatla tayin olunan işçi ve himıetli kategorileri; 

teşkil eder. 

Madde ll 
I-Korunan kimselerin işçi ve hizmetli kategorilerinden müteşekkil olması 

halinde, yardım, 6S veya 66 ncı maddeler hOktlmlerine uygun olarak hesaplanan bir 
periyodik ödeme şeklinde olur. 

' 2-0lay esnasmdaki geçim kaynaklan muayyen hadleri aşmayan bOtUn 
mukimierin korunmuş olması halinde, yardım 67 nci madde hUktlmlerine uygun 
olarak hesaplanan bir bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

Madde ll 
22 nci maddede belirtilen yardım, en az sui-istimali önlemek için lUzumlu 

sayılabilecek bir staj sOresini tamamlamış olan konınan kimselere temin edilir. 

Madde24 
1-22 nci maddede belirtilen yardım, olayın devamı sUresince sallanır. Ancak, 

yardım süresi, 
a-lşçi ve hiimıetli kategorilerinin korunmuş olması halinde 12 aylık bir devre 

içinde 13 hafta; 
b-Olay esnasmdaki geçik kaynakları kanunla tayin edilmiş hadleri aşmıyan 

bütün mukimierin korunmuş olması halinde, I 2 aylık bir devre içinde 26 hafta; 
olarak tahdit edilebilir. 
2-Milli mevzuat geregince, yardım süresinin, prim ödeme sUresine veya 

muayyen bir süre içinde daha önce alınmış olan yardırnlara göre, kademelendirilmiş 
olması halinde, 12 aylık devre içinde ortalamaya yardım sUresi 13 haftayı buldugu 
takdirde, birinci paragrafın a) bendi hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

3-Her işsizlik vak'asmda ilk 7 gün için yardım yapılmayabilir, şu kadar ki, 
mevzuatla tayin olunan bir süreyi aşmıyan muvakkat çalışma günlerinden önceki ve 
sonraki işsizlik günleri aynı vak'anın devamı sayılır. 
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4-Mevsimlik işlerde çalıpnlar için yardım silresi ve yardım yapılimayacak olan 
ilk günler sayısı iş şartlarına uydurulabilir. 

BÖLOMV 
İHTİY ARLIK YARDAMLARI (*) 

Madde25 
Sözleşmenin bu bölümüntl tatbik eden her Üye, konınan kimselere, bu bölQmün 

aşagıdaki maddelerine uygun olarak ihtiyarlık yardımları yapılmasını teminat altına 
alır. 

Madde26 
t-Y ardtm. yapdacak hal, mevzuatla tayin olunan y~ın üstündeki ihtiyarlık 

halidir. 
2-Mevzuatla tayin olunan yaş haddi 65 den yukarı olmamalıdır. Bununla 

beraber, memleketteki yaşlı Jdmselerin çalışma gOçleri gtzönünde bulundumlmak 
suretiyle, selihiyetli mercilet tarafından daha yüksek bir yaş haddi de tespit 
olunabilir. 

3-Milli mevzuat, yardımına hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen Ocretli 
işlerde çalışması halinde yarc:lıının durdurulacatına dair büktımleri ihtiva edebilir; 
veya primli sosyal gUvenlik sistemlerinde, hak sahibinin kazanemın mevzuatla tayin 
edilen bir haddi aşması haliılde, primsiz sosyal gUvenlik sistemlerinde ise, hak 
sahibinin kazancmm veya diger geçim kaynaklarının veya bunların toplammın 
mevzuatla belirtilen bir haddi "ması halinde, yardımlardan indirim yapılabilir. 

Madde27 
Konınan Kimseleri, 
a-Bütün işçi ve hizmetiiletin ytızde ellisinden az almamak tızere, milli mevzuatla 

tayin olunan işçi ve hizmetli ldltegorileri; 
b-Veya, bütün mukimierin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen faal ntlfus kategorileri; 
c-Veya, ihtiyarlık devresindeki geçim kaynaklan 67 nci madde hükümlerine 

uygun olarak mevzuatla tayin edilen hadleri qmıyan btltDn mukimler; 
d-Veya, 3 ürıctl maddeye göre bir beyan yapılmış o linası halinde, en az 20 kişi 

çalıştıran sınai işyerierindeki bütün işçi ve hizmetiiierin yOzde ellisinden az olmamak 
üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizrnetlikategorileri; 

teşkil eder. 
Madde28 
Yardım, 

1 -Korunan kimselerin işçi ve hizrnetli veya faal ntlfus kategoıilerinden 
müteşekkil olması halinde, yıtrdım, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun 
olarak; 

2-İhtiyarlık esnasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen hadleri 
aşmıyan bntnn mu\cimlerin korunmuş o\ması 'na\imle, 61 nci madt\e btık\mı\erine 
uygun olarak; 

hesaplanan bir bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

(*) 7/796+ sıyılı KUR Wııd oiKw llöliıı. 
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Maddel9 
1-28 inci maddede belirtilen yardım, en az aşaaıda yazılı korunan kimseler için 

teminat altına alınır; 
a-30 senelik bir prim ödeme veya çalışma süresi veya 20 senelik ikamet süresi 

şeklinde tespit edilebilecek bir staj süresini tamamlayan kimseler; 
b-Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, mevzuat ile tayin olunan 

bir prim ödeme süresini tamamlıyan ve çalışma devresi zarfında kendi adına, yıllık 
ortalama olarak mevzuatla tayin olunan gün sayısı kadar prim ödenmiş olan 
kimseler. 

2-Birinci paragrafta yazılı yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya 
çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına baAlı olduAu takdirde, en az, aşaAıda 
yazılı şartları haiz olan korunan kimselere de indirimli bir yardım yapılması teminat 
altına alınır: 

a-Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak ı 5 yıllık bir prim ödeme veya 
çalışma süresini tamamlamış olan kimseler; 

b-Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, mevzuatla tayin olunan 
bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi zarfında kendi adına her yıl 
için ortalama olarak bu maddenin birinci paragrafının b) fıkrasında derpiş olunan 
ortalamanın yarısı kadar gün prim ödenmiş olan kimseler, 

3-Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak ı O senelik bir prim ödeme veya 
5 senelik bir ikamet süresinitamamlamış olan konınan kimselere, XI bölüm 
hükümlerine uygun ve fakat mezkOr bölüme ekli cetvelde gösterilen ömek-sigortalı 
veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı nispetten ytızde on daha eksik bir 
yardım teminat altına alınmış ise, bu maddenin birinci paragrafı hükmü yerine 
getirilmiş sayılır. 

4-Staj süresinin ı O senelik prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 30 
senelik prim ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI bölüme ekli 
cetvelde gösterilen nispetlerden orantılı bir indirme yapılabilir. Mezldlr staj süresi ı5 
seneden fazla olduAu takdirde, işbu maddenin ikinci paragrafı hükümlerine uygun 
indirimli yardım yapılır. 

5-Bu maddenin 1,3 veya 4 üncü paragraflarında yazılı yardımların yapılması 
asgari bir prim ödeme veya çalışma süresi şartına baAlı olduAu takdirde, münhasıran, 
Sözleşmenin işbu bölümünün tatbiki ile ilgili hükOmlerin yürürlüAe girdiAi tarihte 
ileri yaşiara ulaşmış bulunmaları sebebiyle, bu maddenin ikinci paragrafına uygun 
olarak mevzuatla tayin olunmuş şartları yerine getiremiyen konınan kimselere, bu 
gibi kimseler için normal yaşın daha üstündeki bir yaşta bu maddenin I, 3 veya 4 
üncü paragrafları hükümlerine uygun yardımlar saAlanmamış olmak kaydiyle, 
indirimli bir yardımın temin olunması şarttır. 

Madde30 
28 ve 29 uncu maddelerde belirtilen yardımlar ihtiyarlık halinin devamı 

süresince saAlanır. 
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BÖLÜM VI(*) 
İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLAR! 

HALİNDE Y APlLACAK Y ARDlMLAR 
Madde31 
Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere, işkazaları ve 

meslek hastalıkları halinde, bu bölümün aşagıdaki maddelerine uygun olarak, 
yardımlar yapılmasını teminat altına alır. 

Madde32 
Yardım yapılacak haller, işkazalanndan veya mevzuatla kabul edilen meslek 

hastalıklarından ileri gelen aşagıda yazılı hallerdir: 
a-Hastalık hali; 
b-Hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta tarif edildigi şekilde, kazancın 

muvakkaten durmasını mucip olan iş göremezlik hali; 
c-Kazanma gücünün tamamının veya mevzuatla tayin olunan bir derecenin 

üstünde olmak üzere bir kısmının muhtemelen devamlı olarak kaybı veya bu kayba 
tekabül eden bir beden noksanlıgı meydana gelmesi; 

d-Aile reisinin ölümü sebebiyle dul kadının ve çocuuklarının geçimimkAnlarının 
kayıp olması; dul kadının yardıma hak kazanması, kendi geçimini temine muktedir 
olamıyacagının milli mevzuat hükümlerine göre kabul edilmesi şartına baglanabilir. 

Madde33 
Korunan kimseleri, 
a-Bütün işçi ve hizmetiilerio yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin olunan işçi ve hizmetli kategorileri ve aile reisinin ölümü ile hak kazanılan 
yardımlar için, bu kategorilere dahil işçi ve hizmetlelerin karı ve çocukları; 

b-Veya, 3 üncü madde geregince bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 
kişi çalıştıran sınat işyerierindeki işçi ve hiirnetlilerin % 50 sinden az olmamak 
üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli kategorileri ve aile reisinin ölümü ile 
hak kazanılan yardımlar için, bu kategorilere dahil işçi ve hizmetiilerio karı ve 
çocukları; 

teşkil eder 
Madde34 
I-Hastalık halinde yapılacak yardımlar bu maddenin 2 ve 3üncü paragraflarında 

belirtilen saglık yardımlarıdır. 
2-Saglık yardımları şunlardır: 

a-Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekim muayeneleri ile mütehassıs 
hekimler tarafından bir hastanede ayakta veya yatarak yapılan tedaviler; 

b-D_iş tedavileri; 
c-Evde, bir hastanede veya diger saglık müesseselerinde hemşireler tarafından 

yapılan bakım ve tedaviler; 

(*) 7/796f SIIJdı KllrllM Wıd oluıwı bomlif 
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d-Hastame, nekahat evi, sanatoryum ve diger satlık mOesseselerindeki bakım 
masrafları· ' / 

e-Diş tedavi malzemesi, illç ve eliler hbbi ve cerrahi malzemenin temin 
edilmesi, protez temini ve bakımı, gOziOk verilmesi; 

f-Bir hekim veya dişçinhı neareti altında olmak tızere, kanunla hekimlik 
mesleline ballı kabul edilen diler meslekler mensuplan tarafından yapılacak bakım 
ve tedaviler; 

3-0çOncO maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, saglık yardımlan 
en az şunları ihtiva eder: 

a-Evde yapılacak muayeneler dahil, pratisyen hekim tarafından yapılan muayene 
ve tedaviler; 

b-MOtehassıs hekimler tarafından, bir hastanede yatarak veya ayakta yapılan 
muayene ve tedavilerle hastane dışmda yapılacak muayene ve tedaviler; 

c-Bir hekim veya salahiyedi diler bir kimsenin reçetesiyle lOzum gösterilen 
ilAçlar; 

d-Gereken hallerde, bir hastaneye yatmna. 
4-Yukandaki paragrat1ara gm yapılacak saglık yardımları, konman kimsenin 

saliılını korumaya, çalışma. aocoou iadeye ve şahsi ihtiyaçlarını görebilme 
kabiliyetini artırmala matuftur. 

Madde35 
1-Sallık yardımlarını ifa ile gOrevli Devlet daireleri veya müesseseler, uygun 

görOlen halterde, çalışına gOçleri azalmış kimselerin yeniden uygun bir işe 
alıştınlmalan maksadiyle, mesleki rehabilitasyon mtıesseseleriyle işbirlili yaparlar. 

2-MezkOr daire ve moesseseler, çalışma gQçleri azalmış kimselerin mesleki 
rebabilitasyona tabi tutulmaları hususunda tedbirler alm&ga milli mevzuatla yetkili 
kılınabilir. 

Mad.de36 
1 -Geçici iş göremezlik, kazanma gtlcontln tamamının daimt olarak kaydedilmesi 

veya bu kayba tekabtll eden bir beden noksanlıAı meydana gelmesi veyalmt aile 
reisinin ölDmU halleriilde yapılac:ak yardımlar 6S veya 66 ncı madde hOkOmlerine 
uygun olarak hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir. 

2-Kazanma gtıcontın bir kısmmm daimi olarak kaydedilmesi veya bu kayba 
tekabUl eden bir beden noksanlıtı meydana gelmesi halinde yapılacak yardım, 
yardım yapılması gerekiyorsa, çalışma gtıctlntln tamamının kaybı veya buna tekabUl 
eden beden noksanlılt hali için derpiş olunan miktann uygun bir nispeti üzerinden 
tespit edilecek periyodik ödemeler şeklindedir. 

3-Periyodik ödemeler, 
a-lş göremezlik derecesinin cQz'i olması; 
b-V eya yetkili mercilerin, sennayenin iyi kullanılacaAmdan emin bulunmaları; 
halinde sennayeye çevrilerek toptan ödenebilir. 
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Madde37 
34 veya 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, eıı az, kaza anında veya 

hastahim meydana geldili sırada üyenin ülkesinde işçi veya hizmetli olarak 
çalıştınlmakla olan konınan kimseler için, aile reisinin ölflmU sebebiyle yapılacak 
periyodik ödemelerde de bu gibi kimselerin dul karılan ve çocukları için, teminat 
altına alınır. 

Madde38 
34 ve 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı 

sOresince sajlanır. Şu kadar ki, geçici iş göremezlik ödeneli her işgöremezlik 
vak'asmda ilk 3 gQn için verilmiyebilir. 

Madde39 

BÖLCM VII 
AİLE Y ARDlMLARI 

Sözleşmenin bu bölümOnU tatbik eden her Üye, korunan kimselere, bu bölumUn 
~ıdaki maddelerine uygun olarak, aile yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

Madde40 
Yardım yapılacal( hal, mevzuatla tayin olunacaAı şekilde, çocuklarm geçimini 

satlama mtıkellefiyetidir. 

Madde4l 
Korunan kimseleri, 

. a-BUtUn işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az almamak üzere, mevzuatla tayin 
olunan işçi ve hizmetli kategorileri; 

b-Veya, bOtUn mukimierin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 
olunan faal nüfus kategorileri; 

c-Veya, Çocuk geçindinnekle mükellef oldulu stıre içinde geçim kaynakları 
mevzuatla tayin olunan hadleri aşmayan bUtUn mukimler; 

d-Veya, 3 unctı maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde en az 20 kişi 
çalıştıran sınat işyerierindeki büttln işçi ve hizmetlileri % SO sinden az olmamak 
üzere, mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli kategorileri; 

teşkil eder. 

Madde4l 
Yapılacak yardım lar: 
a-Mevzuatla tayin edilmiş bir staj sOresini tamamlayan her korunan kimseye 

periyodik ödemeler yapılması; 
b-Veya, çocuklara yiyecek, giyecek, mesken, tatil geçinne yerleri veya ev 

idaresinde yardım saaıanması; 
c-Yahut, a) ve b) fıkralarında yazılı yardımların mezcedilerek temini; 
şeklindedir. 
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Madde43 
42 nci maddede belirtilen yardımlar en az mevzuatla tayin edilen şekle göre, 

muayyen bir süre içinde 3 aylık prim ödeme veya çalışma, yahut bir senelik ikamet 
şartlarından birini yerine getiren korunan kimseler için teminat altına alınır. 

Madde44 
42 nci maddeye göre yapılacak yardımların tutarı, 
a-66 ncı maddede belirtilen esaslara uygun olarak tespit edilecek bir erkek 

işçinin ücretinin % 3 ü ile korunan kimselerin çocukları sayısının çarpımına; 
b-Veya bu ücretin % ı ,5 u ile bütün mukimierin çocukları sayısının çarpımına; 
eşit olmalıdır. 

Madde45 
Periyodik ödemeler şeklinde yapılacak yardımlar, yardımı gerektiren halin 

devamı süresince saglanır. 

Madde46 

BÖLÜMVIII 
ANALIK Y ARDlMLARI 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün 
aşagıdaki maddelerine uygun olarak, analık yardımlan yapılmasını teminat altına 
alır. 

Madde47 
Yardım yapılacak hal, gebe lik, dogum ve bunların dogurdugu neticelerle, 

mevzuatta belirtildigi şekilde, bu sebeplerden dolayı kazancın muvakkaten durması 
halleridir. 

Madde 48 
Korunan kimseleri, 
a-Bütün işçi ve hizmetiiierin % 50 siden az olmamak üzere, mevzuatla saglık 

yardımiarına taalltlk eden hususlarda, bu kategorilere dahil erkeklerin karıları; 
b-Veya bütün mukimierin % 20 sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin 

olunan faal nüfus kategorileri içindeki kadınlarla, analık saglık yardımiarına taallOk 
eden hususlarda bu kategorilere dahi erkeklerin karıları; 
{*) c-Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi 
çalıştıran sınai işyerierindeki işçi ve hizmetiiierin % 50 sinden az olmamak üzere, 
mevzuatla tayin olunan işçi ve hizmetli kategorilerine dahil kadınlar ile, analık saglık 
yardımiarına taallOk eden hususlarda, bu kategorilere dahil erkeklerin karıları; 

teşkil eder. 

(*) 7 /796+ sayılı Karı:ırdıı gtçlct tsttsM hükiirtıltrtııdtn yı:ırı:ırlıınrııı:ıyı:ı t/~trı, kabul eddtn hiikürıı. 



Madde49 
1 -Gebe lik, doguın ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızatarda yapılacak 

saglık yardımlan bu maddenin 2 ve 3 paragraflannda yazılı yardımlardır. 
2-Saalık yardımlan en az şunlardır: 
a-Dogumdan önce ve dogtım esnasında ve dogwndan sonra hekim veya 

diptomalı ebe tarafından yapılan muayene ve tedaviler; 
b-Gereken hallerde bir hastaneye yatırma, 
3-Bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen sallık yardımları, korunan kadının 

s&glıgını, çalışma gücUnQ ve şahsi ihtiyaçlarını görebilme kabiliyetini korumaya, 
iadeye veya artırmaya matuftur. 

4-Analık sallık yardımlarını ifa ile görevli Devlet aireleri veya müesseseler, 
korunan kadınları, amme idareleri tarafından veya yedeileri bu idarelerce kabul 
edilmiş diAer teşekknller tarafından kendi hizmetlerine arz olunan umumi saglık 
servislerine müracaat etmeye, uygun göralebilecek her tUrlU vasıtalarla teşvik 
ederler. 

Madde SO 
Gebelik, dolum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalar sonucu 

işgöremezlik hallerinde yapılacak yardım, 65 veya 66 ncı maddeler hükOnılerine 
uygun olarak hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir. Periyodik ödemelerin 
miktan vak'anm devam ettigi süre içinde deAişebilir; şu kadarki, ortalama yardım 
miktarının yukarıda yazılı hükümlere göre hesaplanan miktara uygun olması şarttır. 

Maddesı 
49 ve 50 nci maddelerde belirtilen yardım-lar, en az, korunan kimseler 

kategorisine dahil olup, sui-istipıali önlemek maksadiyle IUzumlu sayılabilecek bir 
staj sOresini tamamlamış bulunanlar kadınlar için, 49 uncu maddede belirtilen, 
yardımlar bu kategorilere dahil ve muayyen staj sOresini tamamlamış erkeklerin 
karıları içinde teminat altına alınmalıdır. 

Madde53 

BÖLÜM IX(*) 
MALÜLİYET YARDIMLARI TOMO 

Sözleşmenin bu bölümUnU tatbik eden her Uye, korunan kimselere, bu bölUmün 
aşagıdaki maddelerine uygun olarak malQliyet yardımlan yapılmasını teminat altına 
alır. 

Madde54 
Yardım yapılacak hal, mesleki bir faaliyet icra edebilme gücün Un, mevzuatla 

tayin olunan bir derecede ve muhtemelen daimi olarak kaybedilmesi veya hastalık 
ödene~inin kesitdili tarihte iş göremeziilin devam etmesi halleridir. 
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Madde55 
Korunan kimseleri, 
a-BütOn işçi ve hizmetiiierin % 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

olunan işçi ve hizmetli kategorileri; 
b-Veya, bütün mukimierin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

edilen faal nüfus kategorileri; 
c-Veya, maltlliyet devresindeki geçim kaynaklan 67 nci madde hükümlerine 

uygun olarak mevzuatla tayin edilen hadleri aşmıyan bütün mukimler, 
d-Veya, 3 üncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi 

çalıştıran sınai iş yerlerindeki bütOn işçi ve hizmetlerin % 50 sinden az olmamak 
üzere, mevzuatla tayin edilen işçi ve himıetliler; 

teşkil eder. 

Madde56 
Yapılacak yardım, 
a-lşçi ve hizmetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunmuş 

olması halinde, 65 veya 66 ncı maddeler htlktlmlerine göre; 
b-Maltlliyet devresindeki geçim kaynaklan muayyen hadleri aşmıyan, bütün 

mukimierin korunmuş olması halinde, 67 nci madde hükümlerine göre; 
hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir. 

Madde57 
1-56 ncı maddede belirtilen yardım, en az aşalıda yazılı kimseler için teminat 

altına alınmalıdır: 
a- ı 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresi veyahut ı O yıllık ikamet süresi 

şeklinde tespit edilebilecek bir staj süresini tamamlayan kimseleri, 
b-Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık prim ödeme 

süresini tamamlayan ve çalışma devresi zarfında, kendi adına yıllık ortalama olarak, 
mevzuatla tayin olunan gün sayısı kadar prim ödenmiş olan kimseler; 

2-Birinci paragrafta yazılı yardımın yap\lması asgari bir prim ödeme veya 
çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına baglı oldugu takdirde, en az, aşagıda 
yazılı korunan kimselere indirimli yardım yapılması teminat altına alınır: 

a-Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak 5 yıllık bir prim ödeme veya 
çalışma btıresini tamamlamış olan kimseler; 

b-Prensip olarak bütün çalışanların korunması halinde, tlç yıllık bir prim ödeme 
süresini tamamlayan ve çalışma devresi zarfmda kendi adına her yıl için ortalama 
olarak, bu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın 
yarısı kadar gün prim ödenmiş olan kimseler. 

3-Mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak, 5 yıllık prim ödeme veya 
çalışma veyahut ikamet süresini tamamlamış olan korunan kimselere Xl bölüm 
hükümlerine uygun fakat mezktlr bölüme ekli cetvelde gösterilen örııek-sigortalı 
veya haksahibi kimseler için bu cetvelde yazılı nisbetten % ı O daha eksik bir yardım 
yapılması teminat altına alınmış ise, bu maddenin birinci paragrafı hükmü yerine 
gelmiş sayılır. 
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4-Staj soresinin S yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 1 S yıllık 
prim ödeme veya çalışma sOresinden az olması halinde, XI bölüme ekli cetvelde 
gösterilen nisbetlerden orantılı bir indinne yapılabilir. İşbu maddenin 2 nci 
paragrafına uygun olarak indirimli yardım yapılır. 

Madde58 
S6 ve 57 nci maddelerde belirtilen yardımlar maltlliyet halinin devamı soresince 

veya bu yardımın yerine ihtiyarlık yardımı kaim oluncayakadar ödenir. 

MaddeS9 

BOLCMX (*) 
ÖLÜM Y ARDlMLARI 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölOmUn 
aşagıdaki maddelerine uygun olarak ölüm yardımı yapılmasını teminat altına alır. 

Madde60 
I-Yardım yapılacak ha, aile reisinin ölümü ile dul kadının veya çocuklarm 

geçinme imkinlarmm kaybolması halidir. Dul kadının yardıma hak kazanması, milli 
mevzuat htıldlmlerine göre kendi geçimini temine muktedir olamıyacagının kabul 
edilmesi şartına baglanabilir. 

2-Milli mevzuat, yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen tlcretli 
işlerde çalışması halinde yardımın durdurulacagma dair htıktlmleri ihtiva edebilir. 
veya, primli sosyal güvenlik sistemlerinde, hak sahibinin kazancının mevzuatla tayin 
edilen bir haddi aşması halinde, primli sosyal gUvenlik sistemlerinde, hak sahibinin 
kazanemın mevzuatla tayin edilen bir haddi aşması halinde, primsiz sosyal güvenlik 
sistemlerinde ise, hak sahibinin kazancının veya diger geçim kaynaklarının veya 
bunların toplamının mevzuatla tayin edilen bir haddi aşması halinde yardımlardan 
indirim yapılabilir. 

Madde61 
Korunan kimseleri, 
a-Bütün işçi ve hizmetiilerio % SO sinden az almamak üzere, mevzuatla tayin 

olunan işçi ve hizmetli kategorilerine dahil aile reisierinin karıları ve çocukları; 
b-Veya, bütün mukimierin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

olunan faal nüfus kategorilerine dahil aile reisierinin karıları ve çocukları; 
c-Veya, aile reisierini kaybeden ve yardım yapılacak devredeki geçim kaynakları 

67 nci madde hükOmlerine uygun olarak mevzuatla tayin edilmiş hadleri aşmıyan ve 
mukim vasfını haiz bulunan bütün dul kadınlar ile çocuklar; 

d-Veya, 3 tınctı maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi 
çalıştıran sınai işyerierindeki bütün işçi ve hizmetiiierin % SO sinden az olmamak 
üzere mevzuatla tayin olanun işçi ve hizmetli kategorilerine mensup aile reisierinin 

(*) 7/796+ sıyılı Kıırtırfı tııhl olıtrwt "*"' 
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kanları ve çocukları; 
teşkil eder. 

Madde62 
Yapılacak yardım, 

a-İşçi ve himıetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunması 
halinde, 6S veya 66 neı maddeler hOkümlerine uygun olarak; 

b-Y ardım yapılacak devredeki gelirleri muayyen hadleri aşmıyan bütün 
mukimierin korunması halinde, 67 nci madde hükümlerine uygun olarak; 

hesaplanacak periyodik ödemeler şeklindedir. 

Madde63 
ı -62 nci maddede belirtilen yardım, en az, a.şalı da yazılı kimseler için teminat 

altına alınmalıdır: 

a-Aile reisieri tarafından, kanunla tespit edilmiş esaslar dahilinde, ıs yıllık prim 
ödeme veya çalışma süresi veyahut 1 O yıllık ikamet süresi tamamlanmış olan 
korunan kimseler; 

b-Prensip olarak bütün çalışanların karılariyle çocuklannın korunması halinde, 
aile reisieri tarafından, üç yıllık prim ödeme süresi tamamlanan ve çalıştıAı devre 
zarfında aile reisi adına mevzuatla tayin olunan yıllık ortalama gün sayısı kadar prim 
ödenmiş olan korunan kimseler. 

2-1 inci paragrafta yazılı yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya 
çalışma süresi şartının yerine getirilmesine b&Aiı olduAn takdirde, en az aşaAıda yazılı 
kimseler için indirimli bir yardım yapılması teminat altına alınır: 

a-Aile reisieri tarafından mevzuatla tayin olunan esaslar dahilinde S yıllık bir 
prim ödeme veya çalışma süresi tamamlanmış olan korunan kimseler; 

b-Bütün çalışanlarm karı ve çocuklannın korunması halinde, aile reisieri 
tarafından üç yıllık bir prim ödeme süresi tamamlanmış olan ve çalıştıgı devre 
zarfında bu aile reisi adına her yıl için ortalama olarak, bu maddenin ı inci 
paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün için prim 
ödenmiş olan korunan kimseler. 

3-Aile reisi tarafından, mevzuatla tayin olunan esaslara uygun olarak, S yıllık bir 
prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet süresi tamamlanmış olan korunan 
kimselere, XI Bölüm hükümlerine uygun ve fakat mezkOr bölüme ekli cetvelde 
gösterilen örnek- sigortalı veya hak sahibi kims~ler için bu cetvelde yazılı nisbetten 
o/o ı O eksik bir yardım yapılması tamenat altına alınmış ise, bu maddenin 1 inci 
paragrafı hükmü yerine getirihniş sayılır. 

4-Staj süresinin S yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla, fakat 1 S 
yıllık prim ödeme veya çalışma büresinden az olması halinde, XI Bölüme ekli 
cetvelde gösterilen nisbetlerden orantılı bir indirme yapılabilir. İşbu maddenin 2 nci 
paragrafına uygun olarak indirimli yardım yapılır. 

S-Çocuksuz ve kendi geçimini saAiamaAa muktedir olmadıAı kabul edilen bir dul 
kadının ölüm yardımına hak kazanabilmesi için asgari bir evlilik süresinin geçmiş 
olmasına lüzum görülebilir. 

1018 



Madde64 
62 ve 63 üncü maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı 

süresince sa~lanır. 
BÖLÜM XI 

PERİYODİK ÖDEMELERDE UYGULANACAK NORMLAR 

Madde6S 
ı -Bu madde gere~ince yapılacak periyodik ödemenin miktarı ile bu ödemenin 

yapılmasını gerektiren halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı, 
kendisine veya hak sahibi kimselerine periyodik ödeme yapılan sigortaimm eski 
kazancı ile örnek- sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi aynı aile mesuliyetini haiz 
korunan bir kimseye ödenen aile yardımı toplamının bu bölüme baglı cetvelde 
gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2-Sigortalının eski kazancı mevzuatla tayin olunan usullere göre hesaplanır; 
korunan kimselerin veya aile reisierinin kazançlarına göre sınıflara ayrılmış olması 
halinde, eski kazançları, bu kimselerin evvelce dahil bulundukları sınıfların esas 
kazançlarına göre hesaplanabilir. 

3-Yardım tutarları veya yardımın hesabına esas tutalan kazançlar için mevzuatla 
azami bir had tayin olunabilir. Ancak, azami had öyle tespit olunmalıdır ki, 
sigortaimm eski kazancının kalifiye bir erkek işçinin kazancına eşit veya bundan az 
olması halinde, bu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri yerine gelmiş olsun. 

4-Sigortalının eski kazancı, kalifiye erkek işçinin ücreti, yardım tutan ve aile 
yardımlan aynı zaman esasına göre hesaplanır. 

S-Diger sigo-rtalı veya hak sahiplerine yapılacak yardımlar, örnek- sigortalı veya 
hak sahibi kimselere ait yardıma nazaran makul bir nispet dalıilinde tesbit edilir. 

6-Bu maddenin tatbikinde, kalifiye erkek işçi; 
a-Elektrik makinelerinden gayri makine sanayiinde çalışan bir tesviyeci veya 

tornacı; 

b-Veya, aşaaıdaki paragraf hükümlerine göre, tayin olunan bir örnek kalifiye 
işçi; 

c-Veya, mevzuatla tayin olunacak şekle göre, yıllık veya daha kısa bir devre 
esasına göre tespit edilen kazancı, bütün korunan kimselerin yüzde yetmiş beşinin 
kazancından yüksek veya buna eşit olan bir kimse; 

d-Veya, kazancı, bütün korunan kimselerin ortalama kazancının yüzde ı 25 ine 
eşit olan bir kimse; 

dir. 
7-Yukarıdaki paragrafın b) fıkrasının tatbikinde, örnek kalifiye işçi, bahis 

konusu yardım koluna tabi olarak en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin 
çalıştırıldı~ı ekonomik faaliyet bölümü için de yine en çok sayıda korunan kimsenin 
veya aile reisinin çalıştırıldıgı iş kolları grubundan seçilir; bu maksatla, B. Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağustos I 948 tarihindeki yedinci toplantısında 
kabul edilen ve işbu sözleşmeye eklenen "BUtUn Ekonomik Faaliyetlerin 
Milletlerarası Standart Tasnifı" kullanılır; bu tasnifte ileride yapılacak bUtUn tadiller 
de nazara alınır. 
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8-Yardım miktarlarının bölgeden bölgeye deAişınesi halinde, kalifiye erkek işçi, 
bu maddenin 6 ve 7 nci paragraflan htlkümlerine uygun olarak her bölge için ayrı 
ayrı tespit edilebilir. 

9-Kalifıye erkek işçinin Ucreti, kollektif mukavelelerle v:eya, uygulanması 

mUmkUn olan yerlerde, Milli mevzuatla veya örf ve adetlere göre tespit olunan ve 
normal çalışma saati karşıhAt olarak ödenen ücret esası üzerinden, varsa, hayat 
pahalıhAt zamlan da nazara alınarak tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan 
Geretierin bölgeden bölgeye degişmesi ve 8 inci paragrafın tatbik olunmaması 
halinde medyan ücret esas alınır. 

10-İhtiyarlık, işkazalan ve meslek hastalıkları (Geçici işgöremezlik ödenekleri 
hariç), malQliyet veya aile reisinin ölümü sebebiyle yapılmakta olan periyodik 
ödemeler hayat pahalıhAmdaki esaslı degişiklikler yüzünden ücretierin umumi 
seviyesinde vukua gelen önemli degişmelere göre ayarlanır. 

Madde66 
ı -Bu madde geregince yapılacak periyodik ödemenin miktan ile bu ödemenin 

yapılmasını gerektiren halin devamı soresince verilecek aile yardımlannın toplamı, 
alelAde kiil bir erkek işçinin kazancı ile örnek - sigortah veya hak sahibi kimseler 
gibi aynı aile mesuliyetini haiz korunan bir kimseye ödenen aile yardımı toplamının 
bu bölOme b&glı cetvelde gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2-Kihil erkek işçinin ücreti, yardım ve aile yardımları, aynı zaman esasına göre 
hesaplanır. 

3-DiAer sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardımlar, örnek- sigortalı 
veya hak sahibi kimselere ait yardıma nazaran makul bir nispet dahilinde tespit 
edilir. 

4-Bu maddenin tatbikinde kAbil erkek işçi; 
a-Elektrik makinelerinden gayri makine sanayiinde çalışan bir örnek işçi; 
b-Veya, aşagıdaki paragrafhUkOmlerine göre tayin edilecek bir örnek işçi; 
djr. 
5-Yukarıdaki paragrafın b) fıkrasının tatbikinde örnek işçi, bahis konusu yardım 

koluna tabi olarak en çok sayıda erkek işçiilin veya aile reisinin çahştınldıgı 
ekonomik faaliyet bölOmU içinde yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile 
reisinin çalıştınldıgı iş kollan grubundan seçilir; Bu maksatla, B. Milletler Ekonomik 
ve Sosyal Konseyinin 27 Alustos ı 948 tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen 
ve işbu sözleşmeye eklenen "BUtOn Ekonomik Faaliyetlerin Milletelarası Standart 
Tasnifı" kullanılır; 

6-Yardım miktarlannın bölgeden bölgeye degişmesi halinde, kAbil erkek işçi, bu 
maddenin 4 ve 5 nci paragrafları hükümlerine uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı 
tespit edilebilir. 

9-Kihil erkek işçinin ücreti, kollektif mukavelelerle veya, uygulanması mümkün 
olan yerlerde, milli mevzuatla veya örf ve adedere göre tespit olunan ve normal 
çalışma saati karşılıgı olarak ödenen ücret esası üzerinden, varsa, hayat pahalıhAt 
zamları da nazara alınarak tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan ücretierin 
bölgeden bölgeye degişmesi ve 6 ncı paragrafın tatbik olunmaması halinde medyan 
ücret esas alınır. 
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10-tbtiyarlık, İfkazası ve meslek hastalıklan (Geçici işgöremezlik ödenekleri 
hariç), ınalflliyet veya aile reisinin ölumo sebebiyle yapılmakta olan periyodik 
Odemeler, hayat pahalılıgındaki esaslı delifiklikler yQzllnden ücretierin umumi 
seviyesillde vukua plen önemli degişmelere göre ayıarlanır ~ 

Madcle67 
Bu rnadde gerelince yapılacak periyodik ödemelerde: 

a-Y ardım tutan, mevzuatla tayin edilen bir bareme gare veya, mevzuatla tayin 
olunmuş esaslar dahilinde, seiAhiyetli irnme merçileri 1arafından hazırlanan bir 
bareme göre tesbit olunur; 

b-Bu yardım miktarında, ancak, sigortalı veya hak sahil»inin ailesinin diler geçik 
kaynakları mevzuatla tayin olunan, veya, mevzuatla tayin olunmuş esaslar dahilinde, 
selibiyedi Amme merciieri tarafından tesbit olunan miktadarı aştılı ölçüde indirim 
yapılabilir; 

c-Yardım ve diger geçim kaynaklannın toplamından yukarıdaki b) fıkrasında 
derpiş olunan indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar, sigortaimm veya hak 
sahibinin ailesinin ai\ık ve diier 'oakım\atdan uygun 1Mt\a içinde -yaşamasma 
yetecek kadar olmalı ve 66 ncı madde hUkamlerine göre>- hesaplanacak miktardan 
daha az olmamalıdır. 

d·Bahis konusu bölOm mucibince ödenen yardımlar toplamının tutan, 66 ıncı 
madde ho.ktlmlerini ve : 

i-III Böltım için 1S inci maddenin b) fıkrası 
ii-V Böltlm içia 27 inci maddenin b) fıkrası 

iii-IX Böltım için SS inci maddenin b) fıkrası 
iv-X BölOm için-61 inci maddenin b) fikrası 

htıldlmlerini tatbik etmekle elde olunacak yardımlıar toplamını en az ytızde otuz 
nisbetinde aştıAı takdirde, yukandaki c) fıkrası hnkOnıleri yerine gelmiş sayılır. 

(XI. BÖLOME EKLi) CETVEL 
ÖRNEK-SİOORTALI VEYA HAK SAHIBI KIMSELERE AİT PERİYODİK. 

YARDIMLAR 

%Nisbeti 
Bölüm 

Yardım Gerektiren 
Hal 

örnek - Sigortalı veya 
Haksahibi kimseler 

III 
IV 
V 

VI 

Hastalık 

İşsizlik 
İhtiyarlık 

İşkazalan ve mes
lek hastalıkları: 
Geçici iş göremez
lik 
MalOiiyet 

Evli ve iki çocuklu erkek 
Evli ve iki çocuklu erkek 
İhtiyarlık ayiıiı ballanaeak 
yaşta bir karısı olan erkek 

Evli ve iki çocuklu erkek 
Evli- ve iki çocuklu erkek 

4S 
4S 

50 
so 

ıoıı 



Bölüm 

VIII 
IX 
X 

Yardım Gerektiren 
Hal 

Ölüm 
Analık 
Malftliyet 
Ölüm 

Örnek - Sigortah veya 
Haksahibi kimseler 

Iki çocuklu dul kadın 
Kadın 
Evli ve iki çocuklu erkek 
İki çocuklu dul kadın 

BÖLÜMXII 
Y ASANCILARA EŞİT MUAMELE 

Madde68 

% Nisbeti 

40 
45 
40 
40 

ı-Yabancı uyruklu mukimler vatandaşlarla aynı haklara sahip olurlar. Şu 

kadarki, mevzuat, tamamı veya mühim qir kısmı amme fonlarından karşılanan 
yardımlar ve yahut yardım kısımlarına taallftk eden hususlarla geçici devre 
yardımiarına taalltlk eden hususlarda, yabancılarla memleket uyrugunda olmakla 
beraber üyenin ülkesi dışında dogmuş olanlar hakkında, hususi hükümleri ihtiva 
edebilir. 

2-İşçi ve hizmetiilere tatbik olunan primli sosyal güvenlik sistemlerinde, 
sözleşmenin ilgili bölümündeki mükellefiyetieri kabul etmiş bulunan diger bir üye 
Devletin uyrugunda olan korunan kimseler, mezkftr bölüm tatbikatında vatandaşlarla 
aynı haklara sahip olurlar. Şu kadar ki, bu paragrafın tatbikatı, mUtekabiliyet esasını 
derpiş eden iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmış olması şartına baAlanabilir. 

Madde 69 

BÖLÜM XIII 
MÜŞTEREK HÜKÜMLER 

İşbu sözleşmenin II-X uncu bölümlerinden her hangi birine göre korunan bir 
kimsenin hak kazandıgı bir yardım, aşagıdaki hallerde ve mevzuatla tayin 
olunabilecek bir ölçüde durdurulabilir. 

a-İlgilinin Üye Devletin ülkesi üzerinde bulunmadıgı sürece; 
b-İlgili şahsın geçim masraflarının Amme fonlarından veya bir sosyal gUvenlik 

servisi veya kurumu tarafından karşılandıAı sürece, şu kadar ki, yardım miktarı 
karşılanan masraflardan daha fazla ise aradaki fark sigortaimm veya hak sahibinin 
geçindirmekle mükellef oldugu kimselerine verilir; 

c-llgilinin, aile yardımları hariç diger bir sosyal güvenlik kolundan nakdi yardım 
aldı~ı sürece ve aynı olay dolayısiyle üçüncü bir tarafın kendisine ödenek vermeye 
devam etti~i devre zarfında; şukadar ki, yardımın durdurulan kısmı, üçüncü 
taraflarca ödenen yardım miktarından daha fazla olamaz; 

d-İlgilinin hiyle yoliyle bir yardım elde etmeye teşebbüs etmesi halinde; 
e-Y ardımı gerektiren halin ilgili tarafından işlenen bir suç neticesi olarak 

meydana gelmesi halinde; 
f-Yardımı gerektiren halin, ilgilinin kasıtlı bir kusuru neticesi olarak meydana 

gelmesi halinde; 
g-İcabında ilgilinin, faydalanmasına arzolunan sa~lık veya readaptasyon 

servislerinden faydalanmayı ihmal etmesi veya yardımı gerektiren halin mevcut olup 
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olmadılının tevsiki yahut sigortaimm veya hak sahiplerinin durumlarının tesbiti için 
mevzuatla tayin edilmiş olun usullere riayet etmesi hallerinde; 

h-İşsizlik yardımı bahis konusu oldugundan ilgilinin, hizmetine arzolunan iş 
bulma servislerinden faydalanmakta kusur etmesi halinde; 

i-İşsizlik yardımı bahis konusu oldugunda, ilgilinin, bir mesleki ihtil4f neticesi 
olarak işin durması yüzünden işini keybetmesi veya meşru bir mazeret olmaksızın 
ihtiyari olarak işi terketmesi hallerinde; 

j-Ölüm yardımlan bahis konusu oldugunda, dul kadının başka bir erkekle kan
koca gibi yaşadıgı sürece. 

Madde70 
ı-Yardırnın talebinin reddolunması veya yapılan yardımın miktar ve mahiyeti 

üzerinde ihtil4fa düşülmesi halinde, hak idia eden kimse, mahkemeye müracaat 
hakkına sahiptir. . 

2-İş bu Sözleşmenin tatbikatında, saglık yardımlarının ifası işinin parlamentoya 
karşı mes'ul bir devlet dairesine tevdi edilmiş olması halinde, I inci paragrafta derpiş 
olunan mahkemeye müracaat hakkı yerine, yardımın yapılmadıgı veya yapılan 
yardımın miktar ve mahiyeti hakkındaki şikAyetterin yetkili merci tarafından tetkik 
ettirilmesi hakkı tanınabilir. 

3-Hak iddialarının, sosyal gUvenlik meseleleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş 
ve korunan kimselerin de temsil edildigi hususi mahkemelerce karar baglanması 
halinde, itiraz hakkı tanmmıyabilir. 

Madde7l 
ı-işbu Sözleşme geregince saglanan yardımlarta bu yardımların ifası için gerekli 

idare giderleri, dar gelirli kimseleri agır bir yük altında-bırakınıyacak şekilde ve Üye 
Devletin ve korunan kimseler kategorilerinin ekonomik durumlan da nazara alınmak 
suretiyle, prim veya vergi ile veyahut bu yolların her ikisini mezceden bir usulle 
kollektif olarak fmanse edilir. 

2-Korunan işçi hizmetlilerden alınacak sigorta primleri işçi ve hizmetlilerle 
bunların karı ve çocuklarına yapılacak yardırnlara tahsis olunan kaynakların % SO 
sini aşamaz. Bu şartm yerine getirilmiş olup olmadıAmın tayininde, aile 
yardımlariyle, şayet ayn bir barnş olarak tatbik edilmekte ise, işkazaları ve meslek 
hastalıkları yardımlan hariç olmak üzere, sözleşme geregince saglanacak bilcümle 
yardımlar bir yUtUn olarak nazara alınır. 

3-Üye, işbu Sözleşme geregince saglanacak yardımların ifasından genel olarak 
sorumludur. Ve bu maksada ulaşmak için gerekli bUtUn tedbirleri alır. Üye, 
gerekirse, mali muvazene ile ilgili aldUaryel tetkik ve hesaplarin periyodik olarak 
yapılmasını ve yardımlarla sigorta prim nispetlerinde veya bu yardımları karşılamaga 
tahsis olunan vergilerde herhangi bir degişiklik yapılmadan önce bu hesap ve 
tetkiklerin behemahal yapılmış olmasını temin eder. 
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Madde72 
ı-Yardımıann idaresi, parıamentoya karşı mes'ul bir Devlet dairesine veya usul 

ve nizanılan amme merciieri tarafından tespit olunmuş bir mOesseseye tevdi 
edilmedili takdirde, korunaıı kimselerin temsilcileri, dolrudan dolruya idareye 
iştirak edebilecekleri gibi mevzuatla tayin olunan şartlar dahilinde istişari bir 
selibiyede de idareye katılabilirler. İşverenlerle amme merciieri temsilcilerinin 
idareye katılmaları da millt mevzuatta derpiş edilebilir. 

2-0ye, bu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili hizmetlerle kurumların hnsno 
idaresinden genel olarak sonımludur. 

Madde73 
Bu Sözleşme, 

BÖLOMXIV 
MOTEFERRİK HÜKÜMLER 

a-Bahis konusu bölOmOn ilgili Oye için yQrOrlOie girmesinden önce vukua gelen 
olaylara, 

b-Bahis konusu bOlOmOft ilgili üye için yQrQrlOie girmesinden sonra vukua 
gelen olaylarda da ytırOrlUk tarihinden önceki sOreler dolayısiyle hak kazanılan 
yardunlara; 

uygulanmaz. 

Madde74 
Işbu SOzleşme, mevcut Sözleşmelerden herhangi birinin tadili mahiyetinde 

telakki olunamaz. 

Madde75 
Işbu Sözleşmeele yer alan hususlardan bir veya bir kaçı hakkında Çalışma Genel 

Konferansınca sonradan kabul edilecek bir SOzleşmede eski Sözleşme hOkOmlerinin 
tatbik edilmiyecetine dair bir hotom bulundulU takdirde, işbu Sözleşmenin yeni 
Sözleşmede belirtilecek olan hUkOmleri, yeni Sözleşmeyi tasdik eden her Oye için, 
mezkQr söözleşmenin ytlrOrlOie girdili tarihten itibaren uygulanmaz. 

Madde76 
ı-Işbu Sözleşmeyi tasdik eden her oye, Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Ana 

StatOsQnQn 22 nci maddesi geretince vermekle mükellef oldutu, Sözleşmenin 

tatbikatı hakkındaki yıllık rapora aşaAadaki hususları derceder: 
a-Sözleşıne htlkUmlerinin tatbikini sallayan mevzuat hakkında tam bilgi; 
b-Aşalıda yazılı maddelerde derpiş edilen ihsari şartların yerine getirilmiş 

oldutunu gösteren deliller: 
i-Korunan kimseler sayısı hakkındaki aşalıda yazılı maddeler: 
9 a), b), c) veya d); ısa), b) veya d); 2ı a) veya c);27 a), b), veya d);·33 a) veya 

b); 4ı a), b) veya d); 48 a), b) veya c); SS a), b) veya d); 6ı a), b) veya d). 
ii-Yardım miktarlan hakkındaki 44, 6S, 66 veya 67 nci maddeler; 
iii-Hastalık ödenekleri sOresi hakkındaki ı 8 inci maddenin 2 nci paragrafının a) 

fıkrası; 
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iv-İşsizlik yardımlan süresi hakkındaki 24 üncü maddenin 2 nci paragrafı; 
v-Korunan işçi ve hizmetlilerce ödenen sigorta primlerinin btıttın mali kaynaklar 

toplarnma nispeti hakkındaki 71 nci maddenin 2 nci paragrafı 
Yeknesaklık temini maksidiyle bu bilgi ve deliller, şekil bakımından, mümkün 

mertebe Milletlerarası Çalışma Bürosu İdare Heyetinin tavsiye ve telkinlerine uygun 
olarak hazırlanır. 

2-İşbu Sözleşmeyi imzalayan her Üye, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Mtıdtırüne, İdare heyetince kararlaştırılan fasdalarla verecegi raporlarda 
Sözleşmenin II-X uncu bölümlerinden tasdik vesikasında veya 4 tınctı madde 
geregince sonradan gönderilen bildirilerde belirtilmemiş olan böltımlerle ilgili 
mevzuat ve tatbikatı hakkında bilgi verir. 

Madde77 
1-İşbu Sözleşme denizcilerle deniz balıkçıları hakkında tatbik edilmez, 

Denizciler ve deniz balıkçılarının korunması hakkındaki hükümler Çalışma TeşkilAtı 
Genel Konferansınca kabul edilen "Denizcilerin Sosyal GOvenligi hakkında 1946 
Sözleşmesi" ile "Denizcilerin İhtiyarlık aylıklan hakkında 1946 Sözleşmesi" nde yer 
almıştır. 

2-Üye, Sözleşmenin U-X uncu bölümlerinden tasdik edilmiş olanların 
tatbikatmda, korunan işçi ve hizmetlilerin veya mukimierin nispetini hesaplarken, 
denizcilerle deniz balıkçılannın sayılarını işçi ve hizmetliler veya faal nüfus veya 
mukimler sayısında hariç tutabilir. 

Madde 78 

BÖLÜM XV 
SON HÜKÜMLER 

İşbu Sözleşmenin resmi tasdik vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürüne tevdi ve Genel Müdtır tarafından tescil olunur. 

Madde79 
I -İşbu Sözleşme yalnız, tasdik vesikası Umum MOdtırlükçe tescil edilmiş olan 

Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyeleri için bir mtıkellefıyet teşkil eder. 
2-Sözleşme, iki Üyenin tasdik vesikasının Genel Müdtır tarafından tescil edildigi 

tarihten on iki ay sonra ytırUrltıge girer. 
3-Bunu takiben sözleşme, her tıye için, kendi tasdik vesikasının tecili tarihinden 

on iki ay sonra yürürltı ge girer. 

Madde SO 
1 -Milletlerarası Çalışma Teşkilat Ana StatUstıntın 35 inci maddesinin 2 nci 

paragrafı geregince Mmetlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne gönderilecek 
bildirilerde, 

a-İlgili üyenin Sözleşmeyi veya Sözleşmenin bazı böltımlerini aynen uygulamagı 
taahhüt ettigi ülkeler; 
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b-Üyenin Sözleşmeyi veya bazı bölümlerini tadilen uygulamaAt taahhüt ettigi 
ülkeler ve bu tadillerin nelerden ibaret bulundugu; 

c-Sözleşmenin tatbikinin mümkün olmadılı ülkeler ve bu· takdirde tatbik 
edilernemesi sebepleri 

d-Durumu daha etraflı olarak tetkik ettikten sonra karara vanna hakkını mahfuz 
tuttugu ülkeler; 

2-Bu maddenin ı paragrafının a) ve b) fıkralannda derpiş olunan taahhütler, 
tasdikin ayrılmaz cüz'i sayılır ve aynı kuvveti haiz olur. 

3-Her üye, bu maddenin ı inci paragrafının b), c) ve d) fıkralan geregince 
göndermiş oldugu bildirilerde yazılı kayıtlarm tamamından veya bir kısmından, 
bilAhare yapacalı yeni bir bildiri ile vazgeçebilir. 

4-Her Üye, 82 madde gerelince bu Sözleşmeynin tatbikten kaldırılacbilceli 
süreler zarfında, Genel MüdUre, daha evvelki bildirilerde yazılı şartları herhangi 
bakımlardan degiştiren ve muayyen ülkelerdeki durumu belirten yeni bir bildiri 
gönederebilir. 

MaddeSI 
I-Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Ana StatüsünOn 35 inci maddesinin 4 ve S inci 

paragrafları geregince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen 
bildirilerde Sözleşmenin tamamının veya bildirinin talluk ettili bölümler 
hükümlerinin, ülkede, aynen veya tadilen uygulanacqı belirtilir. Sözleşmenin veya 
bazı bölümlerinin tadilen uygulanacalı bildirildili takdirde bu delişikliklerin 
nelerden ibaret oldugu tasrih edilir. 

2-İlgli üye veya üyeler veyahut milletlerarası merci, muahhar bir bildiri ile 
evvelce yapılmış bir bildiride yazılı degişikliklerden faydalanma hakkından tamamen 
veya kısmen vazgeçebilirler. 

3-İlgili Üye veya Üyeler veyahut milletlerarası merci, 82 nci madde hükümlerine 
göre bu Sözleşmenin tatbikten kaldırılabilecegi süreler zarfında, Genel Müdüre 
evvelce gönderilmiş bir bildiride yazılı şartları herhangi bir bakımdan deliştiren ve 
Sözleşmenin uygulanması bakımından durumu belirten yeni bir bildiri 
gönderebilirler. 

Madde82 
1-Bu Sözleşmeyi tasdik eden her Üye, Sözleşmenin ilk olarak yürürlüge girdili 

tarihten itibaren 1 O yıllık bir sürenin sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdtırüne gönderilecek ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir teblig ile, 
Sözleşmenin tamamının veya II-X uncu bölümlerinde bir veya bir kaçının tatbikten 
kaldırılacagını bildirebilir. Tatbikten kaldırma keyfiyeti tescil tarihinden bir yıl sonra 
muteber olur. 

2-Bu Sözleşmeyi tasdik etmiş olup da yukarıdaki paragrafta yazılı ıo yıllık 
devrenin sonundan itibaren bir yıl zarfında bu maddede derpiş edilen tatbikten 
kaldırma hakkını kullanmayan her üye, yeniden 1 O yıllık bir süre iÇin balianmış olur. 
Ve bundan sonra Sözleşmeyi veya II-X uncu bölilmlerde bir veya bir kaçını her on 
yıllık derenin sonunda bu maddede derpiş ediine şartlara tatbikten kaldırabilir. 
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11'7. 1952 Sotyal Glvenlk (Aipri Nonalar) Sq. - 102 Sayda 

Madde83 
ı -Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyeleri tarafından kendisine gönderilecerk 

tescil olunan bUtOn tasdik v"sikalannı, bildirileri ve yürürlükten kaldırma tebliglerini 
Milletlararası Çalışma TeşkilAtının bütlln üyelerine bildirir. 

2-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Genel MtıdUrü, Sözleşmesinin ikinci tasdik 
vesikasının tescil olundugunu teşkilAt üyelerine bildirirken, Sözleşmenin yürürlüge 
girecegi tarih Uzerine üyelerin dikkatini çeker. 

Madde84 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler hükümlerine 

göre tescil edecegi butUn tasdik vesikaları, bildiriler ve yürürlUkten kaldırma 
tebligleri hakkında, B. Milletler şartının ı 02 nci maddesi geregince, tescil olunmak 
üzere, B. Milletler Genel Sekreterine tam bilgi verir. 

Madde85 
Milletlararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum görecegi zamanlarda 

Çalışan Genel Konferansına bu Sözleşmenin tatbikatı hakkında bir rapor verir ve 
Sözleşmenin tamamen veya kısmen degiştirilmesi konusunun konferans gündemine 
alınmasına lüzum olup olmadıtım tetkik eder. 

Madde86 
ı -Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen deAjştiren yeni bir Sözleşme 

kabul etmesi halinde, yeni Sözleşmeele hilafına sarahat olmadıkça: 
a-Yeni Sözleşmenin bir üye tarafından tasdiki üzerine, mezkQr Sözleşme 

yürüriUge girmiş olmak şartiyle, yukarıdaki 82 nci madde nazara alınmaksızın işbu 
Sözleşme bUtOn hukukiyle ve derhal ytlı1lr1Ukten kalkar. 

b-Yeni Sözleşmenin yUrürlüle girişi tarihinden itibaren işbu Sözleşme üyelerin 
tasdikine açık bulundurulmaz. 

2-İşbu Sözleşmeyi tasdik eden ve fakat muaddel yeni sOzleşmeyi tasdik etmeyen 
üyeler için, her haiOkirda, bu Sözleşme şekil ve muhteva bakımından ytlrilrlOkte 
kalır. 

Madde87 
Işbu Sözleşmenin fransızca ve ingilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

EK 
Bütün ekonomik/aaliyetlerin, sanayi kolları itibariyle, Milletlerarası Standart 
tasnifi 

(BÖLÜM VE BÜYÜK GRUPLARlN LİSTESİ) 
Bölüm O. Ziraat Onnancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
O 1 -Ziraat ve hayvan yetiştirme 
02---0rmancılık ve tomrukçuluk 
03-A vcılık , tuzakla av lama, av hayvanların üretilmesi 
04--Balıkçılık 

1027 



BölUrn ı. Madencilik ve taşocaklan 
ı ı -Kömür madencilili 
ı 2-Metal madencilili 
ı 3-Ham petrol ve tabii gaz 
ı 4--Taş, kil ve kum ocaklarınm işletilmesi 
ı 9-Başka tarafta tasnif olunmayan ve metalden gayri maddelerin istihracı 
BölUrn 2.3 İmalit sanayii 
20--Gıda maddeleri sanayii (İç ki sanayii hariç) 
2 ı -Içki sanayii 
22-TUtün sanayii 
23-Dokuma sanayii 
24--Kwıdura, giyecek eşyası ve hazır dokuma eşya imalltı 
25-APÇ ve mantar sanayii (Mobilya sanayii hariç) 
26-Mobilya ve mefiuşat sanayii 
27-KAaıt sanayii ve kiltttan eşya imalltı 
28-Matbaacılık, neşriy~ılık ve bunlarla ilgili sanayii 
29-Deri sanayii ve deriden eşya imalltı (Kundan hariç) 
30-Kauçuk sanayii 
3 ı -Kimya ve kimyevi mamuller sanayii 
32-Petrol ve kömür mUştaklan sanayii 
33-Başka tarafta tasnif edilmiyen, metalden gayri madeni mamuller sanayii 

(Petrol ve kömür mUştaklan hariç) 
34--Metallere mOteallik esas endüstriler 
35-Madent eşya imalltı (Elektrik makinalan hariç) 
36-Makine imalAt, cihaz ve malzemeleri imalltı 
37-Elektıik makine, cihaz ve malzemeleri imalltı 
38-Taşıt malzemeleri imalltı 
39--Çeşitli imalAt sanayii 
şo1um 4. Inşaat 
40-İnşaat 
Bölnın 5. Elektrik, gaz, su ve sıhhi hizmetler 
51 -Elektrik, gaz ve buhar 
52-Su ve sıhht hizmetler 
BölUm 6. Ticaret, banka, sigorta ve gayrimenkul işleri 
6 ı-Toptan ve parekende ticaret 
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62-Bankalar ve diter mali müesseseler 
63-Sigortalar 
64--Gayrimenkul işleri 
BölUm 7. Nakliyat, ardiyecilik ve ulaştınna 
71-Nakliyat 
72-Ardiye ve antrepocutuk 
73-Ulaştınna 

Bölüm 8. Hizmetler 
81-Devlet hizmetleri 



82-Belediye ve ticaret hizmetleri 
83-EAience hizmetleri 
84--Şahst hizmetler 
BölOrD 9. İyi tarif edilmemiş faaliyetler 
90--lyi tarif edilmemiş faaliyete Ir 

----------o---------
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Vatandaştarla vatandaş oiQiayan kimHiere sosyalaOvenlik konusunda eşit 
muamele yapılma11 hakkindaki Sözleşmenin onaylanmasm1n 

uyaun balunduRuna dair Kanun 

Kanun No: 1453 
Kabul Ta. : 19 Temmuz 1971 
R.G : 10 Alustos 1971 8.13911 
Dstr. Trp. : 5, C.I0-3 s.1985 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 46 ıncı genel konferansı tarafından 28 Haziran 1 9S2 

tarihinde kabul edilen "Vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal gUvenlik konusunda 
eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 1- Bu kanun yayımı tarihinde ytırtırltı~e girer. 
Madde 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu ytırtıttır. 

----o----
Milletlararasi Çalitma TetkiiAtl'nm 118 saylll "Vatandaşlari& Vatandaş Olmayan 

Kimselere Sosyal GUvenlik Koau1unda Etlt Muamele Yap1lmas1 Hakkindaki Sözleşme" 
nin onaylanma11na dair Bakanlar Kurulu Karar• 

Karar Ta.: 5 Nisan 1973 No: 716117 
R.G : 9 Haziran 1973 8.14559 
Dstr. Trp.: 5, C.l1-1 s.1308 

Onaylanması 2917/1971 tarih ve 14S3 sayılı Kanunla uygun bulunan, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı'nın ilişik 118 sayılı "Vatandaşlarla vatandaş olmayan kimselere sosyal 
güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin"nin onaylanması; 

..... 244 sayılı Kanunun 2 ve 3 UncU göre Bakanlar Kurulunca S/4/1 974 tarahinde 
kararlaştırılmıştır.(*) 

----------0---------

(*) J+S3 sıyılı Kıııııuılı ouyLuwı Sizltptltlfbı BAW~ır Kıcncbı•ırtı ılıuıı s Nlsııı JCJ73 gilıı ve 7/6217 sıyılı KırırlA, •..•.•• 
2++ sıydı K«<IICOII 2 ve 3 ilrıd ıuJkfertııe 8«e Dllllyfıııııwt Ur~nlıııMAdır. 

Sizlqmeııtıı yilririJI8t gtrts tirthtııt !Jtltrltyeı, (rırsı g6rtllttlifAIJHtz) BllWılır Kıcnclıc Kırın hbciiJHIUIIAktAJır. 
Sizltşrıındıı ıs ııct lfWidest 3 indi JıirısuıM, Sizltşıtteııt• Jıer ilye tçtıı, Siıleşıtıeyt w.itlt ettfAtııtıı ttsttl dtWfAt WthtR ı 2 ıy 

soıırll JilriirlllAe gıruegtııe d~ıı hl&iııı gettrtlJHfl hbcJOHAktAJır. 

1030 



118 sayılı slJzleşme 
vatandaşlar/o Vatandaş olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik konusunda eşit 

muamele yapılması hakkında 
SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Teşkiatı Genel Konferansı, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 4 Haziran 

1962 tarihinde Cenvere' de yaptıgı 46 nci toplantısında, 
Toplantı gündeminin beşinci maddesini teşkil eden, vatandaştarla vatandaş 

olmayan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki 
çeşitli teklifleri kabul ederek, 

Bu teklifterin bir milletlerarası sözleşme şekline gelmesini kararlaştırarak, 
Yirmisekiz Haziran BinDokuz altıınş iki tarihinde, "ı 962 Sosyal Güvenlik eşit 

muamele Sözleşmesi" olarak adlandırılacak olan aşaAıdaki sözleşmeyi kabul 
etmiştir. 

Madde ı 
a-"Mevzuat" terimi, sosyal güvenlikle ilgili kanun ve tüzüklerle diger mevzuat 

hükümlerini ifade eder. 
b-"Yardımları"" terimi, bütün gelirler, emeklilik dul-yetim aylıkları,,ödenekler 

ve diger yardımlarta bunlara yapılan bütün zamları ve artırmaları içine alır; 
c-"Geçici rejimler gere~ince saglanan yardımlar" ibaresi, uygulanan mevzuatın 

yürUrloge girdigi tarihte belli bir yaşı aşmış olan kimselere saglanan yardımlarta bir 
üyenin ülkesinin bugünkü sınırları dışında geçmiş olan süreler veyahut vukua gelmiş 
olaylar nazara alınmak suretiyle, geçici olarak saglanan yardımları ifade eder. 

d-"Cenaze yardımı" terimi, ölüm halinde bir defaya mahsus olarak ödenen 
paraları ifade eder; 

e-"İkamet" terimi mutad ikameti ifade eder. 
f-"Mevzuatla tespit olunan" terimleri, yukarıdaki (a) bendinde belirtilen milli 

mevzuatla veya bu mevzuat geregince tespit olunan anlamındadır. 
g-"Mülteci" terimi, mültecilerin statüsü hakkındaki 28 Haziran 1951 (Metinde 

ı 961 yazılı) tarihli Sözleşmenin (bknz. Insan Hakları C. I Sıra (12.a)) birinci maddesinde 
bu terime verilen anlamdadır; 

h-"Vatansız" terimi, vatansıziarın statüsü hakkındaki 28 Eylül ı 9 54 tarihli 
sözleşmenin birinci maddesinde bu terime verilen anlamdadır. 

Maddel 
1 -Her Üye, bu sözleşmede yazılı mükellefiyeti eri, ülkesinde kendi vatandaşları 

hakkında fiilen uygulanmakta olan aşagıda yazılı sosyal güvenlik dallarından biri 
veya birkaçı bakımından kabul edebilir: 

a-Saghk yardımları, 
b-Hastalık ödenekleri, 
c-Analık yardımları, 
d-MalOIIük yardımları, 
e-Y aştılık yardımları, 
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f-ÖlUm yardımları, 
g-İşkazaları ve Meslek Hastalıkları yardımları, 
h-İşsizlik yardımları, 
i-Aile yardımları, 
2-Bu s6zleşmeyi uygulayan her Üye, sözleşmenin hUktlmlerini, sözleşme 

mükellefiyetierini kabul ettili sosyal gUvenlik, dalları bakımından uygular. 
3-Her Üye, hangi sosyal güvenlik dalı veya dalları için bu sözleşme 

mUkellefiyetlerini kabul ettiliai tastik belgesinde belirtir. 
4-Bu sOzleşmeyi tastik eden her Üye, tastik belgesinde belirtilmemiş olan sosyal 

güvenlik dallarmdan bir veya birkaçı için sözleşme mUkellefiyetlerini kabul ettilini, 
sonradan Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel MUdUrOne bildirebilir. 

S-Yukandaki fıkrada ön&Mlen şekildeki taahhütler tastikin aynlmaz parçası 
sayılır ve bildirildili tarihten itibaren htıknm ifade eder. 

6-Bu sözleşmenin uygulanmasında herhangi bir sosyal güvenlik dalı için 
sözleşme mGkellefiyetllerini tabul eden her Üye, kendi mevzuatına göre, aşalıda 
yazılı yardımlar mahiyetinde kabul ettili yardımlar varsa, bunları Milletlerarası 
Çalışma Barosu Genel MDdtırine bildirir. 

a-Ya korunan kimselerle bunların işverenlerinin fmansmana doArudan doAruya 
katılmalan veya bir meslekte belli bir süre kadar çalışmış olma şartlarına bqlı olarak 
sallanan yardımlar dışmdaki yardımlar; 

b-Geçici rejimler geretilee yapılacak bildirme ya sözleşmenin onanması 
sırasmda veya bu maddenin 4 nncn fıkrası gerelince yapılacak bildiri sırasında, 
sonradan yOrQrlDAe giren bir mevzuat bahis konusu oldup takdirde de bu mevzuatın 
kabul edileiili tarihten itibaren Oç ay içinde yapılır. 

Madde3 
1-Bu SOzleşmeyi uygulayan her Üye, sözleşme mükellefiyetierini kabul ettili 

sosyal gUvenlik dallarında, nıtesinde, bu SOzleşmeyi uygulayan diJer tlye Devletler 
vatandaşlanna, sosyal gOveniile tabi olma ve yardımlardan yararlanmala hak 
kazanma bakımlarmdan, kendi vatadaşlariyle eşit işlem yapar. 

2-0IUm yardımlan bahis konusu oldupnda, eşit işlem sözleşmeyi tastik eden 
di&er bir Üye Devlet vatandaşının hak sahibi kimselerine bu kimselerin vatandaşlık 
durumuna bakılmaksızın, sallanır. 

3-Şu kadar ki Üye, herhangi bir sosyal gUvenlik dalında bir mevzuata sahip 
olmakla beraber bu mevzuatm uygulanmasında o Üyenin vatandaşlarına kendi 
vatandaşlarıyle eşit işlem yapmayan diger bir tlye Devletin vatandaşları hakkında söz 
konusu sosyal gUvenlik dalı bakımından, bu maddenin yukarıdaki fıkraları 
haktımlerini uygulamıyabilir. 

Madde4 
ı-Yardımlardan yararlanma bakımından eşit muamele, ikamet şartına bqlı 

olmaksızın sqlanır. Şu kadar ki, di&er bir tlye Devletin mevzuatına göre, belli bir 
sosyal gUvenlik dalmda yardımlardan yararlanmak için o Üyenin ülkesinde ikamet 
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şartı bulundugu takdirde, o Uye Devlet vatandaşlannın söz konusu sosya güvenlik 
dalı yardımlanndan yararlandırılmalan ikamet şartına baglanabilir. 

2-Yukandaki fıkra hükmünUn istisnası olarak, 2 nci maddenin 6 (a) fikrasmda 
sözü edilen yardımlardan (sailık yardımları, hastalık ödenekleri, iş kazalariyle 
meslek hastalıkları yardımları ve aile yardımları hariç) yararlanabilmek için, ilgilinin, 
ölüm yardımları bahis konusu oldugunda da ölen kimsenin mevzuatına göre yardım 
talep edilen Uye Devletin ülkesinde aşagıda yazılı sUrelerden daha uzun olmamak 
üzere tespit edilecek bir süre kadar ikamet etmiş olması şartı konulabilir; 

a-Analık ve İşsizlik yardımlan için, yardım talep tarihinden hemen önce 6 ay, 
b-Maldllük yardımları için, yardım talep tarihinden, ölüm yardımları için de 

ölüm tarihinden hemen önce aralıksız olarak 5 yıl, 
c-Yaşlılık yardımları için, ı 8 yaşından sonra on yıl- bu on yılın aralıksız olarak 

beş yılının yardım talep tarihinden hemen önce olması isteaebilir. 
3-Geçici rejimler geregince saglanan yardımlar için özel hükümler öngörülebilir. 
4-Yardımlarda tekerram önlemek için gerekli hükümler, ihtiyaca göre, ilgili 

Üyeler arasmda yapılacak özel anlaşmalarla düzenlenir. 

Madde S 
ı -Bu fıkrada yazılı sosyal gUvenlik ~llarından biri veya birkaçı için bu 

sözleşme mükellefiyetierini kabul eden her Üye, ·4 UncU madde hükümlerine ilAveten 
gerek kendi vatandaşları gerekse aynı sosyal güvenlik dalı için sözleşme 
mükellefiyetierini kabil etmiş olan diger Uye Devletler vatandaşlarının yabancı bir 
memlekette ikamet etmeleri halinde de, maldiiUk, yaşlılık, ölüm ve cenaze yardımları 
ile iş kazası ve meslek hastalıgı sebebiyle baglanan gelirlerin ödenmesini, 8 inci 
madde uyarınca ihtiyaca göre almacak tedbirler mahfuz olmak kaydiyle temin eder. 

2-Şu kadar ki, yabancı bir memlekette ikamet halinde, 2 nci maddenin 6 (a) 
fıkrasında belirtilen mahiyetteki maldllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının ödenmesi, 
ilgili Üyelerin 7 nci maddede öngörülen, hakların mahfuz tutulması sistemine 
katılmaları şartına baganabilir. 

3-Bu madde hükümleri geçici rejimler geregince saglanan yardımlar hakkında 
uygulanmaz. 

Madde6 
Aile yardımlan için bu sözleşme mükellefiyetierini kabul eden her Üye, 4 UncU 

madde hükümlerine ilAveten gerek kendi vatandaşları gerekse aynı sosyal gUvenlik 
dalı için sözleşme mükellefiyetierini kabul etmiş olan diger üye Devletler 
vatandaşlarının bu üye Devletlerden birinin ülkesinde ikamet eden çocukları 
dolayısiyle çocuk zamlarının ödenmesini, ilgili Üyeler arasında anlaşma suretiyle 
tespit edilecek şartlar velimitler dahilinde temin eder. 

Madde7 
I -Bu sözleşmeyi uygulayan Üyeler, sözleşme mükellefiyetierini kabul ettikleri 

sosyal gUvenlik dallarında, kendi mevzuatları geregince bu sözleşmeyi uygulayan 
üye Devletler vatandaşlannın hak kazandıklan yardımlarla ileride hak kazanacaklan 
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yardımların mahfuz tututmasını saAlıyan bir sisteme katılmaAa, ilgili Üyeler arasında 
8 inci madde hükümleri uyarınca tespit olunacak şartlar mahfuz olmak kaydiyle, 
gayret ederler. 

2-Bu sistem, başlıca, yardım hakkının dogurması idamesi ve alınması ile yardım 
tutarının hesaplanmasında sigortalılık, çalışma veya ikamet süreleriyle muadil 
sürelerin toplanmasını öngörecektir. 

3-Bu suretle baglanan malftllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının mali yükü ilgili 
Üyeler arasmda anlaşma suretiyle tespit edilecek usullere göre, ya Üyeler arasında 
paylaştırılacak veya yardım gören kimse hangi üyenin ülkesinde ikamet ediyorsa o 
Üye tarafından karşılanacaktır. 

Madde S 
Bu sözleşmeyi uygulayan Üyeler, S ve 7 nci maddeler hükümlerinden doAan 

mükellefiyetierini , ya muhacirlerin aylık haklarının mahfuz tutulması hakkındaki 
193 S tarihli sözleşmeyi tastik ederek, veya karşılıklı bir anlaşma akdetmek suretiyle 
o sözleşme hükümlerini kendi aralarında uygulayarak veyahut söz konusu 
mükellefiyetierin yerine getirilmesini saglamak üzere hazırlanacak iki veya çok 
taraflı diger herhangi bir vesika vasıtasiyle ifa edebilirler. 

Madde9 
Üyeler, aralarında yapacakları özel anlaşmalarla, başka Üyelerin hak ve 

mükellefiyetierine halel gelmernek şartİyle ve kazanılmış haklarla ileride kazanılacak 
hakların, genel olarak, en az bu sözleşmede öngörülen şartlar kadar müsait şartlarla 
muhafazası temin edilmek kaydiyle, bu sözleşme hükümlerinden ayrılabilirler. 

Madde 10 
1-Bu sözleşme hükümleri mültecilerle vatansızlar hakkında, mükabiliyet şartı 

aranmaksızın uygulanır. 

2-Bu sözleşme Devlet memurlarını kapsayan özel rejimlerle harpten zarar gören 
kimseleri kapsayan özel rejimiere ve sosyal yardım sistemlerine uygulanmaz. 

3-Bu sözleşme, hiçbir Üyeyi, milletlerarası anlaşmalar geregince kendi milli 
sosyal güvenlik mevzuatından hariç tutulmuş olan kimseler hakkında sözleşme 
hükümlerini uygulamaya mecbur tutmaz. 

Madde ll 
Bu sözleşmeyi uygulayan Üyeler, gerek sözleşme hükümlerinin gerekse milli 

sosyal güvenlik mevzuatlarının uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli idari 
yardımları karşılıklı ve ücretsiz olarak yaparlar. 

Madde ll 
1-Bu sözleşme, ilgili Üye için, herhangi bir sosyal güvenlik dalı bakımından 

yürürlüge girdigi tarihten önce o sosyal güvenlik dalından yapılması gereken 
yardımlar hakkında, uy~ulanmaz. 
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3-Bu sözleşmenin ilgili Üye için herhangibir sos_yal güvenlik dalı bakımtndan 
yUrüriUge girdili tarihten önce vukubulmuş olaylar sebebiyle, yürürlUk tarihinden 
sonraki sUreriere ait olmak üzere o sosyal gUvenlik daimdan yapılınası gereken 
yardımlar hakkında ne şekilde uygulanacaAı çok taraflı veya iki anlaşmalarla, bu 
anlaşmalarm yapılmarnasi halinde de ilgili Üyenin mevzuatı ile tespit edilir. 

Madde 13 
Bu sözleşme, mevzut sözleşmelerden herhangi birinin tadili olarak kabul 

edilemez. 

Madde 14 
Bu sözleşmeniJı tastik olundugu Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne 

bildirilir, o da bunu tescil eder. 

Madde 15 
ı -Bu sözleşme, yalnız, sözleşmeyi tastik ettikleri Genel MUdUr tarafından tescil 

edilmiş olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtma üye Devletleri bqlar. 
2-Sözleşme, iki Üyenin sözleşmeyi tastik etmiş olduklarının Genel MUdUr 

tarafından tescil edildigi tarihten itibaren 12 ay sonra ytlr(lrlüge girer. 
3-Bunu takiben sözleşme, her Üye için, sözleşmeyi tastik ettigiDin tescil edildili 

tarihten itibaren 12 ay sonra yUrürlUge girer. 

Madde 16 
ı -Bu sözleşmeyi tastik etmiş olan her Üye sözleşmenin ilk olarak yUrürlUAe 

girdili tarihten itibaren on yıllık bir sürenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel MUdUrüne gönderecegi ve Genel MUdUr tarafından tescil edilecek bir bildiri 
ile sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil edildigi tarihten itibaren bir yıl sonra 
muteber olur. 

2-Bu sözleşmeyi tastik etmiş olan ve bu maddede öngörülen fesih hakkını 

yukandaki fıkrada belirtilen on yıllık sürenin sonundan itibaren bir yıl içinde 
kullanmıyan her Üye yeniden on yıllık bir devre için hallanmış olur ve bundan 
sonra, sözleşmeyi her on yıllık devrenin sonunda bu maddede yazılı şartlarta 
feshedebilir. 

Madde 17 
ı -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MOdUrü, Teşkilltın Üyeleri tarafından 

kendisine gönderilecek tescil edilen bütün tastik ve fesih bildirilerini Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltının bütün Üyelerine haber verir. 

2-Genel Müdür, ikinci tastik bildirisinin tescil edildigini Teşkilltın Üyelerine 
duyururken, sözleşmenin yUrürlUge girecegi tarih Uzerine Üyelerin dikkatini çeker. 

Madde 18 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddelere göre tescil 

edecegi bütün tastik ve fesih bildirileri hakkında, B. Milletler Anayasasının 102 nci 
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maddesi geregince tescil olunmak, üzere, B. Milletler Genel Sekreterine tam bilgi 
verir. 

Madde 19 
Milletlerarası Çalışma Bürosunun Yönetim Kurulu, lüzum görecegi zamanlarda, 

Çalışma Genel Konferansına bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor verir 
ve sözleşmenin tamamının veya bir kısmının degiştirilmesinin konferans güdemine 
alınmasına lüzum olup olmadıgını tetkik eder. 

Madde lO 
1 -Konferansca bu sözleşmenin tamamını veya bir kısmını degiştiren yeni bir 

sözleşme kabul edildigi ve yeni sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıgı takdirde: 
a-Yeni sözleşme bir Üye tarafından tasdik edilince, mezkQr sözleşme yürürlüge 

girmiş olmak şartiyle, yukarıdaki 16 madde hükümlerine bakılmasızın, bu sözleşme 
derhal ve bütün hukukiyle feshedilmiş olur. 

b-Bu sözleşme, yeni sözleşmenin yürürlüge girdigi tarihten sonra, Üyelerin 
tastikine açık olmaz. 

2-Bu sözleşmeyi tastik eden fakat onu degiştiren yeni sözleşmeyi tastik etmiyon 
Üyeler için bu sözleşme, şekil ve muhteva bakımından, yürürlükte kalır. 

Madde ll 
Bu sözleşmenin fransızca ve Ingilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

----------o----------
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Tek işçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında 127 Sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair Kanun 

Kanun No : 163S 
Kabul Ta.: 30/11/1972 
R.G : 711l/1971 S.14384 
Dstr. Trp. : S, C.l1-l 

---o---

Tek İşçinin Taşayabileceli YilkOn Azamt Alariata Hakkında 117 Sayda Sözleşmenin 
Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : lS Temmuz 1974 No: 718661 
R.G : 14 Kas•m 1974 S.1S661 
Dstr. Trp. : S, C.l4 s. lO 

Onaylanması 30/11/1972 tarihli ve 1635 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik 127 sayılı 
"Tek İşçinin TaşıyabileceAi YOkOn Azami AAırlıAı" hakkındaki Sözleşmenin onaylanması; 
...... 244 sayılı Kanunun 2 ve 3 QncQ maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 15/7/1967 
tarahinde kararlaştınlmıştır. (*} 

----------o--------
Tek İşçinin Taşayabileceli YOkOn Azami Alırl•l• Hakkında 117 sayıh Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet 
edilerek orada 28 Haziran ı 967 de 5 ı. toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltı Genel Konferansı, toplantı gündeminin 6 ncı maddesini teşkil eden, tek 
işçinin taşıyabileceli yQkün azami atırlıgına dair bazı teklifterin kabulUne, 

Bu teklifterin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
ı 967 yılı Haziran ayının işbu 28 inci günü, azami agırlık hakkında ı 967 

Sözleşmesi şeklinde adlandınlacak olan aşagıdaki sözleşmeyi kabul eder. 

(*) 1635 14Jdı KIUIIUILt ouyWwı Sizlqwınıbı •••••• 2-H 14yılı KIUIIJDtll 2 ve 3 ilitil ıw/Jelerbıe 8irf ou]Wuwı ~ 
KNnılınwı 15 TtıffJHJU 197+ fMflr ve 7/8662 14yılı KırilM urırLqtınbııq., Sizlqıunbı lfltlldttefbııız JMk111urJAJr yirirfiAi 
gtrlşt Juı»uıdıı ıtluıırıq bır BduıLır KNnılıi Kırın (vırsıaöriltıtıemıstJr) lırdıı~. Sizlqııı~ıdll ıo ırcıc rıuuldest 3 irıdi 

jıkrıısuııfA "SÖmşıımılıı 0Jl1l OIIAJiaJill kır iyt içbı oııayLuııa lıeWsınlll fesıd ııfılıf~l tarthtm ltlMmı 12 AJ 5DilTA JirirliAt 
gtrecegtrıe dııır ılizeıdertıt geurılııış hiKiflliiiiiAktAAır. 
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Madde 1 
Bu Sözleşmede: 
a-"Yüklerin bedenen taşınması" deyimi yükün yerden kaldırılması ve yere 

konulmasını da kapsamak üzere, yük aaırlılmın tamamen tek işçi tarafından 
çekildili her türlü taşımayı, 

b-"Yüklerin devamlı olarakbedenen taşınması" deyimi, yüklerin aralıksız olarak 
veya esas itibarı ile bedenen taşınmasına hasr ve tahsis edilen veya aralıklı olsa bile, 
yüklerio normal olarak bedenen taşınmasını içine alan her türlü faaliyeti; 

c-"Genç işçi" deyimi, 18 yaşından küçük bir işçiyi ifade eder. 

Maddel 
1-Bu sözleşme yükterin devamlı olarakbedenen taşınmasına uygulanır. 
2-Bu sözleşme, ilgili üyenin, bir iş teftiş i sistem i bulundurdulu bütün iktisadi 

faaliyet sektörlerine uygulanır. 

Madde3 
Alırlılı, saglık veya güveniiiini tehlikeye koyabilecek yüklerin işçi tarafından 

bedenen taşınması talep veya kabul edilemiz. 

Madde4 
Üçün~ü maddede belirtilen prensibin uygulanmasında, Üyeler, işin icra edileeeli 

bütün şartlan hesaba katarlar. 

Madde S 
Her Üye, hafif olmayan yükleri bedenen taşıma işine ayrılan bir işçinin bu işe 

verilmeden önce, sallılınt korumak ve kazaları önlemek amacıyla, yararlanılacak 
çalışma metodları hakkında yeterli bir elitim görmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Madde6 
Yüklerio bedenen taşınmasını sınırlamak veya kolaylaştırmak için uygun teknik 

araçlardan mümkün oldugu kadar yararlanılacaktır. 

Madde7 
I -Kadınların ve genç işçilerin hafif olmayan agır yUklerin bedene taşınması işine 

verilmesi sınırlandınlacaktır. 
2-Kadınlar ve genç işçiler yüklerio bedenen taşınmasında kullanıldıkları zaman, 

bu yüklerio azami agırlıgı, erkek işçiler için kabul edilen agırlıktan bariz bir ölçüde 
az olacaktır. 

Madde8 
Her üye, mevzuat yoluyla veya milli tatbikat ve şartlara uygun başka bir metodla 

ve ilgili işçi ve işverenlerin en fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkülleriyle istişarede 
bulunmak suretiyle bu sözleşme hükümlerini uygulama alanına koymak için gereken 
tedbirleri alacaktır. 
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Madde9 
Bu sözleşmenin resmt onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde 10 
1-Bu Sözleşme, ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyelerini baglıyacaktır. 
2-Bu sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil 

edildi~i tarihten 12 ay sonra yürürlüge girecektir. 
3-Bundan sonra, bu sözleşme, onu oaylayan her üye için onaylama belgesi tescil 

edildigi tarihten ı2 ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde ll 
ı -Bu sözleşmeyi onayiayan her Üye onu, ilk yürürlüge girdigi tarihten itibaren 

on yıllık bir devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderecegi ve Müdürün tescil edecegi bir belge ile feshedebilir. Fesih, tescil 
tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü edilen on 
yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldügü şekilde 
feshetme hakkını kullanmıyan her üye yeniden on yıllık bir müddet için baglanınış 
olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince bu maddede 
öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde 12 
1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Milletlararası Çalışma Teşkilltı 

Üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesili belgelerinin tescil 
edildigini Teşkilltın bütün üyelerine bildirilecektir. 

2-Genel Müdür kendisine gönderilen ikinci onaylama belgesinin tescil edildigini 
TeşkilAt Üyelerine bildirirken, sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih hakkında 
TeşkilAt Üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde 13 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun 

olarak tescil etmiş oldugu bütün onaylama ve fesililer hakkındaki tam bilgileri, B. 
Milletler Antlaşmasının ı 02 nci tnaddesi uyarınca tescil edilmek üzere, B. Milletler 
Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde 14 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördügü her seferinde, 

bu sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Kurul Konferansı bir rapor sunacak ve 
onun tamamen veya kısmen degiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması 
gerekip gerekmiyecegini inceleyecektir. 
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Madde 15 
1 -Konferansm bu sözleşmcyi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngönnedikçe. 
a-Tadil edici yeni sözleşmenin bir Oye tarafmdan onaylanması keyfıyeti, 

yukardaki 1 1 inci madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleşme ytırUriUAe 
ginniş olmak kayıt ve şartıyla, bu sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini 
tazaınmun edecektir. 

b-Tadil edici yeni sözlepnenin yOrOrlUAe ginnesi tarihinden itibaren bu 
Sözleşme Üyelerin onayianmaama artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2-Bu sözleşme, onu onayiayıp da tadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
Üyeler için herhalde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam 
edecektir. 

Madde 16 
Bu Sözlepnenin Fransızca ve lnailizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

-------~-------
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Asaart Ceret Tespit Usulleri Ötdasa Hakkıada 26 Sayıl1 Milletlerarat Çalttma 
Sizletmesinin Onaylanmasinin Uyaun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : ı 769 
Kabul Ta. : 25 Haziran 1973 
R.G : 3 Temmuz ı973 s.ı4S83 
Dstr. Trp. : 5, C.12-2s.2532 

Madde ı . 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının 11 inci Genel Konferansı tarafından, 30 Mayıs 1928 

tarihinde kabul edilen "Asgari ücret tespit usulleri ihdasın ~akkında 26 sayılı Çalışma 
Sözleşmesinin Oııaylanınası uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yOrOrlUAc girer. 
Madde 3- Bu kaRunu Bakanlar Kurulu yQriltOr. 

Asgari Ocret Tespit Usull~ri İbduana Dair l6 sayalt Sizietmenin ( Onaylama belaesinin 
Milletlerarası Çalıtma Tetkillta Genel Mldlrlllllliıce tescn edildili tarihten on iki ay 

sonra yOrOrlqe- girmek Ozere) onaylanmali hakkanda 
Bakanlar Kurulu Karan 

Karar Ta. : ı Temmuz ı974 No: 718585 
R.G : 2 Eylll 1974 S.ı4994 
Dstr. Trp. : 5, C.ı3-2 s.2S63 

Onaylanması 2S/6/1973 tarihli ve 1769 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik "Asgari 
Ücret Tespit Usulleri lhdası Hakkında 26 sayılı Milletl~ı Çalışma Sözleşmesin nin 
(Onaylama belgesinin Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel MOdOrlOAQnce tescil edildili 
tarihten oniki ay sonra yOrOriOie girmek Ozere) onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 2 ve 3 
OncO maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca ın/1974 tarahinde tararlaştınlmıştır. (*) 

-------o------

(*) B.tbırlır KI .... I TtıaiZ 197+ 8iJ ft 7/8585 sıJdı KMMI ıle, 1769 Myılı K ...... ,..,...., Slzlqıııtıwı, 
•cmıı,., ~ MllllfltrMIUl çılqıu T~ Gtlll Milirfll#ıa t«d titJlMt krlfıttrı tJdt If ImiN JirllriiiAt pıti 
iztrt' ~ •.••. ı .... ,.,. Kalillilll ,e 3 ıW4tltrıııt re·~· 

ı~MmWır Klf'lll• Shlqıııeııı. lAM Öla ouyıu • kr tınarı hluıır.ıip re _,_ ~lt zmrwı 
rqttW Gtlltl M~ıe I'CJ'Iltm ttsdl ttu~ı wıJı ldı ~ır. 

b-MıuWır Klnck'ltl Kırır llltfııfıtt .dııwı yirirfiAe aınJt ı(;lılutsıu Isı Si..,_ 7 nd IIIA4Itst 1 ııd ~ 

lrihıiıı ,.ırıWıı ,. kr tt'/ 4eaıWır 
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Asgaı1 Ücret Tespit Usulleri İhdasana İlişkin 
26 sayall Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma BUrosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet 
edilerek orada 30 Haziran 1928 tarihinde onbirinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin birinci maddesini teşkil eden, Asgari ücret tesbit usulleri 
ihdasma dair muhtelif teklifierin kabulune, 

Bu teklifierin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasını karararlaştırdıktan 
sonra, 

Bin dokuz yüz yirmi sekiz yılı Haziran ayının işbu onaltıncı gOnü, Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Statüsü hükümlerine uygun olarak, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı 
Üyelerince onaylanmak üzere, asgAri ücret tesbit usulleri ihdasma dair 1928 tarihli 
Sözleşme şeklinde adlandırılacak olan aşalıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde ı 
I-Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bu Sözleşmeyi onayiayan her üye devleti, 

toplu sözleşme yoluyla veya başka bir yolla etkili bir ücret tesbiti usulünOn 
bulunmadılı veya o ücretierin istisnai şekilde düşük oldugu işlerde veya işlerin 
bölümlerinde (özellikle evde yapılan işlerde) asgari ücret tespitine imkAn veren 
usulleri ihdas veya muhafazayı taahhüt eder. 

2-Bu Sözleşme uyarınca "işler" deyimi imalAt ve ticaret işlerini kapsar. 

Maddel 
Bu Sözleşmeyi onayiayan bir üye belirli bir iş veya işin bölümü için, varsa söz 

konusu iş veya işin bölümüyle ilgili işveren ve işçi teşekküllerine danıştıktan sonra ı 
inci maddede öngörülen asgaı1 ücretierin tesbit usullerinin hangi işlere veya işlerin 
bölümlerine ve özellikle evde yapılan işlerin veya bölümlerinin hangilerine 
uygulanacagma karar vermekte serbesttir. 

Madde3 
I -Sözleşmeyi onayiayan her Üye, asgri ücretierin tesbit usullerini ve bunların 

uygulama şekillerini tayinde serbesttir. 
2-Ancak: 
1)-Bir işe veya işin belirli bir bölümüne asgari ücret tesbit usullerinin 

uygulanmasından önce, ilgili işveren ve işçi temsilcilerine, varsa onlara ait 
teşekkülerin temsilcileri de dahil olmak üzere, yetkili makam tarafından meslekleri 
veya görevleri itibariyle kendil~rine başvurulması uygun görülen vasıfta bütün 
kimselere danışılacaktır. 

2-İlgili işveren ve işçiler milli mevzuatm tayin edecegi şekilde ve ölçüde fakat 
her halde eşit sayıda ve şartlarla asgari ücret tesbit usullerinin uygulanmasma 
katılacaklardır. 
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3-Tesbit edilen asgari Ucretlere, ilgili işveren ve işçiler uymak zorunda olacak, 
gerek ferdi anlaşmayla gerekse, yetkili makamın genel veya özel imi hariç, toplu 
sözleşmeyle, bir indirme yapaınıyacaklardır. 

Madde4 
ı -Sözleşmeyi onayiayan her üye, bir yandan ilgili işveren ve işçilerin 

yürUklükteki asgari ücretlerden haberdar olması ve öte yandan fiilen ödenen 
ücretierin uygulanacak asgari miktarlann altına düşmemesi için, bir kontrol ve 
müeyyide sistemi ihdas etmek suretiyle gerekli tedbirleri alacaktır. 

2-Her işçi, uygulanması gereken asgari Ocret miktadarının altında bir tıcret 
Odenmesi halinde milli mevzuatla tespit edilecek bir sOre içersinde, mahkeme veya 
diger kanuni bir yolla kendisine borçlu kalınan mebla&ı talep hakkına sahip olacaktır. 

Madde S 
Sözleşmeyi onayiayan her üye, her yıl Milletlerarası Çalışma BOrosuna, asgari 

Ocret tespit usullerinin uygulandılı işlerin veya işlerin böiOmlerinin bir listesini 
ihtiva eden ve bu usullerin uygulama şekil ve sonuçlarını gösterir genel bir rapor 
verecektir. Bu rapor, asgari Ocret tespit usul ve şekilleriBe tabi işçilerin yaklaşık 
olarak adedini tespit edilen asgari Dcretin miktarlarını ve icabmda asgari ücretle ilgili 
en önemli tedbirleri kısaca belirtecektir. 

Madde6 
Bu Sözleşmenin milletlerarası Çalışma TeşkilAtı StattısOnde öngörOien şartlar 

içinde resmen onaylandıtma dair belgeler Milletlerarası Çalışma bOrosu Genel 
Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde7 
I-Bu Sözleşme, ancak onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu 

tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı Üyelerini 
ballıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel MUdUr tarafından tescil 
edildili tarihten oniki ay sonra yürOriOie girecektir. 

3-Daha sonra, bu sözleşme, onu onayiayan her Oye için onaylama belgesi tescil 
edildili tarihten oniki ay sonra yOrUrlOie girecektir. 

Madde S 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltının iki Oyesinin onaylama belgeleri Milletlerarası 

Çalışma BOrosunda tescil edilmesini mOteakip, Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel 
MüdOril, keyfiyeti Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının bUtOn Üyelerine teblil 
edecektir. Genel MUdUr TeşkilAtm bUtOn dijer üyeleri tarafından daha sonra 
bildirilmiş olan onaylarnalara ait tesciller için de aynı şekilde tebliAat yapacaktır. 

Madde9 
1 -Bu Sözleşmeyi onayiayan her üye, onu ilk yUrOrltlJe giriş tarihinden itibaren 

on yıllık bir devre geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Btırosu Genel MDdtırOne 
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göndereceli ve onun tescil edeceti bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, 
Milletlerarası Çalışma Bürosunda tescilden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, ona bundan evvelki paragrafta sözQ edilen 
on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfmda bu maddede öngörOldOIO 
şekilde 
feshetme ihtiyarını kullanmıyan her Oye yeniden beş yıllık bir mOddet için balianmış 
olacak ve bundan sonra bu SOzleşmeyi, her beş yıllık devre bitince bu maddede 
öngörOlen şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde lO 
Gerekli gördOIO her def•mda, Milletlerarası Çalışma BOrosu Yönetim Kurulu 

bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Kofiıcransa sunacak ve 
onun tamamen veya kısmen deliştirilmesi keyfiyetinin Konferans gQndemine 
konulması lAzım gelip gelmedili haldemda karar verecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve Ingilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

--o----
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Avrupa Sosyal ve Tabbt Yardam Sizletmesi ve Ek Protokolinin 
Onayianmasman Uygun Bulundaluna Dair Kanun 

Kanun No : ı973 
Kabul Ta. : ı6 Mart ı976 
R.G : 25 Mart ı976 8.15539 
Dstr. Trp. : 5, C.tS-2 s.2747 

Madde ı 
ı ı Aralık ı9S3 tarihinde Paris,te imzalanan Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi 

ve Ek ProtokolOnUn onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

Avrupa Sosyal ve Tabbt Yardam Sözleşmesi ve Ek ProtokolUnin 
Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta.: 29 Nisan ı976 No: 7111753 
R.G ı Atustos 1976 s.ı5664 
Dstr. Trp. : 5, C.15-2 s.2972 

25 Mart 1976 tarihli ve 1973 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik "Avrupa Sosyal ve 
Tıbbi Yardım Sözleşmesi ve Ek ProtokoiO" nOn onaylanması; ...... 244 sayılı Kanqnun 3 ve 5 
inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 29/4/ı976 tarahinde kararlaştınlmıştır. 

---------o--------
Sosyal ve Tıbbi Yardam Avrupa Sözleşmesi (*) ve Ek Protokolu (**) 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi'ne Oye HOkOmetler, 
Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında, özellikle sosyal gelişmelerini 

kolaylaştınnak maksadıyla, daha sıkı bir işbirligi gerçekleştirmek oldugunun 
gözönünde alarak, 

Bu amaç uyarınca, sosyal ve tıbbi yardım mevzuatlarının biribirilerinin 
vatandaşlarına eşit olarak uygulanması ilkesini kabul yoluyla sosyal alanda 
aralanndaki işbirligini genişletmeye kararlı olarak, 

Bu amaçla bir sözleşme aledini arzu ederek, 
Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

(*) ILO Dışı Sözlqıtıedır. 

(**) d Protokol 28 TtiillifiZ 1951 flırflıfJule Ctıımt'dt fıHzALuwı Miltttılmı HJIWı SfAtlisiırt oıtır Sözltşıııedt fmlllfLoouı 

Milltttdule ı{;Jı Dlıp, 

Miltttıltrle ~dı huısı İnsan Haklan C. I s. ııı ·ılı yer vtrflııdıUr. 
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BÖLOM:I 
Genel Bilkilmler 

Madde ı 
Sözleşen Taraflardan her biri, Ulkesinin bu Sözleşme'nin uygulanacagı 

bOlUmlerinde kanuna uygun olarak bulunan ve'yeterli geçim olanaklarından mahrum 
olandiler Sözleşen Tarafların vataudaşlannı, ülkesinin o bölOmUnde yQrUrlOkte olan 
mevzuatın öngördtliU sosyal ve tıbbt yardımdan (bundan böyle "yardım" olarak 
adlandınlacaktır.) kendi vatandaşları ile eşit şekilde ve aynı koşullar altında 
yararlandırmayı taahhüt eder. 

Maddel 
a-"Yardım", "Vatandaş", "Ülke" ve "Menşe Devleti" terimlerinin, bu Sözleşme 

bakunından anlamları aşaAıdadır: 
i-"Yardım" terimi, Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinin herhangi bir 

bölümünde yUrürltıkte bulunlll mevzuatm öngördOIU harp malQlleri ile işgalden 
zarar görenlere ödenen emekli ödenokieri ve yardımlar hariç, yeterli geçim 
imkAnlanndan mahrum kişileıe geçim ve bakım 9lan&aı saAlamak amacıyla yapılan 
her çeşit yardımı ifade eder. 

ii-Sözleşen Taraflardan birinin "vatandaşı" veya "ülkesi" terimleri, sözkonusu 
Tarafın, diler Sözleşen Taratlara iletilrnek uzere Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne 
yÖnelteceli beyanda bu terimiere attettili anlamı ifade eder. Bununla birlikte, ıskat 
dışı yollarla bir Devletin vatmdaşlılını kaybederek vatansız kalan kişiler, yeni bir 
uyrukluk kazanıncaya kadar sözkonusu Devletin vatandaşı addedilir. 

iii-"Menşe Devleti" terimi, bu Anlaşma hUkUmlerinden yararlanacak kişinin 
vatandaşı oldulU Devleti ifade eder. 

b-Sözleşen Taraflarm bu Sözleşmenin uygulanacalı ülkelerinde ytıı1lr1Ukte 
bulunan yasalar ve yönetmelikler ile Sözleşen Taraflarca ileri sürülen çekinceler I ve 
II sayılı Ekierde belirtilmiştir. 

Madde3 
İlgili kişinin uyrukluau, menşe Devleti mevzuatının bu konuya ilişkin hükomleri 

uyarınca kanıtlanır. 

Madde4 
Sözleşen Taraflardan birinin vatanciaşma yapılan yardım giderleri, yardımı 

yapan Sözleşen Tarafca karşıbmır. 

Madde S 
Sözleşen Taraflar, gerek yardım görene karşı nakdi bir taahhOt altına ginniş 

üçüncü şahıslardan, gerek ilgilinin bakımını satlamakla yükünılü kişilerden toplam 
yardım giderlerinin tahsil edilmesini kolaşlaştırmak için, mevzuatları müsaade ettili 
ölçüde, karşılıklı olarak tavassatta bulunmayı taahhüt ederler. 
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Madde6 

BOLCM: II 
Vatana iade 

a-Sözleşen Taraflar, ülkelerinde kanuna uygun olarak ikamet eden diler 
Sözleşen Taratların vatandaşlarını, sadece ilgilinin yardıma muhtaç bulunması 
nedeniyle vatanianna iade edemezler. 

b-Bu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, yukandaki paragrafta belirtilenden 
başka bir sebeple sınır dışı etme hakkına halel getinnez. 

Madde7 
a-Sözleşen Taraflar, aşalıda belirtilen şartlar mevcut ise, bu Sözleşmenin 6 

maddesinin (a) paragrafı hükmünü gözönüne almaksızın, diger S6zleşen Tarafların 
ülkelerinde mukiın vatandaşlarını vatanianna iade edebilirler. 

i-İlgili 55 yaşmı doldurmadan sözkonusu Sözleşen Tarafülkesine gelmiş oldugu 
takdirde en az beş yıldan beri, bu yaştan sonra gelmiş oldulu takdirde en az on 
yıldan beri o ülkede sürekli olarak ikamet etmemişse, 

ii-Sallık durumu yolculuga elverişli ise, 
iii-İkamet eitiai ülkeye kendisine hallayan sıkı baAJar yoksa ve insani sebepler 

bunu engellemedili takdirde başvurmayı kabul ederler. 
b-Sözleşen Taraflar vatana iade yoluna büyük bir teenniyle ve insani sebepler 

bunu engellemedili takdirde başvurmayı kabul ederler. 
c-Sözleşen taraflar, aynı anlayışla, yardımdan yararlanan bir kimseyi vatana iade 

ettikleri takdirde, varsa eşinin ve çocuklannın kendisine refakat edebilmeleri için her 
türlü kolaylıgı gösterıneyi kabul ederler. 

Madde S 
a-7 madde hUkümleri uyarınca bir kimseyi iade eden Sözleşen Taraf, bu 

kimsenin iade edildigi ülke sınırlarına kadar iade masraflarını yüklenir. 
b-Sözleşen Taraflardan her biri 7 madde hükümleri uyannca iade olunan 

vatandaşlarını kabul etmeyi taahhüt eder. 
c-Sözleşen Taraflardan her biri, 7 madde uyarınca iade olunan kişilerin 

ülkesinden geçmesint! izin vermeyi taahhüt eder. 

Madde9 
Yardım gören kişinin vatandaşı oldugunu iddia ettili Devlet bu iddiayı kabul 

etmedigı takdirde, bununla ilgili delilleri sözkonusu kişinin ikamet ettigi Devlete 30 
gün içinde veya, bu süre zarfında imkin bulunamazsa, mümkün olan en kısa 
zamanda sunmak zorunluiuıundadır. 

Madde 10 
a-Vatana iade kararlaştırıldıgı takdirde, menşe Devletinin diplomatik makamları 

veya kosolosluklar, mümkünse üç hafta önceden, vatandaşlarının iadesinden 
haberdar kılınır, 
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b-Transit Dikenin veya ülkelerin makamlan durumdan Menşe Devleti makamları 
tarafından haberdar edilirler. 

c-İade olunan kişilerin teslim edileeeti yer ikametgAh Devleti ile menşe Devleti 
yetkili makamlan tarafindan kararlaştınlır. 

Madde ll 

BOLOM: III 
1/cametgdh 

a-Bu Sözleşme bakımından, yabancı uyruklu bir kişinin Sözleşen Taraflardan 
birinin Dikesinde ikameti, ilgili geçerli bir ikamet musaadesine ya da sözkonusu ülke 
mevzuatmda öngörülen ve ülkede otunDasına izin veren bir başka belgeye sahip 
bulundulu stırece kanuna uygun addedilir. İkarnet mUSaadesinin yenilenmemesi 
yalnız ilgilinin hatasından ileri gelmekte ise, yardımdan yararlanma hakkını 
etkilemez. 

b-Bir erteleme kararı bulunmadılı takdirde, ilgili aleyhine sınır dışı etme 
kararının alındılı tarihten itibaren ikamet gayri kanuni addedilir: 

Madde ll 
7 maddede yer alın ikamet sUresinin başlangıç tarihi her ülkede, aksi 

kanıtlanmadıkça idari inceleme sonucundan elde edilen deliilere ya da Ek lll'te 
belirtilen veya her Dikenin mevzuatına göre ikameti kanıtlayan belgelere dayanılarak 
tesbit edilir. 

Madde 13 
a-tkametin stıreklilili, ikamet edilen ülkede kullanılan bütün is bat vasıtaları ve 

özellikle, bir meslekt faaliyete dair deliller ya da kira makbuzları ile kanıtlabilir. 
b-i-Sınırdışı edilme veya vatana iade sonucu olmadıkça, Uç aydın kısa 

gaybubet hallerinde ikamet sUrekli addedilir. 
ii-Altı ay veya daha uzun gaybubetler ikametin sürekliiiiini keserler. 
iii-Oç ay ile altı ay arasında bir gaybubetin ikametin snreklililini kesip 

kesmedilini tayin etmek için, ilgilinin ikaınet ettigi Dikeye geri dönme niyetini ve 
gaybubeti sırasında bu ülkeyle ballarını ne ölçnde snrdnrdnatınn incelemek gerekir. 

iv-İkamet edilen ülke gemilerinde hizmet, ikametin sürekliiiiini kesmez. Diter 
gemilerdeki hizmetler bu maddenin (i) ili (iii) benticrindeki hflkUmlere tabidir. 

Madde 14 
Alır hastalık hallerindeki tıbbi tedaviler ile kısa süreli tedaviler dışında ilgilinin 

Ek I de yeralan htıknmlerin uygulanması sonucu kamu makamlarından yardım 
gördOlU süreler, ikamet suresinin hesaplanmasında gOzOnQne alınmaz. 



Madde ıs 

BÖLfJM: IV 
Çeşitli hülciJmler 

Sözleşen Taraflarm idari ve diplomatik makamları ile konsoloslukları, bu 
Sözleşme'nin uygulanması için birbirlerine karşılıklı olarak her tOriU yardımı 
yapacaklardır. 

Madde 16 
a-Sözleşen Taraflar Ek 1 ve Ek lll'Un muhtevasını etkileyebilecek yasa ve 

yönetmelik deAişikliklerinden Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bilgi 
vereceklerdir. 

b-Sözleşen Taraflardan her biri, Ek 1 de yer almayan her yeni yasa veya 
yönetmeiili Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirecektir. Bu bildiri sırasmda 
Sözleşen Taraf, yeni yasa veya yönetmelilin diger Sözleşen Taraflarm 
vatandaşlarına uygulanması konusunda çekinceleri ileri sUrebilir. 

c-Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, (a) ve (b) paragrafları uyarınca aldıgı 
bilgileridiler Sözleşen Taratlara iletecektir. 

Madde 17 
Sözleşen Taraflar, bu Sözleşme'nin yUrUrlUAe girÔıesinden önce yapmakta 

oldukları yardımlar konusunda ikili anlaşmalarla geçici bUldimier koyabilirler. 

Madde 18 
Bu Sözleşme hOktlınleri ulusal mevzuattarla ikili veya çok taratlı anlaşmalann, 

hak sahiplerinin daha lehinde olan hUkUmlerine halel getirmez. 

Madde 19 
I, II ve III sayılı Ekler, bu anlaşmanın bölOnmez parçalıuını teşkil eder. 

Madde lO 
a-Sözleşen Tarafların yetkili makamlan, bu Sözleşme'nin yorumlanması ve 

uygulanmasıyla ilgili uyuşmazlıklan müzakere yoluyla çözOmlemeye gayret 
edeceklerdir. 

b-Üç ay zarfından bu yolla bir çözOme vanlmadılı takdirde, uyuşmazlık, 
teşekkUI tarzı ve usul kurallan ilgili Sözleşen Taraflarca tesbit olunacak bir hakem 
heyeti ön One getirilecektir. Yeni bir Uç aylık sUre zarfında bu konuda bir anlaşmaya 
vanlamadılı takdirde, uşumazlık taraflardan birinin talebin Uzerine Uluslararası 
Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecelc bir hakerne sunulacaktır. Bu durumda, 
başkan uyuşmazilla taraf olan Devletlerden birinin vatandaşı ise bu görev başkan 
yardımcısına veya uyuşrnazlıga taraf olan Devletlerin vatandaşı bulunmayan en 
kıdemli hAkime verilir. 

c-Hakem veya hakem heyeti bu Sözleşme'nin ilkelerine ve ruhuna uygun şekilde 
karar verecektir. Karar nihai ve batlayıcı olacaktır. 
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Madde ll 
a-Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Sözleşme 

onaylanacak ve onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdi 
olunacaktır. 

b-Bu Sözleşme, ikinci onay belgesinin tevdi edildigi ayı izleyen ayın ilk günü 
yürUrlüge girecektir. 

c-Daha sonra onaylayanlar bakımından sözleşme, onay belgesinin tevdi 
olundugu ayı izleyen ayın ilk günü yürUrlüge girecektir. 

Madde ll 
a-Avrupa Konseyi Bakanlar komitesi, Konsey üyesi olmayan Devletleri bu 

Sözleşme'ye katılmaya davet edebilir. 
b-Bu yolda katılma, tevdi edildigi ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüge girecek bir 

katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdii ile gerçekleşir. 
c-Bu madde uyarınca tevdi olunan her katılma belgesine, ilgili Devlet hükümeti 

bu Sözleşme'yi imzalamış olsa idi I ve III sayılı Ekierde bulunacak olan bilgileri 
havi bir bildiri eklenecektir. 

d-Sözleşme'nin uygulanması bakımından, bu maddenin (c 9 paragrafı uyarınca 
verilen bilgiler, ilgili Devlet Hükümeti Sözleşme'yi imzalamış olsa idi sözkonusu 
bilgilerin yer almış bulunacagı Ek'in bir parçası addedilecektir. 

Maddel3 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Bu Sözleşme'nin yürürlüge giriş tarihini ve onaylanan üyelerin adlarını, 
b-22 madde uyarınca tevdi edilen katılma belgeleri ile beraberindeki bilgileri, 
c-24 madde uyarınca aldıgı bildirileri ve bunların hüküm ifade edecekleri 

tarihleri, 
Konsey üyelerine bildirecekdir. 

Maddel4 
Bu Sözleşme, 2 1 maddenin (b) paragrafı uyarınca yürUrlüge giriş tarihinden 

itibaren iki yıllık bir süre için aktolunmuştur. Daha sonra Sözleşme gerek ilk iki 
yıllık sürenin gerek müteakip birer yıllık sürelerin bitamından en az 6 ay önce 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne gönderecekleri bir ihbarla Sözleşme'yi 

fesetmeyen Taraflar için yıldan yıla yürürlükte kalacaktır. Fesih ihbarı, ilgili oldugu 
sürenin hitamında hüküm ifade edecektir. 

Yukadıdaki hükümleri kabul zımnında geregi gibi yetkili kılınmış ayagıda 

imzaları bulunanlar, bu Sözleşme'yi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde her iki metin de 

aynı derecede geçerli bulunmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 1 1 Aralık 1953 
tarihinden Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter imzalayan devletlere bu 
Sözleşmenin onaylanmış birer ömegini iletecektir. 
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EKI 
SGzleşmenin BiriDel Maddesinede Atıf Yapılan Yardım Mevzuatı 

BELÇİKA: ........ . 
DANİMARKA : ........ . 
FRANSA: 
( a) Çocuklara yardım: 
-Çocuklara yardım hakkında ı 5 Nisan ı 943 tarihli Kanun, 
-Anonnal çocuklarla manevi tehlikede bulunan knçtıklerin etitimi ve bakımı için 
yapılan masrafların hususi mQesseselere Odenmesine mOtedair 5 Temmuz ı 944 
tarihli Kanun 
(b) Aileye yardım: 
-29 Temmuz ı 939 tarihli kararnemi ile 8 Kasım ı 95 ı tarihli kararname. 
(c) Reşit/ere yardım: 
-thtiyarlara, sakatlara ve tedavisi kabil olmayanlara yardım hakkında ı4 Temmuz 
ı 905 tarihli Kanun. 
-Körlere ve ,saJcatlara yardım hakkında 2 Alustos ı 949 tarihli Kanun (Yardımla ilgili 
hükOmler) 
-24 Mayıs ı 95 ı tarihli Kanunun kira yOkselmelerinin telifisi için verilen ödenek 
hakkındaki 74 Qnctı maddesi. 
-Hayır müesseseleri hakkında 27 Kasım ı 796 tarihli Kanun. 
-Askeri ödenekiere mQteallik 3 ı Mart ı 928 tarihli Kanunun 24 maddesi 
(d) Parasız tıbbi yardım: 
ı 5 Temmuz ı 893 tarihli Kanun. 
Veremle savaş hakkındaki 3 ı Ekim ı 945 tarihli Yönetmelik. 
Akılca malQIIOIU bulunanlar hakkında 30 Haziran ı838 tarihli Kanun. 

FEDERALALMANYA CUMHURİYETİ: 
-ı 3 Şubat ı 924 tarihli yardım talimatnamesi. 
-Umumi yardım şartlan usul ve şumulnnnn prensipleri hakkında 4 Aralık 1924 de 
vazedilen Alman Devleti prensipleri 
-ı 8 Şubat ı 927 tarihli ztıhrevi hastalıklarla mücadele hakkında Kanun. 
-8 Eylül ı 942 tarihti veremlilere yardım hakkında yönetmelik. 
-Kör ile satır ve dilsiz çocuklarm elitimi hakkında 7 Apstos ı911 tarihli Prusya 
Kanunu. 

YUNANİSTAN : ......... . 
İZLANDA: ........ . 
İRLANDA: ....... .. 

İTALYA: 
Yabancılarm İtalya' da ikameılerini tedvir eden 
(a) 18 Haziran 1931 tarihli 733 sayılı toplu amme intizamı kanunlarının müteakip 

maddeleri. 
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(b) Amme yardım ve hayır mtıesseseleri hakkında 17 Temmuz 1890 tarihli ve 6972 
numaralı kanunun 76 ve 77 inci maddeleri ve S Şubat 1891 tarihli 99 numaralı Idari 
Talimatnamenin maiQller ve muhtaçlar için ı 12 ve 116 ncı maddeleri. . 
( ç) ı 4 Şubat 1904 tarihli 36 numaralı Kanunun 6 ncı maddesi ve ı 6 AltJstos 1909 
tarihli ve 615 sayılı Talimatnamenin akıl hastalan için 55, 56, 75, 76 ve 77 nci 
maddeleri 
( d)Harp maldilerine Yardım Bakaniılının yetkileri ve teşkilltı hakkında 31 Haziran 
1845 tarihli ve 4:l5 numaralı Kanun kararname, 

LüKSEMBURG : ...... . 
HOLLANDA: ....... . 
NORVEÇ: ....... . 
SAAR: ....... . 

ISVEÇ: 
14 Haziran 1918 tarihli umumi yardım kanunu 
-6 Haziran 1924 tarihli çocuklara bakım kanununun 29 ncu paragrafı 
-Aile meskenleri ve yakıt ödenekleri hakkında 30 Haziran 1948 tarihli Emirname 

TORıdYE: 
-Umum Hıfzısıhha Kanununun 72, 72-2, 99, 117 ve 156 ncı maddeleri 
-Sıtma ile mtıcadeleye dair 4871 numaralı kanunun 4 nctı maddesi. 
-305 sayılı kanun 
-5387 sayılı kanun 
-Hastaneler talimatnamesinin 4/3 ve 5 nci maddeleri 
-Okul aile birlikleri talimatnamesi. 

BÜYÜK BRİTANY A VE KUZEY İRLANDA BIRLEŞIK KIRALLIÖI : ..... 

EK2 
AKlT TARAFLARCA ONE SOROLEN lHTlRAZl KAYITLAR 

ı-Federal Almanya Hükümeti aşalıdaki ihtirazı kaydı öne sürmüştür: 
"Ek (I} de anılan Alman Mevzuatının bir kimseye iş kurma veya yani bir 

meslege başlama imkAnlan vermek tızere veyahutta mesleki Ogretim gayesiyle hususi 
para yardımı yapılmasını veya ölfetime tabi tututmasını Ongörmesi halinde ve bu 
yardımlar işbu Sözleşme ile Ongörtılen yardımın tatbik alanını aştıgıtakdirde Federal 
Almanya Htıktımeti bu hususi para yardımını diger Akit Taraf vatandaşlarına 
yapabilir, fakat bunu yapmaAa mecbut tutulamaz." 

2-Ltıksemburg Rtıktımeti: ......... . 
3-Birleşik Krallık Hüktımeti : ........ . 
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EK3 
SÖZLEŞMENİN ı ı İNCİ MADDESİNDE ANILAN lKAMETE BEYYİNE 

TEŞiqL EDECEK BELGELERIN LlSTESt 

BELÇİKA : Yabancı hüviyet kartı veya yabancı kütügtı kaydının sureti veya nüfus 
kütülünün kayıt sureti 
DANİMARKA : Yabancı kütülünün veya nüfus kütügtlnün kayıt sureti 
FRANSA : Yabancı İkamet Kartı 
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ : Pasaport kaydı veya yabancılar kütülü 
kayıt sureti 
YUNANİSTAN : ...... .. 
İZLANDA: ...... .. 
İRLANDA: ...... .. 
tT AL YA : Usulüne uygun hazırlanmış bir veya birden fazla hüsnühal kqıdı dahil 
başka belgelerle tamamlanmış medeni hal belgesi 
LÜKSEMBURG : ........ 
HOLLANDA : Yabancılar kütOIO veya nüfus kOtülü kayıt sureti 
NORVEÇ: ...... .. 
SAAR: ...... .. 
İSVEÇ : Pasaport veya yabancılar milli bürosu kayıtlan sureti 
TÜRKİYE : Yabancılar için ikamet mUsaadesi 
BÜYÜK BRİTANY A VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIÖI : ...... 

SOSYAL VE TIBBİ YARDIMAVRUPA 
SÖZLEŞMESiNE EK PROTOKOL 

Bu Protokolu imzalayan Avrupa Konseyi'ne Qye Hükümetler, 
ll Aralık ı953 tarihine Paris'te imzalanan Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa 

Sözleşmesi (aşagıda "Yardım Sözleşmesi) diye adlandınlmıştır) hükümlerini 
gözönünde tutarak, 

28 Temmuz ı95ı tarihinde Cenevre'de imzalanan Mültecilerin Hukuki 
StatUsüne Dair Sözleşme (aşaAıda "Cenevre Sözleşmesi'' diye adlandınlmıştır) 
hükümlerini gözöntınde tutarak, 

Yardım Sözleşmesi'nin hakümlerini, Cenevre SÖZleşmesi'nde tanımlanan 
mültecilere de teşmil etmek arzusuyla, 

A~ıdaki hususlarda anlaşmışlardır. · 

Madde ı 
Sözleşen Taraflardan herbiri, Cenevre Sözleşmesi'ni imzaladıgı veya onayladıAı 

sırada anılan SOzleşmenin 1 maddesinin B paragrafında belirtilen kavramlardan 
hangisini kabul ettigini beyan etmemişsi, imza, onay ya da katıtma sırasında bu 
Protokol çerçevesindeki veeibeleri bakımından bu hususun tasrih edilmesi şartıyla, 
bu Protokol da kuHanılan "mülteci" terimi Cenevre Sözleşmesi'nin 1 maddesinde 
atfedilen minayı taşır. 
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Maddel 
I-Yardım Sözleşmesinin 2 bölUm htıkUmleri mültecilere uygulanmayacaktır. 
2--Cenevre Sözleşmesinin ı maddesinin C paragrafı uyannca anılan Sözleşme 

hükümlerinden artık yararlanamayan kişiler için, Yardım Sözleşmesi'nin 7 
maddesinin ı (a) paragrafında belirtilen vatana iadeye ilişkin ikamet süresi, 
mültecilerinin bu hükUmlerden yararlanmasının sona erdigi tarihten itibaren işlemeye 
başlar. 

Madde4 
Sözleşen Taraflar arasmda bu Protokolon 1, 2 ve 3 maddeleri Yardım 

Sözleşmesine ek maddeler olarak telikki edilerek anılan Sözleşme'nin diger 
hükümleri buna göre uygulanacaktır. 

Madde S 
1 -Bu Protokol, Yardım Sözleşmesini imzalayan Avrupa Konseyi üyelerinin 

imzasına açıktır. Protokol onaylanacakttr. 
2-Yardım Sözleşmesine katılan her Devlet bu Protokol'a da katılabilir. 
3-Bu Protokol, ikinci onay belgesinin tevdi edildigi ayı izleyen ayın birinci 

günü yürürlüge girecektir. 
4-Daha sonra onayiayan veya katılan Devletler bakımından Protokol, onay 

veya katılma belgesini tevdi ettigi ayı izleyen ayın ilk günü yürürlüle girecektir. 
S-Bu Protokolun onay ve katılma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterligine tevdi olunacaktır. Genel Sekreter, onayiayan ve katılan Devletlerin 
adlarını, Avrupa Konseyi üyelerine ve Protokola katılmış bulunan diger Devletlere 
bildirilecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnmda geregi gibi yetkili kılınmış aşagıda 
imzaları bulunanlar, bu Sözleşme'yi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi, arşivlerinde saklanacak tek bir nusha halinde, her iki metin de 
aynı derecede geçerli bulunmak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 1 1 Aralık ı 9S3 
tarihinde Paris'te düzenlenmiştir. Genel Sekreter imzalayan Devletlere bu 
Sözleşme'nin onaylanmış birer örnelini iletecektir. 

----------o----------
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Avrupa Sosyal GOvenlik Sizletmesinin Onayianmasanan 
Uypn Bulundutuna Dair Kanua 

Kanun No : 2013 
Kabul Ta. : 13 Temmuz 1976 
R.G : 23 Teaamuz 1976 S.1S6SS 
Dstr. Trp. : 5, C.1S-2 s.3260 

Madde 1 
T.C. Hükümeti adına 14/12/1972 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan Avrupa Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürOtOr. 

A vra.pa Sosyal GOvenlik Slzleşnıesi ve Ek Anlaşmanın 
Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 31 Alustos 1976 No: 7112537 
R.G : 21 Şubat 1977 S.158S7 
Dstr. Trp.: 5, C.16 s.S1 

Bn/1976 tarihli ve 2023 sayılı Kanunla onaylanması uygpn bulunan ilişik "Avrupa 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi" ile adı geçen Sözleşmenin uygulanmasma ilişkin "Ek Anlaşma" 
nın onaylanması; ...... 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve S inci maddelerine aore, Bakanlar 
Kurulunca. 3118/1976 tarahinde kararlaştınlmıştır. (*) 

----------o--------

(*) Kmııuıaır ı bıtt ~ hlibıt Bi't AYniJNl SfSJAl Gireııl* shlqMbrbuuyWıııa "P ~r. 
BAbııbır KırwlN 7/12537 sıyılı KırıM; A'frl/4 sosyAl GiYaılt Si...,.~~'*" "B~ 4ı 
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Avrupa Sosyal GOvenlik SGzletmesi 

Bu SOzleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi Oyesi Devletler: 
Avrupa Konseyinin_ amacmm, özellikle üyelerin sosyal gelişmelerini 

kolaylaştmnak gayesile, aralannda daha sıkı bir biriilin kurulmasını gerçekleştinnek 
olduAunu gözönünde bulundurarak; 

Sosyal güvenlik mevzuatı arasındaki çok taraflı uyuşumun bu amacın 

gerçekleşmesini saAtayacak araçlardan biri olduAunu nazara alarak; 
16 Nisan 1964 tarihinde imzaya açılmış bulunan Avrupa Sosyal GUvenlik 

Kodu'nun 73 ·nioddesi hOkmtıne göre, bu Kod'u imzalayan tarafların yabancılar ile 
göçmen işçilerin, sosyal gUvenlikleri bakımından, özellikle, kendi vatandaşiariyle 
eşit muamele görmeleri ve kazanılmış haklarla kaZanılmakta olan hakların 
muhafazasına ilişkin sorunları dOzenleyen özel bir sözleşme yapılması için çaba 
harcadıklarını gözOnOnde bulundurarak; 

Akit Taraflardan her birinin sosyal güvenlik mevzuatına göre Akit Tarafların 
vatandaşiariyle moltecilere ve vatansız kimselere Akit Tarafların ülkeleri arasmda 
yer deAiştirmiş olmalarına rapıen, sosyal güvenlik mevmatı ile sallanan 
yardımlardan yararlanma hakkını muhafaza edeceklerine dair olan prensibi ve yalnız 
Avrupa Sosyal Şartının bazı hOktımlerini delil, Milletlerarası Çalışma örgntnnce 
dOzenlenen bir çok sözleşmelerin temelini teşkil eden prensipleri de teyit ederek; 

Aşalıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

Madde 1 

BOLOM-ı 
Gene/Irilleüm/er 

a-"Akit Taraf' terimi, 75 maddenin 1 paragrafı veya 77 madde hOkOmlerine 
göre, bir onaylama, kabul veya katılma belgesi tevdi etmiş olan herhangi bir Devlet 
aniamma gelir. 

~"Akit Taraflardan birinin ülkesi" ve "Akit Taraflardan birinin vatandaşı" 
terimleri, 1 numaralı Ek'te tanımlanmıştır; Akit Taraflardan her biri, 81 maddenin 1 
paragrafı hükmüne göre, 1 numaralı Ek'te yapılacak herhangi bir deAişikiili 
bildinDekle yOkOmlOdOr. 

c-"Mevzuat'' terimi, bu Sözleşmenin yOrOrlOAe girdili tarihte Akit 
Taraflardan birine ait Dikenin her yanmda veya bir kısmında yOıilrlOkte bulunan veya 
sonradan yOrOriOAe girecek olan ve 2 maddenin 1 ve 2 paragraflannda belirtilen 
sosyal gUvenlik dalları ve rejimleriyle ilgili bulunan kanunlar ve tOzUider ile diAer 
kanuni hOkOmler anlamına gelir. 

d-"Sosyal GUvenlik S6zleşmesi" terimi, 2 maddenin 1 ve 2 paragraflarında 
belirtilen sosyal gUvenlik dallannın ve rejimlerinin tamamını veya bir kısmını 
kapsayan ve sosyal güvenlik alanmda mOnhasıran iki veya daha fazla Akit Tarafı 
baliayan veya sonradan batiayabilecek olan iki veya çok taraflı herhangi bir 
Sözleşme ile enaz iki Akit Tarafı ve bir veya birden fazla Devleti bqlayan veya 
sonradan bqlayabilecek olan iki veya çok taraflı sözleşme ve bu Sözleşmelere 

uygun olarak yapılan her tUrlU anlaşmalar anlamına gelir. 
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e-"Y etkili Makam" terimi, Akit Taraflardan her birine ait Dikenin her yanmda 
veya bir kısmında ytb1lr1Ukte bulunan sosyal gUvenlik rejimlerinin uygulanmasından 
sorumlu bulunan Bakan, Bakanlar veya diler muadil makam aniamma gelir. 

f-"Kurum, terimi, Akit Taraflardan her birinin mevzuatmm tamamını veya bir 
kısmını uygulamalda görevli bulunan kuruluş veya makam anlamına gelir. 

g-"Yetkili Kurum" terimi: 
i-Bir sosyal sigorta rejimi söz konusu ise, ya ilgili kimsenin yardım istelinde 

bulundulU zaman sigortalı olarak ballı oldulu kurum, veya, bir kurumun bulunduju 
Akit Taraf Dikesinde ikamet ettili takdirde, bu kurumdan yardmı istemiye hak 
kazanmış veya hak kazanacak ise o kurum, veyahut ilgili Akit Tarafın yetkili makamı 
tarafindan tayin edilen kurum; 

ii-Bir sosyal sigorta rejiminden başka bir rejim veya aile yardmılan sigortası 
söz konusu oldupda, ilgili Aldt Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum; 

iii-2 maddenin ı paragrafında belirtilen yardımlarm yapılmasından işverenin 
sorumlu oldupa ilişkin bir rejim söz konusu ise, ya işveren veya işverenin işçilerini 
sigorta ettirdili müessese, bu olmadılı takdirde de, ilgili Akit Tarafın yetkili 
makamınca tayin edilen kuruluş veya makam; 

anlamına gelir. 
h-"Y etkili Devlet" terimi, Dikesinde yetkili konunun bulundulU Akit Taraf 

aniamma gelir. 
i-"İkametgAh", kanuni ikametgAh demektir. 
j-"Geçici ikamet yeri" terimi, geçici olarak oturma anlamına gelir. 
k-"İkametgAhm bulunduAn yerdeki kurum" terimi, uyguladılı Akit Taraf 

mevzuatma göre, ikamet edilen yerde söz konusu olan yardımlan satlamak yetkisi 
verilmiş bulunan kurum, bu yerde böyle bir kurum yoksa, ilgili Akit Tarafın yetkili 
makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir. 

1-"Geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum" teFimi, uyguladılı Akit Taraf 
mevzuatına göre geçici olarak ikamet edilen yerde scız konusu olan yardımlan 
saglamak yetkisi verilmiş bulunan kurum, bu yerde böyle bir kurum yoksa, ilgili Akit 
Tarafın yetkili makamınca tayin edilen kurum anlamına gelir. 

m-"İşçi" terimi, bu Sözleşmede aksine sarahat yoksa, ilgili Akit Tarafın 
mevzuatına göre, bir işveren tarafından çalıştırılan veya kendi hesabına çalışan 
veyahut bu kimse gibi işlem gören kimse anlamına gelir. 

Şu kadarki: 
i-Fransa ile Fransa 'ya hududu bulunan Dikeler arasmdaki ilişkiler bakımından, 

ilgili kimsenin hudut işçisi sayılabilmesi için, çalıştılt bölge ile ikaınet ettili bölge, 
prensip olarak, mıışterek hududtan her iki yönde yirmi kilometre uzak olmalıdır. 

ii-Akit Taraflardan birinin ülkesinde nonnal işvereni olan bir mQessese 
tarafından çalıştınlan bir hudut işçisi, bu mOessese tarafından, hudut alanının dışmda 
ya ayny Akit Taraf Dikesinde veya diler bir Akit Taraf Ulkesinde çalışmak Qzere, dört 
ayı geçmiyeceAi tahmin edilen bir süre için gönderltdili takdirde, bu işçi, bu 
çalışması sırasında, dört ayı geçmiyen bir sore için hudut işçisi olma statQsflnO 
muhafaza eder. 
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o--"Mülteci" terimi, coarafi bir sınır tanımaksızın, Cenevre'de 28 Temmuz 
ı 95 ı tarihinde imzalanan Mülteciler StatUsüne (b/enz. lman Hakları C. I Sıra (1 2. a)) 

ilişkin Sözleşmenin ı maddesinin A bölümünde ve Mülteciler Statüsü hakkındaki 3 ı 
Ocak ı 967 tarihli Protokolun ı maddesinin 2 paragrafında Mülteciye ne anlam 
verilmişse, o kimse anlamına gelir. 

p-"Vatansız kişi" terimi, 28 Eylül ı954 tarihinde New York'ta düzenlenen 
Vatansız Kişilerin StatUsüne ilişkin Sözleşmenin ı maddesinde verilen anlamı taşır. 

q-"Aile fertleri" terimi, yardımları yapmakla yükümlü bulunan kurumun 
uyguladıaı mevzuata, veya 2ı maddenin ı paragrafının (a) ve ( c ) bentleri ile 24 
maddenin 6 paragrafında belirtilen hallerde ülkesinde ikamet ettikleri Akit Tarafın 
mevzuatına göre, aile ferdi olarak tanımlanan veya öyle kabul edilen veyahut ev 
halkı olarak saptanan kimseler anlamına gelir, şu kadarki, bu mevzuata göre, yalnız 
ilgili kimse ile beraber oturanların aile ferdi veya ev halkı olarak kubal edilmiş 
olması halinde, bu kimselerin geçimi esas itibariyle ilgili kimse tarafından 
saglanıyorsa, bu şart yerine getirilmiş sayılır. 

r-"Hak sahipleri" terimi, yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa o 
mevzuata göre, hak sahibi olarak tanımlanan veya öyle kabul edılen kimseler 
anlamına gelir. Şu kadarki, bu mevzuata göre yalnız ölen kimse ile beraber 
oturanların hak sahibi olarak kabul edilmesi halinde, ilgili kimselerin geçimieri esas 
itibariyle, ölen kimse tarafından saalanmış ise, bu şart yerine getirilmiş sayılır. 

s-"Sigortalılık süreleri" terimi, hangi mevzuata göre geçmişse, o mevzuata 
göre sigortaldık süresi olarak tanımlanan veya öyle tanınan prim ödeme süreleri, 
çalışma süreleri, mesleki faaliyet süreleri veya ikamet süreleri veyahut, bu mevzuata 
göre sigortaldık süresine muadil süre olarak kabul edildikleri ölçüde diaer süreler 
anlamına gelir. 

t-"Çalışma süreleri" ve "mesleki faaliyet süreleri" terimleri, hangi mevzuata 
göre geçmişse o mevzuata göre çalışma süresi veya mesleki faaliyet süresi olarak 
tanımlanan veya tanınan sürelerle bu mevzuata göre çalışma veya mesleki faaliyet 
sürelerine muadil sürüler olarak kabul edildikleri ölçüde diar süreler anlamına gelir. 

u-"İkamet süreleri" terimi, hangi mevzuata göre geçmişse o mevzuata göre 
tanımlanan ve öyle tanman ikamet süreleri anlamına gelir. 

v-"Yardımlar", "Aylıklar" ve "gelirler" terimleri, bu Sözleşmede aksine 
sarahat yoksa, kamu fonlarından ~anan bütün ek ödemeler ile her türlü zamları, 
yeniden deaerlendirme ve ek ödenekleri de içine alan bütün yardımlar, aylıklar ve 
gelirlerle kazanma gücünün idamesi veya artır,ılması amaciyle yapılan yard1mlar, 
aylıklar yerine yapılan toptan ödemeler ve uygulanan yerlerde, primierin iadesi 
suretiyle yapılan ödemeler anlamına gelir. 

w-"Aile ödenekleri" terimi, çocukların sayısına ve yaşına göre yapılan 

peryodik ödemeler şeklindeki para yardımları "aile yardımları" terimi de açık ve 
kesin olarak ll numaralı Ek'in dışında bırakılan özel do~um ödeneAi müstesna, 
ailenin geçim masraflarındaki dengeyi saglamak amaciyle yapılan ayni yardımlar ile 
para yardımlan anlamına gelir. 

x-"Ölüm ödeneAi" terim~ ölüm halinde yapılan ve bu maddenin (v) bendinde 
belirtilen maktu yardım dışında kalan her türlü toptan ödeme anlamına gelir 
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y-"Primli" terimi, yapılması, korunan kimseler veya işverenleri tarafından 
do~dan do~ya mali katkıda bulunulması veya bir staj süresinin tamamlanması 
şartına baalı o olan yardımlar ile bu yardımların yapılmasını saaıayan mevzuat veya 
rejimler hakkında uygulanır. yapılması korunan kimselerin ve işverenlerinin 

do~dan do~ya mali katkıda bulunmaları veya bir staj süresinin tamamlanması 
şartına baalı olmayan yardımlar ile münhasıran bu yardımların yapılmasını sallayan 
mevzuat ve rejimiere "primsiz rejim" adı verilir. 

z-"Geçici htlktlmlere göre yapılan yardımlar'' terimi, uygulanan mevzuatın 
yürürlüle girdili tarihte belirli bir yaşın üstünde bulunan kimselere yapılan 

yardımlar veya bir Akit Taraf ülkesinin o günkü hudutları dışında meydana gelen 
olaylar veya tamamlanmış bulunan süreler nazara alınmak suretiyle geçici olarak 
yapılan yardımlar anlamına gelir. 

Maddel 
ı -Bu Sözleşme, sosyal güvenlilin aşagıda belirtilen daliariyle ilgili bütün 

mevzuat hakkında uygulanır: 
a-Hastalık ve analık yardımları; 
b-Malullük yardımları; 
c-Yaşlılık yardımları; 
d-Ölüm yardımları; 
e-İşkazalariyle meslek hastalıklan halinde yapılan yardunlar; 
f-Öiüm ödenekleri; 
g-İşsizlik yardımları; 
h-Aile yardımları. 
2-Bu Sözleşme, yukandaki paragrafta belirtilen yardımların işverenler 

tarafından yapılmasını zorunlu kılan rejimler de dahil olmak üzere, primli veya 
primsiz bütün genel ve özel sosyal güvenlik rejimleri hakkında uygulanır. Bu 
Sözleşmenin, toplu sözleşmelerle kurulan ve kamu yetkililerinin karariyle uyulması 
zorunlu hale getirilen rejimiere hangi şartlar altında uygulanaca~ı, mümkün mertebe, 
iki veya daha fazla Akit Taraf arasında yapılan iki veya çok taraflı anlaşmalarla 
tespit edilir. 

3-Gemi adapılariyle ilgili rejimelerde bu Sözleşmenin III Bölümü hükümleri, 
bu Sözleşmenin uygulanmasında işveren olarak kabul edilen gemi sahiplerinin 
yükümlülüklerine ilişkin hiç bir Akit Taraf mevzuatını etkilemez. 

4-Bu Sözleşme sosyal ve tıbbi yardım rejimleri ile harptan ve sonuçlarından 
zarar görenlere yapılan yardımiara ilişkin rejimler hakkında uygulanmadıgı gibi, 
Devlet memurları ile Devlet memuru gibi işlem görenlerin tabi bulundukları özel 
rejimler hakkında da uygulanmaz. 

5-Bu Sözleşme, Akit Taraflardan biri ile diler bir veya birden fazla Devlet 
arasında yapılmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinin yürürOle konmasına ilişkin 
mevzuat hakkında uygulanmaz. 

Madde3 
ı -Akit Taraflardan her birinin 2 maddenin 1 ve 2 paragraflarında belirtilen 

mevzuat ve rejimleri II numaralı Ek'te gösterilir. 
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2-Akit Taraflardan her biri, 8 ı maddenin -ı paragrafı hUkDmlerine göre, yeni 
mevzuatm kabul edilmesi sonucu II numaralı Ek'te yapılacak delifiklikler hakkında 
bilgi verir. Bu bilgi, söz kollusu mevzuatm yayınlandılı tarihten itibaren Oç ay 
içinde, mevzuatm bu Sözleşınenin onaylandılı tarihten önce yayınlanmış olması 
halinde ise, onayianma tarihinde verilir. 

Madde4 
ı -Bu Sözleşme htıkQmleri aşaAadaki kimseler hakkında uygulanır: 
a-Bir veya birden fazla Aıcit Taraf mevzuatına tabi olan veya daha önce tabi 

olmuş bulunan ve Akit Taraflardan birinin vatandaşı olan kimseler veya Akit 
Taraflardan birinin Dikesinde ikamet eden mOheciler veya vatansız kimselerle 
bunların aile fertleri ve hayatts kalan hak sahibi kimseleri; 

b-Vatandaşlık dunımlC:81 ne olursa olsun, bir veya birden fazla Akit Taraf 
mevzuatı kapsammda kalmış olan bir kimseninAkit Taraflardan birinin vatandaşı 
olan hak sahipleri veya Taratlardan birinin ülkesinde ikamet eden mOlteciler veya 
vatansız kimseler; 

c-2 maddenin 4 paragrafı hUkmO saklı kalmak şartiyle, Devlet memurlariyle, 
ilgili" Akit Taraf mevzuatına göre Devlet memuru durumunda olanlar, bu Sözleşme 
kapsarnma giren bu Akit Taraf mevzuatının birine tabi olduklan ölçüde. 

2-Yukandaki paragrafın (c ) bendi hUkUmlerine bakılmaksızın, Diplomatik 
llişkilere dair Viyana Sözlqınesi (blcnz. /IUQII Hakltuı C.I-Stua 32 a) ile Konsolosluk 
İlişkilerine dair Viyana Sözleşmesine (bknz. I1W11 Hakltuı C.I-ııra 24) göre akredite 
olduklan veya ikamet ettikleri ülkede yOrQrlUkte bulunan sosyal gUvenlik 
hUkUmleı;inden istisna edilen ve Elçilik ve Konsolosluktaki mUstahdemlerle Elçilik 
ve Konsolosluk mensuplarmm hizmetinde çalışanlar dışında kalan kimseler bu 
Sözleşme hUknmlerinden yararlanmazlar. 

Madde S 
ı~ madde hUkUmleri saklı kalmak şartiyle, bu sözleşme, haklarmda 

uygulanan kimseler bakımından: 
a-Y alnız iki veya daha fazla Akit Tarafı; veya 
b-En az iki Akit Taraf ile diter bir veya birden fazla Devleti, bu Devletlerden 

birinin hiçbir kurumunun mudahelesini gerektinneyen haller bakımından; 
batlayan bUtUn sosyal gUvenlik sözleşmelerinin yerine geçer. 
2-Bununla beraber, bu Sözleşmenin bazı hükümlerinin uygulanmasının iki 

veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasına balh oldulu hallerde, yukandaki paragrafın 
(a) ve (b) bentterinde belirtilen sözleşme hOkUmlerinin, bu anlaşmalar yUrUrlOie 
girineeye kadar uygulanmasma devam olunur. 

Mv.ddt.' 
ı -Bu Sözleşme hükUmleri, Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından kabul 

edilen herhangi bir sözleşmeden dolan yUkOmlOlUkleri etkilemez. 
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2-Bu Sözleşme, Avrupa Ekonomik Toplulupnu meydana getiren 25 Mart 
1957 tarihli Anlaşmanın sosyal gUvenlige ilişkin hOidlmlerini etkilemediji gibi, 
Anlaşmada öngöı1llen Birlik anlaşmaları ile bu htıkOmlerin uygulanmasında alman 
tedbirleri de etkilemez. 

3-5 maddenin 1 paragrafı hUkmDne bakılmaksızın, iki veya daha fazla Akit 
Taraf, kendilerini ilgilendiren hususlarda, karşılıklı anlaşarak, birbirlerini baglayan 
sosyal güvenlik sözleşmelerini III numaralı Ek'te, bu sözleşmelerin uygulanmasma 
ilişkin htlktımlerin sözkonusu olması halinde ise, bu Sözleşmenin uygulanmasma dair 
Ek Anlaşmanın Ek' inde belirtmek suretiyle, sözkonusu sosyal gUvenlik sözleşmele.ri 
htıkOmlerinin yUrOrltıkte kalmasını saglayabilirler. 

4-Bununla beraber, bu Sözleşme, bu maddenin 2 veya 3 paragrafında 
belirtilen htıkOfnlere göre birbirine balh kalan Akit Taraflardan başka bir Akit 
Tarafın kurumunca mUdaheleyi gereittiren bUtOn hallerde uygulandıgı gibi, bu 
Sözleşmeye göre yardıma hak kazanan ve yalnız söz konusu hükUmlerden 
yararlanmayan kimseler hakkında da uygulanır. 

5-111 numaralı Ek'te belirtilen hUktlınlerle birbirine bajlı olan iki veya daha 
fazla Akit Taraf, kendilerini ilgilendiren hususlarda, birbirleriyle anlaşarak, 8 ı 
maddenin ı paragrafı gerejince, ilibarda bulunmak suretiyle, bu Ek'te uygun 
gördükleri dejişiklikleri yçabilirler. 

Madde7 
1 -tki veya daha fazla Akit Taraf, gereki görUrlerse, bu Sözleşmedeki 

prensipler esas almınak suretiyle, birbirleriyle sosyal gUvenlik sözleşmeleri 
yapabilirler. 

2-Akit Taraflardan herbiri, 81 maddenin 1 paragrafı hükmüne göre, yukanki 
paragraf gerejince yapacajı bUtUn sözleşmeler ile bu sözleşmelerde sonradan 
yapacajı degişiklikleri ve bu sözleşmelerin feshediidiiini bildirir. Bu bilgi, 
sözleşmenin veya dejişikliAin yUrUrlUAe girdili veya sözleşmenin feshediidiii 
tarihten başlayarak Uç ay içinde verilir. 

Madde S 
1 -Bu Sözleşmede aksine sarahat bulunmayan hallerde, Akit Taraflardan 

birinin ülkesinde ikamet eden ve haklarmda Sözleşme hükUmleri uygulanan 
kimseler, bUtUn Akit Tafarlarm mevzuatına göer, o Taraflarm vatandaşlarıymış gibi, 
ayni hak ve yUkümlttiUklere sahiptirler. 

2-Bununla beraber, primsiz sigortadan yapılan ve tutarı ikamet edilen sUreye 
göre tespit edilmiyen yardımlardan yararlanılması, sigortalmın, ölüm yardımının 
sözkonusu olması halinde de , ölen kişinin, ilgili Akit Tarafın ülkesinde bir süre 
ikamet etmiş olması şartına bajlanabilir. Tespit edilen bu süre, duruma göre: 

a-Analık ve işsizlik yardımları için, yardım yapılmasının talep edil~ili tarihten 
hemen önceki devrede olmak üzere altı ayı geçmiyebilir. 

b-Malullük yardımları için, yardım yapılmasının talep edildigi tarihten, ölüm 
yardımları için de ölüm tarihinden hemen önceki devrede olmak (lzere, birbirini 
izleyen beş yıldan fazla olmayabilir. 
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c-Yaşlılık aylı~ı için, onaltı yaş ile ihtiyarlık yaşı arasındaki devre içinde olmak 
üzere, on yıldan fazla olmayabilir: ancak bu sürenin beş yılının yaşlılık ayiıiı 
başlanması talebinde bulunulduAıt tarihten hemen önceki devre içinde geçmiş olması 
istenebilir. 

3-Bir kimse, yukarıdaki paragrafın (b) ve ( c ) bendinde belirtilen şartları 
yerine getinnemiş olmakla beraber, o kimse, ölüm yardımlarının sözkonusu olması 
halinde de ölen kişi, ilgili Akit Taraf mevzuatına en az bir yıl tabi olmuşsa, o kimse 
veya ölen kişinin hak sahipleri, 27 madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, tam 
yardım esası üzerinden hesap edilen ve, 

a-Maltlllük veya ölüm yardımlannın sözkonusu olması halinde, ihtiyarlık 

yaşından sonra geçen yıllar nazara alınmaksızın, anılan mevzuata göre, ilgili 
kimsenin veya ölen kişinin ı 6 yaşına bastıgı tarih ile maldllük sonucu işgöremez 
duruma düştQAü veya öldüp tarih arasmda o ülkede ikamet ettigi yıllar toplamının 
bu tarihler arasmda geçen yıllar toplamının üçte ikisine olan oranını; 

b-Yaşlılık aylıAmın sözkonusu olması halinde de, ilgili kimsenin anılan 
mevzuata göre, onaltı yaşına bastıtı tarih ile ihtiyarlık yaşı arasında geçen yıllar 
toplamının otuz yıla olan oranını, 

Aşmayan yardımlardan yararlanma hakkını kazanırlar. 
4-Hakkında bu maddenin 2 veya 3 paragrafı hükümlerinin uygulandıgı her 

Akit Taraf mevzuatına göre yapılan yardımlar IV numaralı Ek'te belirtilir. 
S-İlgili Akit Taraflardan herbiri, 8 ı maddenin 3 paragrafı hükmüne göre, IV 

numaralı Ek'te yapılacak bütün deJişiklikler hakkında bilgi verir. Bu degişiklik yeni 
bir mevzuatın çıkarılması sonucu meydana gelmişse, bu bilgi, o mevzuatm 
yayınlandıgı tarihten başlayarak üç ay içinde, sözkonusu mevzuat bu Sözleşmenin 
onaylanmasından önce yayınıanmışsa, onaylama tarihinde verilir. 

6-Bu maddenin ı paragrafı hükümleri, hiçbir Akit Taraf mevzuatının, 
ilgililerin sosyal güvenlik idarelerine katılmalarına veya sosyal güvenlik 
mahkemelerindeki üyeliklerine ilişkin hükümlerini etkilemez. 

7~llgili Akit Taraf ülkesinde ikamet etmeyen kimselerin İstege baglı sigortaya 
veya sürekli isıege baglı sigortaya kabul edilmeleri veya VII numaralı Ek'te 
belirtilen geçici hükümlere göre yardıma hak kazanmaları hususunda özel tedbirler 
alınabilir. 

Madde9 
ı -6 maddenin 3 paragrafı gerelince yürürlükte kalan sosyal güvenlik 

sözleşmeleri hükümleri ile 7 maddenin ı paragrafı geregince sonradan yapılan sosyal 
güvenlik sözleşmeleri hükümleri, bu sözleşmelerle baAlı bulunan Taraflar arasmda 
varılacak anlaşma ile, bütün Akit Taraflar vatandaşlarınateşmil edilebilir. 

2-6 maddenin 3 paragrafma göre yürürlükte kalan ve hükümleri bu maddenin 
1 paragrafı geregince bütün Akit Tarafların vatandaşlarına teşmil edilen sosyal 
güvenlik sözleşmeleri V numaralı Ek'te belirtilir. 

3-İlgili Akit Taraflar, 8ı maddenin ı paragrafı hükümlerine göre, 7 maddenin 
ı paragrafı geregince yapılan ve bu maddenin ı paragrafı hükmüne göre bütün Akit 
Taraflar vatandaşlarına teşmil edilen sosyal güvenlik sözleşmeleri hakkında bilgi 
verirler. Sözkonusu sözleşmeler V numaralı Ek'te gösterilir. 
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4-V numaralı Ek'te belirtilen htıktımlerle birbirine ballı bulunan iki veya 
daha fazla Akit Taraf, kendilerini ilgilendiren lıususl~ birbirleriyle anlaşmak ve 
8 ı maddanin ı paragrafı &eretince birbirlerine bilgi vermek suretiyle, gerekli 
gördükleri degişiklikleri yapabilirler. 

Madde 10 
Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, isıege balJı veya sürekli isıete batlı 

sigortaya kabul edilmenin sigortaldık sürelerinin tamamlanması şartına ballı olması 
halinde, o mevzuatı uygulayan kurum bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diter 
herhangi bir Akit Taraf mevzutma göre geçen sigottalılık süreleriyle, gereken 
hallerde, diter herhangi bir Akit Tarafın uyguladılı primsiz sigorta rejiminde onaltı 
yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, gereken ölçüde, tendi uyguladılı mevzuata 
göre geçen sigartahlık stıreletiymiş gibi, nazara alır. 

Madde ll 
ı -Bu Sözleşmede aksine sarahat olan haller dışında, bir veya daha fazla Aldt 

Tarafın mevzuatına göre, nıalftllOk, yaşlılık veya öllm halinde yapılan para 
yardımları ile işkazaları veya meslek hastalıkları sonucu verilen ölüm ödenekleri 
veya baglanan gelirler, sigortaimm veya hak sahibi kimseain bu yardımları yapmakla 
yükümlü olan kurumun bulundulu ülkeden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet 
etmiş olmalan ytızUnden azaltılamaz, degiştirilemez, durclurulamaz, kesilemez veya 
mUsadere edilemez. 

2-Bununla beraber, 8 maddenin 1 ve 2 paragrafları hükümlerine 
bakılmaksızın, IV numaralı Ek'te belirtilen mahliiUk, yaşlılık veya ölüm yardımları, 
duruma göre, sigortaimm veya hak sahibi kimsenin bu yardımlan yapmakla ytlkUmlü 
olan kurumun bulundugu ülkeden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması 
halinde, anılan 8 maddenin 3 paragrafının (a) veya (b) bendi hükümlerine göre 
hesaplanır. 

3-Bu maddenin 1 ve ı paragrafları htıkümleri aşaAıdaki yardımlar hakkında 
VI numaralı Ek'te belirtilen ölçüde uygulanmaz. 

a-Saglık dunımlan itibariyle, geçimlerini sallayanuyacak derecede malftl 
sayılan kimselere primsiz sig()rtadan yapılan özel yardımlar. 

b-Normal ysrdımlardan yararlanmıyan kimselere primsiz sigortadan yapılan 
özel yardımlar. 

c-Geçici hükClmlere gört yapılan yardımlar 
d-Sosyal yardım olarak veya ihtiyaç halinde sallanan özel yardımlar. 
4-İlgili Akit Taraflardan her biri, 81 maddenin 1 paragrafı hükmüne göre, VI 

numaralı Ek'te yapılacak büttın degişiklikler hakkında bil&i verir. Degişiklik yeni bir 
mevzuatın kabula sonucu ohnuşsa_. bu bilgi sözkonusu nıevzuatın yayını tarihinden 
başlayarak üç ay içinde, mevzuat bu sözleşmenin onaylanması tarihinden önce 
yayınlanmışsa, onay tarihinde verilir. 

5-Akit Taraflardan bitinin mevzuatına göre primierin iadesi, ilgili kimsenin 
zorunlu sigortadan ayrılmış olması şartına ba~h ise, o kimse diaer her h.angi bir Akit 
Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya tabi oldugu sürece bu şart yerine getirilmiş 
sayılamaz. 
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6--Akit Taraflar, bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devlet ülkesinde ikamet 
eden ve bu Sözleşmeye göre yardıma hak kazanan kimselere ödenmesi gereken bu 
maddenin ı paragrafındaki yardımların ödeme şartlarını iki veya çok taraflı 
anlaşmalarla tesbit ederler. 

Madde ll 
Akit taraflardan birinin mevzuatmda belirtilen yardım miktarlarının yeniden 

degerlendirilmesine ilişkin kurallar, anılan mevzuat gerelince bu Sözleşme 
hnkUmlerine göre ödenmesi gereken yardımlar hakkında da uygulanır. 

Madde 13 
1-Bu Sözleşme, iki veya daha fazla Akit Tarafın kurumlarınca bu 

Sözleşmenin 29 maddesi veya 4 7 maddesinin (b) bendi geregince malQIIUk, yaşlılık, 
OlUm veya meslek hastalıklan halinde yapılan yardımlar dışında, ayni nitelikte veya 
zorunlu sigortada geçen bir veya aynı süre için birden fazla yardımın yapılmasına 
hak kazandırmadılı gibi böyle bir hakkı devam da ettinnez. 

2-Bir yardımın diger yardımlarla veya diger gelirlerle birleştirilmesi veya bir 
mesleki faaliyette bulunulması nedeniyle bu yardımın azaltılmasına veya 
durdurolmasına veyahut kesilmesine ilişkin bir Akit Tarafın mevzuatmda öngörülen 
htıktımler, yardım diger bir Akit Taraf ülkesinde elde edilmiş veyahut o Taraf 
tılkesinde mesleki faaliyette bulunulmuş olsa dahi, bu yardımdan yararlanan kimse 
hakkında da uygulanır. Şuleadar ki, iki veya daha fazla Akit Taraf kurumlarınca 29 
madde veya 4 7 maddenin (b) bendi htlktlmlerine göre, malQIIUk, yaşlılık, ölUm veya 
meslek hastalıklan halinde yapılan ayni nitelikteki yardımlar hakkında bu kural 
uygulanmaz. 

BÖLCM-II 
Uygulanacak mevzuatın tespitıne ılqlun hukumler 

Madde 14 
Bu Sözleşme kapsamına giren kimseler hakkında uygulanacak mevzuat 

aşagıdaki htlk11mlere göre tesbit edilir: 
a-Bir Akit Taraf ülkesinde çalışan işçiler, diger bir Akit Taraf Ulkesinde ikamet 

etmiş olsalar veya bunları çalıştıran müessesenin iş merkezi veyahut işverenin 
ikametgAhı diger bir Akit Taraf ülkesinde bulunsa dahi, ülkesinde çalıştıklan Akit 
Taraf mevzuatına tabi olurlar. 

b-Akit taratlardan birinin bayragını taşıyan bir gemide çalışan işçiler o Taraf 
mevzuatına tabi olurlar. 

c-Bir Akit Taraf ülkesinde kendi hesabına çalışanlar, diger bir Akit Taraf 
Ullkesinde ikamet etmiş olsalar dahi, ülkesinde çalıştıklan Akit Taraf mevzuatına 
tabi olurlar. 

d-Devlet memurlan ile Devlet memuru gibi işlem görenler, . hizmetinde 
bulunduklan Akit Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 
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Madde ıs 
l-14 maddenin (a) bendinde belirtilen kural aşagıdaki istisnalar ve 

degişikliklerle uygulanır. 

a-i Aldt Taraflardan birinin ülkesinde normal işvereni olan bir müessese 
tarafından istihdam edilen ve bu müessese hesabına bir işin yapılması için diger bir 
Akit Taraf ülkesine gönderilen işçiler, bu işin görOlmesi için tahmin edilen süre oniki 
ayı geçmemek ve dijer ülkede çalışma sürelerini tamamlamış bulunan işçilerin yerini 
almak üzere gönderilmemiş olmak şartiyle, ülkesinde istihdam edildikleri Akit 
Tarafın mevzuatın tabi olurlar. 

ii-Görülecek işin süresi beklenmedik nedenlerle önceden tahmin edilenden 
fazla devam ettigi ve oniki ayı geçtigi takdirde, diger Akit Tarafın yetkili makamının 
veya bu makam tarafından tayin edilen merciin muvafakatİ ile, bu işçiler hakkında, iş 
tamamlanıncaya kadar, ülkesinde istihdam edildikleri Akit Tarafın mevzuatı 

uygulanır. 

b-i İş merkezi Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve kendi veya 
başkalan hesabına kara, demir veya hava yolu ile veyahut iç sularda yolcu veya eşya 
taşıyan bir müessese hizmetinde gezici personel olarak iki veya daha fazla Ükit Taraf 
ülkesinde milletlerarası taşıma işlerinde çalışan işçiler iş merkezi hangi Akit Taraf 
ülkesinde ise o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

ii-Bununla beraber, işçiler, müessesenin iş merkezinin bulundugu Akit Taraf 
ülkesinde degil de, başka bir Akit Taraf ülkesindeki şube veya daimi temsilciliginde 
çalıştıklan takirde, şube veya daimi temsilcilik hangi Akit Taraf ülkesinde ise o 
Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

iii-Bu işçiler daha çok ikamet ettikleri Akit Taraf ülkesinde çalışıyorlarsa, 
bunları çalıştıran müessesenin iş merkezi veya şubesi veyahut daimi temsilcilili bu 
ülkede bulunmasa dahi, bu Taraf mevzuatına tabi olurlar. 

c-i Normal olarak iki veya daha fazla Akit Taraf ülkesinde milletlerarası 
nakliye işçierinden başka işlerde çalışan işçiler, işlerinin bir kısmını ikamet ettikleri 
Akit Tarafın ülkesinde yürüttükleri, veya iş merkezleri veyahut ikaınetgihları çeşitli 
Akit Taraflar ülkelerinde bulunan bir çok müesseseler veya işveren emrinde 
çalıştıkları takdirde, hangi Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarsa, o Tarafın 
mevzuatına tabi olurlar. 

ii-Diger hallerde, kendilerini çalıştıran müessesenin iş merkezi veya işverenen 
ikametgihı hangi Akit Taraf ülkesinde ise o Tarafın mevzuatma tabi olurlar. 

d-Akit Taraflardan birinin ülkesinde, iş merkezi diger bir Akit Taraf ülkesinde 
bulunan ve işi ilgili Akit Tarafların ortak sınırının her iki tarafına uzanan bir 
müessese tarafından çalıştırılan bir işçi iş merkezi hangi Akit Taraf ülkesinde ise, o 
Tarafın mevzuatına tabi olur. 

2-14 maddenin (b) bendinde belirtilen kural aşagıdaki istisnatarla uygulanır: 
a-Bu maddenin ı paragrafının (a) bendi hükmü saklı kalmak şartiyle, normal 

işvereni olan bir müesese tarafından bir Akit Taraf ülkesinde veya bir Akit Tarafın 
bayragını taşıyan bir gemide çalıştınlan ve bu müessese tarafından müessese nam ve 
hesabına çalışmak üzere diger bir Akit Tarafın bayr&gını taşıyan bir gemiye 
gönderilen işçiler birinci Akit Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 
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b-Normal olarak bir Akit Tarafın kara sularmda veya limanmda bulunan ve 
diger bir Akit Tarafın bayratını taşıyan bir gemide çalışan, ancak o geminin 
tayfasmdan olmayan işçiler, gemi hangi Akit Tarafın kara sularında veya limanmda 
ise, o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

c-Akit Taraflardan birinin bayragını taşıyan bir gemide çalışan ve bu 
çalışmalarının karşıhAt olan ücreti iş merkezi diger bir Akit Tarafından ülkesinde 
bulunan bir müessese veya ikametgihı diger bir Akit Taraf ülkesinde bulunan bir 
kimse tarafından ödenen işçiler, iş merkezinin veya ikametgihm bulundugu Akit 
Taraf ülkesinde ikamet ediyorlarsa, bu Tarafın mevzuatına tabi olurlar; ücretleri 
ödeyen müessese veya kimse, anılan mevzuatın uygulanmasında, işveren olarak 
kabul edilir. 

3-14 maddenin ( c ) bendindeki kural aşalıdald istisnalar ve degişikliklerle 
uygulanır. 

a-Kendi hesabına çalışan kimselerdenAkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet 
edip işlerini diger bir Akit Taraf ülkesinde ytlrUtenler: 

i-İşin ytlrütnldUAU Akit Taraf ülkesinde bunlar hakkında uygulanacak mevzuat 
yoksa, 

ii-Kendi hesabına çalışanlar ilgili iki Akit Taraf mevzuatına göre, sırf ilgili Akit 
Taraflarm ülkesinde ikamet etmiş olmaları nedeniyle bu Akit Taraflarm mevzuatına 
tabi iseler; 

b-Normal olarak iki veya daha fazla Akit tarafülkesinde kendi hesabına çalışan 
kimseler, o ülkede kısmen çalıştıkları veya o Taraf mevzuatına göre, sırf o Tarafın 
ülkesinde ikamet ettikleri için o Tarafın mevzuatına tabi oldukları takdirde, 
haklarmda hangi Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarsa o Tarafın mevzuatı 
uygulanır. 

c-Yukarıdaki bentte sözkonusu edilen kendi hesabına çalışan kimseler, işlerinin 
bir kısmını ikamet ettikleri Akit Taraf ülkesinde yürütmüyorlarsa veya o Tarafın 
mevzuatına göre, sırf o ülkede ikamet etmiş olmaları o Tarafın mevzuatına tabi 
turulmaları için bir sebep teşkil etmiyorsa vcyahuut o Akit Tarafın bunlar hakkında 
uygulayacagı mevzuatı yoksa, bu kimseler ilgili Akit Tarafların veya onların yetkili 
makamlarının ortaklaşa tespit edecekleri mevzuata tabi olurlar. 

4--Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümlerine göre, bir işçinin 

ülkesinde çalışmadılı bir Akit Tarafın mevzuatına tabi olması halinde, bu kimse 
hakkında, o Tarafın ülkesinde çalışıyormuş gibi o Tarafın mevzuatı uygulanır. 

Madde 16 
l-14 ve 15 madde htıknmleri isıege bagh sigorta veya isıege b&Alı sürekli 

sigorta hakkında uygulanmaz. 
2-tki veya daha fazla Aldt Tarafın mevzuatının uygulanması sonucu zorunlu 

sigorta rejimine tabi tutulan bir kimsenin aynı zamanda bir veya daha fazla isıege 
baglı sigrotaya veya isıege baAh sürekli sigortaya tabi tutuulmasına cevaz verilmesi 
halinde, bu kimse hakkında yalnız zorunlu sigorta rejimi uygulanır. Şuleadar ki, bu 
Sözleşme, hiç bir T.araf mevzuatının, maldllük, yaşlılık ve ölüm (aylıkları) 

bakımından, isıege baglı sigorta ile isıege baih sürekli sigorta ve zorunlu sigorta 
rejimlerinin aynı zamanda uygulanmasına cevaz veren hükümlerini etkilemeı. 
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3-İki veya daha fazla ikit Taraf mevzuatının uygulanması sonucu bir 
kimsenin iki veya daha fazla istege b~h sigorta veya isıege bagh sürekli sigorta 
rejimine tabi tutulmasının mümkün bulunması halinde, bu Jdmse yalnız ikamet ettigi 
Akit Taraf ülkesinde uygulanan isıege bqlı sigortaya veya isıege bagh sUrekli 
sigortaya, bu Akit Tarafların hiç birinin ülkesinde ikamet etmiyorsa, hangi Akit 
Tarafın sigorta rejimini seçmiş ise o rejime kabul edilir. 

Madde 17 
1 -Elçilik veya konsolosluklarda çalışan mUstahdemlerle elçilik veya 

konsolosluk emsuplarının şahsi hizmetinde çalıpn kimseler hakkında 14 ınaddenin 
(a) bendi hOkünıleri uygulanır. 

2-Bununla beraber, yukandaki paragrafta belirtilen ve gönderen Akit Tarafın 
vatandaşı olan işçiler, haklarında vatandaşı oldukları Akit Taraf mevzuatının 
uygulanmasını seçme hakkına sahiptirler. Bu seçme hakkı, duruma göre, bu 
Sözleşmenin yürOrlOge girdigi tarihi izleyen Oç ay içinde Yeya ilgili kimsenin elçilik 
veya konsoloslukta ilk işe alındılı tarihte veyahut elçilik veya konsolosluk 
mensuplarının hizmetine ilk girdili tarihte yalnız bir defa kullanılır. Seçme hakkı 
kullanıldıgı tarihten geçerli olur. 

Madde 18 
I-İki veya daha fazla Akit Tarafın yetkili makamlan birbirleriyle anlaşmak 

suretiyle, ı 4- ı 7 maddeler hUkUmlerinden ilgililerin lehine olarak bazı istisnalar 
yapılmasını öngörebilirler. 

2-İhtiyaç duyulan hallerde, yukandaki paragraf hükmünan uygulanması, ilgili 
işçilerin ve uygun görülen hallerde, işverenlerinin isteline bqlıdır. Bundan başka, 
böyle bir uygulama, mevzuatı uygulanan Akit Tarafın yetkili makamı tarafından 
sözkonusu işçilerin artık bu Taraf mevzuatına tabi olmadıklarını ve bundan sonra 
diger bir Akit Tarafın mevzuatına tabi tutulacaklarını teyid eden bir karar alınmasını 
da gerektirir. 

Madde 19 

BOLfJM-111 
Çeşitli yardumlara ilişkin ()zel hükümler 

KlSlM: 1 
Hastalık ve Analık 

I -Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dogması, 
korunması veya yeniden kazanılması sigortaldık sOrelerinin tamamlanması şartına 
baglı ise, bu Tarafm yetkili kurumu, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diger 
herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortaldık sOreleriyle, 
gerektiginde, diger herhangi bir Akit Tarafın uyguladılı primsiz sigorta mevzuatına 
göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladılı mevzuata göre 
geçmiş sigortaldık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde nazara alır. 
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2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, zorunlu sigortaya kabul 
edilmenin sigortaldık sUrelerinin tamamlanması şartına baglı oldugu hallerde, bu 
amaçla sürelerin birleştirilmesi için diger herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre 
geçen sigortaldık sUreleriyle, gerektiginde, diger herhangi bir Akit Tarafın 
uyguladıgı primsiz sigorta mevzuatına göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet 
süreleri, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortaldık sUreleriymiş gibi, 
gereken ölçüde, nazara alınır. 

Madde lO 
I-Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden ve, 

gerektiginde, 19 madde hükümleri de gözönünde bulundurularak, bu Devletin 
mevzuatına göre yardım hakkının doAJnası için gerekli şartları yerine getiren 
kimseler, ikamet ettikleri Akit Taraf ülkesinde: 

a-Yetkili kurum hesabına, ikamet edilen yerdeki kurum tarafından, bu kimseler 
kendisine baglı sigortalılannış gibi, kendi uyguladıgı mevzuat hükümlerine göre 
yapılan s~lık yardımlarından; 

b-Yetkili kurum tarafından, bu kimseler sanki yetkili Devletin ülkesinde ikamet 
ediyorlarmış gibi, bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre yapılan para 
yardımlarından; 

yararlanırlar. Şuk.adarki, yetkili kurumla ikamet edilen yerdeki kurum arasında 
varılacak anlaşmaya göre para yardımları yetkili kurum hesabına ikamet yerindeki 
kurum tarafından da yapılabilir. 

2-Yukarıdaki paragraf hükümleri, yapılacak saglık yardımları bakımından, 
yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile fertları 
hakkında da, kıyas yolu ile, uygulanır. 

3-Yardımlar, hudut işçilerine de, yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum 
tarafından, hudut işçileri bu Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin 
mevzuatına göre yapılabilir. Şu kadarki, ilgili Akit Tarafların yetkili makamları 
arasınd' yardımların aile fertlerine ayni şartlarla yapılacagına dair bir anlaşma varsa 
su anlaşmaya göre, böyle bir anlaşma yoksa, acil vakalar mUstesna, yetkili kurumun 
önceden verdigi yetkiye dayanılarak aile fertleri de aynı şartlar altında saglık 
yardımlarından yararlanırlar. 

4-Bu maddede belirtilen, ancak hudut işçisi veya bunun aile fertlerinden 
olmayan ve geçici olarak yetkili Devletin ülkesinde ikamet eden kimseler yetkili 
Devletin ülkesine gelmeden önce yani hastalık veya analık vakası nedeniyle 
yardımlardan yararianmış olsalar dahi, bu Devletin mevzuatına göre, sanki bu ülkede 
ikamet ediyorlarmış gibi yardımiara hak kazanırlar. 

S-Haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve ikametgAhlarını yetkili 
Devletin ülkesine nakleden kimseler, ikametgAhlarını nakletmeden önce aynı hastalık 
veya analık vakası nedeniyle yardımlardan yararianmış olsalar dahi, bu Devletin 
mevzuatına göre yardıma hak kazanırlar. 

Madde 21 
l --Gerektiginde 19 madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle 

yetkili 
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Devletin mevzuatına göre yardıma hak kazanmak için gerekli şartlan yerine 
getiren ve: 

a-Y etkili Devlet ülkesinden başka bir ikit Taraf ülkesinde geçici olarak ikamet 
ettikleri sOrede durumları derhal yardım yapılınasını gerektiren, veya 

b-Y etkili kurum tarafından yapılması gereken yardımlardan yararlanma hakkını 
kazandıktan sonra bu kurum tarafından, yetkili Devlet ükesinden ikamet ettikleri 
başka bir Akit Taraf ülkesine dönmelerine veyahut ikametgAhlarını yetkili Devlet 
ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesine nakletmelerine izin verilen, veyahut 

c-Durumlarına göre, gerekli tedaviyi görmek üzere, yetkili Devlet ülkesinden 
başka bir Akit Taraf ülkesine gitmelerine yetkili kururnca izin verilen, 

kimseler: 
i-Yetkili Kurum hesabına, ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki 

kurum tarafından, bu kimseler bulunduklan yerdeki kuruma ballı sigortalılarmış 
gibi, bu kurumun uyguladııı mevzuata göre yetkili kurumun mevzuatında belirtilen 
süreyi geçmemek üzere, yapılan saAiık yardımlan ile, 

ii-Bu kimseler yetkili Devletin ülkesindeymişler gibi, yetkili kurumun 
uyguladılı mevzuata göre yapılan para yardımlanndan, 

yararlanırlar, Şukadarki, yetkili' kurumla ikamet edilen veya geçici olarak 
bulunulan yerdeki kurum arasmda vmlacak anlaşmaya göre, para yardımları, yetkili 
kurum hesabına ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki kurum tarafından 
da yapılabilir. 

2-a Yukandaki paragrafm (b) bendinde belirtilen izin talebi yalnız yer 
degiştirilmesi ilgili kimsenin sajlık durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye soktuAu 
takdirde reddolunabilir. 

b-İlgili kimsenin ikamet ettigi Akit Taraf ülkesinde gerekli saglık yardımı 
yapılamıyorsa, yukandaki paragrafın ( c ) bendinde belirtilen izin talebi 
reddedileme~. 

3-Bu maddenin yukarıdaki paragraflan, hüldlmleri, satlık yardımlan 
bakımından, kıyas yolu ile, aile fertleri hakkmda da uygulanır. 

Madde ll 
1-Akit Taraflardan birinin mevzuatı aile fertlerine saAhk yardımı yapılınasının 

bunların şahsen sigortalı olmalan şartına bajlı bulunmasuıı gerektirdili takdirde, bu 
Akit Tarafın mevzuatına tabi bulunan bir kimsenin aile fertlerinin bu kimsenin 
sigortalı olarak baglı bulundugu anılan Akit Tarafın kurumuna veya muadil 
yardımlar sallayan aynı Akit Tarafın başka bir kurumuna sigortalı olarak baglı 
bulunmalm kaydiyle, bu aile fertleri hakkında 20 ve 21 maadeler hOktımleri 
uygulanır. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama 
kazanç esası üzerinden hesaplanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu 
ortalama kazancı, yalnız bu mevzuata göre geçen sürede elde edilmiş olan kazançları 
esas alarak tesbit eder. 

3-Akit Taratlardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının sabit kazanç 
esası üzerinden hesaplanması gerekiyorsa, bu Tarafın yetkili kurumu yalnız bu sabit 
kazançlan veya, gerektilinde, sözkonusu mevzuata göre geçen sürelerdeki ortalama 
sabit kazançları nazata alır. 
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4-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımları tutannın aile 
fertlerinin sayısına göre degişik olması gerekıili takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu, 
diger bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile fertlerini de, birinci Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet ediyormuşçasına, nazara alır. 

Madde23 
İşsizlik yardımlarını saglamakla görevli Akit Tarafın mevzuatına göre, 

gerektilinde I 9 madde hükümleri de nazara alınarak, saglık yardımiarına hak 
kazanmak için gerekli şartları yerinde getiren işsiz kimseler, diger bir Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet etmiş olsalar ctahi, aile fertleri ile birlikte saglık yardımlarından 
yararlanırlar. Bu takdirde, s~lık yardımları, ilgili kimsenin yardım hakkı ikamet 
yerindeki kururnun uyguladıgı mevzuata göre dogmuş gibi, bu kurum tarafından 
kendi uyguladıgı mevzuata göre saAlanır; ancak yardım masrafları işsizlik 
yardımlarını saglamakla görevli Akit Tarafın yetkili kurumunca ödenir. 

Madde24 
I-İki veya daha fazla Akit Tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir almakta 

olan bir kimse, gerektiAinde I 9 madde htlkümleri de nazara alınarak, ülkesinde 
ikamet ettigi Akit Tarafın mevzuatına göre saglık yardımiarına hak kazanmış ise, bu 
kimse, yalnız ülkesinde ikamet ettigi Akit Tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir 
almakta olan bir kimseymiş gibi, gerek kendisi, gerek aile fertleri ikamet ettikleri 
yerdeki kurum tarafından kendi hesabına yapılan saglık yardımlarından yararlanırlar. 

2-Akit Taraflardan birinitı mevzuatına göre aylık veya gelir veya iki veya 
daha fazla Akit Tarafın mevzuattna göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin 
ülkesinde ikamet ettili Akit l'arafın mevzuatına göre saglık yardımiarına hak 
kazanmayıp, gerektiginde I 9 madde hükümleri de nazara alınarak, mevzuatına göre 
aylık veya gelir almakta Akit Tatafın veya Akit Tarafla,rdan birinin mevzuatına göre 
bu yardırnlara hak kazanmış ise, veya bu Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet 
etmiş olsaydı saglık yardımiarına hak kazanacak idiyse, yine de hem kendisi hem de 
aile fertleri saghk yardımlarından yararlanırlar. Saglık yardımları, ikamet yerindeki 
kurum tarafından, aylık veya gelir sahibi saghk yardımiarına bu kurumun uyguladıgı 
mevzuata göre hak kazanmışcasına, bu mevzuat hükümlerine göre saglanır; ancak 
saglık yardımı masrafları aşaAıdaki paragrafta belirtilen kurallara göre tesbit edilen 
kurum tarafından ödenir. 

3-Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, saglık yardımları masraflarını 
ödeyecek olan kurum aşagıdaki kurallara göre tesbit edilir: 

a-Ayhk veya gelir sahibinin anılan yardımiara yalnız bir Akit Tarafın 
mevzuatına göre hak kazanmış olması halinde, masraflar o Tarafın yetkili kurumunca 
karşılanır. 

0-AyJlk veya ge}Jr sahibinin llllllilli yBrdtmllll'a iki v~ya daha fazla Akit Tlll'af 
mevzuatına göre hak kazanmış olması halinde, masraflar, aylık veya gelir sahibinin 
hangi Akit Taraf mevzuatına göre geçen sigortalıhk veya ikamet süresi daha fazla ise 
o Tarafın yetkili kurumunca ödenir; bu kurala göre iki veya daha fazla kurum yardım 
masraflarını ödemekle yükümlü ise, masraflar, aylık veya gelir sahibi son olarak 
hangi Akit Taraf mevzuatına tabi idiyse, o Tarafın kurumunca ödenir. 
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4-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veyahut iki veya 
daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimsenin aile 
fertlerinin aylık veya gelir sahibinin ikamet ettiA.i Akit Taıaf ülkesinden başka bir 
Akit Tarafın ülkesinde ikamet etmiş olmaları halinde, bu aile fertleri, aylık veya gelir 
sahibinin bir Akit Taraf mevzuatına göre saglık yardımiarına hak kazanmış olması 
şartiyle, aylık veya gelir sahibi aynı ülkede ikamet ediyormuş gibi, saglık 

yardımlarından yarartanırlar. Sağlık yardımları, aile ferderinin ikaınet ettikleri 
yerdeki kurum tarafından, sanki bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre yardıma hak 
kazanmışlar gibi, bu mevzuat hükümlerine göre saglanır, ancak saglık yardımı 
masrafları aylık ve gelir sahibinin ikaınet ettigiyerdeki kurum tarafından ödenir. 

S-Haklarında yukarıdaki paragraf hOkümleri uygulanan aile fertlerinin 
ikametgAhlarını aylık veya gelir sahibinin ikaınet ettigi Akit Taraf ülkesine 
nakletmeleri halinde, aynı hastalık veya analık vakası için ikametgAhlarını 
nakletmeden önce yardım görmüş olsalar dahi, bu Tarafın mevzuatına göre yardıma 
hak kazanırlar. 

6-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık veya gelir veyahut iki veya 
daha fazla Akit Tarafın mevzuatına göre aylık gelir almakta olan ve bu Akit 
Taraflardan birinin mevzuatına göre saglık yardımiarına hak kazanmış bulunan bir 
kimse, ailesi fertleriyle birlikte: 

a-İkamet ettikleri Akit Tarafın ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde 
geçici olarak bulundukları sırada durumları derhal yardım yapılmasını gerektirdigi 
takdirde; veya 

b-Durumlannın gerektirdigi tedaviyi görmek üzere, ikamet ettikleri ülkeden 
başka bir Akit Tarafın ülkesine gitmelerine ikamet yerindeki kurum tarafından izin 
verilmesi halinde; 

7-Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, satlık yardımları, geçici olarak 
ikamet edilen yerdeki kurum tarafından, ilgili kimselerin yardım hakları sanki bu 
kurumun uyguladıtı mevzuata göre dogmuş gibi, bu mevzuat hükümlerine göre 
yapılar; ancak yapılan masraflar aylık veya gelir sahibinin ikamet ettigi yerdeki 
kurum tarafından ödenir. 

8-Akit Taratlardan birinin mevzuatına göre saglık yardımı hakkının do~Jnası 
için aylık veya gelirden prim kesilmesi gerekiyor ve satlık yardımı masrafları da bu 
madde geregince bu Tarafın bir kurumunca karşılanıyorsa, aylık veya gelir ödeyen 
bu Tarafın Kurumu primleri kesrnek yetkisini haiz olur. 

Madde25 
ı -Sürekli veya geçici olarak ikamet edilen yerdeki kurum tarafından 

uygulanan mevzuata göre, bu yerde yürürlükte olan iki veya daha fazla hastalık ve 
analık sigortası rejimi varsa, 20 maddenin ı ve 2 paragraftariyle 2 ı maddenin ı ve· 3 
paragraflarında, 23 maddede ve 24 maddenin 2, 4 ve 6 paragraflarında belirtilen 
hallerde, saglık yardımlan genel rejim hükümlerine, böyle bir rejim yoksa, sanayi 
işçilerini kapsayan reJim hükümlerine göre saglanır. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım yapılmasının hastahgm 
oluş nedenine balh olması halinde, bu şart, hangi Akit Taraf ülkesinde ikaınet etmiş 
olurlarsa olsunlar, bu Sözleşme kapsamına giren kimseler hakkında uygulanmaz. 
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3-Aldt Taraflardan birinin mevzuatına göre yapılan yardımlar için azami bir 
sUre tesbit edilmişse, bu mevzuatı uygulayan kurum, gerektiAinde, diAer bir Akit 
Taraf kunununca aynı hastalık veya analık vakası için daha önce yapılmış olan 
yardım sOresini de nazara alır. 

Maddel6 
ı -20, 2 ı, 23 ve 24 maddeler hOkOmlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf 

arasmda uygulanması bu Aldt Taraflar arasmda uygun özel şartlan da ihtiva eden 
çok taraflı anlaşmalar yapılmasma bqlıdır. 

2-Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle: 
a-20, 21, 23 ve 24 maddeler hOkOmlerinin kimler hakkında uygulanacatı; 
b-Akit Taraflardan birinin kurumunca diAer bir Akit Taraf kurumu hesabına 

yapılabilecek sallık yardımlannın süresi; 
c-Protezlerle önemli araç ve gereçlerin ve bOyOk önem taşıyan sallık 

yardımlannın sallanması içiıl gerekli özel şartlar; 
d-Aynı nitelikteki yardımlarm birden fazla kurum tarafından aynı zamanda 

yapılmasını önleyen kurallar; 
e-Akit Taraflardan birinin kurumunca diAer bir aldt taraf kurumu hesabına 

yapılan yardım masraflarının ödeme şekli; 
belirtilir. 
3-İki veya daha fazla Akit Taraf kendi denetimleri altmda bulunan kurumların 

yaptıkları masraflarm iade edilmiyeceAi hususunda anlaşmaya varabilirler. 

Maddel7 

K111m l 
Malüllülc, Yaşlılık ve O/üm (Aylı/cları) 

Kesim 1 : Ortak Hükümler 

Bir kimsenin birbirini izleyen sürelerde veya münavebeli olarak iki veya daha 
fazla Akit Tarafın mevzuatına tabi olması halinde bu kimse, bu kısım hOkOmleri 
uygulanmaksızın, bir veya birden fazla Akit Tarafın mevzuatına göre yardım talep 
etmek hakkına sahip olsa dahi, kendisi, veya hak sahipleri bu kısım hOkümlerine 
göre yardıma hak kazanırlar. 

Maddel8 
ı -Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dolması, 

korunması veya yeniden kazanılması, sigortaldık sürelerinin tamamlanması şartına 
baAlı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için, diAer 
her hangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortaldık süreleriyle, 
gerektiAinde, diAer her hangi bir Akit Tarafın uyguladılı primsiz sigorta rejimlerine 
göre onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladılı mevzuata göre 
geçen sigortaldık süreleriymiş gibi, nazara alır. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dolması, 
korunması veya yeniden kazanılması ikamet sürelerinin tamamlanması şartına baAh 
ise, bu mevzuatı uygulayan kurum bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diAer her 
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hangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortaldık süreleriyle, gerekti~inde, 
diger her hangi bir Akit Tarafın uyguladıgı primsiz sigorta rejimlerine göre onaltı 
yaşından sonra geçen ikaınet sürelerini, kendi uyguladıgı mevzuata göre geçen 
ikamet süreleriymiş gibi naz81'8 alır. 

3-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir kimse aynı zamanda ve 
yardım yapılmasını gerektiren aynı hal nedeniyle, hem primli ve hem de primsiz 
sigortaya tabi tutulmuşsa, ilgili diger her hangi bir Akit Tarafın kurumu, bn 
maddenin I veya 2 paragrafının uygulanmasında, birinci Akit Taraf mevzuatına göre 
geçen en uzun sigortaldık veya ikamet süresini nazara alır. 

4-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımların yapılması 
sigortaldık sürelerinin özel bir sigorta rejimine tabi bir meslekte veya belirli ber 
meslekte veya işte geçmiş otması şartına baglı ise, bu yardımlarm yapılabilmesi için 
diger Akit Taraflar mevzuatına göre yalnız muadil bir sigorta rejiminde, böyle bir 
sigorta rejimi yoksa, ayni nıeslekte veya, gerektiginde, ayni işte geçen sigartahlık 
süreleri nazara alınır. Bu suretle geçen sürelerin nazara altnmış olmasına ragmen, 
ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanmak için gerekli şartlan yerine 
getirmemişse, bu süreler genel sigorta rejimine göre, bu da yoksa, işçiler veya 
müstahdemler hakkında uygulanan sigorta rejimine göre yapılacak yardımlarda 
nazara alınır. 

5-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dogması veya 
yardım miktarının tesbiti için belirli bir sigortaldık veya çalışma süresinin geçmiş 
olmasına gerek bulunmadı~ı, ancak yardımların yapılması ilgili kimsenin, ölüm 
yardımının sözkonusu olması halinde de ölen kişinin sigorta vakasının meydana 
geldigi tarihte anılan mevzu3ta tabi bulunması şartına ba~ı oldugu takdirde, duruma 
göre, tabi idiyse, bu şart yeriıle getirilmiş sayılır. 

6-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dogması, 
korunması veya yeniden kazanılması için aylık veya gelir ödenen sürenin nazara 
alınması gerekiyorsa, bu Akit Tarafın yetkili kurumu, bu amaçla, diger her hangi bir 
Akit Taraf mevzuatına göre 3ylık veya gelir ödenmiş bulunan süreyi nazara alır. 

Madde29 
1 -İlgili kimsenin mevıuatına tabi bulundugu Ak it Taraflardan birinin kurumu, 

gerektiginde 28 madde hükümlerini de nazara alarak, bu kimsenin, kendi uyguladıgı 
mevzuata göre yardım hakkının dogması için gerekli şartlan yerine getirip 
getirmedigini tespit eder. 

2-İiigili kimse, bu şartlan yerine getirmişse, anılan kurum, ilgili Akit Taraflar 
mevzuatına göre geçen ve 28 madde hükümlerine göre yardım hakkının dogup 
dogmadıgının tespiti için ıtazara alınan bütün sigortaldık ve ikamet sürelerini 
gözönünde bulundurarak, bu süreler yalnız bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre 
geçm1ş o\sayd1 bu \ümsen)n i'l&\q) tdtt.~\ Tlll224\ "j1&1dmı m~-. 1'lt ~ Y&~-e, 'Du 
miktarı tespit eder. 

3-Bununla beraber, 
a-Y ardım miktannın süreler nazara alınmaksızın tespit edilmesi halinde bu 

miktar yukarıdaki paragrafta belirtilen nazari miktar olarak kabul edilir; 
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b-Anılan yardımlar IV numaralı Ek'te belirtilen yardınlardansa, yukarıdaki 
paragrafta sözkonusu edilen nazari yardım miktan tam yardım esası üzerinden hesap 
edilebilir ve elde edilen miktar: 

i-MalQllük veya ölüm halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen süreler nazara 
almmaksızın, sigorta vakasının oluşundan önce ilgili kimse veya ölen kişi tarafından 
ilgili bütün Akit Tarafların mevzuatma göre tamamlanan ve 28 madde hükümlerine 
göre nazara alınan sigortaldık ve ikamet süreleri toplamının, ilgili kimsenin veya 
ölen kişinin onaltı yaşına bastıAı tarihle, duruma göre, malQllük sonucu işgörmezligin 
başladılı veya ölümün vuku buldugu tarih arasında geçen yıllar sayısının üçte ikisini, 

ii-Yaşlılık halinde, ihtiyarlık yaşından sonra geçen süreler nazara alınmaksızın, 
ilgili kimse tarafından bütün Akit Taraflar mevzuatına göre tamamlanan ve 28 madde 
hükümlerine göre nazara alınan sigortaldık ve ikamet süreleri toplamının otuz yıla 
olan oranını; 

geçemez. 
4--0ndan sonra anılan kurum ilgili kimseye ödeyecegi fiili yardım miktarını, 

duruma göre, bu maddenin 2 veya 3 paragrafı geretince bulunan nazari miktarı esas 
alarak yardım yapılmasını gerektiren halin meydana gelmesinden önce kendisinin 
uyguladıgı mevzuata göre geçen sigortaldık ve ikamet sürelerinin, yardım 

yapılmasını gerektiren halin meydana gelmesinden önce ilgili bütün Akit Taraflar 
mevzuatına göre geçen sigortaldık ve ikamet süreleri toplamına olan oranı üzerinden 
tespit eder. 

5-Akit Taraflardan birinin mevzuatı yardım miktarının tamamının veya bir 
kısmının geçen sigartahlık veya ikamet süreleriyle orantılı olmasını gerektirdigi 
takdirde, o Tarafın yetkili kurumu, bu maddenin 2-4 paragrafları hükümlerini nazara 
almaksızın, yardım miktarının tamamını veya bir kısmını do~dan dogruya yalnız 
kendi yuguladıgı mevzuata göre geçen süreleri esas alarak tespit edebilir 

Madde30 
I -29 maddenin 2 paragrafında sözkonusu edilen nazari yardım miktarı 

aşagıda belirtildigi şekilde hesaplanır. 
a-Akit taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların ortalama kazançlar, 

ortalama prim, ortalama zam, veya yardım talibinde bulunan kimsenin sigortaldık 
süresi içinde elde ettigi brüt kazancın, çıraklar hariç olmak üzere, bütün sigartahların 
elde ettikleri ortalama kazanca olan oranı esas alınarak hesaplanması gerektigi 
takdirde, bu ortalama miktarlar veya oranlar, bu Akit Tarafın kurumunca yalnız bu 
Tarafın mevzuatına göre geçen süreler ~eya ilgiU kimse tarafından yalnız bu süreler 
içinde elde edilen brüt kazançlar esas alınarak tespit edilir. 

b-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardımların kazançlar, primler veya 
~lar esas alınmak suretiyle hesaplanması gerekiyorsa, bu Akit Tarafın yetkili 
kurumunca nazara alınması gereken diger Akit Tarafların mevzuatına göre geçen 
sürelerde elde edilen kazançlar ödenen primler veya yapılan zamlar, yalnız birinci 
Ak it 
Tarafın mevzuatına göre geçen süreler için kayda geçmiş bulunan ortalama 
kazançlar, primler veya zamlar esas alınarak tespit edilir. 

c-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların sabit kazançlar veya 
sabit bir miktar esası üzerinden hesaplanması gerektigi takdirde, bu Tarafın yetkili 
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kurumunca nazara alınması gereken diger Akit Tarafların mevzuatına göre geçen 
sürelerdeki kazançlar veya ndktar, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçen 
sürelerdeki sabit kazançlara veya sabit miktara veyahut, duruma göre, ortalama sabit 
kazançlara veya miktara eşit olur. 

d-Alcit Taratlardan birinin mevzuatına göre yaııdımların, bazı süreler 
bakımından, kazançlar, diger süreler bakımından da, sabit kazançlar veya sabit bir 
miktar esas alınmak suretiyle hesaplanması gerekıili takdirde, bu Tarafın yetkili 
kurumu, duruma göre, diger Akit Tarafların mevzuatına g6re geçen sürelerdeki bu 
paragrafın (b) veya (c) bendi hükümlerine göre tespit edilen kazançları veya 
miktarlarınazara alır; yardımlM, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre, geçen bütün 
süreler için sabit kazançla vey- sabit bir miktar üzerinden hesaplanmışsa, bu Tarafın 
yetkili kurumuncanazara alınması gereken diger Akit Tarafların mevzuatına göre 
geçen sürelerdeki kazançlar, sözkonusu sabit kazançlara veya sabit miktara tekabül 
eden itibari kazançlara eşit olur. 

2-Akit Taraflardm biriıtin mevzuatında yardımların hesaplanmasında nazara 
alman faktörlerin yeniden degerlendirilmesine ilişkin kurallar varsa, bu kurallar, 
gerektiAinden, birinci Akit Tarafın yetkili kurumunca diger Akit Tarafın mevzuatına 
göre geçen süreler bakımından, yukarıdaki paragraf hükümlerine göre alman 
faktörlere de uygulanır. 

3-Akit Taraflardan birinin mevzuatı yardım miktarlarının aile fertlerinin 
sayısına göre degişik olmasını gerektirdigi takdirde, bu Tarafın yetkili kurumu diger 
bir Akit Tarafın ülkesinde ikantet ediyorlarmış gibi, nazara alır. 

Madde31 
ı -29 madde hnkümleriıte bakılmaksızın, Akit Taraflardan birinin mevzuatına 

göre geçen sigortalılık veya ikamet sürelerinin toplamı bir yıldan az ise, yalnız bu 
süreler nazara almmca o mevzuata göre hiç bir yardım hakkı dogmuyorsa, ilgili Akit 
Tarafın kurumu bu süreler için yardım yapmak zorunda delildir. 

2-Yukarıdaki paragraftA belirtilen süreler ilgili diAer Akit Taraflardan her 
birinin kurumunca 29 maddenin 4 paragrafı dışında kalan hükümlerinin 
uygulanmasında nazara alınır. 

3-Bununla beraber, bu maddenin ı paragrafının uygulanması ilgili bütün 
kurumları yardım 'yapmak yUkümlülügtınden kurtardılı takdirde, bu maddenin ı 
paragrafında belirtilen bütün süreler, ilgili kimsenin şartlannı, 28 madde hükümleri 
de nazara alınmak suretiyle, yerine getirdili son Akit Tarafın mevzuatına göre 
geçmiş gibi, yardımlar yalnız bu Tarafın mevzuatına göre yapılır. 

Madde3l 
ı -29 madde hükUmleriıte bakılmaksızın, Akit Taraflardan birinin mevzuatına 

gôre geçen b\\t\\n sigorta\ı\ık ve ik~t s~rekri t0p\amı en u. bir ~ı\ olmakla beraber 
beş yıldan az ise, bu Tarafın kurumu anılan süreler için yaşlılık yardımı yapmak 
zorunda degildir. 

2-İlgili kimse hangi Akit Tarafın mevzuatına göre en uzun sigortaldık veya 
ikamet süresini tamamlamışsa o Tarafın kurumu, 29 maddenin uygulanmasında, 
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yukandaki paragrafta belirtilen süreleri, bu Tarafın mevzuatına göre geçmiş 

sürelermiş gibi, nazara alır. Bu kuruma göre anılan sürelerin birden fazla kurum 
tarafından nazara alınması gereken hallerde, süreler, ilgili kimse son olarak hangi 
Akit Tarafın mevzuatına tabi idiyse o Tarafın kurumunca nazara almır. 

3-Bu maddenin ı paragrafında sözkonusu edilen kurum, son hesaplaşmada, 
kendi uyguladılı mevzuata göre geçen süreler için 2 paragrafta sözkonusu edilen 
kurum tarafından 29 madde hükümlerine göre yapılması gereken yardım hissesinin 
yıllık tutarının on katına e1it bir miktarı bu kuruma transfer eder. İlgili Akit 
Taraflarm yetkili makamlan bu sürelerle ait borçların ödenmesinde deAişik şekil ve 
usuller üzerinde anlaşabilirler. 

4-BlHlanla beraber, bu maddenin ı paragrafının uygulanması ilgili bütün 
kurumlan yardım yapma yüktlmlülü~Qnden kurtardıgı takdirde, yardımlar 29 madde 
hükümlerine göre yapılır. 

5-3 ı maddenin ı paragrafı hükümleriyle bu maddenin ı paragrafı 
hükümlerinin birlikte uygulanması ilgili bütün kurumlan yardım yapmak 
yükümlültlpnden kurtardtAt takdirde, yardım 3 ı maddenin ı ve 2 paragraflan 
hükümlerine dokunulmaksızın, 29 madde hükümlerine göre s&alanır. 

6--Bu maddenin yukarıdaki paragraftarının iki veya daha fazla Akit Taraf 
arasında uygulanması, bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar 

yapılmasma hallıdır ve ilgili kimselerin yalnız bu Akit Taraflarm mevzuatına tabi 
bulunduklan hallere münhasırdır. 

Madde33 
1 -İlgili kimse, 28 madde hükümleri de nazara alınmak suretiyle belli bir 

tarihte, ilgili bütün Akit Tarafların mevzuatının gerektirdigi şartlan yerine 
getirmemiş olmakla beraber, bunlardan yalnız bir veya bir kaçının mevzuatına göre 
gereken şartları yerine getinnişse, aşalıdaki hükümler uygulanır. 

a-Ödenmesi gereken yardım miktarları, şartlar hangi kurumların uyguladılı 
mevzuata göre yerine getirilmişse, o mevzuatı uygulayan yetkili kurumların her biri 
tarafından, duruma göre, 29 maddenin 2-4 veya 5 paragrafları hükümlerine göre 
hesap edilir. 

b-Bununla beraber, 
i-llgili kimse, şartları yerine getirilmiyen mevzuata göre geçen sigortabitk veya 

ikamet sürelerinin hesaba katılmasına gerek kalmaksızın, en az iki mevzuata göre 
gereken şartları yerine getinnişse, bu süreler, 29 maddenin 2-4 paragraftarının 

uygulanmasında nazara alınır. 
ii-İlgili kimse, 28 madde hükümlerine müracaata mahal kalmadan yalnız bir 

mevzuata göre gereken şartlan yerine getimıişse, ödemesi gereken yardım miktarı, 
şartlar hangi mevzuata göre yerine getirilmişse, yalnız bu mevzuata göre geçen 
süreler nazara alınarak münhasıran bu mevzuat htliümlerine göre hesap edilir. 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen hallerde, ilgili bir veya birden fazla 
mevzuata göre yapılan yardım miktarları, gerektilinde 28 madde hükümleri de 
nazara alınarak, ilgili diler bir veya birden fazla mevzuatın gerektirdili şartlar yerine 
getirildili 
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zamanda ve ölçüde, duruma göre 29 maddenin_ 2-4 paragraflan veya 5 paragrafı 
hükümlerine göre, re' sen yeniden hesap edilir. 

3-İigili bir veya birden fazla mevzuatm gerektirdili şartlarm yerine 
getirilmesi imkAnı ortadan kalktıgı zaman iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına 
göre yapılan yardımlar. Sigortalanm veya hak sahibinin talebi Uzerine, bu maddenin 
ı paragrafı geregince yeniden tespit edilir. 

Madde34 
1-Bir kimsenin, 28-33 maddeler büktımlerini nazara almaksızın, Akit 

Taraflardan birinin mevzuatına göre talep etmek hakkına sahip bulundulu yardımlar 
tutan bu htlktlınlere göre yapılması gereken yardımlar toplamından fazla ise, bu 
Tarafın yetkili kurumu iki yardım tutarı arasındaki farka eşit bir ek yardım yapr. Bu 
yardımla ilgili bUtUn masraflar anılan kurum tarafınan karşılanır. 

2-Yukarıdaki paragrafm uygulanması sonucu ilgili kimsenin iki veya daha
fazla Akit Tarafın kurumlcırından ek yardım almaya hak kazanması halinde, bu 
kimse, yardımlardan hangisi daha fazla ise yalnız bundan yarartanır ve yardım 
masrafları ilgili Akit Taraflarm yetkili kurumları arasında, Taraflardan her biri tek 
başına ilgili olsaydı ne miktar ödeyecek idiyse, bu miktar ile anılan bUtUn kurumlar 
tarafından ödenmesi gereken müşterek ek yardım miktan arasındaki orana göre 
bölnşulur. 

3-Bu maddenin yukarıdaki paragraflannda belirtileR ek yardım bu yardımı 
yapmakla yUktlınlO kurum tarafından saglanan yardımlarm bir cUz' olarak kabul 
edilir. Bu ek yardım miktarı, 33 maddenin 2 veya 3 paragrafı hUkUmlerinin 
uygulanmasına gerek görUlebilecek haller dışında, bir defada ve kesin olarak tespit 
edilir. 

Kesim 2: MaiOIIOk ilgHi 6zel b OkUmler 
Madde35 

ı -Aldt Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre nıalQllUk yardımı almakta 
olan bir kimsenin malQIIUk derecesinin artmış olması halinde, aş&Aıdaki büktımler 
uygulanır. 

a-İigili kimse, yardımdan yararlanmıya başladıgı tarihten sonra diger herhangi 
bir Akit Tarafın mevzuatına tabi olmamışsa, mevzuatına göıe yardım almakta oldugu 
Akit Tarafın yetkili kurumu mal(lllUk derecesindeki artışı Bazara alarak, uyguladıgı 
mevzuata göre yardım yapmak zorundadır. 

b-İlgili kimse yardım görmiye başladıktan sonra diger bir veya bir kaç Akit 
Taraf mevzuatına tabi tutulmuşsa, yardımlar maUiHUk derecesinin artışı da nazara 
alınarak, 28-34 maddeler bükDmierine göre yapılır. 

c-Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde malftllUk derecesindeki artışın tespit 
edildiAj tarih vakanın oluş tarihi olarak kabul edilir. 

d-Bu paragrafm (b) bendinde belirtilen halde ilgili kitJıse diAer bir Akit Taraf 
kurumundan yardım almak hakkına sah-ip degilse, biriaci Akit Tarafın yetkili 
kurumu, malftllUk derecesinin artışını da nazara alarak, kendi uyguladıgı mev111ata 
göre yardım yapmak zorundadır. 

2-Bir veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına görıe malftlltık yardımından 
yararlanmakta olan bir kimsenin yardım yapılmasma mesnet teşkil eden maldiltık 
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derecesinin artmış olması halinde, yardım, Malflllük derecesinin artışı da nazara 
alınarak, 28-34 maddeler hükümlerine göre yapılır. Yukarıdaki paragrafın (c) bendi 
hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

Madde36 
1 -Durdurulan yardımların tekrar ödenmesine başlanması halinde, bu 

yardımlar, 57 madde hükümlerine dokunulmaksızın, ödeme durduroldugu sırada 
yardımları ödemekle yükümlü bulunan kurum veya kurumlar tarafından saglanır. 

2-Yardımların ödenmesi durdurolduktan sonra ilgili kimsenin sallık durumu 
yeni yardımların yapılmasıllı haklı gösterdigi takdirde bu yardımlar, 28-34 maddeler 
geregince saglanır. 

Madde37 
1 -Malflllük yardımları, gerektiginde, bu yardımlar hangi mevzuata göre 

yapılmışsa o mevzuatta belirtilen şartlarla ve 28-34 maddeler hükümlerine göre 
yaşlılık yardımiarına çevrilir. 

2-33 maddede belirtilen halde, bir veya birden fazla Akit Taraf mevzuatına 
göre ödenmesi gereken Malflllük yardımından yararlanan bir kimsenin yaşlılık 
yardımiarına hak kazanması halinde, Malüllük yardımlarını ödemekle yükümlü 
herhangi bir kurum ilgili kimsenin hak kazandıgı bu yardımları kendi uyguladıgı 
mevzuata göre, yukarıdaki paragraf hükümlerinin bu kurum hakkında uygulanacagı 
zamana kadar ödemiye devam eder. 

Kısım- 3 
lş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları 

Madde38 
I-Yetkili Devlet ülkesinden başka bir akit Tarafın ülkesinde ikarnet eden 

işçilerden bir iş kazasına u~ayan veya meslek hastalıgına tutulanlar ikamet ettikleri 
Ak it Taraf ülkesinde: 

a-Y etkili kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından bu işçiler bu 
kuruma baglı sigortalı kimselermiş gibi, bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre 
yapılan saglık yardımlarından; 

b-Bu işçiler yetkili Devlet ülkesinde ikamet ediyorlarnuş gibi, yetkili kurum 
tarafından bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre verilen geçici işgöremezlik 
ödeneklerinden; 

yararlanırlar. 

Şukadarki, yetkili kurumla ikarnet yerindeki kurum arasında varılacak anlaşma 
ile geçici işgöremezlik ödenekleri, yetkili kurum hesabına ikarnet yerindeki kurum 
tarafından verilebilir. 

2-ödenekler, hudud işçilerine de yetkili Devletin ülkesindeki yetkili kurum 
tarafından, bu işçiler yetkili Devletin ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin 
mevzuatına göre verilebilir. 

3-Hudut işçisi olmayıp haklarında bu madde hükümleri uygulanan ve yetkili 
Devlet ülkesinde geçici olarak ikamet eden işçiler, geçici olarak bulundukları bu 
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ülkeye gelmeden önce yardımlardan yararlanmıya başlamış olsalar dahi, yetkili 
Devlet ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, bu Devletin mevzuatına göre yardıma hak 
kazanırlar. 

4-Haklarında bu madde hükümleri uygulanan işçilerden ikametg4hlarını 
yetkili Devlet ülkesine nakledenler, ikametgAhlarını nakletmeden önce yardımlardan 
yararlanmıya başlamış olsalar dahi, bu Devlet mevzuatına göre yardıma hak 
kazanırlar. 

Madde39 
Yetkili Devletin ülkesinden başka bir Akit Tarafın ülkesinde, işe gidiş-gelişte 

meydana gelen bir kaza yetkili Devlet ülkesinde meydana gelmiş gibi kabul edilir. 

Madde40 
1-İş kazasına u~ayan veya meslek hastah~ına tutulan işçilerden: 
a-Y etkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Tarafülkesinde geçici olarak ikamet 

edenler veya 
b-Yetkili kurum tarafından yapılması gereken yardımiara hak kazandıktan sonra 

bu kurum tarafından yetkili Devlet ülkesinden ikamet ettikleri di~er bir Akit Taraf 
ülkesine dönmelerine veya ikametgAhlarını yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit 
Tarafülkesine nakletmelerine izin verilenler, veyahut 

c-Durumlarının gerektirdigi tedaviyi görmek üzere yetkili Devlet ülkesinden 
başka bir Akit Taraf ülkesine gitmelerine yetkili kurum tarafından izin verilenler; 

i-Yetkili kurum hesabına ikametgihın bulundu~u yerdeki kurum tarafından, bu 
işçiler kendisine ba~lı sigortalılarmış gibi, yetkili Devletin mevzuatında belirtilen 
süreyi aşmamak üzere, bu kurumun uyguladıgı mevzuata göre yapılan saghk 
yardımların dan, 

ii-Bu işçiler sanki yetkili Devlet ülkesindeyınişler gibi, yetkili kurum 
tarafından, kendi uyguladıgı mevzuata göre ödenen para yardımlarından, 

yararlanırlar. Şu kadarki, yetkili kurumla ikametg4hın veya geçici ikametgilıın 
bulundugu yerdeki kurum arasında varılacak anlaşma ile para yardımları, yetkili 
kurum hesabına, ikamet yerindeki kurum tarafından ödenebilir. 

2-a-Yukarıdaki paragrafın (b) bendinde belirtilen izin talebi, yalnız yer 
değiştirilmesinin işçinin sağlık durumunu veya tedavi seyrini tehlikeye sokabileceği 
anlaşıldıgıtakdirde reddolunabilir. 

b-Yukarıdaki paragrafın (c) bendinde belirtilen izin talebi, işçinin ikamet ettigi 
ülkede gerekli tedavi yapılamadığı zaman reddedilemez. 

Madde41 
38 ve 39 maddelerin ı paragraflarında öngörülen hallerde iki veya daha fazla 

Akit Tarafın yetkili makamları protezlerle önemli protez araç ve gereçlerinin ve 
büyük önem taşıyan diger saglık yardımlarının saglanmasının yetkili kurum 
tarafından izin verilmesi şartına baglı bulunması hususunda anlaşmaya varabilirler. 
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Madde4l 
1-Yetkili Devletin mevzuatına göre, iş kazası geçiren veya meslek hastahAma 

tutulan işçinin ikametglhma veya hastaneye kadar olan nakil masraflannın ödenmesi 
gerektili takdirde, bu işçi için ikamet ettigi diger bir Akit Taraf ülkesinde yapılan 
aynı nitelikteki masraftlar, daha önce bu hususta izin verilmiş olması şartiyle, bu 
masrafları 
haklı gösteren nedenler de nazara alınarak, yetkili kurum tarafından kendi uyguladılı 
mevzuata göre ödenir. 

2-Yetkili Devletin mevzuatına göre, ölen bir işçinin cenazesinin gömülecegi 
yere kadar götllrülmesi için yapılan yol masraflarının ödenmesi gerekiyorsa, işçinin 
ikamet ettigi diger bir Akit Taraf Dikesinde ölümü halinde yapılan aynı nitelikteki 
masraflar da yetkili kurum tarafından kendi uyguladılı mevzuata göre, ödenir. 

3-Bu maddenin yukarıdaki paragraftan hükümlerinin iki veya daha fazla Akit 
Taraf arasmda uygulanması bu Taraflar arasmda ne şekilde bölüşüleceAi bu 
•laşmalarda belirtı1ir. 

Madde43 
1 -Işçinin bulundugu Akit Taraf ülkesinde iş kazalariyle meslek hastalıkları 

sigortası yoksa, veya ytlrürlükte böyle bir sigorta rejimi varda satlık yardımlarını 
yapac~ bir kurum bulunmuyorsa, bu yardımlar sürekli veya geçici ikametglhm 
bulundulu yerde hastalık halinde satlık yardımı yapmakla yükUmin kurum 
tarafından sallanır. 

2-Yetkili Devletin mevzuatına göre, sallık yardımlarının yalnız işveren 

tarafından kurulan satlık tesislerinde bir ücret ödenmeksizin saglanmış olması 
halinde, 38-40 maddelerin 1 ı-agraflarında belirtilen hallerde yapılan yardımlar 
işveren tarafından kurulan sallık tesisinde yapılmış sayılır. 

3-Yetkili Devletin mevzuatında işverenlerin sorumluluAuna ilişkin bir sigorta 
rejiminin yüı1lrlükte bulunduAuna dair bir hüküm bulunması halinde, 38-40 
maddelerin 1 paragraflarında belirtilen hallerde yapılan saAlık yardımlarının yetkili 
kurumun isteli Uzerine yapılmış olduAtı kabul edilir. 

4-Akit Taraflardan birinin mevzuatmda işgöremezlik derecesinin tespitinde 
daha önce meydana gelmiş olan iş kazalarının veya meslek hastalıklarının nazara 
almacagına dair açık veya zımnt bir htlkUm varsa, bu Tarafın yetkili kurumu, bu 
amaçla, diger herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre evvelce iş kazası veya 
meslek hastahAt olarak kabul edilmiş bulunan kazalar ile hastalıklan da, kendi 
uyguladılı mevzuata göre meydana gelmiş iş kazası veya meslek hastalıAı olarak 
nazara alır. 

Madde44 
I-Sürekli veya geçici ikametgihın bulundulu yerdeki kurum tarafından 

uygulanan mevzuata göre, bu yerde yürüriOkte bulunan iki veya dapa fazla iş 

kazalariyle meslek hastalıkları sigortası rejimi varsa, 38 ve 40 maddelerin ı 
paragraflarında belirtilen hallerde yapılacak saglık yardımları genel sigorta rejimi 
hOkUmlerine göre, bu yerde yürürlükte olan böyle bir sigorta rejimi yoksa, sanayi 
işçilerini kapsayan sigorta rejimi hükümlerine göre saglanır. 

1080 



2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımlar için azami bir süre 
tespit edilmişse, bu mevzuatı uygulayan kurum, gerektilinde aynı iş kazası veya 
meslek hastalığı vakası nedeniyle diğer herhangi bir Aldt Tarafın kurumunca daha 
önce yapılmış olan sağlık yardımları süresini de nazara alır. 

Madde45 
ı -Akit Taraftardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının ortalama 

kazançları esas almarak hesaplanması gerektiği takdirde, bu tarafın yetkili kurumu 
bu ortalama kazançları yalnız sözkonusu mewzata göre geçen süre içinde kayda 
geçmiş olan kazançları esas alarak tespit eder. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımlarının sabit 
kazançlar esas almarak hesaplanması gerektiği takdirde, bu tarafın yetkili kurumu 
yalnız sözkonusu mevuzata göre geçen sürelerde elde edilen sabit kazançları veya 
gerektiğinde, ortalama sabit kazançları nazara alır. 

3-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, para yardımları miktarının aile 
fertleri sayısına göre değişik olması gerektiği takdirde, bu tarafın yetkili kurumu 
diğer bir Akit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile fertlerini de, birinci Akit Tarafın 
ülkesinde ikamet ediyorlarmış gibi, nazara alır. 

Madde46 
ı -Meslek hastalığına tutulan bir işçi iki veya daha fazla Akit Taraf 

mevzuatına göre böyle bir hastalığa sebep olabilecek bir işte"Çalışmışsa bu işçinin 
veya hak sahibi kimselerinin yararlanmaya hak kazanabilecegi yardımlar, 
gerektiğinde bu maddenin 2, 3 ve 4 paragrafları hükUnıleri de gözönünde 
bulundurularak, işçinin veya hak sahibi kimselerinin sözkonusu Aldt Taraflardan 
şartlarını yerine getirdikleri sonuncusunun mevzuatına göre saglanır. 

2-Akit Tarafların birinin mevzuatına göre, meslek hastalıkları nedeniyle 
yapılacak yardımlardan yararlanılması anılan hastahğın ilk defa bu Akit Tarafın 
ülkesinde mUşalıade edilmiş olması şartına baglı ise, bu hastalığın ilk defa diğer bir 
Akit Tarafın ülkesinde teşhis edilmiş olması halinde de bu şart yerine getirilmiş 
sayılır. 

3-Akit Taraflardan birinin mevzuatında meslek hastalığı nedeniyle 
yardımlardan yararlanma hakkının doğması anılan hastalılın, bu hastalığa sebep 
olabilecek son işin bitiminden sonra belirli bir süre içinde teşhis edilmiş olması 
şartına bağlı olduğu açık olarak veya zımnen ifade edilmişse, bu Tarafın yetkili 
kurumu, bu son işin yapıldığı zamanı tespit ederken, diğer herhangi bir Akit Tarafın 
mevzuatına göre yapılan aynı nitelikteki işleri de, birinci Akit Tarafın mevzuatına 
göre yapılmış gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

4-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, meslek hastalığı nedeniyle 
yapılan yardımlardan yararlanma hakkının doğması anılan hastalığa sebep olabilecek 
işin belirli bir süre yapılmış olması şartına açık olarak veya zımnen bağlanmış ise, bu 
Tarafın yetkili kurumu, sürelerin birleştirilmesi amaciyle, diger herhangi bir Akit 
Tarafın ülkesinde bu türlü işlerin yapıldığı süreleri, gereken ölçüde, nazara alır. 

5-Bu maddenin 3 ve 4 paragrafları hükümlerinin iki veya daha fazla Akit 
Taraf arasında uygulanması, bu Taraflar arasında iki veya çok taraflı anlaşmalar 
yapılması 
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şartına ba~lıdır. Bu anlaşmalarda, özellikle, anılan hükümterin hangi meslek 
hastalıkları hakkında uygulanaca~ı ve yardım tutarlarının ilgili Akit Taraflar arasında 
ne şekilde bölüşüleceAi belirtilir. 

Madde47 
Meslek hastalıgına tutulmuş olan bir işçinin Akit Taraflardan birinin 

kurumunca yapılan yardımlardan daha önce yararianmış veya halen yararlanmakta 
olması ve durumunun a~ırlaşması üzerine di~er bir Akit Tarafın kurumundan yardım 
talebinde bulunması halinde aşagıdaki hükümler uygulanır: 

a-İşçi ikinci Akit Tarafın mevzuatına göre, hastalı~ına veya hastalı~ının 
agırlaşmasına sebep olabilecek bir işte çalışmamışsa, birinci Akit Tarafın yetkili 
kurumu hastalıgın agırlaşmasını da nazara alarak yapılan saghk yardımlarının 

masraflarını kendi uyguladıgı mevzuata göre öder. 
b-İşçi, ikinci Akit Tarafın mevzuatına göre böyle bir işte çalışmışsa, birinci 

Akit Tarafın yetkili kurumu hastalıgın a~ırlaşmasını nazara almaksızın, kendi 
uyguladıgı mevzuata göre yapılan yardımların masrafını öder; ikinci Akit Tarafın 
yetkili kurumu, hastalık bu Tarafın mevzuatına göre meslek hastalıgı olarak kabul 
edilmiş olsaydı bu kurumun uyguladı~ı mevzuata göre hastalık agırtaşmadan önce 
yapılacak yardımın miktarı ne olacak idiyse, bu miktarla hastalık agılaştıktan sonra 
yapılması gereken yardım miktarı arasındaki farka eşit bir ek yardım yapar. 

Madde48 
ı-Yetkili kurum 38 ve 40 maddelerin ı paragrafları hükümlerine göre kendi 

hesabına yapılan saglık yardımları masraflarını ödemek zorundadır. 
2-Yukarıdaki paragrafta öngörülen ödemelerin ne şekilde ve hangi esaslara 

göre yapılaca~ı Akit Tarafların yetkili makamları arasında varılacak anlaşmalarla 
tespit edilir. 

3-İki veya daha fazla Akit Taraf, kendi denetimlerine tabi kurumlar arasında 
böyle bir hesaplaşma yapılmasına gerek olmadı~ı hususunda anlaşmaya varabilirler. 

Madde49 

Kısım 4 
O/üm (Odenekleri) 

ı -Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, ölüm ödeneAinden yararlanma 
hakkının do~ması, korunması veya yeniden kazanılması sigortaldık sürelerinin 
tamamlanması şartına ba~lı olan hallerde, bu mevzuatı uygulayan kurum, mu amaçla 
sürelerin birleştirilmesi için diger herhangi bur Akit Taraf mevzuatına göre geçen 
sigortalılık süreleriyle, gerek:tiginde, diger herhangi bir Akit Tarafın uyguladıgı 
primsiz sigortada onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladı~ı 
mevzuata göre geçen sigortaldık süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre ölüm ödeneginden yararlanma 
hakkının dogması, korunması veya yeniden kazanılması ikamet sürelerinin 
tamamlanması şartına baglı olan hallerde, bu mevzuatı uygulayan kurum ve bu 
amaçla sürelerin birleştirilmesi için de~ir herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre 
geçin 



sigortalılık sUreleriyle, gerekti~inde, di~er herhangi bir Akit Tarafın uyguladı~ı 
primsiz sigortada onaltı yaşından sonra geçen ikamet sürelerini, kendi uyguladılı 
mevzuata göre geçen ikamet sUreleriymiş gibi, gereken ölçüde nazara alır. 

Madde SO 
ı -Bir kimsenin yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde 

ölmüş olması halinde, ölüm, yetkili Devlet ülkesinde wku bulmuş sayılır. 
2-Haksahibi kimse yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde 

ikamet etmiş olsa dahi, yetkili kurum kendi uyguladı~ı mevzuata göre s&glanınası 
gereke ölüm ödenegi verir. 

3---ölUmün bir iş kazası veya meslek hastalıgı sonucu meydana gelmiş olması 
halinde de bu maddenin yukandaki paragraflan htıkUmleri uygulanır. 

Madde 51 

Kısım 5 
Işsizlik 

ı -Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dogması, 
korunması veya yeniden kazanılması, sigortaldık sUrelerinin tamamlanınası şartına 
ba~lı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için diger 
herhangi bir Akit Tarafın mevzuatına göre geçen sigortaldık çalışma ve mesleki 
faaliyet sürelerini, birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortalalık 
sUreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır; Şukadarki, bu süreler çalışma veya 
mesleki faaliyet süreleri oldu~ ve son olarak sözkonusu edilen mevzuata göre 
geçti~i takdirde, sigortaldık süreleri olarak kabul edelirler. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım hakkının dogması, 
korunması veya yeniden kazanılması çalışma, mesleki faaliyet veya ikamet 
sUrelerinin tatnamlanması şartına b&Alı ise, bu mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla 
sürelerin birleştirilmesi için diler herhangi bir Akit Tarafm mevzuatına göre geçen 
sigortalılık, çalışma veya mesleki faaliyet sUrelerini birinci Akit Tarafın mevzuatına 
göre geçmiş çalışma, mesleki faaliyet veya ıkamet süreleriymiş gibi, gereken ölçüde 
nazara alır. 

3-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre bazı yardımlarm yapılması özel 
bir sigorta rejimi kapsamına giren bir işte geçen sigortaldık sUrelerinin 
tamamlanması şartına baglı ise, bu yardımlarm yapılması için di~er herhangi bir Akit 
Tarf mevzuatına göre yalnız muadil sigorta rejiminde, böyle bir sigorta rejimi yoksa, 
aynı işte geçen süreler nazara alınır. Bu suretle geçen süreler nazara alınmış olmakla 
beraber, ilgili kimse anılan yardımlardan yararlanmak için gerekli şartlan yerine 
getirmemişse, bu süreler genel sigorta rejimine göre yapılan yardımların 

sa~lanınasında nazara alınır. 
4-53 maddenin ı paragrafının (a) (ii) ve (b) (ii) benderinde belirtilen haller 

müstesna, bu maddenin yukarıdaki paragraflan hükümlerinin uygulanması, hangi 
Akit Tarafın mevzuatına göre yardım talebinde bulunulmuşsa, ilgili kimsenin son 
olarak o Akit Tarafın mevzuatına tabi bulunması şartına bqlıdır. 
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Madde52 
Gerektiginde S ı madde hükOmleri de gözönünde bulundurularak Akit 

Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının dogması için çalışma mesleki 
faaliyette bulunma veya ikamet süreleri bakımından gereken şartları yerine getirmiş 
olup ikametgahlarını diger bir Akit Taraf ülkesine nakletmiş bulunan işsiz işçiler, 
ikametgAhlarını naklettikleri tarihten başlayarak otuz gün içinde yeni ikimet ettikleri 
yerdeki kurumdan talepte bulunmak şartiyle, bu bakımdan ikinci Akit Taraf 
mevzuatına göre yardım hakkının dogması için gerekli şartları yerine getirmiş 
sayıfırlar. Yardımfar, birinci Akit Tarafın yetkili kurumu hesabına ikfimet yerindeki 
kurum tarafından bu kurumun uy&uladıgı mevzuata göre saglanır. 

Madde53 
ı-sı madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, son olarak çalıştıgı sırada yetkili 

Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden işsiz bir işçi aşagıdaki 
hükümlere göre yardımlardan yararlanır. 

a-i-Çalıştılı müessesedeki işsiziili kısmi veya anzi bir hudut işçisi, yetkili 
Devletin ülkesinde oturuyormuş gibi, gerektilinde S ı madde hükümleri de nazara 
alınarak, bu Devletin mezuatına göre yardımlardan yararlanır; yapılan bu yardımların 
tutarı yetkili kurum tarafından öd~nir. 

ii-Tam işsiz olan bir hudut işçisi, gerektilinde, S ı madde hükümleri de nazara 
alınarak, hangi Akit Tarafın ülk~sinde ikamet ediyorsa sanki son çalışmasında bu 
Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu mevzuata göre yardımlardan yararlanır; bu 
yardımların tutarı ikimet yerindeki kurum tarafından ödenir. 

~i-Kısmen veya arızi olarak veyahut tamamen işsiz kalan ve yetkili Devletin 
ülkesindeki işvereninin veya Iş ve Işçi Bulma Kurumunun emrine arnade bulunan, 
ancak hudut işçisi olmayan bir işçi, gerektiginde S ı madde hükümleri de nazara 
alınarak, yetkili Devlet ülkesind~ iklmet ediyormuş gibi, bu Devletin mevzuatına 
göre yardımlardan yararlanır; bu yardımlar tutarı yetkili kurum tarafından ödenir. 

ii-Tam işsiz olan ve ikimet ettigi veya döndügü Akit Taraf ülkesindeki Iş ve 
İşçi Biılma Kurumunun emrine arnade bulunan, ancak hudut işçisi olmayan bir işçi, 
gerektiginde S ı madde hükümleri de nazara alınarak, son çalışması sırasında bu 
Tarafın mevzuatına tabiymiş gibi, bu mevzuata göre yardımlardan yararlanır; bu 
yardımların tutarı ikilnet yerindeki kurum tarafından ödenir. 

iii-Bununla beraber, bu paragrafın (b) (ii) bendinde belirtilen işçinin son olarak 
mevzuatına tabi bulundugu Akit Tarafın yetkili Kurumunca yapılan yardımlardan 
yararlanma hakkı dogmuşsa, bu işçi, ikametgihını bu paragrafın (b) (ii) bendinde 
sözkonusu edilen Akit Tarafın ülkesine nakletmiş gibi, 52 madde hükümlerine göre 
yardımlardan yararlanır. 

2-İşsiz kalan bir işçinin_. yukarıdaki paragrafın (a) (i) veya (b) (i) bendi 
hükümlerine göre yardımlardan yararlanma hakkı d~vam ettigi sürece ülkesinde 
ikimet ettigi Akit Tarafın mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkı dogmaz. 
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Madde54 
52 maddede ve 53 maddenin 1 paragrafının (b) (iii) bendinde belirtilen hallerde 

ikilnet yerindeki kurum tarafından uygulanan mevzuata göre yardımlar için azami 
bir süre tespit edilmişse, anılan kurum, gerektiginde, yardım hakkının dogdugu son 
olarak tespit edilen tarihten sonra diler bir Akit Tarafın kurumunca yapılan yardım 
süresini nazara alabilir. 

Madde55 
ı -Aidt Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardımların eski kazançlar tutan 

esas alınmak suretiyle hesaplanması gerekti!i takdirde, bu mevzuatı uygulayan 
kurum, ilgili işçinin yalnız bu Akit Taraf ülkesinde son çalışması sırasında elde etti~i 
kazançları, ancak bu ülkedeki son çalışması dört haftadan azsa, di~er bir Akit Taraf 
ülkesindeki son çalışması dört haftadan azsa, diger bir Akit Taraf ülkesindeki işinin 
muadili veya benzeri için ikimet yerinde ödenen normal ücreti nazara alır. 

2-Akit Taraflardan birinin mezuatına göre, yardım miktarının aile fertlerinin 
sayı~ma göre de~şik olması gerektigi takdirde, bu mevzuatı uygulayan kurum di~er 
bir Akit Taraf ülkesinde ikAmet eden aile fertlerini de birinci Akit Tarafın ülkesinde 
ikmnet ediyortaşmış gibi, nazara alır. 

3-İkamet yerindeki kurumun uyguladıgı mevzuata göre, yapılan yardım 
süresinin geçen staj sürelerine baglı olması halinde, yardun süresi, duruma göre, 5 ı 
maddenin ı veya 2 paragrafı büktımleri gözOnUnde bulundurularak, tespit edilir. 

Madde56 
1-52 -54 maddeler hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasmda 

uygulanması, bu Taraflar arasında, uygun özel uygulama usullerini de kapsayan, iki 
veya çok taraflı anlaşmaların yapılmasına baglıdır. 

2-Yukandaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikte: 
a-52-54 maddeler hükümlerinin kimler hakkında uygulanaca~ı, 
b-Akit Taraflardan birinin kurumunca diger bir Akit Tarafın kurumu hesabına 

yapılabilecek yardımın süresi; 
c-Akit Taraflardan birinin kurumunca diger bir Akit Taraf kurumu hesabına 

yapılan yardım tutarlarının ne şekilde ödenecegi; 
be Iirtilir. 
3-İki veya daha fazla Akit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında 

böyle bir hesaplaşmanın yapılmayacagı hususunda anlaşmaya varabilirler. 

Madde57 

Kısım 6 
Aile Yardımlar 

Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, yardım hakkının do~ası çalışma, 
mesleki faaliyet veya ikamet sürelerinin tamamlanmış olması şartına baglı ise, bu 
mevzuatı uygulayan kurum, bu amaçla sürelerin birleştirilmesi için, diger herhangi 
bir Akit Taraf mevzuatına göre geçen çalışma, mesleki faaliyet veya ikamet 
sürelerini, 
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bunlar birinci Akit Tarafın mevzuatına göre geçmiş çalışma, mesleki faaliyet veya 
ikamet süreleriymiş gibi, gereken ölçüde, nazara alır. 

Madde SS 
ı -Bu kısmın ı veya 2 Kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf 

arasında uygulanması, bu Taraflar arasında uygun özel uygulama usullerini de 
kapsayan iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmasına ba~lıdır. 

2-Yukarıdaki paragrafta sözkonusu edilen anlaşmalarda özellikle: 
a-59-62 maddelerin kimler hakkında uygulanaca~ı; 
b-Aynı süre içinde birden fazla kurum tarafından aynı nitelikteki yardımın 

yapılmasını önleyen kurullar; 
c-Gerektiginde sosyal güvenlik sözleşmeleriyle kazanılan hakların nasıl 

korunaca~ı; 

belirtilir. 
Kesim 1 : Aile Ödenekleri 

MaddeS9 
1 -Bu madde ile 60 maddenin uygulanmasında "Çocuklar'' terimi, ilgili Akit 

Tarafın mevzuatİyle tespit edilen sınırlar içinde kalmak kaydiyle: 
a-Y ardımdan yararlanan kimsenin nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş tanınmış ve 

evlAt edinilmiş çocukları ile yetim torunları; 
b-Akit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden ve yardımdan yararlanan 

kimsenin eşinin aynı konutta birlikte yaşayan nesebi sahih, nesebi düzeltilmiş, 

tanınmış ve evlAt edinilmiş çocuklarıyle yetim torunları; 
anlamına gelir. 
2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olan ve di~er bir Akit Tarafın 

ülkesinde ikamet eden veya yetiştirilmekte olan çocukları bulunan kimseler, bu 
çocukları için, çocuklar birinci Akit Taraf ülkesinde ikamet ediyorlarmış veya 
yetiştiriliyorlarmış gibi, bu Tarafın mevzuatına göre sa~lanan aile ödeneklerinden 
yararlanırlar. 

3-Bununla beraber, yukarıdaki paragrafta belirtilen halde, aile ödeneklerinin 
miktarı, ülkesinde çocukların İkarnet etti~i veya yetiştirildi~i Akit Tarafın 
mevzuatına göre saglanan aile yardımlarının miktariyle sınırlandırılabilir. 

4-Yukarıdaki paragraf hükümlerinin uygulanmasında, ilgili iki mevzuata göre 
sa~lanan aile ödenekleri, yardımdan yararlanan aynı kimsenin çocuklarının toplam 
sayısı esas alınarak kıyaslanır. Çocuklar hangi Akit Tarafın ülkesinde ikamet 
ediyorlar veya yetiştiriliyorlarsa, o tarafın mevzuatına göre çeşitli kategorilere giren 
kimseler için de~işik miktarlar üzerinde aile ödenegi verilmesi gerekti~i takdirde, 
yardımdan yararlanan kimse bu mevzuata tabi olsaydı kendisine ne miktar üzerinden 
ödeme yapılacak idiyse bu miktar nazara alınır. 

5-15 maddenin ı paragrafının (a) bendi kapsamına giren ve çalışmak üzere 
gönderildi~i Akit Taraf ülkesine çocuklariyle birlikte giden bir işçinin beraberindeki 
çocukları hakkında bu maddenin 3 ve 4 paragrafları hükümleri uygulanmaz. 

6-Kendisine aile ödene~i verilmesi gereken gerçek veya tüzel kişi diger bir 
Akit Tarafın ülkesinde ikamet etmiş veya geçici olarak bulunmuş olsa dahi, aile 
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ödenekleri bu ödenekten yararlanan_ kimse hangi Akit Tarafın mevzuatına tabi ise, o 
mevzuata göre verilir. 

Madde60 
I -Akit Taraflardan birinin kurumu hesabına işsizlik yardımı almakta olan ve 

diger bir Akit Tarafın ülkesinde ikaınet eden veya yetiştirilen çocukları bulunan işsiz 
işçiler, bu çocuklar için, bu sigorta olayı nedeniyle verilmesi gereken aile 
ödeneklerinden, çocuklar birinci Akit Tarafın ülkesinde ikamet ediyorlarmış veya 
yetiştiriliyorlarm~ gibi,. bu Tarafm mevzuatına göre yararJanırJar, 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen halde 59 maddenin 1, 3, 4 ve 6 paragrafları 
hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

l(esim 2 : Aile Yardımları 
Madde61 
ı-Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi kimseler, diAer bir Akit Tarafın 

ülkesinde ikamet eden aile fertleri için, bu kimseler bu Tarafın mevzuatına 
tabiyınişler gibi, bu Tarafın mevzuatına göre saAlanan aile yardımlarmdan 
yararlanırlar. Bu yardımlar aile fertlerine, yetkili kurum hesabına, ikaınet yerindeki 
kurum tarafından kendi uyguladıAı mevzuata göre ödenir. 

2-Yukarıdaki paragraf hükümlerine bakılmaksızın, ı5 maddenin ı 
paragrafının (a) bendinde belirtilen bir işçi, çalışmak üzere gönderildi~i ~kit Tar~f 
ülkesine beraberinde götürdü~ü aile fertleri için, tabi bulundu~ Akit Taraf 
mevzuatına göre aile yardımlarından yararlanmaya hak kazanır. Bu yardımlar, 
mevzuatına tabi bulundu~u Akit Tarafın yetkili kurumunca ödenir. Bununla beraber, 
yetkili kurum ile ikaınet yerindeki kurum arasmda varılacak bir anlaşma ile 
yardımlar, yetkili kurum hesabuıa, ikaınet yerindeki kurum aracıhAt ile de ödenebilir. 

Madde62 
Akit Taraflardan birinin kl.ınımunca yapılması gereken işsizlik yardımlarmdan 

yararlanmakta olan işsiz işçilet, diAer bir Akit Taraf ülkesinde ikaınet eden aile 
fertleri için, birinci Akit Tarafın mevzuatında işçinin işsiz kalması halinde de aile 
yardımlarının ödeneceAine dair hüküm bulunması şartiyle, ülkesinde aile fertlerinin 
ikaınet ettigi Akit Taraf mevzuatına göre aile yardımlarmdan yararlanma hakkını 
kazanırlar. Aile yardımları, aile fertlerine, birinci Akit Tarafın yetkili kurumu 
hesabına aile fertlerinin ikaınet ettikleri yerdeki kurum tarafından kendi uyguladıAı 
mevzuata göre ödenir. 

Madde63 
I-Bu kesim hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasında uygulanması 

lr-ctı'irrde, AK-it Tarctflarultrr airirrirı kurumunca diger bir Akit Tarafın kurumu hesabına 
yapılan yardımlar tutarının n~ şekilde ödeneceAi 58 maddenin ı paragrafında 
sözkonusu edilen iki veya çok trtraflı anlaşmalarda belli edilir. 

2-İki veya daha fazla Altit Taraf kendi denetimlerindeki kurumlar arasında 
böyle bir hesaplaşmanın yapılmıyacaAı hususundaki anlaşmaya varabilirler. 
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BOLCMIV 
Çeşitli Hükümler 

Madde64 
1 -Aldt Tarafların yetkili makamlan: 
a-Bu sözleşmenin uygulanm•ı amaciyle alman tedbirler ile, 
b-Bu sözleşmenin uygulanmasında etkili olabilecek mevzuat deAişiklikleri, 
hakkında birbirlerine bilgi verirler. 
2-Akit Tarafların makamlan ve kurumları, bu Sözleşmenin uygulanmasında, 

kendi mevzuatlannın uygulanması SOzkonusuymuş gibi, birbirlerine yardım ederler. 
Anılan makamlar ve kurumlar tarafından yapılan karşılıklı idari yardımlar, için 
prensip olarak, bir ücret Odenınez. Bununla beraber,. Akit Tarafların yetkili 
makamlan bazı masrafların ödenmesi hususunda anlaşmaya varabilirler. 

3-.Atit Tarafların makamlan ve kurumları, bu Sözleşmenin uygulanmasında, 
birbirleriyle, ilgili kimselerle veya bunların temsilcileriyle dogrudan dogruya 
yazışma yapabilirler. 

4-Akit Taraflardan birinin makamları, kurumlan ve yargı organları 
kendilerine verilen dilckçe veya diler belgeleri, diger bir Akit Tarafın resmi dilinde 
yazılmış olması nedeniyle recldedemezler. 

Madde65 
1 -Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın mevzuatının 

uygulanmasında dOzenlemnesi gereken belgeler için tanınmış olan vergi, pul, resim, 
harç ve kayıt ücreti muafiyeti veya indirimi, diAer bir Akit Tarafın mevzuatının veya 
bu Sözleşmenin uygulanmasında dOzenlemnesi gereken benzer belgelere de teşmil 
edilir. 

2-Bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken bütün resmi 
belgelerle diAer her çeşit belgeler tasdikten veya diAer benzeri formalitelerden 
muaftır. 

Madde66 
I-Yardım talebinde bulunan bir kimse yetkili Devletin ülkesinden başka bir 

Akit taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, dilekçesini ikamet yerindeki kuruma tevdi 
edebilir ve bu işlem muteber.sayılır; bu kurum da dilekçeyi bu dilekçede adları geçen 
yetkili kurum veya kurumlara gönderir. 

2-Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın bir makamına, 
kurumuna veya yargı organına belirli bir süre içinde verilmesi gereken bir dilekçe, 
bir bildirge veya itiraz dilekçesi diAer bir Akit Tarafın makamına, kurumuna veya 
yargı organına aynı süre içinde verilmişse kabul edilir. Bu takdirde, dilekçeyi, 
bildirgeyi veya itiraz dilekçesini alan makam, kurum veya yargı organı vakit 
geçirmeksizin bunu birinci Akit Tarafın ~etkili makamına, kurumuna veya yargı 
organma ya dogrudan doAruYa veya ilgili Akit Tarafların yetkili makamlan aracıhaı 
ile gönderir. Bir dilekçenin, bildirgenin veya itiraz dilekçesinin ikinci Akit Tarafın 
bir makamına, kurumuna veya yargı organma verildiai tarih, bu belge üzerinde işlem 
yapmıya yetkili makama, kuruma veya yargı organına verilmiş tarih olarak kabul 
edilir. 
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Madde67 
1-.Akit Tarafların birinin mevzuatında &ıg&1llea kontrol mua;Y-eneleri, bu 

mevzuatı uygulayan kurumun talebi Ozerine, cfilor bir Akit Tarafın Glkesinde sOrekli 
veya geçici ikametgAbmm bulundulU yerdeki kurum tarafından yaptmlabilir. Bu 
takdirde, kontrol muayeneleri birinci Akit Tarafın likesinde yapılmış sayılır. 

2-Yukarıdaki fıkra hoktlmlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf-arasmda 
uygulanması, bu Taraflar arasmda iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasma 
ballıdır. 

Maclde68 
1-Bu Sözleşmeye göre, Aıcit Taratlardan birinin kurumu diler bir Aıcit Taraf 

ülkesinde bulunan sigortalıya veya hak sahibine para yardımı yapmakla yOknmltl 
oldulu takdirde, bu borç birinci Akit Tarafın parası ile ifade edilir. Anılan kurumun 
ikinci Taıafm parasiyle ödemeele buluıınıaiyle de bu yl)dbniDHikten kurtulduju 
kabul edilir. 

2-Bu Sözleşmeye gö~ Aıcit TaraflardaD birinin kurumu di&er bir Akit Taraf 
kurumunca yapılan yardımların tutarını ödemek zonmda ise, bu borç ikinci Akit 
Tarafın parasiyle ifade edilir. İlgili Aldı Taraflar Başka ödeme şekilleri tızerinde 
aniaşmış olmadıkça, birinci kurumun, borcunu bu para ile ödemek suretiyle, 
borcundan kurtulchıtu kabul edilir. 

3-Bu Sözleşmenin uygulanması sonucu yapılması gereken para transferleri, 
transfer tarihinde ilgili Akit Taraflar arasında yOrOrllkte bulunan bu konudaki 
anlaşmalara göre yapılır. Böyle bir anlaşma yoksa, tmnsferlerin yapılması için 
gerekli tedbirler anılan Taraflar arasmda vanlacak ortak bi" anlaşma ile tespit edilir. 

Maclde69 
ı-Akit Taraflardan birinin kurumuna ödenmesi gereken primierin besabmdas 

gerettijinde, diger her hangi bir Akit Taraf alkesinde elde edilen gelirler de nazanı 
alınır. 

2-Akit Taraflardan birinin kurumuna &lenmesi gereken primler diler bir Akit 
Taraf ülkesinde, bu ülkede muadil bir kuruma ~i gereken primierin geri 
alınmasmda uygulanan idare usullerine gOre ve verilen p-anti ve imtiyaziara tabi 
olarak geri alınabilir. 

3-Bu maddenin 1 ve 2 paragrafiarı hOkamlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf 
arasmda uygulanması, bu Taraflar arasında yapılacak iki veya çok taraflı anlaşmalara 
baAhdır. Bu anlaşmalarda iadenin kanuni usulleri de &lg6r01ebilir. 

Madde70 
1-Bir kimse, Aıcit Taraflardan birini mevzuatına &öre, diger bir Akit Taraf 

nlkesinde sebep olunan veya meydana gelen bir kaza nedeniyle yardım g6nnekte ise, 
yardımlan saAJamakta olan kurumun, zararı tazmin etmelde yOktlmlQ OçOncO kişilere 
karşı ~lan hak talepleri aşatıda belirtilciili şekilde dOzealenir: 

a-Anılan kurumun, hakkında uygulanan mevzuata göle, DçOnct1 kişilere karşı hak 
iddiasında bulunabilecek olan sigortaimm veya hak silnDinin yerine geçmesi halinde, 
bu durum dipr bOtOn Akit Taraflarca tanınır. 
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b-Anılan kurumun üçüncü kişilere karşı dogrudan dogruya hak iddiasında 
bulunabilmesi halinde de bu hakkı diAer bütün Akit Taraflarca tanınır. 

2-Yukandaki paragraf hükümlerinin iki veya daha fazla Akit Taraf arasmda 
uygulanması, bu Taraflar arasmda iki veya çok taraflı anlaşmalar yapılmasma 

baglıdır. 

3-Yetkili Devlet ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesinde işe gidiş gelişte bir 
işkazasmm meydana gelmiş olması halinde, işverenlerin veya temsilcilerinin 
sorumluluAunun ne olacagmı gösteren kurallar ilgili Akit Taraflar arasmda yapılacak 
anlaşmalarda tespit edilir. 

Madde71 
1 -.Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha 

fazla Akit Taraf arasmda çıkacak anlaşmazlıklar, ilk önce anlaşmazlıAa Taraf olanlar 
arasmda müzakere yolu ile çözUmlenir. 

2-Anlaşmazlıga Taraf olanlardan biri bütün Akit Tarafları ilgilendirecek 
nitelikte bir sorunun sözkonusu olduju kanısına varırsa anlaşmazlıga Taraf olanlar 
birllikte, bu mümkün olmadıgı takdirde, Taraflardan biri sorunu Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesine arz eder ve Bakanlar Komitesi de altı ay içinde bu sorun 
hakkındaki görüşünü bildirir. 

3-Duruma göre, bu maddenin 1 paragrafında belirtilen müzakereterin 
başlaması i~in vaki talep tarihinden itibaren altı ay içinde veya Bakanlar Komitesinin 
görüşünün Akit Taratlara bildirildili tarihten itibaren üç ay içinde anlaşmazlıgm 
çözümlenmesinin mümkün olmad*ı anlaşılırsa, anlaşmazlıgın çözümlenmesi, 
anlaşmazlıga taraf olanlardan birinin talebi üzerine, hakerne havale edilir. Talepte 
bulunan Taraf hakerne havale etmeyi tasarladıgı hususun konusunu ve talebinin 
gerekçesini Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin araçılıgı ile diger Tarafa bildirir. 

4-Anlaşmazlıga Taraf olanlar aksine bir anlaşmaya varmamışlarsa, hakem, 
İnsan Haklan Avrupa Mahkemesi Başkanı tarafından tayin edilir. Hakem 
anlaşmazhga Taraf olanların vatandaşı olamıyacagı gibi, kanuni ikametgAhı da bu 
Tarafların ülkesinde bulunamaz ve bunlar tarafından istihdam edilmiş veya başka bir 
sıfatla bu olaya ilgilendirilmiş bir kimse olamaz. 

5-Yukandaki paragrafta belirtilen halde, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
Başkanı bu tayini yapmaktan çekinirse veya anlaşmazlıga Taraf olanlardan birinin 
vatandaşı ise, hakem, tayini yapmaktan çekinmiyen veya anlaşmazlıAa Taraf 
olanlardan birinin vatandaşı olmayan Mahkemenin tkinci Başkanı veya en kıdemli 
Üyesi tarafından tayin edilir. 

6--Anlaşmazlıgıtı çözümlenmesi için Taraflar arasında özel bir uzlaşmaya veya 
yeter derecede kesin bir anlaşmaya varılamazsa, hakem, Devletler Hukukunun genel 
prensiplerini de gözönünde buhmdurarak, bu Sözleşme hükümlerine göre karar verir. 

7-Hakemin kararı baglayıcıdır ve kesindir. 

Madde7l 
I-İlgili Akit Taraflardan her birinin mevzuatının özel uygulama şekilleri VII 

numaralı Ek'te belirtilir. 
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2-İlgili Akit Taraflardan her biri, 81 maddenin I paragrafı gere~ince, VII 
numaralı Ek'te yapılacak bütün de~işiklikler hakkında bilgi verir. Bu bilgi, degişiklik 
eger yeni bir mevzuatın kabulü sonucu yapılmışsa, mevzuatın yaymlandıgı tarihten 
itibaren Uç ay içinde, mevzuatın bu Sözleşmenin onaylanması tarihinden önce 
yayınlanmış olması balinde ise onay tarihinde verilir. 

Madde73 
1-1 maddenin (b) bendinde, 3 maddenin ı paragrafmda, 6 maddenin 3 

paragrafından, 8 maddenin 4 paragrafmda, 9 maddenin 2 paragrafında, J ı maddenin 
3 paragrafında ve 72 maddenin I paragrafında belirtilen Ek'ler ve bu Ek'lerde 
sonradan 
yapılacak degişiklikler bu Sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır. 

2-8 ı maddenin 2 paragrafının (d) bendi geregince yapılan ihbar tarihinden 
itibaren Uç ay için Akit Taraflardan veya Sözleşmeyi imza eden Devletlerden hiç biri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderdigi bir bildirge ile itirazda bulunmadıgı 
takdirde, yukarıdaki paragrafta belirtilen Ek'lerde yapılan bütün de~işiklikler kabul 
edilmiş sayılır. 

3-Genel Sekretere böyle bir itirazda bulunulması halinde, sorun Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından tespit edilen usule göre çözUmlenir. 

BÖLiJMV 
Geçici ve Son Hüldımler 

Madde74 
ı -Bu Sözleşme, yürürlü~e girdigi tarihten önceki devre için ilgili Akit Taraf 

veya Aldt Taraflar lehine hiçbir hak do~urmaz. 
2-Bu Sözleşmenin yürürlü~e girdigi tarihten önce Akit Taraflardan birinin 

mevzuatına göre geçen bütün sigortaldık süreleriyle, gereken hallerde, çalışma, 

mesleki faaliyet veya ikaınet süreleri bu Sözleşmeden dogan haklarm tespitinde 
nazara alınır. 

3-Bu maddenin 1 paragrafı hükmü saklı kalmak şartiyle, bir sigorta olayı bu 
Sözleşme yUrürlüge girdigi tarihten önce meydana gelmiş olsa dahi, bu Sözleşmeye 
göre, bu olay nedeniyle bir hak do~abilir. 

4-İlgili kimsenin milliyeti, veya yardımları yapmakla yükümlü kurumun 
bulundugu ülkeden başka bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması nedenile 
yapılınıyan veya durdurulan yardım, daha önce tasfiye edilmiş olan haklar toptan 
ödeme yapılmasına yol açmış olmadıkça, bu kimsenin talebi üzerine, bu Sözleşmenin 
yüı1lrlüge-girdigi tarihten itibaren saglanır veya durdurulan yardımın yeniden 
ödenmesine başlanır. 

5-Bu Sözleşmenin yürürlü~e girdigi tarihten önce kendilerine aylık veya gelir 
baglanmış olan ilgili kimselerin hakları istekleri Uzerine bu Sözleşme hükümleri de 
nazara alınarak, yeniden gözden geçirilir. Bu haklar resen de gözden geçirilebilir. 
Böyle bir gözden geçirme hiç bir suretle ilgili kimseye daha önce tanınmış olan 
haklarm azaltılmasına yol açmaz. 

6-Bu maddenin 4 veya 5 paragrafında sözkonusu olan talep, bu Sözleşmenin 
yürürlUge girdigi tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmışsa, Sözleşme hükümlerine 
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göre dolan hakların mevzuatana yer alan hakkm zaman aşımı ile dOşecepıe ilişkin 
hOkOmler ilgili kimselere karşı dermeyan edilemez. 

7-Bu maddenin 4 veya S paragrafında sözkonusu edilen talep, bu ~zleşmenin 
yUrQriOAe girdili tarihten başlayan iki yıllık sOre geçtikten sonra yapılmışsa, zaman 
aşıını nedeniyle veya başka nedenle dOşmemiş olan hakların, ilgili Akit Taraf 
mevmatında daha elverişli htıldlmler yoksa, talep tarihinden itibaren ödenmesine 
başlanır. 

Madde75 
I-Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık bulundurulur. 

Sözleşme onaylanır veya kabul edilir. Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa 
Konseyi 
Genel Sekreterine tevdi edilir. 

2-Bu Sözleşme, OçOndl onaylama veya kabul belgesinin tevdi edildili ayı 
izleyen Oçonco aym birinci gOnO yGrOriOp girer. 

3-Bu Sözleşmeyi soııraıd4n onayiayan veya kabul eden mnmzi Devlet için bu 
Sözleşme, bu Devletlerin onaylama veya kabul belgesini tevdi ettili tarihten Oç ya 
sonra yOrtıriOle girer. 

Madde76 
Bu Sözleşmenin ytlrOriOAe girdili tarihten başlamak Ozere, İhtiyarlık, MaiQiiyet 

ve Ölüm halleri dışmda kalan Sosyal GUvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve 
buna ek Protokol ile İhtiyarlık, MalOiiyet ve ÖIOm hallerine moteallik Sosyal 
GUvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol htlkUmleri .Akit 
Taraflar arasmdaki ilişkilerde uygulanmaz. 

Madde77 
1 -Bu Sözleşmenin yOrOrltlle girdili tarihten sonra Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Konsey Qyesi olmayan her hangi bir Devleti bu Sözleşmeye katılmıya 
davet edebilir. Ancak bunun için Sözleşmeyi onayiayan veya kabul eden Konsey 
tıyesi Devletlerin bu davet kararını oybirliAiyle almış olmaları şarttır. 

2-Katılma, katıhna belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiiyle 
gerçekleşir ve tevdi edildili tarihten Oç ay sonra yQrUriUte girer. 

Madde78 
1 -Bu Sözleşme süresiz yOrOriOkte kalır. 
2--~Akit Taraflardan her lıangi biri, bu Sözleşmeyi, kendisi için yOrtıriUte girdili 

tarihten beş yıl sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildiri göndermek 
suretiyle, feshedebilir. 

3-Fesih~ bu bildirinin Genel Sekreter tarafından alındılı tarihten altı ay sonra 
hüküm ifade eder. 

Madde79 
1 -Sözleşmenin feshedihniş olması halinde, bu Sözleşme htlkOmlerine göre 

kazanılmış olan bUton haklar muhafaza edilir. 
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2-Sözleşmenin fesbinden önce geçen sUrelerle ilgili olarak kazanılma yolunda 
olan haklar Sözleşmenin feshi nedeniyle düşmez; bu hakların sonradan ne suretle 
muhafaza edileeeli anlaşma yolu ile, böyle bir anlaşma bulunmaması halinde, ilgili 
kurumun uyguladıAı mevzuata göre tespit edilir. 

Madde SO 
ı -Bu Sözleşmenin uygulanması Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına 

açık bulundurulan Ek Anlaşma hükümlerine göre, düzenlenir. 
2-Akit Taraflar, veya bu Tarafların Anayasa htıkUmleri cevaz verdigi takdirde 

bunların yetkili makamları, bu Sözleşmenin ugulanması için gerekli diger bUtUn 
tedbirleri alırlar. 

3-0naylama veya kabul belgesinin tevdii tarihinden sonra olmak üzere, 
Sözleşmeyi onayiayan veya kabul eden mUmzi Devletlerden herhangi bir aynı 
zamanda Ek Anlaşmayı da, ya onaylamale veya kabul etmek veyahut onaylama veya 
kabul bakımından bir ilitirazi kayıtta bulunmadan, imzalamak zorundadır. 

4-Bu Sözleşmeye katılan her hangi bir Devlet aynı zamanda Ek Anlaşmaya da 
katılmak zorundadır. 

5-Bu Sözleşmeyi fesheden her hangi bir Akit Taraf aynı zamanda Ek 
Anlaşmayı da feshetmek zorundadır. 

MaddeSI 
ı-ı maddenin (b) ve (w) bentlerinde, 3 maddenin 2 paragrafında, 6 maddenin 

5 paragrafmda, 7 maddenin 2 paragrafında, 3 maddenin 5 paragrafinda, 9 maddenin 
3 ve 4 paragraflannda ı 1 maddenin 4 paragrafında ve 72 maddenin 2 paragrafında 
sözkonusu edilen bildiriler veya bildirgeler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
gönderilir. 

2-A vrupa Konseyi Genel Sekreteri Akit Taraflara, MUmzi Devletlere ve 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdUrlügüne, bir ay içinde, 

a-İmza işlemi ile birlikte onaylama, kabul veya katılına belgelerinin tevdii; 
b-75 madde ile 77 madde hükümlerine göre bu Sözleşmenin yürUrlüge girdigi 

tarihi; 
c-78 maddenin 2 paragrafı hükmüne göre sözleşmenin feshine ilişkin bildiri ile 

fesbin yürürlüge girdili tarih; 
d-Bu maddenin ı paragrafı hükümlerine göre alman her hangi bir bildiri veya 

bildirge~ 
hakkında bilgi verir. 
Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan aşa4ıda imzaları bulunan kimseler, 

yukarıdaki hususlan tasdik zımmında, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Bu Sözleşme, 14 Aralık 1972 tarihinde Paris'de Fransızca ve İngilizce olarak ve 

her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha olarak düzenlenmiş olup 
bu nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklan ır ve Genel Sekreter bunun tasdikli birer 
ömegini Sözleşmeyi imza eden Devletlerle sonradan katılan Devletlere gönderir. 
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EKI 
(1. maddenin (b) bendin) 

Akit Tarafların Ol/ce/erinin ve Vatandaşlarının Tanımlanması 
Avusturya: ...... .. 
Belçika: ...... .. 
Kıbns: ...... .. 
Danimarka: ...... .. 
Avusturya: ...... .. 
Fransa: ...... .. 
Federal Almaya Cumhuriyeti : 
Ülke : Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunun yUrOrlOkte 

bulunduAtı ülke, 
Vatandaşlar : Federal Almanya Cumhuriyeti için Temel Kanunda tanımlanan 

Almanlar. 

İzlanda: ...... . 
İrlanda: ...... . 
İtalya: ...... . 
Lüksemburg: ....... 
Malta ....... . 
Hollanda: ...... . 
Norveç: ...... . 
İsveç: ...... . 
İsviçre: ...... . 

TOrkiye: 
Ülke : Türkiye Ülkesi 
Vatandaşlar: TOrk VataadaşhAmı haiz kimseler. 

Birleşik Krallık: ........ 

EKli 
(3. maddenin 1. paragrafı) 

Halelarında bu SiJtzleşmenin uygulandığı mevzuat ve rejimler 
Bu Ek'in, belirli kanunların bir listesini ihtiva etmiş olması halinde, bu 

kanunları bir araya getiren, deAiştiren, tamamlayan ve yürOrlüAe koyan bütün kanuni 
mevzuatı da kapsarnma aldıAt-kabul edilir. 
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Avusturya : ..... . 
Belçika: ...... . 
Kıbns: .... .. 
Danimarka : ...... 
Fransa: ....... 



Federal Almanya Cumhuriyeti : 
a-Hastalık sigortası (Hastalık, analık ve ölüm); 
b-Çalışan analarm korunması, gebelik sırasında ve çocuk doaduktan sonra 

hastalık sigortası kurumları tarafından saAlanan saalık yardımları ve para yardımları 
ile ilgili oldugu derecede; 

c-İşçilerin ve zanaatçılarm emeklilik sigortası; 
d-MUstahdemlerin emeklilik sigortası; 
e-Madencilerin emeklilik sigortası, Saar'da demir ve çelik sanayiinde 

çalışanlarm emeklilik sigortası ve yaşlı çiftçilerin emeklilik sigortası; 
e-Kaza Sigortası; 
g-İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımları; 
h-Aile ödenekleri; 

ile ilgili mevzuat. 

Izianda: ...... . 
İrlanda: ...... . 
İtalya: ...... . 
Lüksenburg : ....... 
Malta: .... .. 
Norveç: ...... . 
İsveç: .... .. 
ısviçre: .... .. 

Türkiye: 
a-İşçilerin sosyal sigortası (Hastalık, analık malQliUk, yaşlılık ölOm, 

işkazalariyle meslek hastalıkları); 
b-Kendi hesabına çalışanlarm ve serbest meslek erbabının sigortası (malQllük, 

yaşlılık ve ölüm); 

Birleşik Krallık : ...... 

EKili 
(6. maddenin 3. paragrafı) 

5. Maddenin Hükümlerine bakılmaksızın yürürlükte bulunan hükümler 

I. ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER 
I-Ren Nahri gemicilerinin sosyal güvenligine ilişkin 27 Temmuz ı 950 tarihli 

Anlaşma ile digişik ı 3 ubat ı 96 ı tarihli Anlaşmanın yürürlükte bulunan hükümleri. 
2-Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç arasında ı 5 EylUl ı 955 

tarihinde imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinin sonradan deAiştirilen 
hükümleriyle bu sözleşmeye ekli Protokol ve bu Sözleşmeye ek Anlaşma hükümleri. 

3-Milletlerarası nakliyat işçilerinin sosyal güvenligine ilişkin 9 Temmuz ı 956 
tarihli Avrupa Sözleşmesinin hükümleri. (bknz sıra 108) 
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II. İKİ TARAFLI SÖZLEŞMELER 
ı -İşsizlik sigortasına ilişkin ek anlaşmalar veya özel sözleşmeler h tıktımlerinin 

genel sözleşmelere atıfta bulunduAtı ölçüde bu atıflar bu sözleşmenin muadil 
hüktımlerine yapılan atıfların yerine geçer, meterki genel sözleşmenin anılan 
htıldlmleri bu Ele'te zilerediimiş olsun. 

2-Bu Ele'te bazı hUktlmleri sözkonusu edilen bir sosyal güvenlik sözleşmesinde 
belirtilen yonını veya fesih kayıtları, anılan hükümler bakımından yOrQrlükte kalır. 

3-Kare parantez içinde yer alan sosyal gUvenlik sözleşmeleri, bu Sözleşmenin 
imzaya açıldılı tarihte yUrQrlükte deAildiler. 

Avusturya- Federal Almanya Cumhuriyeti: ....... . 
Avusturya - Fransa : ...... .. 
Avusturya - Loksenburg : ...... .. 
Avusturya - İsviçre : ...... . 
Avusturya - TOrkiye : 
ı 2 Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
A wsturya - Birleşik Krallık: ....... .. 
Belçika - İsviçre : ....... . 
Belçika - TOrkiye : 
4 Temmuz I 966 tarihli Genel sosyal güvenlik sözleşmesi 
Belçika- Birleşik Krallık: ...... .. 
Kıbrıs - Birleşik Krallık : ....... . 
Danimarka - Fransa : ...... .. 
Danimarka- Federel Almanya Cumhuriyeti : ...... 
Danimarka - İsviçre : ..... .. 
Danimarka - Birleşik Krallık : ....... 
Fransa- Norveç : ...... . 
Fransa - İşviçre : ..... .. 
Fraasa - TOrkiye : 
[20 Ocak 1972 tarihli sosyal güvenlik anlaşması] 
Fransa- Birleşik Krallık: ..... . 
Federal Almanya Cumhuriyeti- Norveç: ...... . 
Federal Almanya Cumhuriyeti- İsviçre : ..... . 
Federal Almanya Cumhuriyeti - TOrkiye : 
30 Nisan 1964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesi. 
30 Nisan ı 964 tarihli sosyal güvenlik sözleşmesinin deAiştirilmesine dair 28 

Mayıs ı 969 tarihli ek sözleşme. 
Federal Almanya Cumhuriyeti- Biriişik Krallık: ....... 
İrlanda - Birleşik Krallık : ....... 
İtalya - İsviçre : ....... 
İtalya- Birleşik Krallık: ...... . 
Lüksemburg - İsviçre : ..... .. 
Lüksemburg- Birleşik Krallık: ....... 
Malta - Birleşik Krallık . .. ..... 
Hollanda İsviçre : ........ 



Hollanda - Ttlddye : 
5 Nisan 1966 tırilli sosyal güvenlik sözleşmesinin ın BöiDmü. 
Hollanda • Birleşik Krallık : ....... . 
Norveç - Birleşik Krallık : ....... . 
İsveç : İsviçre : ...... . 
İsveç - Birleşik Krallık : ....... . 
İsviçre - Tlrld.ye : 
ı Mayıs ı 969 tarihli sosyal güvenlik sOzleşmesi 
Tlrkiye - Birleşik KraHak : 
9 Eylal ı 959 tarihli sosyal sigorta sözleşmesi 

EKIV 
(8. maddenin 4. Paragrafı) 

8. madtknin ı. V eya 3. Paragrafının uygıdandıfı Yardımlar 
Danimarka : ...... . 
Federal Almanya Cumhwiyeti 
9 maddenin 2 paragrafının (a) bendi: 
İşsizlik: 
_İşsizlik yardımı rejimine göre sallanan yardunlar. 
İzlanda: ...... . 
Norveç: ...... . 
İsveç: ...... . 

EKV 
(9. maddenin ı. Ve 3. paragraftarı) 

Uygulanması brıtiln Akit Tarafların Vatandaşlarına teş•il edilen hillcümler 
I. 9 maddenin 2. Paragrafı 

Avusturya- Llksenburg : ...... . 
Avusturya - Terkiye : 
ı 2 Ekim ı 966 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
Kıbns - Birleşik Krallık : ...... . 
Federal AbBaaya TOrkiye : 
30 Nisan ı 964 tarihli Sosyal Govenlik SOzleşmesinin 4 maddesinin ı paragrafı 

ile 8 maddesi dışmda kalan hOldlmler. 
Federal Alınanya Cumhuriyeti- Birleşik Krallık: 
20 Nisan ı960 tarihli Sosyal GUvenlik Sözleşmesinin 3 maddesinin I paragrafı 

ile 7 maddesinin 2, 3 ve 4 paragraf1an dışmda kalan hOkOmlor. 
Sallık yardımiarına ilişkin 20 Nisan ı 960 tarihli protokPI 
20 Nisan ı 960 tarihli İşsizlik Sigortası SOzleşmesinin 3 maddesiyle 5 

maddesinin 2, 3 ve 4paragraflan dışında kalan hOkOmler. 
İrlanda - Birleşik Krallık : ...... . 
Malta - Birleşik Krallık : ...... . 
Hollaada - T8rldye : 
5 Nisan ı 966 tarihli Sosyal GUvenlik Sözleşmesi. 
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Sa~lık yardımların ilişkin ı ı A~sutos ı 954 tarihli protokol 
II. 9 maddenin 3 paragrafı 
Yok. 

EKVI 
(ll. maddenin 3. paragrafı) 

ll. maddenin 1. Veya 2. Paragrafı hükümlerinin uygulandığıyardımlar 
Avusturya : ...... . 
Belçika: ...... . 
Danimarka : ...... . 
Fransa: ...... . 
İzlanda: ...... . 
İrlanda: ...... . 
Lüksenburg : ....... 
Norveç: ...... . 
İsveç: .... .. 
İsviçre: .... .. 

EK VII 
1. A VUSTURY ANlN MEVZUATININ UYGULANMASI 

II. DANİMARKA MEVZUATANIN UYGULANMASI 

III. FRANSIZ MEVZUATANIN UYGULANMASI 

IV. FEDERALALMANYA CUMHURİYETİ MEVZUATANIN UYGULANMASI 

ı -a- ı Ocak ı 9 ı 9 tarihinden önce Alsave-Loraine bölgesinde iş kazasma 
ugramış veya meslek hastahAma tutulmuş olan bir işçiye yapılması gereken 
yardımlar Milletler Cemiyeti Konseyinin 2 ı Haziran ı 92 ı tarihli kararına göre 
Fransız kurumları tarafından saglanmamışsa ve işkazasına ugrayan veya meslek 
hastalıgına tutulan bu işçi veya hak sahibi kimseleri Akit Taraflardan birinin 
Ulkesinde ikamet ediyorlarsa, anılan işçiye veya hak sahibi kimselerine bu ülkede 
ikamet ettikleri sürece Alman Kurumları tarafından Alman İşkazası mevzuatına göre 
henüz yapılmamış bulunan yardımlar ölçüsünde bu sözleşme hükümlerine göre 
yardım s&glanır. 

b-Bu Sözleşmenin ı ı maddesi hükümleri, Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesi 
dışında meydana gelen işkazalariyle meslek hastalıkları nedeniyle veya Almanya 
dışında geçen sürelere göre, sigortaltiara veya hük sahibi kimselerine Federal 
Almanya Cumhuriyeti ülkesi dışında ikAmet ettikleri sürece yardım yapılamıyacagına 
veya bazı şartlar altında yapılacagına ilişkin Alman mevzuatı hükümlerini etkilemez. 

2-a Alman mevzuatına göre ölü devre veya ek süre olarak kabul edilen 
sürelerin ölü devre veya ek süre olarak sayılıp sayılmıyacagı hususunun tesbitinde, 
diger bir Akit Tarafın mevzuatına göre mecburi olarak ödenen primlerle diger bir 
Aikt Tarafın emeklilik ·sigortasına göre mecburi sigortaldık hali, Alman mevzuatına 
göre 
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mecburi olarak ödenmiş primierin ve Alman emeklilik sigortasına göre mecburi 
sigartahlık halinin muadili olarak kabul edilir. Sigortaya giriş tarihi ile sigorta 
olayının meydana geldigi tarih arasmda mecburi sigartah olarak geçer takvim ayları 
sayısının hesaplanmasında, diger bir Akit Taraf mevzuatına göre geçen ve muadil 
süre olarak kabul edilen süreler nazara alınmadıgı gibi, ilgili kimsenin aylık aldıgı 
süreler de nazara alınmaz. 

b-Yukarıdaki bent hükmü sabit ölü devreler hakkında uygulanmaz. 
c-Madencilerin emeklilik sigortası hakkındaki Alman mevzuatına göre, ek 

sürenin nazara alınması, Alman mevzuatına göre son olarak ödenen primin 
madencilerin emeklilik sigortasına ödenmiş olması şartına baglıdır. 

d-Alman tazminat sürelerinin nazara alınıp alınınıyacagı hususunda yalnız 
Alman mevzuatı uygulanır. 

3-a Alman mevzuatına göre ödenmesi gereken bir mesleki malüllük geliri 
veya genel mülüllük aylıgı veyahut yaşlılık aylıgı ile diger bir Akit Taraf mevzuatına 
göre ödenınesi gereken bir malüllük geliri aynı zamana rasladı~ı takdirde, nazara 
alınması gereken yıllık ücret, bir iş kazası geçiren benzer durumdaki bir işçinin kaza 
geçirdi~i sırada Alman mevzuatına göre nazara alınması gereken ücretidir; bu amaçla 
Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde ilgili kimsenin ikamet ettigi yerde 
yürürlükte bulunan mevzuat, ilgili kimse bu ülke dışında ikamet ediyorsa, yetkili 
Alman emekli işleri kurumunun bulundugu yerde yürürlükte bulunan mevzuat 
uygulanır. Ilgili işçinin ücreti Alman mevztıatı hükümlerine göre tespit veya yeniden 
hesap edilir. 

b-Ek yardımlar ile çocuklar için yapılan ek ödemeler ve ek sigorta zamlan 
dışında bir iş kazası sonucu baglanan gelirler toplamı ile bu Sözleşmenin , 29 
maddesinin 2 paragrafı hükmüne göre tespit edilen nazari yardım tutan, yukandaki 
bendin uygulanmasında nazara alınan azami miktar ile mukayese edilir. Bu miktar 
sözkonusu azami miktardan fazla ise aradaki fark indirim yapılacak normal miktarı 
teşkil eder. Bu miktar, 29 maddenin 4 paragrafı hükümlerine göre sigortaldık 

süresine orantılı olarak bölünür; Almanya'da geçen sigortaldık süresine tekabül eden 
kısım Alman hissesinden in dirilir. 

4-Madencilerin sigorta rejimine göre tanzil niteligindeki yardımların 
kesilmesi sözkonusu oldugunda diger bir Akit Taraf Ülkesindeki maden işletmeleri 
Alman maden işletmelerinin muadili sayılır. 

S-Alman emeklilik sigortası kurumları: 
a-Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin Ocak 1957 tarihinden önce 

yürürlükte bulunan mevzuat uygulandıgı; 
b-Bir ek sürenin nazara alınması gerektigi; veya 
c-Çocuklar için yapılan ek ödemenin nazara alınması gerektigi; zaman bu 

Sözleşmenin 29 maddesinin III Bölümünün 2 kısmı hükUmleıi demir ve çelik sanayii 
(Saar) emeklilik sigortası ile yaşlı tarım işçilerinin emeklilik sigortası hakkında 
uygulanmaz. 

V. LOKSENBURG MEVZUATININ UYGULANMASI 

VI HOLLANDA MEVZUATININ UYGULANMASI 
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VII. NORVEÇ MEVZUATININ UYGULANMASI 

VIII. ISVEÇ MEVZUATININ UYGULANMASI 

IX. İSVIÇREMEVZUATININ UYGULANMASI 

Avrupa Sosyal GOvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına hişkin 
EkAalaşma 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesini ve bu Ek Anlaşmayı imzalayan Avrupa 
Konseyi üyesi devletler, 

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 80 maddesinin ı paragrafı hükmü 
geretince, anılan Sözleşmeye ilişkin uygulamanın bir Ek Anlaşma ile düzentendili 
gözOnUnde bulundurularak, 

Aşalıdaki hususlarda Anlaşmaya vannışlardır. 

BÖLOMI 
Genel Hükiımler 

Madde ı 
Bu Ek Anlaşmanın uygulanmasında: 
a-SÖZLEŞME deyimi, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi anlarnma gelir; 
b-ANLAŞMA deyimi, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Ek Anlaşma 

anlamına gelir; 
c-KOMİTE deyimi, Avrupa Konseyi Sosya Güvenlik Eksperler Komitesi 

anlamına veya Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini Anlaşmanın 2 paragrafının 2 
maddesinde belirtilen işlevleri yerine getirmekle yükümlü kıldıjı diler herhangi bir 
Komite anlamına gelir; 

d-MEVSİMLİK İŞÇİ deyimi, ikamet ettili ülke dışında bir Akit Taraf ülkesine 
bu ülkedeki bir müessese veya bir işveren hesabına süresi 8 ayı geçmeyen mevsimlik 
bir işin. ifası için giden ve anılan ülkede işinin devam ettili sürece geçici olarak 
bulunan işçi anlamına geri; Mevsimlik İş deyiminde, mevsimlerin süresine bqlı 
olarak yürütülen ve her yıl kendilijinden tekrarlanan iş anlaşılır; işin mevsimlik 
oldutu, mevsimlik işçinin sözkonusu işi yapmak üzere gittili ülkedeki Akit Tarafın 
İş ve İşçi Bulma Kurumunca onaylanan bir İş Sözleşmesinin veya bu Kururnca 
onaylanan ve ilgili kimsenin o ülkede gevsimlik bir işte çalıştıtım gösteren bir 
belgenin ibraz edilmesiyle kanıtlanır. 

e-Sözleşmenin ı maddesinde geçen deyimler, anılan maddede tarnınlandıkları 
anlamlara gelirler. 

Maddel 
1-Tasdik belgeleri, Bildiriler, Bildirgeler ve Talep Formülerieri ile Sözleşme 

ve Anlaşmanın uygulanmasında gerekli diter belgelerin örnekleri Korniteec 
düzenlenir. İki veya daha fazla Akit Taraf anılan belgeler için başka 
örnekler kullanmak 
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hususunda anlaşırlarsa, durumu Korniteye bildirirler. 
2-Komite, Akit Taraflardan herhangi birinin yetkili makamlarının talebi 

Uzerine, Sözleşmenin uygulandıgı mevzuat htıkOmleri hakkında bilgiler toplayabilir. 
3-Komite, ilgili kimselere haklarını ve hak talebinde bulunabilmek için yerine 

getirmekle ytlktlmiU oldukları idari işlemleri bildirme amacına yönelik Rehberler 
hazırlayabilir. 

Madde3 
1-Aldt tarafların yetkili makamları, doArudan dolfuya kendi aralannda ve 

di~er Aldt Tarafların Kurumları ile haberleşme yapabilecek, İrtibat Kurumları 
gösterebilirler; şu kadar ki, bu Kurumlara, sözkonusu haberleşmeyi yapabilmeleri 
için, ilgili Aldt Tarafın yetkili makamınca yetki verilmiş olması gerekir. 

2-Bir Akit Tarafın herhangi bir Kurumu ve bir Akit Taraf ülkesinde ikamet 
eden veya geçici olarak bulunan herhangi bir kimse, başka bir Akit Tarafın 

Kurumuna doArudan doAruya veya lrtibat Kurumları aracıbgı ile başvurabilir. 

Madde"4 
ı-1 numaralı Ek'te her Akit Tarafın yetkili makamı veya makamları; 
2-2 numaralı Ek'te her Akit Tarafın, yetkili Kurumları; 
3-3 numaralı Ek'te, her Akit Tarafta, ikamet edilen ve geçici olarak bulunulan 

yerdeki Kurumlar; 
4--4 numaralı Ek'te, Anlaşmanın 3 maddesinin 1 paragrafı gere~ince Akit 

Taraflarm yetkili makamlarınca gösterilen lrtibat Kurumları; 
5-5 numaralı Ek'te, Anlaşmanın 6 maddesinin (b) bendinde ve 46 maddesinin 

2 paragrafında öngörülen hükümler; 
6-6 numaralı Ek'te, Anlaşmanın 48 maddesinin I paragrafında sözü edilen 

bankaların adları ve adresleri; 
7-7 numaralı Ek'te, Anlaşmanın 7 maddesinin 1 paragrafı, 12 maddesinin ı 

paragrafı, ı 4 maddesinin 2 ve 3 paragrafılan, 34 maddesi, 57 maddesinin ı 
paragrafı, 63 maddesinin I paragrafı, 72 maddesinin 2 paragrafı, 73 maddesinin 2 
paragrafı, 76 ve 77 maddeleri, 78 maddesinin 2 paragrafı, 83 maddesinin ı paragrafı, 
84 maddesi ve 87 maddesinin 2 paragrafı hOktlmleri geretince Akit Tarafların yetkili 
makamlarınca gösterilen Kurumlar; 

bildirilmiştir. 

Madde S 
tki veya daha fazla Akit Taraf, aralınnda anlaş@l'&k, kendilerini ilgilendiren 

hususlar için, Anlaşmada öngörülen usullerden farklı uygulama usulleri tespit 
edebilirler. 

Madde6 
Bu Anlaşma: 
a-Sözleşmenin yerine geçti~i Sosyal GUvenlik Sözleşmelerinin uygulanmasma 

ilişkin Anlaşmaların; 
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b-Sözleşmenin 6 maddesinin 3 paragrafında sözü edilen Sosyal Güvenlik 
Sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hükümlerin bu hükümler 5 
numaralı Ek'te bildirilmemiş olmak kaydiyle; 

yerine geçer. 
BÖLÜM II 

Sözleşmenin I. Bölümünün uygulanması 
(Genel Hükümler) 

Sözleşmenin ı O. Maddesinin Uygulanması 
Madde7 

ı -Sözleşmenin ı O maddesinin uygulanmasında, ilgili kimse, bir Ak it Taraf 
mevzuatına göre birden fazla sigorta rejiminde malflllük, yaşlılık veya ölüm 
(aylıklar) halinde sürekli İstege baglı sigortaya girmek için gerekli koşulları taşıyorsa 
ve son defa çalıştıgı işte bu rejimlerden birinde zorunlu sigortaya tabi olmamışsa, 
anılan madde hükümlerinden ancak, - diger Akit Taraf mevzuatına göre son defa 
emeklilik sigortasına tabi olarak yaptıgı işi ilk Akit Taraf mevzuatına göre yapmış 
olsaydı hangi rejim uygulanacak idiyse o rejimde- sürekli istege bagh sigortaya 
girmek için yararlanabilir. Sözkonusu işin ilk Akit Taraf mevzuatına göre zorunlu 
sigortaya tabi olmayı gerektirmemesi veya niteliginin belirlenemernesi halinde, o 
Tarafın yetkili makamı veya bu makamca gösterilen Kurum, istege bagh sigortanın 
sürekli olabildigirejimi belirler. 

2-İlgili kimse, sözleşmenin ı O maddesi hükümlerinden yararlanmak için, ilgili 
Akit Tarafın Kurumuna diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş 
sigortaldık sürelerine ve gerektiginde diger herhangi bir Akit Tarafın uyguladıgı 
primsiz sigorta mevzuatına göre ı 6 yaşından sonra geçmiş ikamet sürelerine ilişkin 
bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kimsenin veya anılan Kurumun talebi üzerine, 
ilgili kimsenin sözkonusu süreleri geçirdigi Kurum veya Kurumlarca verilir. 

Söıleşmenin ı 3. Maddesinin uygulanması 
Madde S 

Bir Akit Taraf mevzuatına göre yapılan bir yardımdan yararlanan bir kimsenin 
diger Akit Taraflardan biri veya birkaçının mevzuatına göre yapılan yardırnlara da 
hak kazanması halinde, aşagıdaki kurallar uygulanır. 

a-Sözleşmenin ı 3 maddesinin 2 paragrafının uygulanması bu yardım ların 

azaltılmasını, durdurulmasını veya kesilmesini gerektiriyorsa, sözkonusu yardımların 
hiç biri, yardımın yapıldıgı mevzuat gereğince azaltma, durdurma veya kesmeden 
etkilenen tutarın ilgili kimsenin hak kazandı~ı- azaltma, durdurma veya kesmeye 
konu olan- )ardım nıiktqrma böiUnı;ıc!)ı ılt dde olunan miktarın üstünde bir miktar 
için azaltı lamaz, clı;rdurulamaz veya kesilemez; 

b-Bununla birlikte, Sözleşmenin 29 maddesi hükümlerine göre bir Akit Tarafın 
Kurumunca ödenen malullük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımlan sözkonusu ise, 
bu Kurum -Sözleşmenin 29 maddesinin 2 ve 3 paragrafılarında sözü edilen nazari 
miktarın hesaplanmasında degH, yalnız anılan 29 maddenin 4 veya 5 paragrafında 
sözü edilen miktarın azaltılması, durdurulması veya kesilmesinde kendisince 
ödenmesi 
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gereken yardımların azaltılması, durdurulması veya kesilmesini gerektirecek 
nitelikteki yardımları, gelirleri veya ücretleri nazara alır; şu kadar ki, bu işlemin 
uygulanmasında, Sözleşmenin 29 maddesinin 4 paragrafı hükümleri geregince, bu 
yardımlar, gelirlerveya ücretlerle ilgili miktarlann yalnız geçmiş sürelerle orantılı 
olarak belirlenen kısmı hesaba katılır. 

c-Sözleşmenin I 3 maddeşin in 2 paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, ilgili 
yetkili Kurumlar, talep üzerine, birbirlerine hertürlü bilgileri verirler; 

d-Sözleşmenin ı 3 maddesinin 2 paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, nazara 
alınacak resmi kambiyo kuru, son ödeme işleminin yapıldıgı ayın birinci günü geçerli 
Jlan veya geregine göre aylık veya gelirin yeniden hesaplanması sırasında geçerli 
olan kurdur. 

Madde9 
Bir kimse veya bu kimsenin aile bireylerinden biri, iki veya daha fazla Akit 

Taraf mevzuatına göre Analık yardımlarından yararlanmak isterse, bu yardımlar, 
anılan Taraflardan yalnız do~mun meydana geldigi Tarafın mevzuatına veya, 
dogum anılan Taraflardan birinin ülkesinde meydana gelmemişse, yalnız o kimsenin 
son defa tabi oldugu mevzuata göre yapılır. 

Madde 1~ 
ı -ölümün bir Akit Taraf ülkesinde meydana gelmesi halinde, ölüm ödeneAine, 

diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre kazanılmış haklar hariç olmak üzere, 
yalnız ölümün meydana geldigi Akit Taraf mevzuatına göre hak kazandır. 

2-ölümün bir Akit Taraf ülkesinde meydana gelmesi, fakat ölüm ödenegine 
yalnız di~er iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre hak kazanılması yahut 
ölümün Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesi dışında meydana gelmesi, fakat 
ölüm ödenegine iki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre hak kazanılması 
halinde; ölüm ödeneAi, di~er herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre kaz&(lılmış 
haklar hariç ölmak üzere bu ödenege hak kazanan kimsenin yalnız son defa tabi 
oldu~u Akit Taraf mevzuatına göre ödenir. 

Madde ll 
İki veya daha fazla kimse, aynı aile bireyleri için aynı süre içinde iki veya daha 

fazla Akit Taraf mevzuatına göre aile ödeneklerine hak kazanırsa, ailenin geçimini 
sa~lamakla yükümlü asıl kimsenin mevzuatına tabi oldugu Akit Taraf tek yetkili 
devlet sayılır. Bununla birlikte, aile ödenekleri, bir iş veya mesleki faaliyetin icrası 
nedeniyle çocukların ikamet ettikleri veya yetiştirildikleri ülkedeki Aldt Taraf 
mevzuatına göre ödenirse, o Taraftek yetkili devlet sayılır. 
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BÖLOMDI 

SiJzlqmenin ll. BiJiibnünUn ll)lgVianması 
(Uygulanacak Mevzuata İlişkin HtıkO.mler) 

t;ozlqmenin 15. Maddesinin 1 ve 2 paragrafiarının uygulanması 
Madde ll 
I-Sözleşmenin ıs maddesinin ı paragrafının (ali) bendinde ve 2 paragrafının 

(a) bendinde belirtilen hallerde, mevzuatı uygulanmaya devam olunacak Akit Tarafın 
yetkili makamınca gösterilen Kurum, lşçiye, gerekli koşulların yerine getirilmiş 
olması 

halinde, kendisinin veya işverenin talebi Ozerine, kendisinin anılan Taraf mevzuatına 
tabi olmaya devam edecelini ve başka bir ülkeye geçici bir sQre için çalışmak Ozere 
gendirildilini bildiren bir belge verir. 

2--Sözleşmenin ıs maddesinin ı paragrafınm (alii) bendinde öngörOien 
muvafakat işverence talep olunur. İlgili işçinin muvafakatı yukandaki paragrafta 
belirtilen Akit Tarafm mevzuatı öagördOifl takdirde gereklidir. 

Madde 13 
Sözleşmenin 1 S maddesinin 1 paragrafının (b) veya ( c ) bendi gereAince, bir 

Akit Taraf mevzuatınm-işvereni o Taraf Dikesinde bulunmayan- bir işçiye 
uygulanması gerekiyorsa, bu mevzuat, özellikle yetkili Kurumun belirlenmesi 
amacıyla, sanki bu işçi anılan tılkede ikamet ettili yerde çalışıyonnuş gibi uygulanır. 

StJzlqmenin 17 maddesinin ll)lplQIUIW.Jı 
Madde 14 

1 -sözleşmenin ı 7 maddesinin I paragrafı htlkUmlerinin uygulanmasına, anılan 
maddenin 2 paragrafında öngOrOien seçme hakkının kullanıldıA• tarihe kadar devam 
olunur. 

2--Sözkonusu seçme hakkmı kullanan işçi, hangi mevzuatı seçtiAini, çalıştıAı 
ülkedeki Akit Tarafm yetkili Kunımuna, mevzuatın, seçtiAi Akit Tarafın yetkili 
makammda gösterilen Kuruma ve işverenine bildirir. Bu Kurum, gerektijinde, 
durumdan bu son Aldt Tarafın diler herhangi bir Kurumunu o Taraf yetkili 
makamınca göngörOien usuller dahilinde haberdar eder. 

3-lşçinin mevzuatını seçtili Akit Tarafın yetkili makammca gösterilen Kurum, 
işçiye, Sözkonusu Elçilik veya Konsolosluk hizmetlerinde ya da Elçilik veya 
Konsolosluk mensuplannın şahsi himıetlerinde çalıştılı sırada, anılan Taraf 
mevzuatına tabi olduAunu bildirir bir belge verir. 

4---lşçinin gönderen veya kabul eden iki Akit Taraf Ülkesinden birinin 
mevzuatını seçmesi halinde, mevzuatla ilgili hükümler, sanki işçi anılan Tarafın 
hükümet merkezinin bulundulu yerde çalışıyormuş gibi uygulanır. 
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BÖLÜM IV 

Sigortalı/ık ve lkamet Sürelerinin Birleştirilmesi 

Sözleşmenin ı o, ı9, 28,49 ve 5ı maddelerinin uygulanması 
Madde ıs 

ı -Sözleşmenin ı O ve ı 9 maddeleri 28 maddesinin 1 -4 paragrafları, 49 
maddesi ve 5 ı maddesinin ı -3 paragraflarında belirtilen hallerde, duruma göre 
Sözleşmenin 28 maddesinin 4 paragrafı veya 5 ı maddesinin 3 paragrafı hükümlerine 
dokunulrnaksızın, sigortaldık ve ikamet sUrelerinin birleştirilmesi aşagıdaki kurallara 
göre yapılır. 

a-Y ardım hakkının dogması devamı veya yeniden kazantimasi için Akit 
Taraflardan birinin mevzuatın göre geçmiş sigortaldık veya ikamet sürelerine, diger 
herhangi bir Akit Tarafın uyguladıgı primsiz sigorta mevzuatına göre t 6 yaşından 
sonra geçmiş ikamet süreleri bu sUreler aynı zamana rastlamamak kaydiyle ve ilk 
Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortaldık veya ikamet sUrelerinin 
tamamlanması için 
gerekli olan ölçüde, Hive olunur. Sözleşmenin 29 maddesi hükümleri geregince iki 
veya daha fazla Akit Tarafın Kurumlarınca ödenecek maUUIUk, yaşlılık veya ölüm 
(aylıklar) yardımları sözkonusu ise, ilgili Kurumların her biri, birleştirme işlemini, 
ilgili kimsenin tabi oldugu bUtUn Akit Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortaldık 
veya ikamet sürelerinin tamamını nazara alarak ayn ayn yapar. 

b-Bir Akit Taraf mevzuatına göre zorunlu sigortaya tabi olarak geçmiş bir 
sigortaldık süresinin diger bir Akit Taraf mevzuatına göre isıege baglı veya sUrekli 
isıege baglı sigortaya tabi olarak geçmiş bir sigortaldık süresi ile birleştirilmesinde, 
anılan sUrelerden- Sözleşmenin ı 6 maddesinin 2 paragrafnın ikinci ibaresi 
hükümlerine dokunulınaksızın- yalnız ilki nazara alınır; 

c-Bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş fiili bir sigartahlık sUresinin diger bir 
Akit Taraf mevzuatına göre fiili bir sigortaldık sUresine muadil bir süre ile 
birleştirilmesinde, anılan sürelerden yalnız ilkinazara alınır. 

d-İki veya daha fazla Akit Taraf mevzuatına göre fiili bir sigortaldık sUresine 
muadil herhangi bir süre, anılan Taraflardan yalnız ilgili kimsenin sözkonusu 
süreden önce son defa zorunlu olarak mevzuatına tabi oldugu Tarafın Kurmunca 
nazara alınır; ancak, ilgili kimse söz konusu süreden önce anılan Taraflardan birinin 
mevzuatına zorunlu olarak tabi olmamaşsa, sözkonusu süre, anılan Taraflardan ilgili 
kimsenin bu süreden sonra ilak defa zorunlu olarak mevzuatına tabi oldugu Tarafın 
Kurumuncanazara alınır; 

e-Bir Akit Taraf mevzuatına göre bazı sigortahhk sürelerinin geçtigi devre 
kesin olarak tesbit edilemiyorsa, bu sürelerin diger bir Akit Taraf mevzuatına göre 
geçmiş sürelerle aynı zamana rastlamadıgı kabul edilir ve bu sOreler gereken ölçüde 
nazara alınır; 

f-Bir Akit Taraf mevzuatına göre bazı sigortaldık süreleri, bu sürelerin nacak 
belirli bir devre içinde geçmiş olması koşulu ile nazara ahnıyorsa; bu mevzuatı 
uygulayan Kurum, diger bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sürelerin ancak aynı 
devre içinde geçmiş olması kaydiyle nazara ahr. 

1105 



2-Bir Akit Tarafın Sözleşmenin uygulanmadıgı bir rejimine göre, geçmiş ve 
fakat aynı Tarafın Sözleşmenin uygulandıgı bir rejimine göre nazara alınan 
sigartahlık süreleri, birleştinnede nazara alınacak sigortaldık süreleri olarak kl\bul 
edilir. 

3-Bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortaldık sürelerinin diAer bir Akit 
Taraf mevzuatında kullanılan birimlerden farklı birimlerle ifade olunması halinde, 
birleştinnede, birimlerin birbirine çevrilmesi aşagıdald kurallara göre yapılır.: 

a-İlgili kimse 6 günlük hafta rejimine tabi ise: 
i- ı gün 8 satte ve 8 saat ı güne~ 
ii-6 gün ı haftaya ve ı hafta 6 güne; 
iii-26 gün ı aya ve ı ay 26 güne; 
iv-3 ay vey ı 3 hafta veya 78 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem 3 ay 

veya 13 hafta veya 78 güne; 
v-Haftaların ayiara ve ayların haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere 

tahvil olunur; 
vi-Yukarıdaki kuralların uygulanmasında, bir takvim yılı içinde geçmiş 

sürelerin tamamı için, 3 ı2 veya 52 hafta veya 12 ay veya 4X3 aylık dönemin 
üstündeki süreler nazara alınmaz. 

b-İlgilik kimse 5 günlük hafta rejimine tabi ise; 
i- ı gün 9 saate ve 9 saat ı güne; 
ii-5 gün ı haftaya ve ı hafta 5 güne, 
iii-22 gün ı aya ve ı ay 22 güne; 
iv-3 ay veya ı3 hafta veya 66 gün 3 aylık bir döneme ve 3 aylık bir dönem 3 ay 

veya ı 3 hafta veya 66 güne; 
muadil sayılır. 
v-Haftalann ayiara ve ayların haftalara çevrilmesinde, haftalar ve aylar günlere 

tahvil olunur. 
vi-Yukarıdaki kuralların uygulanmasında, bir takvim yılı içinde geçmiş 

sürelerin tamamı için, 264 gün veya 52 hafta veya ı2 ay veya 4X3 aylık dönemin 
üstündeki süreler nazara alınmaz. 

4-Bu maddenin ı paragrafının (b) bendi geregince, malQilük, yaşlılık veya ölüm 
(aylıklar) konusunda, bir Akit Taraf mevzutına göre İstege baglı veya sürekli istege 
bagh bir sigortalılıkta geçmiş sigortaldık süreleri birleştirmede nazara alınmıyorsa, 
bu sürelere ait primler anılan mevzuat geregince artınlan yardırnlara hak kazanmada 
gözönüne alınacak primler olarak kabul edilir. J;ıu mevzuatta bir Ek Sigorta rejimi 
öngörülmüşse, sözkonusu primler bu rejim geregince yapılacak yardımların 
hesaplanmasında nazara alınır. 
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BÖLCMV 

SI:Jz/eşmenin lll. Bölümünün Uygulanması 
(Çeşitli Yardım Kategorilerine llişkin Özel Hükümler) 
Kısım I : Hastalık ve Analık 



Sözleşmenin ı 9 maddesinin Uygulanması 
Madde 16 

ı -İlgili kimse, Sözleşmenin ı 9 maddesi htlktlmlerinden yararlanmak için, 
yetkili Kuruma, evvelce son defa tabi oldugu Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş 
sigortaldık sürelerini gösterir bir belgeyi ibraz eder ve bu Kurum mevzuatının 
gerektirdigi bütün tamamlayıcı bilgileri verir; 

2-Yukandaki paragrafta sözü edilen belge, ilgili kimsenin talebi Uzerine, bu 
kimsenin evvelce son defa mevzuatına tabi oldugu Aldt Tarafnı Hastalık Sigortası 
konusunda yetkili olan Kuruniunca verilir. İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi 
halinde, yetkili Kurum belgeyi anılan Kurumdan ister. 

3-Yetkili Devlet mevzuatının gerektirdigi koşulların yerine getirilmesinde; 
evvel ce diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortaldık sürelerinin 
nazara alınması gerekiyorsa bu maddenin yukandaki paragraflan hükümleri kıyas 
yoluyla uygulanır. 

Sözleşmenin 20 maddesinin Uygulanması 
Madde 17 
I-İlgili kimse, Sözleşmenin 20 maddesine göre saglık yardımlarmdan 

yararlanmak için ikamet ettigi yerdeki Kuruma, kendisi ve aile bireyleri için anılan 
yardırnlara hak kazandıgını bildirir bir belgeyi ibraz ederek kendisini ve aile 
bireylerini kaydettirir. Bu belge, geretine göre işveren tarafından verilen bilgilerin 
tetkikinden sonra, yetkili Kururnca verilir. İlgili kimsenin veya aile bireylerinin bu 
belgeyi biraz etmemeleri halinde, ikarnet edilen yerdeki Kurum belgeyi yetkili 
Kurumdan ister. 

2-Yukandaki paragrafta belirtilen belge, iptal edildiline dair ikamet edilen 
yerdeki Kuruma bir bildiride bulunmadıkça geçerli olur. 

3-İlgili kimsenin mevsimlik işçi olması halinde, bu maddenin ı paragrafından 
belirtilen belge, iptal edildigine dair yetkili Kururnca ikamet edilen yerdeki Kuruma 
bir bildiride bulunulmadıkça mevsimlik iş için öngörülen süre boyunca geçerli olur. 

4-İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin ı paragrafı 
hükümleri geregince yaptıgı bütün kayıtları bildirir. 

5-Saglık yardımiarına ilişkin herhangi bir talep sırasında, talep sahibi, ikamet 
ettigi ülkedeki Aldi Taraf mevzuatına göre sajhk yardımlanndan yararlanmak için 
gerekli bütün kanıtlayıcı belgeleri ibraz eder. 

6-İlgili Kimsenin hastaneye yatmlması halinde, ikarnet edilen yerdeki Kurum, 
durum hakkında bilgi edinir edinmez, yetkili Kuruma, ilgili kimsenin hastaneye giriş 
tarihini, hastanede kalac&gı muhtemel süreyi ve hastaneden çıkış tarihini bildirir. 

7-İlgili kimse veya bu kimsenin aile bireyleri, ikarnet ettikleri yerdeki Kuruma, 
durumlarımda s&glık yardımlarmdan yararlanma haklarını etkileyecek şekilde 
meydana gelen her türlü degişikligi, özellikle ilgili kimsenin işini veya mesleki 
faaliyetini bıraktıjmı veya degiştirdigini, yahut ilgili kimsenin veya herhangi bir aile 
bireyinin ikarnetini veya geçici ikarnetini başka bir yere naklettigini bildirmekle 
yükümlüdürler. Yetkili Kurum, ikarnet edilen yerdeki Kuruma, aynı zamanda, ilgili 
kimsenin sigortalı olmaktan vazgeçtigini veya yardım hakkının sona erdigini bildirir. 
İkarnet edilen 
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yerdeki Kurum, yetkili Kurumdan, ilgili kimsenin sigortalılık durumunun veya 
yardım hakkının devam edip etmediline ilişkin bilgileri her zaman isteyebilir. 

Madde 18 
Sınır işçilerinin sözkonusu olması halinde, ilaç sargı bezi, gözlük ve küçük 

cihazlarla laboratuvar tahlil ve tetkikleri, ancak anılan kimselerin kayıtlı oldukları 
Akit Taraf Ülkesinde o taraf mevzuatına göre verilir veya yapılır. 

Madde 19 
1 -İlgili kimse, Sözleşmenin 20 maddesinin I paragrafının (b) bendi gerelince 

para yardımlarmdan yararlanmak için, ikamet ettigi yerdeki Kuruma, işgörmezlilin 
başlamasından itibaren 3 gün içinde, işten ayrıldıAını bildirir ve belgeyi veya ,yetkili 
Kurumun ya da ikamet edilen yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa, müdavi 
hekim tarafından verilen bir işgöremezlik belgesini biraz ederek başvurur. İlgili 
kimse, ayrıca, yararlanmak istedili yardımlarm niteligine göre, yetkili devlet 
mevzuatman gerektirdigi diAer bütün belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür. 

2-tkamet edilen ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini 
vermemeleri halinde, ilgili kimse, dolruca ikamet ettigi yerdeki Kuruma bu Kurum 
mevzuatmda öngörülen süre içinde başvurur. Bu Kurum derhal ilgili kimsenin 
işgöremezlik durumunun tesbiti ve yukarıdaki paragrafta belirtilen belgenin 
düzenlenmesi için gereken işlemleri yapar. 

3-İkamet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin yukandaki 
paragraflarmda belirtilen belgeleri, işgöremezlilin muhtemel süresini belirterek 
derhal gönderir. 

4-İkamet edilen yerdeki Kurum, imkAn olur olmaz, ilgili kimsenin tıbbi ve 
idari kontrolünü yaptırır ve kontrol sonuçlarını yetkili Kuruma hemen bildirir; şu 
kadar ki yetkili, Kurumun, masrafı kendisine ait olmak üzere, ilgili kimseyi diledigi 
bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. 

Bu son Kurum, ilgili kimseye, kontrol kurallarına uymaması nedeniyle yardım 
yapmamaya karar verirse, bu kararını anılan kimseye bildirir ve kararın bir ömegini 
ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir. 

5-İşgöremezlilin sona erdigi, ikamet edilen yerdeki Kururnca ilgili kimseye 
ve yetkili Kuruma terhal bildirilir. Yetkili Kurum, ilgili kimsenin yeniden işe 

başlamaya elverişli olduguna karar verirse, bu kararını derhal ilgili kimseye bildirir 
ve kararın bir örnelini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir. 

6--Aynı hallerde, işgöremezligin sona ermesiyle ilgili olarak, ikamet edilen 
yerdeki Kururnca ve yetkili Kururnca iki ayrı tarih tesbit edilirse, yetkili Kururnca 
tespit olunan tarih nazara alınır. 

7-İlgili kimse, yeniden işe başladıAında, durumu, yetkili Kururnca uygulanan 
mevzuatın gerektirmesi halinde, bu Kuruma bildirir. 

8-Yetkili Kurum para yardımlarını uluslararası posta havalesi ve diger her 
türlü uygun vasıta ile öder ve durum hakkında ikamet edilen ikamet edilen yerdeki 
Kuruma bilgi verir. Anılan yardımlar yetkili Kurum hesabına ikamet edilen yerdeki 
Kururnca ödeni-
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yorsa, yetkili Kurum ilgili kimseye uyguladıgı mevzuat hükümlerine göre haklarını 
ve anılan yardımları ödemekle yükümlü olan Kurumu bildirir; ayrıca ikamet edilen 
yerdeki Kuruma, sözkonusu yardımlarm miktarı, ödenecegi tarihler ve yetkili devlet 
mevzuatına göre yapılacagı azaını süre hakkında bilgi verir. 

Bu son Kururnca ödenecek yardım miktarlarının paraya çevrilmesinde, bu 
yardımların ödendili ayın birinci günü geçerli olan resmi kambiyo kuru uygulanır. 

Sözleşmenin 2 1 maddesinin Uygulanaması 
Madde lO 

ı -Sözleşmenin ı 5 maddesinin ı paragrafının (ali) bendinde ve 2 paragrafının 
(a) bendinde belirtilen işçi, kendisi veya kendisine refakat eden aile bireyleri için 
saglık yardımlarından yararlanmak üzere, geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma, 
Anlaşmanın ı 2 maddesinin ı paragrafında öngörülen belgeyi ibraz eder. İşçi, bu 
belgeyi ibraz ettiginde, saglık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getinniş 
sayılır. 

2-Sözleşmenin ı S maddesinin ı paragrafının (b-) bendinde belirtilen ve yetkili 
devlet dışmda bir Akit taraf ülkesinde çalışmakta olan işçi, kendisi veya kendisine 
refaket eden aile bireyleri için saghk yardımlarİndan yararlanmak üzere, önceki iki 
takvim ayı içinde, işveren veya vekili tarafından verilmiş olan bir belgeyi, en uygun 
bir sürede, geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma ibraz eder. Bu belgede, özellikle 
ilgili kimsenin anılan işveren hesabına çalışmaya başladıgı tarih ile yetkili Kurumun 
adı ve adresi belirtilir; bununla birlikte, yetkili devlet mevzuatına göre işverenin 
yetkili Kurumu bilmedigi farzolunuyorsa, anılan işçi bu Kurumun adını ve adresini 
geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma talebini yaptıgı sırada yazılı olarak bildirir. 
İşçi, bu belgeyi biraz ettiginde saglık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine 
getinniş sayılır. İşçi, tıbbi tedaviden önce geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma 
başvuramamışsa, anılan belgeyi ibraz etmesi Uzerine, yine de bu Kuruma kayıtlı 
sigortahymış gibi, tedaviden yararlanır. 

3--Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, bu maddenin ı veya 2 
paragrafında belirtilen işçinin veya duruma göre aile bireylerinin saghk 
yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getirip getinnediklerini tesbit etmek 
üzere, yetkili Kurumdan hemen bilgi ister. Anılan Kurum, yetkili Kurumun cevabını 
alıncaya kadar ve 30 günü geçmemek üzere sözkonusu yardımları yapmakla 
yükümlüdür. 

4--Yetkili Kurum, geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, bu Kurumun 
talebini almasından itibaren ı O gün içinde cevabını gönderir ve cevabın olumlu 
olması halinde, duruma göre, uyguladıgı mevzuat gereginee yardımların yapılacagı 
azami süreyi bildirir ve bunun Uzerine geçici olarak bulunulan yerdeki kurum 
sözkonusu yardımları yapmaya devam eder. 

5-İşçi geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma, bu maddenin ı ve 2 
paragraflarınad belirtilen belgeler yerine, Anlaşmanın 2 1 maddesinin 1 paragrafında 
belirtilen belgeyi ibraz edebilir. Bu takdirde, bu maddenin yukarıdaki paragrafları 
hükümleri uygulanmaz. 
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6-Anlaşmanm I 7 maddesinin 6 paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde 21 
I -İlgili kimse, Sözleşmenin 2 I maddesinin I paragrafının (ali) bendi gere~ince 

saglık yardımlarından yararlanmak için, Anlaşmanın 20 maddesinin I ve 2 
paragraflarmda belirtilen belgeleri ibraz ettigi gerekçesiyle sa~lık yardımlarmdan 
yararlanma koşullarını yerine getirmiş sayılacagını ileri sürmesi halleri hariç, geçici 
olarak bulundugu yerdeki Kuruma, anılan yardırnlara hak kazandıgını bildirir bir 
belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ikaınet ettigi Akit Taraf 
ülkesini terketmesinden önce yetkili Kururnca verilir ve belgede, geregince göre, 
özellikle yetkili devlet mezuatma göre yardımlarm yapılacagı azami süre belirtilir. 
İlgili kimsenin bu belgeyi biraz etmemesi halinde, geçici olarak bulunulan yerdeki 
Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister. 

2-Anlaşmanın I 7 maddesinin 6 paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde22 
I -İlgili kimse, Sözleşmenin 2 1 maddesinin I paragrafının (b/i) bendi geregince 

saglık yardımlarmdan yararlanmak için, ikamet ettigi yerdeki Kuruma, anılan 

yardımlardan yararlanma hakkının devam ettigini bildirir bir belgeyi biraz eder. Bu 
belge, ilgili kimsenin talebi Uzerine hareketinden önce, yetkili Kururnca verilir ve 
belgede, geregine göre, özellikle sa~hk yardımlarının yetkili devlet mevzuatına göre 
yapılmaya devam edilecegi azami süre belirtiril. Anılan belge, zorlayıcı nedenlerle 
önceden düzenlenememişse, ilgili kimsenin talebi üzerine, hareketinden sonra 
verilebilir. 

2-Anlaşmanın I 7 maddesinin 6 paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
3-Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri, Sözleşmenin 2 I maddesinin 

1 paragrafının (c/i) bendinde belirtilen hallerde kıyas yoluyla uyglllanır. 

Madde23 
Anlaşmanın 21 veya 22 maddesi hükümleri geregine göre, Sözleşmenin 2 1 

maddesinin 3 paragrafında belirtilen aile bireylerine saglık yardımları yapılmasında 
kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde 24 
I-İlgili kimse, Sözleşmenin 21 maddesinin I paragrafının (alii) bendi 

hükümleri geregince para yardımlarından yararlanmak için, geçici olarak bulundugu 
yerdeki Kuruma, işgöremezligin başladıgı tarihten itibaren 3 gün içinde, yetkili 
Kurumun veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa, 
müdavi bekirnce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur ve ayrıca 
geçici olarak bulundugu ülkedeki adresi ıle yetkili Kurumun adını ve adresini 
bildirir. 

2~eçici olarak bulunulan ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik 

belgelerini vermemeleri halinde, Anlaşmanın 1 9 maddesinin 2 paragrafı hükümleri 
kıyas yoluyla uygulanır. 
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3--Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin 
yukarıdaki paragraflarmda belirtilen belgeleri, özellikle işgöremezligin muhtemel 
süresini belirterek derhal gönderir. 

4-Sözleşmenin ı 5 maddesinin ı paragrafının (ali) bendinde ve 2 paragrafının 
(a) bendinde belirtilen işçilerden gayn kimseler sözkonusu ise ve bu kimselerin 
saglık durumlarının kendilerinin ikamet yerlerinin bulundugu Akit Taraf ülkesine 
dönmelerine engel olmadıgı tıbbi muayene sonucu tespit edilmişse, geçici olarak 
bulunulan yerdeki Kurum, durumu derhal anılan kimselere bildirir ve bildirinin bir 
öme~ini yetkili Kuruma gönderir. 

5-Aynca, Anlaşmanın ı 9 maddesinin 4-8 paragraflan hükümleri kıyas yoluyla 
uygulanır. 

Sözleşmenin 22 maddesinin 4 paragrafının Uygulanması 
Madde 25 

I-Ilgili kimse, Sözleşmenin 22 maddesinin 4 paragrafın hükümlerinden 
yararlanmak için, yetkili Kuruma, yetkili devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde 
ikamet eden aile bireyleri ile ilgili bir belgeyi ibraz eder. Bu belge anılan aile 
bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kururnca verilir. 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, verildigi tarihten itibaren 12 aylık bir 
süre için geçerli olup yenilenebilir. Belgenin yenilenmesi halinde geçerlilik süresi 
yenilendigi tarihten başlar. İlgili kimse anılan belge üzerinde yapılacak her türlü 
de~işikli~i derhal yetkili Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Böyle bir degişiklik, 
degişikligi haklı gösteren olayın meydana geldigi tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

3-Yetkili Kurum, ilgili kimseden, bu maddenin ı paragrfında belirtilen belge 
yerine, bu kimsenin yetkili devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile 
bireyleri ile ilgi yeni medeni hal belgeleri ibraz etmesini talep edebilir; ancak, bu 
talebin yerine getirilebilmesi için bu kabil belgelerin anılan Taraf Makamlarınca esas 
itibariyle düzenlenir olması gerekir. 

Sözleşmenin 23 maddesinin uygulanması 
Madde26 
Anlaşmanın I 7 maddesinin hükümleri, yetkili devlet dışında bir Akit Taraf 

ülkesinde ikamet eden işsiziere ve bunların aile bireylerinekıyas yoluyla uygulanır. 

Sözleşmenin 24 maddesinin uygulanması 
Madde27 
I-Aylık veya gelir sahibi bir kimse, ikamet ettigi Akit Taraf Ülkesinde 

Sözleşmenin 24 maddesinin 2 paragrafı geregince kendisi ve aile bireyleri için saglık 
yardımlarından yararlanmak üzere, ikamet ettigi yerdeki Kuruma, aylık veya 
gelirlerin ödendi~i mevzuat veya mevzuatlardan birine göre kendisi ve aile bireyleri 
içın saglık yardamlarına hak kazandıgını bildirir ve bir belgeyi ibraz ederek kendisini 
ve aile bireylerini kaydettirir. 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, aylık veya gelir sahibinin talebi 
üzerine, aylık veya geliri ödemekle yükümlü Kurum veya Kurumlardan biri 
tarafından 
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veya, gereline göre, ilgili kimsenin anılan yardımlardan yararlanma koşullarını 
yerine getionesinden sonra, satlık yardımiarına hak kazanılıp kazanılınadılı 
hususunda karar venneAe yetkili Kururnca verilir, Aylık veya gelir sahibinin bu 
belgeyi ibraz etmesi halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum belgeyi aylık veya geliri 
ödemekle yOktlmlQ Kurum veya Kurumlardan veya gereline göre anılan belgeyi 
venneAe yetkili başka bir Kurumdan ister. İkarnet edilen yerdeki Kurum, belgeyi 
alıncaya kadar, kendisince kabul edilebilir nitelikteki belgeleri gördükten sonra, 
sözkonusu kimsenin ve aile bireylerinin kaydını geçici olarak yapabilir. Bu kayıt, 
satlık yardımlarını sallamakla yUkQmlO Kuruma karşı, ancak bu Kurumun anılan 
belgeyi venniş olması halinde ileri stlı1llebilir. 

3-İkaınet edilen yerdeki Kurum, bu maddenin ı paragrafından belirtilen 
belgeyi veren Kuruma, anılan paragraf geretince yaptıJı bütün kayıtları bildirir. 

4--Sallık yardımianna ilişkin herhangi bir talep sırasında, ikamet edilen yerdeki 
Kurum, aylık veya gelir sahibi kimseden, aylık veya geliri devamlı olarak almaya 
hak kazandılını makbuz veya ödeDen son bakiye ile ilgili havalenin kalan parçası 
aracı ile kanıtlamasını isteyebilir. 

S-Aylık veya gelir sahibi kimse veya bu kimsenin aile bireyleri, ikamet ettikleri 
yerdeki Kuruma, durumlarında saAlık yardımlanndan yararlanma haklarını 
etkileycek şekilde meydana gelen her tarltı deJişik:liJi, özellikle aylık veya gelirin 
durduruldupnu veya kesildiiini veya ikaınetlerini başka bir yere naklettiklerini 
bildirmekle yUkQmlndürler. İlgili Kurumlar, kendilerine bildirilen her türlü 
deAişikiili aynı zamanda, aylık veya gelir sahibinin ikamet ettiAi yerdeki Kuruma 
bildirir ler. 

Madde ll 
I-Sözleşmenin 24 maddesinin 4 paragrafı gereAince, aylık veya gelir sahibi bir 

kimsenin aile bireyleri, ikaınet ettikleri Akit Taraf ülkesinde sallık yardımlarından 
yararlanmak için, ikamet ettikleri yerdeki Kurum, bu Kururnca uygulanan mevzuata 
göre aylık veya gelir sahibi bir kimsenin aile bireylerine bu kabil yardımlarm 
yapılması için esas itibariyle gerekli olan kanıtlayıcı belgeleri ve Anlaşmanın 27 
maddesinin ı paragrafında belirtilen belgeye benzer bir belgeyi ibraz ederek 
kayıtlarını yaptırırlar. Anılan Kurum, aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet ettiAi 
yerdeki Kuruma, bu paragraf gerelince yaptılı bütün kayıtları bildirir. 

2-Aylık veya gelir saltibi kimsenin aile bireyleri, sallık yardımlarından 
yararlanmak üzere talepte bulunduktari sırada, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, aylık 
veya gelir salıibi kimsenin kendisi ve aile bireyleri için anılan yardırnlara hak 
kazandıAını bildirir bir belgeyi ibraz ederler. Bu belge, aylık veya gelir sahibi 
kimsenin ikamet ettili yerdeki Kururnca verilir ve iptal edildiline dair aile 
bireylerinin ikamet ettikleri y.erdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça geçerli 
olur. 

3-Aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet ettiAi yerdeki Kurum, aile 
bireylerinin ikamet ettiAi yerdeki Kuruma, anılan kimsenin aylık veya gelirinin 
durduruldulun u veya kesildiimi ve ikametini başka bir yere naklettilin i bildirir, aile 
bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kurum aylık veya gelir sahibi kimsenin ikamet 
ettili yerdeki Kurumdan, bu kimsenin sözkonusu yardımlardan yararlanmaya hak 
kazanıp kazanmadılı hususunda her zaman bilgi isteyebilir. 
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4-Aile bireyleri, ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, durumlarmda saAlık 
yardımlanndan yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü 
degişikligi, özellikle ikametlerini başka bir yere naklettiklerini bildirmekle 
yükümlüdürler. 

Maddel9 
ı -Aylık veya gelir sahibi kimse, Sözleşmenin 24 maddesinin 6 paragrafı 

geregince saglık yardımlanndan yararlanmak için, geçici olarak bulundugu yerdeki 
Kuruma, sözkonusu yardımlardan yararlanmaya hak kazandıgını bildirir bir belgeyi 
ibraz eder. Bu belge, anılan kimsenin ikarnet ettigi yerdeki Kurumca, kendisinin 
ikamet ettigi Akit Taraf ülkesini terketmesinden önce ve~ilir ve belgede, geregine 
göre, özellikle yardımlarm anılan Taraf mevzuatına göre yapılacagı azami süre 
belirtilir. Sözkonusu kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, geçici olarak 
bulunulan yerdeki Kurum belgeyi ikarnet edilen yerdeki Kurumdan ister. 

2-Anlaşmanm ı 7 maddesinin 6 paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
Bu takdirde, aylık veya gelir sahibinin ikarnet ettigi yerdeki Kurum yetkili Kurum 
sayılır. 

3-Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri, Sözleşmenin 24 maddesinin 
6 paragrafında belirtilen aile bireylerine saglık yardımı yapılmasında kıyas yoluyla 
uygulanır. 

4-Bu maddenin yukarıdaki paragraflarında öngörülen işlemler ilgıli kimsenin 
yetkili devlet dışmda bir Akit Taraf ülkesinde geçici olarak bulunması sırasında 
yerine getirilmemişse, anlaşmanın 30 maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Sözleşmenin 2 I ve 24 maddelerinin Uygulanması 
Madde30 
Anlaşmanın 29 maddesinin ı, 2 ve 5 paragraflıranda ve 2 ı ve 22 maddelerinde 

öngörülen işlemler ilgili kimsenin yetkili devlet dışında bir Akit Taraf Ülkesinde 
geçici olarak bulunması sırasında yerine getirilememişse, yapılan saglık yardımı 
masrafları, ilgili kimsenin talebi Uzerine, yetkili Kurumca, geçici olarak bulunulan 
yerdeki Kurum mevzuatında öngörülen tarife üzerinden tesviye olunur. Geçici olarak 
bulunulan yerdeki Kurum, yetkili Kuruma, bu Kurumun talebi üzerine, sökonusu 
tarifeye ilişkin bilgileri verir. 

Sözleşmenin 25 Maddesinin 3 Paragrafının Uygulanması: 
Madde31 
Sözleşmenin 25 maddesinin 3 paragrafının uygulanmasında, Akit Tarafın yardım 

talebinde bulunulan Kurumu, duruma göre, diAer bir akit Taraf Kurumundan, bu 
Kururnca yardamların evvelce ayna Hastahk veya Analık vakasa için yapıldıgı süre 
hakkında bilgi isteyebilir. 

KlSlM 2 : MALÜLLÜK, Y AŞLILIK VE ÖLÜM (Aylıklar) 
Sözleşmenin 27-37 Maddelerinin Uygulanması 
Yardım Taleplerine İlişkin Başvurmalar ve İşlemler 
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Madde32 
ı-Talep sahibi, Sözleşmenin 28-34 maddeleri geregince yardımlardan 

yararlanmak için, ikamet ettigi yerdeki Kuruma, bu Kurum mevzuatında öngörülen 
usuller dahilinde talebini gönderir. Talep sahibinin veya ölen kişinin anılan mevzuata 
tabi olmaması halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum, anılan talebi, talep sahibi veya 
ölen kişinin son defa mevzuatına tabi olduAu Akit Taraf Kurumuna -talebin ibraz 
edildigi tarihi belirterek- intikal ettirir. Bu tarih, bu son Kurum için talebin ibraz 
tarihi sayılır. 

2-Talep sahibi, kendisinin veya ölen kişinin mevzuatına tabi olmadıgı bir Akit 
Taraf Ülkesinde ikamet ediyorsa, talebini, kendisinin veya ölen kişinin son defa 
mevzuatına tabi oldugu Akit Tarafın Kurumuna gönderebilir. 

Madde33 
Anlaşmanın 32 maddesinde belirtilen taleplerin yapılmasında, aşagıdaki kurallar 

uygulanır. 
a-Sözk.onusu talep: 
i-Ya, 32 maddenin ı paragrafında belirtilen hallerde, talep sahibinin ikamet 

teti~i ülkedeki Akit Taraf mevzuatında, 
ii-Veya, 32 maddenin 2 paragrafında belirtilen hallerde, talep sahibinin veya 

ölen kişinin son defa tabi oldugu Akit Taraf mevzuatında, öngörülen formülerler 
üzerinde düzenlenir ve gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderilir. 

b-Talep sahibi tarafından verilen bilgilerin dogrulugu , talep formülerine ekli 
resmi belgelerle tesbit veya bu kimsenin ikamet ettigi ülkedeki Akit Tarafın yetkili 
organlarınca teyit olunur; 

c-Talep sahibi, formülerde, imk4n ölçüsünde, ya "kendisinin veya ölem kişinin" 
mevzuatına tabi oldugu Akit Tarafın malfillük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) sigortası 
Kurumu veya Kurumlarını, yahut Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde 
kendisini veya ölen kişiyi çalıştıran işveren veya işvcrenleri, yanındaki çalışma 

belgelerini ibraz ederek, belirtir. 

Madde34 
Talep sahibi, Sözleşmenin 30 maddesinin 3 paragrafı hükümlürinden 

yararlanmak için, yardımları ödemekle yükümlü Kurumun bulundugu ülke dışmda 
bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile bireylerine ait bir belgeyi ibraz eder. Bu 
belge ya aile bireylerinin ikamet ettikleri yerde Hastalık Sigortası konusunda yetkili 
olan Kururnca veya aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkedeki Ak it Taraf Kurumunun 
gösterdigi başka bir Kururnca verilir. Anlaşmanm 25 maddesinin 2 ve 3 paragrafları 
hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

MaddeJS 
Malullük derecesinin tespitinde bir Akit Taraf Kurumu, diger herhangi bir Akit 

Tarafın Kurumunca toplanmış tıbbi ve idari nitelikteki bütün bilgileri nazara alır; şu 
kadar ki, her Kurumu~, marafı kendisine ait olmak üzere, talep sahibini diledigi bir 
hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. 



Madde36 
ı-Yardım taleplerine ilişkin işlemler, Anlaşmanın 32 maddesi htıkUmleri 

gere~ince taleplerin -gere~ine göre- gönderildi~i veya intikal ettirildi~i ilgili 
Korurnca yürüttılür. Bu Kurum "İşlemi Yürüten Kurum" olarak bilinir. 

2-İşleni yürüten Kurum, talepleri hemen gere~i yapılmak üzere derhal büttın 
ilgili Kurumlara gönderir. 

Madde37 
1-İşiemi Yürüten Kurum, yardım taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde, 

özellikle ilgili kimsenin veya ölen kişinin bütün Akit Taraflar mevzuatına göre 
geçmiş sigortaldık veya ikamet sürelerinin toplamına gösteren ve bu süreler 
hakkında özel bilgiyi kapsayan bir formUler kullanılır. 

2-Bu formullerin di~er bir Akit Tarafa gönderilmesi, kanıtlayıcı belgelerin 
gönderilmesi yerine geçer. 

Madd38 
ı-tşlemi Yürüten Kurum, Anlaşmanın 37 maddesinin ı paragrafında belirtilen 

formUler üzerinde, kendi mevzuatına göre geçmiş sigortaldık veya ikamet sürelerini 
belirtir ve formülerin bir nüshasını ilgili kimsenin veya ölen kişinin mevzuatına tabi 
oldu~u her Akit Tarafın malftllük, yaşlılık veya ölüm (ayhklar) Sigortası Kurumuna, 
gere~ine göre, talep sahibi tarafından verilmiş çalışma belgelerini ekleyerek 
gönderir. 

2-Başka bir tek ilgili Kurum varsa, bu Kurum kendisine gönderilen formülere, 
yukarıdaki paragraf htıkUmleri gere~ince, uyguladıgı mevzuata göre geçmiş 
sigortaldık veya ikamet sürelerine ilişkin bilgileri kaydeder ve sonra Sözleşmenin 28 
maddesi hükümlerini nazara alarak, kendi mevzuatına göre, dotan hakları belirler, ve 
formülerde Sözleşmenin 29 maddesinin 2,3 4 veya 5 paragrafları hükümlerine göre 
hesapladı~ı nazari ve fiili yardım miktarı ile, gere~ine göre, talep sahibinin 
Sözleşmenin 28-33 maddeleri hükümleri uygulanmaksızın, yalnız kendi mevzuatına 
göre geçmiş süreler için talep edebilecegi yardım miktarını belirtir. İşiemi Yürüten 
Kuruma iade bulunan sözkonusu formülerde kanuni itiraz yolları ve süreleri belirtilir. 

3-Başka iki veya daha fazla ilgili Kurum varsa, bu Kurumların her biri, 
kendisine gönderi!en fornıülere, bu maddenin ı paragrafı hükümleri gere~ice, 
uyguladıgı mevzuata göre geçmiş sigortalılık veya ikamet süreler:ne ilişkin bilgileri 
kaydeder ve sonra formüleri İşiemi Yürüten Kuruma iade- eder. Bu Kurum, böylece 
doldurulmuş olan formüleri büttın ilgili Kurumlara gönderir; bu Kurumların her biri, 
Sözleşmenin 28 maddesi hükümlerini nazara alarak, uyguladı~ı mevzuata göre do~an 
hakları belirler ve formülerde Sözleşmenin 29 maddesinin 2, 3, 4 veya 5 paragrafları 
hükümlerine göre hesapladı~ı nazari ve fiili yardım miktarı ile, gere~ine göre, talep 
sahibinin- Sözleşmenin 28-33 maddeleri hükümleri uygulanmaksızın yalnız kendi 
mevzuatına göre geçmiş süreler için talep edebilece~i yardım miktarını belirtir. 
işlemi Yürüten Kuruma iade olunan formülerde kanunt itiraz yolları ve süreleri 
belirtilir. 

4-İşlemi Yürüten Kurum, bu maddenin 2 veya 3 paragrafında belirtilen bütün 
bilgileri aldıktan sonra, Sözleşmenin 28 maddesi hükümlerini nazara alarak, 
uyguladı~ı mevzuata göre dogan hakları ve Sözleşmenin 29 maddesinin 2, 3, 4 ve 5 
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paragrafları hükümlerine göre hesapladı~ı nazari ve fiili yardım miktarı ile, gere~ine 
göre, talep sahibinin~ Sözleşmenin 28-33 maddeleri hükümleri uygulanmaksızın
yalnız kendi mevzuatına göre geçmiş süreler için talep edebilecegi yardım miktarını 
belirler. 

S-işlemi Yürüten Kurum bu maddenin 2 veya 3 paragrafında belirtilen bilgileri 
aldıktan sonra, Sözleşmenin 3 1 maddesinin 2 veya 3 paragrafı 32 maddesinin 2, 4 
veya 5 paragrafları veya 34 maddesinin I paragrafı hükümlerini uygulamak gerektigi 
sonucuna varırsa durumu diger ilgili Kurumlara bildirir. 

Madde39 
I-işlemi Yürüten Kurum, ilgili kimsenin veya ölen kişinin tabi oldugu diger 

Akit taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortaldık veya ikamet sürelerine gerek 
kalmaksızın, talep sahibinin kendi mevzuatına göre yardıma hak kazandıgını tespit 
ederse, bu kimseye anılan yardımları derhal geçici olarak öder. 

2-Sözleşmenin 29 maddesinin 5 paragrafı hükümleri geregince talep sahibine 
ödeyecegi yardımların tamamını veya bir kısmını dogrudan dogruya hesaplayabilen 
her Kurum, Sözkonusu kimseye anılan yardımları derhal öder. İlgili kimseye 
yardımları dogrudan do~ya ödeyen Kurum işlemi Yürüten Kurumdan başka bir 
Kurumsa, bu Kurum durumu derhal Işlemi Yürüten Kuruma bildirir ve bu maddenin 
7 paragrafı hükmünün uygulanması için ilgili kimseye ödenecek muaccel bakiyeler 
tutarını fazla ödeme yapmış Kurum lehine bloke eder. 

3-lşlemi Yürüten Kurum, bu maddenin 1 paragrafı geregince ödeme yapmışsa, 
ödedigi miktarı, duruma göre, yukarıdaki paragraf geregince, diger herhangi bir 
Kururnca ödenmiş yardım miktarından- bu ödeme hakkında bilgi edinir edinmez
tenzil eder. 

4-Talep le ilgili işlemin yürütülmesi sırasında, işlemi Yürüten Kurumdan başka 
ilgili Kurumlardan biri, talep sahibinin veya ölen kişinin tabi oldugu diger Akit 
Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortalılık veya ikamet sürelerine gerek 
kalmaksızın yalnız kendi mevzuatına göre yardıma hak kazandıgını tespit ederse, 
durumu "derhal işlemi Yürüten Kuruma bildirir ve bu Kurum ilgili kimseye 
sözkonusu yardımların tutarını duruma göre bu · maddenin 2 ve 3 paragrafları 

hükümleri saklı kalmak kaydiyle, ilk Kurum adına geçici olarak öder. 
5-İşlemi Yürüten Kurum, yardımları bu maddenin 1 ve 4 paragraflıra 

geregince ödeyecekse, ödemeyi, duruma göre bu maddenin 2 ve 3 paragrafları 
hükümleri saklı kalmak kaydıyle, yalnız en yüksek yardım miktarı için yapar. 

6-işlemi Yürüten Kurum, yardımları bu maddenin ı, 2 ve 4 paragraflıra 
geregince ödemedigi takdirde ve gecikmeye yer verebilecek hallerde, ilgili kimseye, 
miktarı Sözleşmenin 29 maddesinin 1-4 paragrafları hükümlerine göre belirlenen
geri alınabilir- bir avans öder. 

7-Yardım talebinin kesin bir çözüme baglanması sırasında işlemi Yürüten 
Kurum ve di~er ilgili Kurumlar, bu maddenin ı, 3, 4, 5, ve 6 paragrafları hükümleri 
geregince ödenen avanslara ve geçici olarak ödenmiş yardırnlara tekabül eden 
miktarlar üzerinde hesaplaşırlar. Anılan Kurumlarca fazladan ödenmiş olan 
meblağlar bu Kurumların ilgili kimseye ödeyecekleri bakiyeler tutarından tenzil 
edilebilir. 
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Madde40 
ı -Sözleşmenin 34 maddesinin 2 paragrafında belirtilen hallerde, Işlemi 

Yürüten Kurum, bütün ilgili Kurumlara , bu Kuruwnlarm her birince ödenmesi 
gereken ek yardım miktarının besin tutarını hesaplayarak bildirir. 

ı---Sözleşmenin 34 maddesinin hükümlerinin uygulanmasında, çeşitli milli para 
birimleriyle ifade olunmuş miktarlar, yardımların en son ödendigi ayın birinci günü 
geçerli olan resmi kambiyo kuru üzerinden paraya çevrilir. 

Madde41 
Sözleşmenin 33 maddesinin 2 ve 3 paragrafları hUkomlerinin uygulanmasında,. 

Anlaşmanın 38 ve 40 maddeleri hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde42 
ı -İlgili Kurumlarm her biri, talep sahibinin yardım talebine ilişkin kararını, bu 

kararın İşiemi Yürüten Kurumla yapılan istişareden sonra kesinleşmesi üzerine, talep 
sahibine ve Işlemi Yürüten kuruma bildirir. Alınan her kararda, o kararın yalnız 
ödemeye konu olan kısmi yardım miktarını ilgilendirdigi ve ilgili mevzuatta 
öngörülen 
kanuni itiraz yolları ve süreleri belirtilir. 

2-Yardım talebinin kesin bir çözümü baglanmasmdan sonra, Işlemi Yürüten 
Kurum, ilgili Kurumlarca alınan kararların birer ömegini talep sahibine gönderir. 

Madde43 
Yardım taleplerinin çabuklukla çözüme baglanmasmda, aşagıdaki kurallar 

uygulanır: 

awEvvelce Akit Taraflardan biri veya birkaçının mevzuatına tabi olan bir kimse 
diger bir Akit Tarafın mevzuatına tabi bulunuyorsa, bu son Tarafın yetkili Kurumu, 
özellikle ilgili kimsenin bagh oldugu Kurumlar ve, geregine göre, bu kimseye verilen 
sigorta sicil numaraları hakkında gerekli bütün bilgileri almak üzere, diger Akit 
Tarafın veya Taraflarm İrtibat Kurumuna başvurur. 

bwİlgili Kurumlar, imkAn ölçüsünde, ilgili kimsenin kendisinin veya baglı oldugu 
Kurumun talebi üzerine, ilgili kimsenin emeklilik yaşına ulaşacagı tarihten bir yıl 
öncesinden itibaren, geçmiş hizmetlerine ilişkin bilgileri toplamaya başlarlar. 

idari ve Tıbbi Kontrol 
Madde44 
1-a MalüllUk yardımlarından 
bwİşgöremezlik halinde saglanan yaşlılık yardımlarından, 
cw Yaş h işsiziere saglanan yaşlılık yardımlarm dan, 
d-Mesleki faaliyetin bırakılması halinde saglanan yaşlılık yardımlarından, 
e-MalQllük veya işgöremezlik halinde saglanan ölüm yardılarından, 
f-İlgili kimsenin gelirinin belirli bir sınırın altında olması halinde saglanan 

yardımlardan, 

yararlanan bir kimse, yetkili devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde geçici olarak 
bulunuyor veya İkarnet ediyorsa, tıbbi ve idari kontrol, yetkili Kurumun talebi 
üzerine, 
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ilgili kimsenin geçici olarak bulundugu veya ikamet ettigi yerdeki Kururnca bu 
Kurum mevzuatına göre yapılır; şu kadar ki, yetkili Kurumun, masrafı kendisine ait 
olmak üzere, ilgili kimseyi diledigi bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. 

2-Yukandaki paragrafta belirtilen kontrol sonunda, ilgili kimsenin çalıştıgı 

veya gelirinin belirli bir sınırı aştıgı tespit edilirse, geçici olarak bulundugu veya 
ikamet ettigi yerdeki Kurum, kontrol talebinde bulunan yetkili Kuruma, bir rapor 
göndermekle yükümlüdür. Bu raporda, geregine göre, yetkili Kurum için yararlı 
bütün bilgiler ve özellikle ilgili kimsenin yaptıgı iş ile geçen son üç aylık dönemde 
aldı~ı kazanç veya içinde ilgili kimsenin malül olmadan önceki işi ile ilgili meslek 
dalında çalışan- herhangi bir işçinin aynı bölgede aldı~ı normal ücreti ve, geregine 
göre, ilgili kimsenin saglık durumu hakkında bir uzman bekirnce verilen mütalAa 
belirtilir. 

Madde45 
İlgili kimse, yararlanmakta oldugu yardımların durdurulmasından sonra, yetkili 

devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde ikamet etti~i sırada yeniden yardıma hak 
kazanırsa, ilgili Kurumlar, birbirlerine, yardımların yeniden ödenıneye başlanması 
için gerekli bütün bilgileri verirler. 

Yardımların Odenmesi 
Madde46 
1-Bir ·Akit Tarafın ödemeyi yapmakla yükümlü Kurumu diger bir Akit Taraf 

ülkesinde ikamet eden ilgili kimselere ödenmesi gereken yardımları dogrudan 
dogruya ödemedigi takdirde, bu yardımların ödenmesi, ödemeyi yapmakla yükümlü 
Kurumun talebi üzerine, Anlaşmanın 47-5 ı maddelerinde öngörülen usuller 
dahilinde, bu son Tarafın İrtibat Kurumunca veya ikamet edilen yerdeki Kururnca 
yapılır; ödemeyi yapmakla yükümlü Kurumun anılan ilgili kimselere yardımları 
dogrudan dogruya ödemesi halinde, bu Kurum ikamet edilen yerdeki Kuruma 
bildirir. 

2-Yardımların ödenmesine dair olan ve Anlaşmanın yürürlüge girdigi tarihten 
önce uygulanan eski Anlaşmalar hükümlerinin uygulanmasına, bu hükümler S 
numaralı Ekte bildirilmiş olmak kaydıyle, devam olunur. 

Madde47 
Yardımları ödemekle yükümlü Kurum, ilgili kimsenin ikamet ettigi Ak it Taraf 

ülkesinde "Ödeme Kurumu" olarak gösterilen İrtibat Kurumuna veya bu kimsenin 
ikamet ettigi ülkede "Ödeme Kurumu" olarak gösterilen Kuruma, yardımların sona 
erecegi tarihten en geç 20 gün önce ulaşacak şekilde, ödenecek bakiyeleri gösteren 
(iki nüsha olarak düzenlenmiş) bir bordro gönderir. 

Madde48 
ı-Yardımları ödemekle yükümlü Kurum, yardım süresinin sona ermesinden ı O 

gün önce, Anlaşmanın 4 7 maddesinde öngörülen bordroda belirtilen bakiyelerin 
ödenmesi için gerekli meblagı, bulundugu ülkedeki Akit Tarafparası üzerinden öder. 
Ödeme, anılan Akit Tarafın milli Bankası veya di~er bir bankası nezdinde, Ödeme 
Kurumu emrine, bu Kurumun bulundugu ülkedeki Akit Tarafın milli bankası veya 
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diger bir bankası adına açılan hesaba yapılır. Bu ödeme yükümlülükten kurtarıcı 
nitelik taşır. Yardımları ödemekle yükümlü Kurum yaptıgı ödeme hakkında derhal 
Ödeme Kurumuna bilgi verir. 

2-Adma ödeme yapılmış olan banka, ödenen meblagın karşılıgını Ödeme 
Kurumu lehine bu Kurumun bulundugu ülkedeki Akit Taraf parası üzerinden alacak 
kaydeder. 

3-Bu maddenin ı paragrafında sözü edilen bankaların adları ve adresleri 6 
numaralı ekte belirtilir. 

Madde49 
I-Anlaşmanın 47 maddesinde öngörülen bordroda belirtilen bakiyeler, ilgili 

kimseye yardımlan ödemekle yükümlü Kurum adına, Ödeme Kurumu tarafından 
kendi mevzuatmda öngörülen usuller dahilinde ödenir. 

2-İlgili kimseye ödenecek meblag, Anlaşmanın 48 maddesi hükümlerine göre 
ödenen meblagm Ödeme Kurumu lehine alacak kaydedildigi kur üzerinden, ilgili 
kimsenin ikamet ettigi ülkedeki Akit Tarafparasma çevrilir. 

3-ödeme Kurumu veya bu Kururnca gösterilen di~er herhangi bir Kurum, 
yardımlarm durdurulmasmı veya kesilmesini haklı gösteren bir durumdan haberdar 
edilmesi halinde, her türlü ödemeyi durdurur. İlgili kimsenin ikametini Ödeme 
Kurumunun bulundugu ülkP. dışmda bir Akit Taraf ülkesine nakletmesi halinde aynı 
işlem uygulanır. 

4-Ödeme Kurumu, yardımları ödemekle yükümlü Kuruma, ödemenin 
yapılmayış nedenlerini ve geregine göre bu durumu haklı gösteren olayın meydana 
geldi~i tarihi bildirir. 

Madde SO 
I-Anlaşmanın 49 maddesinin I paragrafında belirtilen ödemeler, ilgili 

kimselere veya bunların kanuni temsilcilerine veya vekilierine fiilen ödenen veya 
ödenmeyen miktarlarm tespiti için, her ödeme süresi sonunda tetkikten geçirilir. 

2-Yardımları Ödemekle yükümlü Kurumun bulunduAn ülkedeki Akit Taraf 
parasına göre rakam ve yazı ile tespit olunan toplam miktarın Ödeme Kurumunca 
yapılan ödemelere uygunlugu tasdik olunur ve bu hususla ilgili belge Ödeme 
Kurumu temsilcisinin imzasını taşır. 

3-ödeme Kurumu, ödmelerin usulüne uygun olarak yapılmasını saglar. 
4-Yardımları ödemekle yükümlü Kurum ca bu Kurumun bulundu~u Akit Taraf 

parası üzerinden ödenen meblaglarla Ödeme Kurumu tarafından aynı Akit Taraf 
parası üzerinden ödendigi belgeleneo miktar arasındaki fark, yardımları ödemekle 
yükümlü Kururnca sonradan aynı esasa göre ödenecek meblağlara mahsup edilir. 

Madde SI 
Yardımların ödenmesinde yapılan masraflar, özellikle posta ve banka masrafları, 

Ödeme Kurumunca kendi mevzuatında öngörülen usullere göre ilgili kimselerden 
istirdat olunabilir. 
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Madde52 
Akit Taraflardan biri veya birkaçının mevzuatına göre ödenen yardımlardan 

yararlanan kimse, ikametini bir Akit Taraf tılkesinden başka bir Akit Taraf ülkesine 
nakletmesi halinde, durumu yardımlan ödemekle yükümlü Kurum veya Kurumlara 
ve geretine göre Ödeme Kurumuna bildirmekle ytlkümlüdür. 

KISIM-3 
lşkazaları ve Meslek Hasta.lılclara 

Genel Hülc1lmleri 
Sözleşmenin 38. Maddesinin Uygulanması 

Madde53 
I-İşçi, Sözleşmesinin 38 maddesinin ı paragrafının.(a) bendi geretince satlık 

yardımlanndan yararlanmak için, ikamet ettili yerdeki Kuruma, anılan yardımiara 
hak kazandılını bildirir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, geretine göre işverence 
verilen bilgilerin görülmesinden sonra, yetkili Kururnca verilir. Ayrıca yetkili 
devletin mevzuatı gerektiriyorsa, işçi ikamet ettili yerdeki Kuruma, iş kazası veya 
meslek hastahtı bildirisini aldılı dair bir belgeyi ibraz eder. İşçinin bu belgeleri 
ibraz etmemesi halinde, ikamet ettili yerdeki Kurum belgeleri yetkili Kurumdan ister 
ve belgeler gelinceye kadar, işçiye, anılan yardırnlara hak kazandılı sürece, yardım 
yapmaya devam eder. 

2-Yukandaki paragrafta belirtilen belge, ipta edildiline dair ikamet edilen 
yerdeki Kuruma bir bildiride l:Rılunulmadıkça, geçerli olur. 

3-Mevsiınlik işçinin sözkonusu olması halinde, bu maddenin ı paragrafında 
belirtilen belge, iptal edildiline dair yetkili Kururnca ikamet edilen yerdeki Kuruma 
bir bildiride bulunulmadıkça, mevsimlik iş için öngörülen çalışma süresi sona 
erinceye kadar geçerli olur. 

4--İşçi, satlık yardımlanndan yararlanmak için talepte bulundulu sırada, 
ikamet ettili ülkedeki Aıdt Taraf mevzuatına göre satlık yardımlarından 
yararlanmak için gerekli olan bOtan kanıtlayıcı belgeleri ibraz eder. 

5-Hastaneye yatınlma halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum, bu durum 
hakkında bilgi edinir edinme~ yetkili Kuruma, ilgili kimsenin hastaneye giriş 
tarihini, hastanede kalacagı muhtemel süreyi ve hastaneden çıkış tarihini bildirir. 

6--İşçi, ikamet ettili yerdeki Kuruma, durumunda satlık yardımlarından 
yararlanma hakkını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü dejişiklili, özellikle 
işini veya mesleki faaliyetini bıraktıtım veya deliştirdilini veya ikametini veya 
geçici olarak bulunduAu yeri başka bir yere naklettiAini bildirmekle yükümlüdür. 
Yetkili Kurum, ikamet edilen yerdeki Kuruma, aynı zamanda işçinin yardım 
hakkının sona erdilini bildirir. İkarnet edilen yerdeki Kurum, yetkili Kurumdan, 
işçinin yardım hakkının devam etip etmedili hususunda her zaman bilgi isteyebilir. 

7-Smır işçilerinin sözkonusu olması halinde, ilAç, sargı bezi ve küçük 
cihazlarla laboratuvar tahlil ve tetkikleri ancak bu kimselerin kayıtlı oldukları Akit 
Tarafülkesinde bu Tarafın mevzuatına göre verilir veya yapılır. 
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Madde54 
I-İşçi, Sözleşmenin 38 maddesinin 1 paragrafının (b) bendi geregince, gelirler 

dışmda para yardımlanndan yararlanmak için, işgöremezligin başladıgı tarihten 
itibaren 3 gün içinde, ikamet ettili yerdeki Kuruma, işini bıraktıgına dair bir belgeyi 
veya, yetkili Kurum ya da ikamet ettigi yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa; 
müdavi bekirnce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başwrur. Anılan 
işçi, ayrıca talep e;tili yardımların niteligine göre, yetkili devlet mevzuatının 
gerektirdigi bütün diger belgeleri ibzar etmekle yükümlüdür. 

2-İkamet edilen ülkedeki müdavi hekimlerin işgöremezlik belgelerini 
vermemeleri halinde, işçi dogruca ikamet ettigi yerdeki Kuruma bu kurum 
mevzuatmda öngörülen usuller dahilinde başwrur. Bu Kurum, ilgili kimsenin 
işgöremezlik durumunun tıbben belirlenmesi ve yukarıdaki paragrafta belirtilen 
belgenin düzenlenmesi için derhal gerekli işlemleri yapar. 

3-İkamet edilen yerdeki Kuruma, bu maddenin yukarıdaki paragraflarında 
belirtilen belgeleri, işgöremezligin muhtemel süresini belirterek hemen gönderir. 

4-İkamet edilen yerdeki Kurum, imkAn olur olmaz, kendi sigortalısı imiş gibi, 
işçinin idari ve tıbbi kontrolUnU yaptırır ve kontrol sonuçlarını yetkili Kuruma 
bildirir; şu kadar ki, bu Kurumun, masrafı kendisine ait olmak üzere, işçiyi diledigi 
bir hekime muayene ettirme yetkisi saklıdır. Yetkili Kurum, işçiye, kontrol 
kurallarına uymadıgı gerekçesi ile yardım yapmamaya karar verirse, bu hususa ilişkin 
kararını ilgili kimseye bildirir ve kararın bir ömegini ikamet edilen yerdeki Kuruma 
gönderir. 

5-İşgöremezligi sona erdigi, ikamet edilen yerdeki Kururnca vakit 
geçirilmeden işçiye ve yetkili Kuruma bildirilir. Yetkili Kurum, işçinin yeniden işe 
başlamaya elverişli olduguna karar verirse, bu kararını işçiye bildirir ve kararın bir 
ömegini ikamet edilen yerdeki Kuruma gönderir. 

6---Aynı hallerde, işgöremezligin sona ermesiyle ilgili olarak, yetkili Kururnca 
ve ikamet edilen yerdeki Kururnca iki ayrı tarih tespit edilirse, yetkili Kururnca tespit 
edilen tarih nazara alınır. 

7-İişçi, yeniden işe başlaması halinde, durumu yetkili Kuruma bu Kurum 
mevzuatında öngörülen usuller dahilinde bildirir. 

8-Yetkili Kurum para yardımlarını uluslararası posta havalesi ve her türlü 
uygun vasıta ile öder ve durum hakkında ikamet edilen yerdeki Kuruma bilgi verir. 
Anılan yardımlar yetkili Kurum hesabına ikamet edilen yerdeki Kururnca ödeniyorsa, 
yetkili Kurum, işçiye, uyguladıgı mevzuat hükümlerine göre haklarını ve anılan 
yardımları ödemekle yükümlü Kurumu bildirir; aynca, ikamet edilen yerdeki 
Kuruma, sözkonusu yardımların tutarı, ödenecegi tarihler ve yetkili devlet 
mevzuatına göre yapılacagı azami süre hakkında bilgi verir. Bu son Kururnca 
ödenecek yardım miktarlarının paraya çevrilmesinde, bu yardımların ödendili aynı 
birinci günü geçerli olan resmi kambiyo kuru uygulanır. 
Sözleşmenin 40 Maddesinin Uygulanması 

Madde Ss-
I-Sözleşmenin 15 maddesinin 1 paragrafının (alı) bendinde veya 2 

paragrafının (a) bendinde belirtilen işçi, sallık yardımlarından yararlanmak için , 
geçici olarak 
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bulunduau yerdeki Kuruma, Anlaşmanın ı 2 maddesinin ı paragrafında öngörülen 
belgeyi ibraz eder. İşçi bu belgeyi ibraz ettilinde satlık yardımlarından yararlanma 
koşullarını yerine getinniş sayılır. 

2-Sözleşmenin ı 5 maddesinin 1 paragrafının (b/i) bendinde belirtilen ve yetkili 
devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde çalışmakta olan işçi, saglık yardımlarından 
yararlanmak için, geçici olarak bulunduau yerdeki Kuruma, mümkün olan en uygun 
zamanda, işveren veya vekili tarafından öncek iki takvim ayı içinde verilmiş olan 
belgeyi ibraz eder. Bu belgede, özellikle işçinin anılan işveren hesabına hangi 
tarihten beri çalışmakta oldultı ve yetkili Kurumun adı ve adresi belirtilir. İşçi bu 
belgeyi ibraz ettilinde sqlık yardımlarından yararlanma koşullarını yerine getinniş 
sayılır. İşçi, tıbbi tedaviden önce, geçici olarak bulunduAn yerdeki Kuruma 
başvurmamışsa, sözkonusu belgeyi ibraz etmesinden sonra, yine de bu Kurumun 
sigortalısı imiş gibi, tedaviden yararlanır. 

3-Geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum, bu maddenin ı veya 2 
paragraflarında belirtilen işçinin, durumuna göre sqlık yardımlarından yararlanma 
koşullarını yerine getirip getinnedili tespit etmek üzere, yetkili Kuruma vakit 
geçirmeden başvurur. Anılan Kurum, yetkili Kurumun cevabını alıncaya kadar ve en 
çok 30 günü geçmemek üzere, bu yardımlan yapmakla yükümlüdür. 

4-Yetkili Kurum, geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, bu Kurumun 
talebini 
almasından itibaren ıo gün içinde, cevabını gönderir. Yetkili Kurum, cevabının 
olumlu olması halinde, uyguladılı mevzuata göre yardımların yapılacagı Azami 
süreyi bildirir ve bunun üzerine geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum anılan 
yardımlan yapmaya dev..am eder. 

5-İşçi, geçici olarak bulundugu yerdeki Kuruma, bu maddenin I ve 2 
paragraflarında belirtilen belgeler yerine, Anlaşmanın 56 maddesinin 1 paragrafında 
belirtilen belgeyi ibraz edebilir. Bu takdirde, bu maddenin yukarıdaki paragrafları 
hükümleri uygulanmaz. 

6-Anlaşmanın 53 maddesinin 5 paragraf hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde56 
I-İşçi, Anlaşmanın 55 maddesinin ı ve 2 paragratlarında belirtilen belgeleri 

ibraz ettiAi gerekçesiyle saglık yardımlanndan yararlanma koşullarını yerine getirmiş 
sayılacagını ile sUnnesi halleri hariç, Sözleşmenin 40 maddesinin ı paragrafının (ali) 
bendi geretince saglık yardımlanndan yararlanmak için, geçici olarak bulundugu 
yerdeki Kuruma bu yardımlardan yararlanmayı ·hak kazandıgını bildirir bir belgeyi 
ibraz eder. Bu belge, işçinin ikamet ettiAi Akit Taraf ülkesini terketmesinden önce, 
talebi üzerine, yetkili Kururnca verilir ve belgede geregine göre, özellikle yetkili 
devlet mezuatına göre saglık yardımlarının yapılacagı izami süre belirtilir. İşçinin bu 
belgeyi ibraz etmemesi halinde, geçici olarak bulunulan yerdeki Kurum belgeyi 
yetkili Kurumdan ister. 

2-Anlaşmanın 53 maddesinin 5 paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
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MaddeS7 
ı -İşçi, Sözleşmenin 40 maddesinin ı paragrafının (b/ı) bendi geregince saglık 

yardımlanndan yararlanmak için, ikamet ettiAi yerdeki Kuruma, anılan yardımlardan 
yararlanma hakkınm devam ettigini bildirir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, yetkili 
Kururnca verilir ve belgede, geregine göre, özellikle yetkili devlet mevzuatına göre 
anılan yardımlarm yapılmaya devam edecegi Azami süre belirtilir. Yetkili Kurum, bu 
belgenin bir ömegini, ilgili kimsenin göndügtl veya ikametini naklettigi ülkedeki ikit 
Tarafın yetkili Kurumunca gösterilen Kuruma gönderir. Anılan belge, zorlayıcı 
nedenlerle önceden düzenlenememişse, işçinin hareketinden sonra, talebi üzerine 
verilebilir. 

2-Anlaşmanın 53 maddesinin S paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
3-Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri Sözleşmenin 40 maddesinin I 

paragrafının (c/i) bendinde belirtilen hallerde kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde SS 
I-İşçi, Sözleşmenin 40 maddesinin 1 paragrafının (a/ii) bendi geregince, 

gelirler dışında, para yardımlarmdan yararlanmak için, yetkili Kurumun veya geçici 
olarak bulundugu yerdeki Kurumun mevzuatı gerektiriyorsa, geçici olarak bulundugu 
yerdeki Kuruma, işgöremezlijin başladıgı tarihten itibaren 3 gün içinde, müdavi 
bekirnce verilen bir işgöremezlik belgesini ibraz ederek başvurur, ayrıca, geçici 
olarak bulundu~ ülkedeki adresi ile yetkili Kurumun adını ve adresini bildirir. 

2-Geçici olarak blllunulan ülkedeki müdavi hekimlerin işgöreme:zlik 
belgelerini vermeleri halinde, Anlaşmanın 54 maddesinin 2 paragrafı hükümleri 
kıyas yoluyla uygulanır. 

3-Geçici olarak bulunulan ülkedeki Kurum, yetkili Kuruma, bu maddenin 
yukandaki paragrafiarında belirtilen belgeleri, özellikle işJöremezligin muhtemel 
süresini belirterek gönderir. 

4-Sözleşmenin ıs maddesinin ı paragrafının (ali) bendinde ve 2 paragrafının 
(a) bendinde belirtilen kimseler dışmda kalan işçiler sözkoausu ise ve bu işçilerin 
saglık durumlarının ikamet yerlerinin bulunduAll Akit Taraf ülkesine dönmelerine 
engel olmadıjı tıbbi muayene sonucu tespit edilmişse, durum geçici olarak bulunulan 
yerdeki Kururnca kendilerine bildiriri ve bildirinin bir ömeji yetkili Kuruma 
gönderilir. · 

S-Ayrıca, Anlaşmanın 54 maddesinin 4-8 paragraflan hükümleri kıyas yoluyla 
uygulanır. 

Sözleşmenin 38-40 Maddelerinin Uygulanması 
MaddeS9 

ı -İşkazası veya meslek hastalıgının yetkili devlet dışında bir Akit Taraf 
ülkesinde meydana gelmesi halinde, bu durumun bildirilmesi, kaza veya hastahAm 
meydana geldigi Akit Taraf ülkesinde yürürlükte olan ve benzeri durumlarda 
uygulanan bütün kanuni hükümler saklı kalmak kaydıyle, yetkili devlet mevzuatına 
göre yapılır. Sözkonusu hususa ilişkin bildirge yetkiyi Kuruma gönderilir ve geregine 
göre bildirgenin bir ömeji ikamet edilen yerdeki Kuruma yollanır. 
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2-İşkazası veya meslek hastahAmın meydana geldigi ülkedeki Akit Tarafın 
Kurumu, yetkili Kuruma, ülkesinde düzenlenen tıbbi belgeleri iki nüsha olarak 
gönderir ve bu Kurumun talebi üzerine gerekli bütün bilgileri verir. 

3-İşkazasına uAfayan veya meslek hastalıgına tutulan kimsenin tedavisinin 
yapıldıgını ve saglık durumunun iyileştigini bildiren belgede, geregine göre anılan, 
kimsenin durumu ve işkazası veya meslek hastalıgının kesin sonuçları ayrıntılı olarak 
belirtilir. Bu hususta ilgili olarak yapılan masraflar ikamet edilen veya geçici olarak 
bulunulan yerdeki Kurumca, duruma göre, bu Kurum mevzuatında öngörülen tarife 
üzerinden ve yetkili Kurum hesabına ödenir. 

4-Yetkili Kurum, ikamet edilen veya geçici olarak bulunulan yerdeki Kuruma, 
duruma göre, tedavi veya iyileşme tarihini tespit eden kararını ve gerekiyorsa gelir 
baglanmas ma ilişkin kararını bildirir. 

Madde60 
I-İlgili Kurum, Sözleşmenin 38 maddesinin 1 paragrafında ve 40 maddesinin 1 

paragrafından belirtilen hallerde, işkazaları veya meslek hastailkiarına ilişkin 
mevzuatm uygulanmasma itirazda bulunmak istediginde, itirazını o zaman için 
hastalık sigortası rejimi ile ilgili kabul ettigi saglık yardımlarını yapmış olan ikamet 
veya geçici ikamet yeri Kuruma derhal bildirir ve yardımlan bu şekilde ödemege, 
ilgili kimsenin bu kabil yardırnlara hak kazanmış olması kaydıyle, devam eder. 

2-Sözkonusu itiraz sonunda kesin bir karar alındıgında, durum ilgili Kururnca 
saglık yardımlarını ödemiş olan ikamet veya geçici ikamet yeri Kurumuna derhal 
bildirilir. Bir işkazası veya meslek hastalıgının sözkonusu olmaması halinde, bu 
Kurum, ilgili kimsenin yardım hakkı devam ettigi sürece, hastalık saglık yardımlarını 
yapmaya devam eder. Karşıt olarak, işkazası veya meslek hastalıgının sözkonusu 
olması halinde, ilgili kimsenin hastalık sigortası rejimine göre yararlandıgı yardımlar 
işkazası veya meslek hastalıgı yardımlan olarak kabul edilir. 

Sözleşmenin 43. Maddesinin 4. Paragrafının Uygulanması 
Madde61 

I -İşçi, Sözleşmenin 43 maddesinin 4 paragrafında belirtilen hallerde, 
işgöremezlik derecesinin tespiti için, işkazası veya meslek hastalıgı meydana geldigi 
sırada mevzuatına tabi oldugu Akit Tarafın yetkili Kurumuna, evvelce diger herhangi 
bir Akit Tarafın mevzuatına tabi oldugu sırada ugradıgı işkazalarına veya tutuldugu 
meslek hastalıkianna ilişkin bütün bilgileri, o işkazaları veya meslek hastalıklannın 
sebep oldugu işgöremezlik derecesi ne olursa olsun, gönderir. 

2-Yetkili Kurum, evvelce yetkili olan Kurumların her birinden, gerekli 
gördügü bütün bilgileri isteyebilir. 

Si»Je.pnenin 44 .• Mmklesinin 2 Panıgrojinll'l Uygulanmari 
Madde62 
Sözleşmenin 44 maddesinin 2 paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, bir Akit 

Tarafın -yardımların ödenmesi için- talepte bulunulan Kurumu, gerektiginde diger 
bir 
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Akit Tarafın Kurumundan, bu Kururnca aynı işkazası veya meslek hastalıgı vakası 
için evvelce yapılmış olan yardımların süresi hakkında bilgi isteyebilir. 

Sözleşmenin 45 Maddesinin 3. Paragrafının Uygulanması 
Madde63 
Talep sahibi, Sözleşmenin 45 maddesinin 3 paragrafı hükümlerinden 

yararlanmak için, yetkili Kuruma, yetkili devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde 
ikarnet eden aile bireylerini gösterir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge ya anılan aile 
bireylerinin ikarnet ettikleri ülkenin hastalık konusunda yetkili olan Kurumunca veya 
bu kimselerin ikarnet ettikleri Akit Tarafın yetkili mak~ının gösterdigi başka bir 
Kururnca verilir. Ayrıca, Anlaşmanan 25 maddesinin 2 ve 3 paragrafları hükümlüre 
kıyas yoluyla uygulanır. 
Sözleşmenin 46. Maddesinin Uygulanması 

Madde64 
I-Sözleşmenin 46 maddesinin 1 paragrafında belirtilen hallerde, meslek 

hastalıgına ilişkin bildirge ya ilgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek 
hastalıgına sebep olabilecek bir işte son defa çalıştıgı Akit Tarafın hastalık 
konusunda yetkili olan Kurumuna veya bildirgeyi bu Kuruma intikal ettirecek olan 
ikarnet yeri Kurumuna gönderilir. 

2-Bildirgeyi alan Kururnca sözkonusu meslek hastahgına sebep olabilecek işin 
son defa başka bir Akit Tarafın mevzuatına göre yapıldıgı anlaşılırsa, bu Kurum, 
bildirgeyi ve eklerini o Tarafın aynı konuda yetkili olan Kurumuna gönderir ve 
durumu derhal ilgili kimseye bildirir. 

3-İlgli kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalıgına sebep 
olabilecek bir işte son defa çalıştıgı Akit Tarafın Kurumu, Sözleşmenin 46 
maddesinin 2 , 3 ve 4 paragrafları hükümlerini nazara alarak, ilgili kimsenin veya 
hak sahiplerinin mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirmediklerini tespit 
ederse, bu Kurum: 

a-İlgili Kimsenin evvelce mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalıgına sebep 
olabilecek bir işte çalıştıgı Akit Tarafın Kurumuna, bildirgeyi ve ekindeki bütün 
belgeleri, ilk Kurumun mütalAalarını ve dUzenledigi tıbbi muayene raporlarını ve 
aşagıdaki bentte sözü edilen kararın bir ömegini terhal gönderir; 

b-Aynı zamanda, ilgili kimseye, kararını, özellikle yardımların yapılmayış 

nedenleri ile kanuni itiraz yollarını ve sürelerini ve dosyanın yukarıdaki bentte sözü 
edilen Kuruma gönderildigi tarihi belirterek yollar. 

4-Ayrıca, geregine göre, aynı usullerle, ilgili kimsenin mevzuatına göre 
sözkonusu meslek hastalıgına sebep olabilecek bir işte ilk defa çahştıgı Akit Tarafın 
aynı konuda yetkili olan Kurumuna da rücu edilebilir. 

Madde6S 
1 -İlgili kimsenin mevzuatına göre sözkonusu meslek hastalıgına sebep 

olabilecek bir işte çalıştıgı Akit Taraflardan birinin Kurumunca alınan bir karara 
itiraz olunması halinde, bu Kurum, durumu Anlaşmanın 64 maddesinin 3 
paragrafında öngörülen usuller dahilinde meslek hastalıgına ilişkin bildirgenin 
mutemelen 
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gönderildiAi Kuruma bildinnek ve sonra anılan Kuruma almış oldugu kesin karar 
hakkında bilgi vennekle ytlldlmiOdür. 

2-Yardım hakkının, Sözleşmenin 46 maddesinin 2, 3 ve 4 paragrafları 
hOktımleri nazara alınarak, Anlaşmanın 64 maddesinin 3 paragrafında öngörülen 
usuller dahilinde, meslek hastahAma ilişkin bildirgenin gönderildlli Kururnca 
uygulanan mevzuata göre dolması halinde; bu Kurum, ilgili kimseye, miktarı 
kararına itiraz olunan Kurumla yapılan istişareden sonra belirlenen bir avans öder. 
İtiraz sonunda yardımların bu son Kiırumce ödenmesi gerektiAi anlaşılırsa, bu 
Kurum önceki Kurumca ödenmiş olan avansı tesviye eder ve tesviye ettigi meblag 
karşılıgmı ilgili kimseye ödeyecegi yardım miktarından düşer. 

Sözleşmenin 47. Maddesinin Uygulanması 
Madde66 
Sözleşmenin 4 7 maddesinin belirtilen hallerde, işçi, yardım talebinde bulundugu 

Akit Tarafın Kurumuna, sözkonusu meslek hastalıgı için evvelce mesleki faaliyete 
ilişkin bütün bilgileri verir. Bu Kurum, gerekli gördOAü bilgileri evvelce yetkili olan 
herhangi bir Kurumdan isteyebilir. 

Gelir Taleplerine Ilişkin Başvurmalar ve Işlemler 
Madde67 

ı -Bir' Akit Taraf ülkesmde ikamet eden bir işçi veya bu işçinin hak sahipleri, 
diger bir Akit Taraf mevzuatına göre bir gelire ek olarak ödenen bir gelir veya 
ödenekten yararlanmak isterlerse, bu hususa ilişkin taleplerini ya yetkili Kuruma, 
veya 
bu talepleri anılan Kuruma intikal ettirecek olan ikamet yeri Kurumuna gönderirler. 
Taleplerine gönderilmesinde aş&gıdaki kurallar uygulanır. 

a-Talep, gerekli bütün kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderilir ve yetkili devlet 
mevzuatmda öngörülen formUller üzerinde düzenlenir; 

b-Talep sahibinin verdili bilgilerin doArulugu talep formüllerine ekli resmi 
belgelerle tespit veya bu kimsenin ikamet ettigi ülkedeki Akit Tarafın yetkili 
organlarınca teyit olunur. 

2-Yetkili Kurum, kararını talep sahibine do~Jııdan dogruya veya yetkili 
devletin lrtibat Kurumu aracılıgı ile bildirir ve bildirinin bir ömegini talep sahibinin 
ikamet ettili ülkedeki Akit Tarafın lrtibat Kurumuna gönderir. 

Idari ve Tıbbi Kontrol 
Madde68 
Gelir sahibi bir kimsenin yetkili devlet dışında bir Akit Taraf ülkesinde geçici 

olarak bulunması veya ikamet etmesi halinde, idari ve tıbbi kontrol ve gelirlerin 
tetkiki için, gerekli tıbbi muayeneler, yetkili Kurumun talebi üzerine, geçici olarak 
bulunulan veya ikamet edilen yerdeki Kururnca bu Kurum mevzuatına göre yapılır; 
şu kadar ki, yetkili Kurumun, masrafı kendisine ait olmak üzere, ilgili kimseyi 
diledili bir hekime muayeneettirmeyetkisi saklıdır. 
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Gelirlerin Odenmesi 
Madde69 
Bir Akit Taraf Kurumunca diger bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden kimselere 

borçlanılan gelirlerin ödenmesi, Anlaşmanın 46-5 ı maddeleri htıldlmlerine göre 
yapılır. 

Kısım 4 
Olüm (Odenelcler) 

Sözleşmenin 49 ve 50. Maddelerinin Uygulanması 
Madde70 
Bir Akit Taraf ülkesinde ikaınet eden bir kimse bir ölüm ödeneginden başka bir 

Akit Taraf mevzuatına göre yararlanmak isterse, bu hususa ilişkin talebini, ya yetkili 
Kuıııma veya ikamet ettigi yerdeki Kuruma, yetkili Kurum mevzuatmda öngörülen 
kanıtlayıcı belgelerle birlikte gönderir. Talep sahibinin verdigi bilgilerin doArulugu 
ya takip thnüllerine ekli resmi belgelerle tespit veya bu kimsenin ikaınet ettigi 
ülkedeki Akit ·Tarafın yetkili organlarınca teyit olunur. 

Madde 71 
ı -İlgili kimse, Sözleşmenin 49 maddesi hükümlerinden yararlanmak için, 

yetkili Kuruma, ölüm ödeneginden yararlanmaya hak kazanan kimsenin son defa tabi 
oldugu Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortaldık veya ikamet sürelerini gösterir 
bir belgeyi ibraz eder. 

2-Yukarıdaki paragrcıfta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi Uzerine, 
geregine 
göreJ ölüm ödeneginden yararlanmaya hak kazBila kimsenin son defa mevzuatına tabi 
oldugu Akit Tarafın hastalık veya yaşlılık konusunda yetkili olan Kurumunca verilir. 
İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili Kurum belgeyi bu son 
Kurumdan ister. 

3-Yetkili devlet mevzuatında öngörülen koşulların yerine getirilmesinde 
evvelce diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigartahlık veya 
ikamet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, bu maddenin yukarıdaki paragrafları 
hükümlerine kıyas yoluyla uygulanır. 

Kısım 5 
Işsizlik 

Sözleşmenin 51. Maddesinin Uygulanması 
Madde72 

ı -İlgili kimse, Sözleşmenin 5 maddesinin ı veya 2 paragrafı hükümlerinden 
yararlanmak için, yetkili Kuruma, evvelce son defa tabi oldugu Akit Taraf 
mevzuatına göre geçmiş sigortalılık, çalışma veya mesleki faaliyet sürelerini gösterir 
bir belgeyi ibraz eder ve bu Kururnca uygulanan mevzuatın gerektirdili bütün 
tamamlayıcı bilgileri verir. 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ya 
evvelce son defa mevzuatına tabi oldugu Akit Tarafın işsizlik konusunda yetkili olan 
Kurumunca veya bu Taraf yetkili Kurumun gösterdigi diger bir Kururnca verilir. 
ilgili 
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kimsenin belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili Kurum belgeyi sözü edilen 
Kurumların birinden ister; şu kadar ki, yetkili kurumun bu belgeyi isteyebilmesi için, 
kendisine hastalık sigortası konusunda yetkili olan Kurumun Anlaşmanın 16 
maddesinin 1 paragrafından öngörülen belgenin ömegini göndermemiş olması 

gerekir. 
3-Yetkili devlet mevzuatının gerektirdigi koşulların yerine getirilmesinde, 

evvelce diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş sigortalılık, çalışma 
veya mesleki faaliyet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa; bu maddenin 
yukandaki paragrafı hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
Sözleşmenin 52. Maddesinin Uygulanması 

Madde73 
ı -tlgili kimse, Sözleşmenin 52 maddesi hükümlerinden yararlanmak için, yeni 

ikamet yerindeki Kuruma, sigortalılık, çalışma veya mesleki faaliyet süreleri 
bakımından yetkili devlet mevzuatına göre yardım hakkının dogmasına ilişkin 

koşulları yerine getirdilini bildirir bir belgeyi ibraz eder ve bu Kurura mevzuatının 
gerektirdigi bütün tamamlayıcı bilgileri verir. 

2-Yukarıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, bu 
kimsenin ikametini nakletmesinden önce, yetkili Kururnca verilir. Bu Kurum, 
belgenin bir ömegini ilgili kimsenin İkarnetini naklettigi ülkedeki Akit Tarafın yetkili 
makamınca gösterilen Kuruma gönderir. İlgili kimsenin bu belgeyi ibraz etmemesi 
veya yeni ikamet yerindeki Kurumun anılan belgenin bir ömegini almamış olması 
halinde, bu Kurum, belgeyi yetkili Kurumdan ister. 

S6zleşmenin 53. Maddesinin Uygulanması 
Madde74 
I-Sözleşmenin 53 maddesinin ı paragrafının (a/ıi) ve (b/n) benılerinde 

belirtilen hallerde, ikamet edilen yerdeki Kurum, Anlaşmanın 72 maddesi 
hükümlerinin uygulanmasından yetkili Kurum sayılır. 

2-Sözleşmenin 53 maddesinin ı paragrafının (b/ni) bendinde belirtilen 
hallerde, Anlaşmanın 73 maddesi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

3-Sözleşmenin 53 maddesinin 2 paragrafı hükümlerinin uygulanmasında, 

ikamet edilen yerdeki KQrum, yetkili Kurumdan, ilgili kimsenin bu Kurum 
mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının devam edip etmedigine ilişkin 
bütün bilgileri ister. 

Sözleşmenin 54. Maddesinin Uygulanması 
Madde75 
Sözleşhıenin 54 maddesi hükümlerinin uygulanmasında, yetkili Kurum, duruma 

göre, Anlaşmanın 73 maddesinin ı paragrafından belirtilen belgede, evvelce yardım 
hakkının son olarak tesbit edildigi tarihten sonra yapmış oldugu yardımların süresini 
belirtir. 

Madde76 
Sözleşmenin 55 maddesinin ı paragrafında belirtilen bir Kururnca yapılması 

gereken yardımların hesabında, ilgili kimse, bu Kurumun bulundugu Akit Taraf 



ülkesinde son defa en az 4 hafta çalışmamışsa, bu Kuruma, diger bir Akit Taraf 
ülkesinde son defa en az 4 hafta süreyle çalıştıgı işin nitelilini ve bu işin ait oldugu 
meslek dalını bildirir bir belgeyi ibraz eder, işçinin bu belgeyi ibraz etmemesi 
halinde, anılan Kurum belgeyi ya bu son tarafın işsizlik konusunda yetkili olan 
Kurumundan veya yanı Tarafın yetkili makamınca gestirelen diger bir Kurumdan 
ister. 

Madde77 
İlgili kimse, Sözleşmenin 55 maddesinin 2 paragrafı hükümlerinden yararlanmak 

için, yetkili Kuruma, yetkili devlet dışmda bir Akit Taraf ülkesinde ikamet eden aile 
bireylerini gösterir bir belgeyi ibraz eder. Bu belge, ya aile bireylerinin ikamet 
ettikleri ülkenin hastalık konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu kimselerin 
ikamet ettikleri ülkedeki Akit Taraf yetkili Makamının gösterdili diger bir Kururnca 
verilir. Ayrıca, Anlaşmanın 25 maddesinin 2 ve 3 paragrafları hükümltıri kıyas 
yoluyla uygulanır. 

Kısım 6 
Aile Yardımlar 

Sozleşmenin 57. Maddesinin Uygulanması 
Madde78 
I-İlgili kimse, Sözleşmenin 57 maddesi hnkümlerinden yararlanmak için, 

yetkili Kuruma, evvelce son defa tabi oldugu Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş 
çalışma, mesleki faaliyet veya ikamet sürelerini gösterir bir belgeyi ibraz eder ve bu 
Kurum mevzuatının gerektirdili bütün tamamlayıcı bilgileri verir. 

2-Yuk.arıdaki paragrafta belirtilen belge, ilgili kimsenin talebi üzerine, ya 
evvelce son defa mevzuatına tabi oldugu Akit Tarafın aüe yardımları konusunda 
yetkili olan Kurumunca veya bu Taraf yetkili makamının gösterdili diger bir 
Kururnca verilir. İlgili kimsenin anılan belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili 
Kurum belgesiy anılam Kurumların birinden ister; şu kadar ik, yetkili Kurumun bu 
belgeyi isteyebilmesi için kendisine hastalık sigortası konusunda yetkili olan 
Kurumun Anlaşmanın ı 6 maddesinin 1 paragrafında öngörülen belgenin ömegini 
göndermemiş olması gerekir. 

3-Yetkili devlet mezuatının gerektirdili koşulların yerine getirilmesinde 
evvelce diger herhangi bir Akit Taraf mevzuatına göre geçmiş çalışma, mesleki 
faaliyet veya ikamet sürelerinin nazara alınması gerekiyorsa, bu maddenin yukarıdaki 
paragrafları hükümleri kayıs yoluyla uygulanır. 

Sozleşmenın 59 ve 60 Maddelerınin Uygulanması 
Madde79 
I-İlgili kimse, Sözleşmenin 59 maddesi hükümlerinden yararlanmak için, 

yetkili Kuruma, talebini geregine göre, işvereni aracılıgı ile gönderir. 
2-Sözleşmenin 59 maddesinin 3 paragrafının uygulanması halinde, yetkili 

Kurum, anılan maddenin 4 paragrafında öngörülen karşılaştırmayı yapmak için, 
çocukların ikamet ettikleri veya yetiştirildirleri Akit Taraf mevzuatına göre ödene 
aile yardımlarının miktanna ilişkin bütün bilgileri anılan Tarafın batlı oldugu yetkili 
makam aracılıgı ile temin eder. bu yetkili makam, sözkonusu bilgileri her üç ayın 
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ttı. Avrupa Sosyal Glvenlik Szş. ve Ek Anlaşması 

sonunda anılan Akit Tarafın yetkili makamından ister. Bu bilgilerin verilmesinde, 
sözU edilen son üç aylık dönemin son ayının 15 gününden uygulanan mevzuat 
hükümleri esas alınır ve müteakip 3 aylık döneme ait aile ödenekiekinin nasıl 

ödenecegine ilişkin sesalar belirtilir. 
3-İlgili kimse, talebine destek olarak, çocukların İkarnet ettikleri veya 

yetiştirildikleri Akit Tarafın medeni hal konusunda yetkili olan makamlarınca normal 
olarak verilen veya bu makamlarca verilmiyorsa anılan Tarafın yetkili makamının 
gestirdigi Kururnca düzenlenen ibr Aile Durumu belgesini ibraz eder. Bu belge yılda 
bir defa yenilenir. 

4-Ayrıca, ilgili kimse, geregine göre, yetkili Kurumun talebi üzerine, 
çocukların İkarnet ettikleri veya yetiştirildikleri Akit Taraf ülkesinde aile 
ödeneklerinin ödenecegi kimsenin kimligini tesbite yarıyacak bilgileri de verir. 

5-İlgili kimse, yetkili Kuruma, geregine göre, işvereni aracıhgı ile, durumunda 
aile ödeneklerinden yararlanma hakkını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü 
degişikligi, özellikle İkarnetini başka bir yere naklettigini ve aile ödeneklerinden 
yararlanacak çocuk sayısının degiştigini bildirmekle yükümlüdür. 

6-Bu maddenin 1, 3 ve 5 maddeleri hükümleri, Sözleşmenin 59 maddesinin 5 
paragrafında belirtilen hallerde uygulanır. 

Madde SO 
ı -İlgili kimsenin bir işte çalışmış veya bir mesleki faaliyet i cra etmiş veya ı ya 

da 3 aylık bir süre içinde iki Akit Tarafın ülkesinde İkarnet etmiş olması halinde, bu 
Taraflardan her birinin mevzuatına göre talep edebilecegi aile ödenekleri, ilgili 
mevzuata göre ödenmesi gereken günlük ödenekler tutarına tekabül eder. Anılan 
mevzuatlardan biri veya digerine göre ödenekierin aylık veya üç aylık olarak 
ödenmesi gerekiyorsa, bu mevuat geregince ilgili kimsenin ilgili Akit Taraf 
ülkesinde geçmiş her çalışma, mesleki faaliyet veya ikamet günü için ya da anılan 
Taraf mevzuatına göre muadili her gün için ya aylık ödenekler tutarının l/26'i veya 3 
aylık ödenekler tutarının l/78'i ödenir. 

2-Bir Akit Tarafın Kurumu, bir ay için veya ayın belirli bir sUresi için diger bir 
Akit Taraf Kurumunca ödenmesi gereken aile ödeneklerini ödemişse, yapılan bu 
fuzuli ödemeler sözkonusu iki Kurum arasında dekont edilir. 

Sözleşmenin 61. Maddesinin Uygulanması 
Madde 81 

I -Sözleşmenin 61 maddesinin 1 paragrafında belirtilen aile bireyleri, ikamet 
ettikleri Akit Taraf ülkesinde yapılan aile yardımlarından yararlanmak için, ikamet 
ettikleri yerdeki Kuruma, bu Kururnca uygulanan mevzuata göre normal olarak ibrazı 
gereken bütün kanıtlayıcı belgeleri ve ilgili kimsenin yardım hakkının dogması için 
gereken koşullara yerine getirdigini bildiren ve bu hususta aşagıdaki bilgileri 
kapsayan bir belgeyi ibraz ederler: 

a-Y etkili devletin mevzuatı yardım hakkının dogmasını herhangi bir çalışma 
veya mesleki faaliyette bulunma koşuluna ba~lamıyorsa, belgede yalnız ilgili 
kimsenin bu devletin mevzuatına tabi oldugu belirtilir; 
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b-Yetkili devletin mevzuatı yardım hakkının dogmasmı belirli bir çalışma veya 
mesleki faaliyette bulunma sUresine baglıyorsa, belgede bu koşulun yerine getirildigi 
tasdik olunur; 

c-Yetkili devletin mevtuatı yardım hakkının çalışma veya mesleki faaliyet 
sürelerine tekabül eden bir devre için dogmasını öngörüyorsa, belgede nazara alınan 
devre zarfında geçmiş çalışma veya mesleki faaliyet süreleri belirtilir. 

Bu belge, ilgili kimsenin gerekli koşullan yerine getirmesiden sonra, talebi 
üzerine, yetkili Kururnca verilir. Aile bireylerinin bu belgeyi ibraz etmemeleri 
halinde, ikarnet edilen yerdeki Kurum belgeyi yetkili Kurumdan ister. 

2-Yukandaki paragrafta sözü edilen belge (a) ve (b) bentterinde belirtilen 
hallerde, iptaline dair ikarnet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride bulunulmadıkça 
geçerli olur. Bununla birlikte, ( c ) bendinde belirtilen hallerde, bu belge, yalnız 
verildigi tarihten itibaren 3 aylık bir süre için geçirli olur ve yetkili Kururnca her 3 
ayda bir resen yenilenir. 

3-İlgli kimsenin mevsimlik işçi olması halinde, bu maddenin 1 paragrafında 
belirtilen belge, iptaline dair ikarnet edilen yerdeki Kuruma bir bildiride 
bulunulmadıkça, mevsimlik iş için öngörülen süre boyunca geçirli olur. 

4-Yetkili devlet mevztlatında yardım hakkının geçmiş çalışma veya mesleki 
faaliyet süresine tekabül eden bir süre için yapılması öngörüldügü halde aile 
bireylerinin ikamet ettikleri tUkedeki Akit Taraf mevzuatmda yardımlarm aylık veya 
3 aylık olarak yapılması öngörüyorsa, yardımlar, yetkili devlet mevzuatmda 
öngörülen sürenin aile bireylerinin ikamet ettikleri ülke mevzuatmda öngörülen 
süreye oranı ölçüsünde yapılır. 

5-Yetkili devlet mevroatında yardım hakkının bir aylık veya tam üç aylık bir 
dönem için yapılması öngöıilldügü halde aile bireylerinin ikamet ettikleri ülkedeki 
Akit Taraf mevzuatmda yardımlarm geçmiş çalışma veya mesleki faaliyet günlerine 
tekabül eden bir miktar gün için yapılması öngörülüyorsa, yardımlar ı ay veya 3 
aylık bir dönem için yapılır. 

6-Bu maddenin 4 ve 5 paragraflarında belirtilen hallerde, yetkili devlet 
mevzuatına göre, çalışma veya mesleki faaliyet süreleri aile bireylerinin ikamet 
ettikleri ülkedeki Akit Taraf mevzuatına göre yardımlarm hesabında esas alınan 
birimlerden farklı birimietle ifade olundugu takdirde, paranın çevrilmesi, 
Anlaşmanın 15 maddesinin 3 paragrafı htıkümlerine göre yapılır. 

7-Yetkili Kurum, aile bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kuruma, ilgili 
kimsenin yardım hakkının sona erdigini veya ikametini bir Akit Taraf ülkesinden 
başka bir Akit Taraf ülkesine naklettijini derhal bildirmekle yükümlüdür. Aile 
bireylerinin ikamet ettikleri yerdeki Kurum, yetkili Kurumdan ilgili kimsenin yardım 
hakkının devam edip etmedi~i hususunda her zaman bilgi isteyebilir. 

&-Aile bireyleri, i\~amet ettikteri yerdeki Kuruma, durumlannda yardun\ardm 
yararlanma haklarını etkileyecek şekilde meydana gelen her türlü degişikligi, 
özellikle ikametlerini başka bir yere naklettiklerini bildirmekle yükümlüdürler. 
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Madde82 
Aile bireylerinin ikameticrini I veya 3 takvim ayı içinde bir Akit Taraf 

ülkesinden başka bir Akit Taraf ülkesine nakletmeleri halinde, bu Taraflardan her 
birinin mevzuatına göre kendilerine yapılan aile yardımları, ilgili mevzuat gerelince 
ödenınesi gereken günlük yardımlar tutarına tekabül eder. Anılan mevzuatlardan biri 
veya dileri, yardımlar aylık veya 3 aylık olarak yapılmasını öngörüyorsa, bu 
yardımlar, ilgili kimselerin nazara alman ay veya 3 aylık devre zarfmda ilgili Akit 
Tarafülkesinde ikamet ettikleri sUre oranmda yapılır. 

SCJzleşmenin 62. Maddesinin Uygulanması 
Madde83 

ı -Sözleşmenin 62 maddesinde belirtilen aile bireyleri, ikamet ettikleri Akit 
Taraf ülkesinde aile yardımlarmdan yararlanmak için, ikamet ettikleri yerdeki 
Kuruma, ilgili kimsenin başka bir Akit Taraf mevzuatına göre işsizlik yardımlarmdan 
yararlandıArnı ve yetkili devlet ülkesinde aile bireyleri ile birlikte ikamet etmesi 
halinde aile yardımiarına hak kazanacatmı bildirir bir belgeyi ibraz ederler. Bu 
belge, ya bu son devletin işsizlik konusunda yetkili olan Kurumunca veya bu devletin 
yetkili makamının gösterdili diler bir Kururnca verilir. Aile bireylerinin anılan 
belgeyi ibraz etmemeleri halinde, ikamet edilen yerdeki Kurum belgeyi yetkili 
Kurumdan i.ster. 

2-Anlaşmanm 8 I ve 82 maddeleri hükUmleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Madde84 

BÖLOMVI 
Çeşitli Hükümler 

Yardımlardan haksız yere yararianmış bir kimsenin ikamet ettili yerdeki Kurum 
veya bu kimsenin ikamet ettigi ülkedeki Akit Tarafın yetkili makamınca gösterilen 
Kurum, sözkonusu yardımları ödemiş olan diger herhangi bir Akit Tarafın 
Kurumuna, bu Kururnca anılan kimse aleyhine dava ikame edilmesi halinde, 
gerektili şekilde yardımcı olur. 

Madde85 
1 -Sözleşmenin II BölümUnUn 2 Kısmının uygulanmasında, malt111Uk yaşlılık 

veya ölUm (aylıklar) yardımlarının ödenmesi veya gözden geçirilmesi sırasında, bir 
Akit Taraf Kurumunun yardımlardan yararlanan bir kimseye müstahak oldugundan 
fazla · bir ödeme yapmış olması halinde, bu Kurum, anılan kimseye muadili 
yardımları ödemekle yükümlü diger herhangi bir Akit Tarafın Kurumundan, fazladan 
ödenen miktarın, bu Kururnca anılan kimseye ödenecek muaccel b~iyelerden 
kesilmesini isteyebilir. Bu son Kurum, böylece kesilmiş olan meblagı alacaklı 
Kuruma transfer eder. Sözkonusu bakiyelerden kesinti yapılmaması halinde 
aşagıdaki paragraf hükümleri uygulanır. 

2-Bir Akit Tarafın Kurumu yardımlardan yararlanan bir kimseye mUstahak 
oldugu miktarı aşan bir meblag ödemişse, uyguladıgı mevzuatta öngörülen koşullar 
ve sınırlar dahilinde, anılan kimseye muadili yardımları ödemekle yükümlü diAer 
herhangi bir Akit Tarafın Kurumundan, fazladan ödenen miktarın, bu Kururnca 
ödenecek 
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miktarlardan kesilmesini isteyebilir. Bu son Kurum kesintiyi, kendisi fazladan ödeme 
yapmış gibi, uyguladıgı mevzuatın elverdigi koşullar ve sınırlar ölçüsünde yapar ve 
böylece kesilmiş olan meblagı alacaklı Kuruma transfer eder. 

3-Bir Akit Tarafın Kurumu, ilgili kimseye, yardımlar üzerinden - bu kimsenin 
dıger bir Akit Taraf mevzuatına göre muadili yardımları almaya hak kazandıgı bir 
süre için- bir avans ödemişse, bu Kurum, diler Tarafın Kurumundan, sözkonusu 
avans tutarını, anılan kimseye aynı süre içinde ödenecek miktardan kesmesini 
isteyebilir. Bu son Kurum kesintiyi yapar ve böylece kesilmiş olan meblagı alacaklı 
Kuruma transfer eder. 

Madde86 
Bir kimse, bir Akit Taraf ülkesinde yapılan sosyal yardımlardan diger bir Akit 

Taraf mevzuatına göre yardıma hak kazandıgı bir süre içinde yararlanmışsa, sosyal 
yardımı yapmış olan Kurum, sosyal yardımlardan yararlannan kimselere yapılan 
yardımiara kanunen rücu etme hakkına sahip bulundugu takdirde, anılan kimseye 
yardım yapmakla yükümlü di~er herhangi bir Akit Tarafın Kurumundan, sözkonusu 
sürede yaptıgı sosyal yardım masraflarının tutarını, bu kimseye ödenecek mebaglar 
üzerinden kesmesini isteyebilir. Bu son Kurum gerekli kesintiyi yapar ve böylece 
kesilmiş olan meblagı alacaklı Kuruma transfer eder. 

Madde87 
1-Yardım hakkının yetkili Kurum olarak bildirilen Kururnca tanınmaması 

halinde, Anlaşmanın 20 maddesinin 2 paragrafının ve 55 maddesinin 2 paragrafının
ilgili kimsenin yardımlardan yararlanma koşullara yerine getirmiş sayılacagına ilişkin 
hükOmleri geregince, geçici olarak bulunulan yerdeki Kururnca ödenmiş olan saglık 
yardımı masrafları ilk Kururnca tasviye olunur. 

2-tıgili kimsenin yardım hakkı dogmadıgı halde Anlaşmanın 60 maddesinin 1 
paragrafı hükümleri geregince ödenen saglık yardımları için ikaınet yerindeki veya 
geçici olarak bulunuhıp yerdeki Kururnca karşılanan masraflar, ilgili Akit Taraf 
Kurumunun yetkili makamını gösterdigi Kururnca tesviye olunur. 

3-Bu maddenin 1 veya 2 paragrafı hükümleri geregince fuzuli ödeme yapmış 
olan Kurumun, ilgili kimseden, bu kimseye fazladan ödedigi yardım miktarı için 
alacaklı kalma hakkı saklıdır. 

Madde88 
İki veya daha fazla Akit Tarafın yetkili Kurumları veya makamları arasında, 

Sözleşmenin II Bölümü hükümleri geregince uygulanacak mevzuat üzerinde veya 
yardımları yapmakla yükümlu Kurumun belirlenmesi hususunda bir anlaşmazlık 
bulunması halinde, ilgili kimse, yardımlardan, sözkonusu anlaşmazlık yokmuş gibi, 
jk.amet eJtjgj yerdekj Kurum mevzuatına gDre veya iJgiJi Akit Taraflardan birinin 
ülkesinde ikamet etmiyorsa evvelce son defa tibi oldugu Akit Taraf mevzuatına göre 
geçici olarak yararlanır. Anlaşmanın çözülmesinden sonra, geçici olarak yapılmış 
yardım masrafları yardımlarm öd 
enmesinde yetkili oldugu bildirilen Kururnca yüldlmlenilir. 
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Madde89 
Bir Akit Tarafın yetkili Kurumu, belirli hallerde, kendi mevzuatını veya 

Sözleşmeyi uygulamak için, diger bir Akit Taraf ülkesinde soruşturma yapmak 
gerelini duyarsa, ilgili iki Tarafın yetkili makamları arasmda varılacak anlaşmadan 
sonra, soruşturma konusu ile ilgili incelemeleri yapmak üzere bir elemanın 
görevlendirebilir. Ülkesinde soruşturma yapılanAkit Tarafın yetkili makamı, anılan 
görevliye, özellikle soruştunna konusuna ilişkin tutanaklar ve diger belgeler üzerinde 
gerekli bilgileri verebilecek bir eleınanını görevlendirmek suretiyle yardımcı olur. 

Madde90 
Bir Akit Tarafın mevzuatına göre, bir kimsenin aile bireyi veya ev halkı olarak, 

ancak o kimse ile aynı konutta yaşayan kimseler nazara almıyorsa, bu mevzuatı 
uygulayan Kurum, aile bireyi veya ev halkından oldugu kabul edilen kimselerden, bu 
niteliAi taşımamaları halinde, kendilerinin tamamen ilgili kimsenin geçindinDekle 
yükümlü bulunduAll kimseler okluklarmı belgelernelerini isteyebilir. 

Madde91 
Sözleşmenin 26 maddesinin 1 paragrafı, 32 maddesinin 3 veya 6 paragrafı, 4 1 

maddesi, 42 maddesinin 3 paragrafı, 46 maddesinin 5 paragrafı, 56 maddesinin ı 
paragrafı, 58 maddesinin ı paragrafı, 67 maddesinin 2 paragrafı, 69 maddesinin 3 
paragrafı, 70 maddesinin 2 veya 3 paragrafı ve Anlaşmanın 5 maddesi gerelince 
düzenlenecek Anlaşmalar, ytırorlOIO girdikleri tarihten itibaren 3 ay içinde, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bildirilir. 

Madde9l 
ı -Anlaşmanın 4 maddesinde belirtilen Ekler Anlaşmanın tamamlayıcı unsurları 

sayılır. 

2-Anlaşmanm Ekieri üzerinde kapılacak her türlü degişiklik ilgili Akit Taraf 
veya Taraflarca Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilir, 

3-Anlaşmanın 5 numP.rah Eki üzerinde degişiklik yapılması talep edildiginde, 
Sözleşmenin 73 maddesinin 2 ve 3 paragratlarında öngörülen usul ve esaslar kıyas 
yoluyla uygulanır. 

Geçici ve Son Hükümler 
Madde93 
Sözleşmenin ytlrürlüge girmesinden sonra, bir Akit Tarafın Kurumuna herhangi 

bir malftllük, yaşlılık veya ölüm (aylıklar) yardımı talebinde bulunulması halinde, bu 
talep, diger Akit Taraflardan biri veya birkaçının Kurumu veya Kurumları tarafından 
Sözleşmenin ytlrürlüge ginnesinden önce aynı vaka için yapılmış yardımların anılan 
Sözleşme htıktlınleri dahilinde resen gözden geÇirilmesini gerektiri. 

Madde94 
ı -Anlaşma, Sözleşmeyi imzalamış olan ve Sözleşmeyi: 
a-Onay veya kabul hakkında bir ihtirazi kayıt koymadan; 
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b-Onay veya kabul şerbinden önce onay veya kabul hakkında bir ihtirazi kayıt 
koyarak; 

İmzalaınak suretiyle Sözleşmede Taraf olabilen Avrupa Konseyi üyesi 
devletlerin imzasına açıktır. 

2-Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazi Iat&ııt koymadın imzalayan 
veya onayiayan veya kabul eden her devlet aynı zamanda 

3-0nay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdi 
edilecektir. 

BÖLfJM: VII 
Sözleşmeyi onaylamale veya kabul etni'ek zorundadır. 

Madde9S 
I-Anlaşma, Sözleşme ile aynı tarihte ytlı1lr1Uge girecektir. 
2-Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazi kayıt koymadan sonradan 

iınzalayacak veya onayiayacak veya kabul edecek her tlye devlet için, anlaşma, onay 
veya kabul belgesinin iınzalandıgı veya tevdi edildigi tarihten 3 ay sonra ytlı1lriOge 
girecektir. 

Madde96 
ı -Sözleşmenin 77 maddesi geregince, Avrupa Konseyi üyesi olmayan ve 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin çaAnsı Uzerine Sözletmeye katılacak olan her 
devlet, aynı zamanda Anlaşmaya da katılacaktır. 

2-Katılma, tevdi tarihinden 3 ay sonra geçerli olacak bir kablma belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile gerçekleşecektir. 

3-Fesih, fesihle ilgili bildirinin Avrupa Konseyi Geael Sekreteri tarafından 
alındıgı tarihten 6 ay sonra hUkUm ifade edecektir. 

Madde97 
I-Anlaşma sUresi Sözleşme sUresi ile aynıdır. 
2-Hiç bir Akit Taraf, Sözleşmenin 78 maddesi htıkUmlerinde tespit edilen 

koşullar dahilinde, aynı zamanda Sözleşmeyi feshetmeden Atılaşmayı feshedemez. 
3-Fesih, fesihle ilgili bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından 

alındgı tarihten 6 ay sonra htıkUm ifade edecektir. 

Madde98 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, bir ay içinde, Akit Taratlara Anlaşmayı 

imzalayan devletlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu (BİT) Oenel MUdtırüne: 
a-Anlaşmayı Onay veya kabul hakkında bir ilitirazi kayıt koymadan imzalanmış 

olan her devlet, , 
b-Anlaşmayı onay veya kabul hakkında bir ihtirazi kayıt; koyarak imzalamış olan 

her devlet, 
c-Onay, kabul veya katılma ile ilgili bUtUn belgelerin kendisine tevdi olundugu, 
d-Anlaşmanın 95 ve 96 maddeleri htıkUmleri geregilıce her Uye ülke için 

ytırürlUge girdigi tarih, 
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e-Anlaşmanın 97 maddesi bUlcOmlerinin uygulanmasında alman her bildiri ve 
fesbin htlktım ifade edeceAi tarih, 

f-Anlaşmanm 9 ı maddesi ve 92 maddesinin 2 paragrafı hükümlerinin 
uygulanmasında alman her bildiri ve yazı, 

hakkında bilgi verecektir. 
Usulü dairesinde yetkili kılınmış olan ve aşaAıda imzalan bulunan kimseler 

yukandaki hususlan tasdik zunnıncia bu Ek Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Bu Anlaşma, ı 4 Aralık ı 972 tarihinde, her iki metin aynı derecede geçerli 

olmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak bir nüsha halinde Paris 'te düzenlenmiş 
olup, bu nüsha Avrupa Konseyi arşivinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri bu nüshanm tasdikti birer örnelini Anlaşmayı imzalayan ve Anlaşmaya 
katılan devletlerin her birine g6nderecektir. 

AVRUPASOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASINA 
İLİŞKİN EK ANLAŞMA EKLERİ 

EK ı 

(Sözleşmenin ı maddesinin "e" bendi ve Anlaşmanın 4 maddesinin ı paragrafı) 

Yetkili Malcamlar 
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Istihdam Politikasiyle İlaili 122 Saydi Slzlepnenla 
Oaaylaamasaaaa Uypa Bulaadutuaa Dair Kaaua (*) 

Kaaaa No : 2027 
Kabul Ta. : 9 .Kuam 1976 
R.G : 20 Kuam 1976 S.15769 
Dstr. Trp. : 5, C.l6 s.3 

~adde1 , 
Milletlerarası Çalışma TeşkilAtının 48 inci Genel Konferansında 9 Temmuz 1964 

tarihinde kabul edilen, "İstihdam Politikasiyle İlgili 122 Sayılı Sözleşme" nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 
~dde 2 ... Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOrlOAe girer. 
~dde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

ISTIHDAM POLITIKASIYLE ILGILI 122 SA YIU SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet 
edilerek, orada ı 7 Haziran ı 964' de kırk sekizinci toplantısını yapan Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtı Genel Konferansı, 

FIAdelfiya beyannamesinin, Milletlerarası Çalışma TeşkilAtma, dOnyanm çeşitli 
alkelerinde tam istihdamı ve hayat seviyesini yQkseltmeyi gerçekleştirecek kendine 
özgU programları uygulama alanma konulmasına yardımcı olmak ytlkUınltıiOiflnO 
alenen tanıdıtmı ve Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Statusl girişinin işsiziilde savaş 
yapılmasını ve uygwı geçim koşulları sallayan bir tıcret teminatını öngördüAQnO., 

Bu beyannamenin "ırk, inanç, ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar, 
maddi ileriemelerin ve manevi gelişmelerin, serbestlik, şeref ve haysiyet, iktisadi 
gUvenlik içinde ve eşit şansiarta takip etmek hakkına maliktirler" şeklinde ifade 
edilen ana bedetin ışıtmda, iktisadi ve mali politikalarm istihdam . politikası 
azerindeki yankılarını inceleme ve gözönande bulundurma görevinin· Milletlerarası 
Çalışma TeşkilAtma ait olduaunu, 

İnsan Hakları beyannamesinin "Her şahsın, çalışma ve işini serbestçe seçme, eşit 
ve elverişli çalışma koşulları ve işsizlite karşı korunma hakkına maliktir" ilkesini: 

Naza.ra alarak, 

(*) 2021 sayılı JCIJaiJilı ,._ ı ll sa,W Slılqıııt K,.ı. bfıMt ostr:ılı ,.,..,...., ~ır. 
ıt.UııWu ıcruwlı'IU 31 MAJIS 1963 tArıh re •••••• l-H saplı ıooau ~ ,« Slıiqıalll ""J'M • amhe 

Siılqwıeııtı ııraı1ttetbıılı ,..,.. JfrirlfAt AlrfSilll WtrlıJn Urın rutse lırduararqtır. 
Siılqııt s bıtt uilaı 3 Id fıiraurM, Slılqııaıı Dili _,...,.. lter i]t lflı-.;.u. ~ testd ~~ fArfllteır Dil 

w ,., ... JirilrfiiAe ~ iAJr llizmlerııt AdJrl]ıııs ~. 
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lstihdan Politikasiyle doArudan doAruya ilgili mevcut Milletlerarası Sözleşme ve 
Tavsiyenamelerin, özellikle lş ve İşçi Bulma Servisi kurulmasına dair ı 948 
Sözleşme ve Tavsiyenamesi, Meslege Yöneltmeyle ilgili ı 949 Tavsiyenamesiyle, 
Mesleki Egitim hakkında ı 962 Tavsiyenamesi ve !ş ve Meslek Bakımından ayırım 
hakkında ı 958 Sözleşme ve Tavsiyenamesi hükümlerine işaret ederek, 

B J Ltlgelerin, tam ve verimli istihdama ve serbestçe seçilmiş işe dayalı bir 
iktisadi gelişmeyi hedef tutan Milletlerarası daha geniş bir Prograrn metni içinde yer 
vermesi gerekecegini gözönünde bulundurarak, 

Toplantı gündeminin sekizinci maddesine dahil istihdam politikasiyle ilgili 
çeşitli teklifleri kabul etmeye ve bu teklifterin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini 
alması gerekecetine karar verdikten sonra, 

Bindokuzyüz altmışdört yılının dokuz Temmuz günü İstihdam Politikası ı 964 
Sözleşmesi şeklinde adlandınlacak olan aşagıdaki Sözleşmeyi kabul etmiştir. 

Madde 1 
I -İktisadi gelişme ve kalkınmayı teşvik etmek, hayat seviyesini yükseltmek, 

işgücü ihtiyaçlarını karşdamak ve işsizlik ve eksik istihdam sorununu çözUmlemek 
amaciyle, her üye tam ve verimli istihdama ve işin serbestçe seçilmesine matuf aktif 
bir politikayı esas bir gaye olarak ele alacak ve uygulayacaktır. 

2-Bu politika: 
a-Açıkta ve iş arayan herkese iş saglanmasını, 
b-Bu işin, imkAn nispetinde verimli olmasını, 
c-İşin serbestçe seçilmesini ve her işçinin kendisine elverişli bir işte çalış.nası 

için gerekli nitelikleri kazanmasını, bu işte ırk, renk, cinsiyet, din, politik düşünce, 
milli veya sosyal menşe ne olursa olsun niteliklerini ve istidatlannı kullanmasını 

Saglamak amacına yönelmiş olacaktır. 
3-Bu politika, iktisadi gelişme düzey ve aşamasını, istihdam hedefleri ve diger 

iktisadii sosyal hedefler arasmda mevcut ilişkileri gözönünde bulunduracak ve milli 
koşullara ve uygulamalara göre kabul edilen metodlarla yürütülecektir. 

Maddel 
Her üye, ülkenin koşullarına göre kabul edilen yöntemlerle ve bu yöntemlerin 

elverişliiili ölçüsünde: 
a-Koordone iktisadi ve sosyal bir politika çerçevesinde, ı inci maddede sözü 

geçen hedeflere ulaşmak amaciyle kabul olunan tedbirleri muntazaman tayin edecek 
ve gözden geçirecek, 

b-İcabında programlar hazırlanması da dahil, bu tedbirlerin uygulanması, için 
lüzum gösterebilecek yöntem ve kurallar koyacal .. tır. 

Madde3 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, istihdam konusundaki tecrübe ve görtşlerinin 

noksansız olarak gözönünde tutulabilmesi bu politikaların tayininde tam bir işbirligi 
yapılabilmesi ve bu politikalara dayanaklar bulunmasw=ı yardımcı olunabilmesi için 
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alınacak tedbirlerle ilgili çevrelerin temsilcilerine ve özellikle işveren ve işçi 

temsilcilerine danışılacaktır. 

Madde4 
Bu Sözleşmenin resmi onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde S 
1 -Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil 

edilmiş olun Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı üyelerini baglıyacaktır. 
2-Bu Sözleşme, ild üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil 

edildigi tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 
3-Bundan sonra, bu Sözleşme onu onayiayan her üye için onaylama belgesi 

tescil edildili tarihten on iki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde6 
1 -Bu Sözleşn\eyi onayiayan üye onu, ilk yQrQrlOAe girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir devre sonutıda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürllne göndereceAi 
ve bu fvfüdUrOn tescil edeceli bir belge ile feshedebilir. Fesih tescili tarihinden ancak 
bir yıl sonta geçerli olacaktır. 

2-Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen 
on yıllık devrenin bitiminden itibaren biı yıl zarfında bu maddede öngörOidOIQ 
şekilde feshetme hakkını kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için 
balianmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince bu 
maddede öngörülen koşullar içinde feshedebilecektir. 

Madde7 
1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdUrO Milletlerarası Çalışma 

Teşkilltı üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesih belgelerinin 
tescil edildigini TeşkilAtm bUtOn üyelerine bildirecektir. 

2-Genel MüdUr kendisine gönderilen ikinci onaylama belgesinin tescil 
edildilini TeşkilAt üyelerine bildirirken Sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih 
hakkında TeşkilAt üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde8 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun 

olarak tescil etmiş bulundugu bütün onaylama ve fesililer hakkındaki tam bilgileri B. 
Milletler Andiaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere B. Milletler 
Genel Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde9 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurlu gerekli gördügu her seferinde b\1 

Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve onun 
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tamamen veya kısmen deliltirilmesi konusunun Konferans gtındemine alınması 
gerekip gerelaniyecelini incoleyecektir. 

Madde10 
1-Konferansm bu SGzleşmeyi tamilDen veya kısmen deliftiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini Gngörmedikçe, 
a-Tadil edici yeni sôzlepneııin bir Qye tarafindan onaylanması keyfiyeti, 

yukandaki 6 ncı madde nazara almmaksızm ve taeiii edici yeni sözleşme yOrOrlO&e 
girmiş olmak kayıt ve şartiyle bu SOzlepnenin derhal ve keııdlliJinden fesbini 
gerektirecektir. 

b-Tadil edici yeni sGzlepnenin y0rlb111e girmesi tarihinden itibaren Sözleşme 
Oyelerin onaylamnama artık açık bulundunılmıyacaktır. 

2-Bu Sözleşme, onu onayiayıp da tadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
Oyeler için her halde şimdikı şekil ve muhtevasiyle geçerli olmakta devam edecektir. 

Madde 11 
Bu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede geçerlidir. 

-----o-----
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Avrupa Sosyal GUvenlik Kodunun 
Onayianmasanan Uypn Bulundutana Haklanda Kanun (*) 

Kanun No : 2170 
Kabul Ta. : 21/9/1978 
R.G : 29 Eyllll 1918 8.16419 
Dstr. Trp. : 5, C.l 7 s.83 

Madde1 
Avrupa Konseyince kabul edilmiş olup 13 Mayıs 1964 tarihinde Strasbourg'ta 

imzalamnış bulunan Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun IV. Ve VII Bölümleri dışında kalan 
bOtOn bölümlerinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yororloge girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hOkOmlerini Bakanlar Kurulu yOrOtür. 

Avrupa Sosyal GUvenlik Kod'ununiV OneO ve VD nei Bllllmlerida,•nda Kalan 
Kastmlannan Onaylanmasaaa Dair Bakanlar Kurulu Karar• 

Karar Ta. : 28 Şubat 1979 No: 7117346 
R.G : 23 Temmuz 1979 8.16705 
Dstr. Trp. : 5, C. ll s.828 

21/9/1978 tarihli ve 2170 sayılı Yasa ile &naylanması uygun bulunan ilişik Avrupa 
Sosyal GUvenlik Kod'unun IV OncO ve VII nci BölDmieri dışında Kalan Kısımlarının 
onaylanması; .... 244 sayılı Kanunun 3 OncO ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
2812/1979 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

(*) ı-Kiflllllft I lıld uLfaıııiı lrdJrtılıır 13 M«JU 196+ tır1Jd KOD'IJI ~ Mlu u fArfJd oly KM. 16 Nlsa 

ı%4 tAJ1Jibı4t strıMrs* AittA11ııls ~. 
h-KMJfiUI mulmt 1 llltl ıuMesiMt KM'IIJ IV re VII ~ Jısu* bJa Nlü BiliıJerıır DU~ 1f6l1 

~ lıtr'*-._,. 
C-2170 SAyılı IOODIJilı ouylıuı, tpdst ..... Z-H sıyılı K-- 3 id re 5 fıla lllllJılmırt altı ıW«ıılM Dndx'lltı 

7/lrn6 Slyılı Kırırk IUJfııoıwl W~ AVRUPA SOSYAL GÜVENLiK KOD'lı llr. 
oys8ı yıyuı~Aıwı lldiJiit "Amy« sosyAl GiYali KOD'lı ,.,..,.. J. ~. PROTOKOL - KM'IIJ iıüft yer 

ıdııııstu. 

A'"'J" SOSYAL GÜVENLİK KOD'IIJU ~ KOD' lll POROI'OL 'lllllt M -~~~~ ljık t~l ıpku. 
fkısıılt ., ıyn ,., ıfolı • tliztıtlıtıtlml. 

PROTOKOL'« M .,. J« mflıals D1Jıwı ~, Proflhl ıle KOD MLfılm ır.uııııiı ]Rlliıııdtıııtltr yyıbııs 

oiırwı ~ ,.,._ KOD'« ll Jiııırbıırlı fUSDUS' ~. -+ 
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AVRUPA SOSYAL GiJvENLİK KODU PROTOKOLU 
DİBACE 

Bundan böyle "Kod" olarak adlandırılacak olan ı 6 Nisan ı 964 yılı Strasburg'ta 
aletedilen Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'u hükümlerinin öngördügü sosyal güvenligi 
daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak kararında olan ve, 

Her ülkenin kendi ekonomik durumu dikkat nazara alınarak, Konseye üye tüm 
Devletleri söz konusu sosyal güvenligi yüksek seviyeye ulaştırmaları için teşvik 
etmek arzusunda olan, 

İş Protokolu imza eden Avrupa Konseyi üye Devletleri, 
Milletlerarası Çalışma örgütünün işbirligi ile hazırlanan aşagıdaki hükümler 

üzerinde anlaşmışlardır. 

BÖLÜM: 1 
Kod'u ve işbu Protokolu onaylamış bulunan Avrupa Konseyi üye 

Devletlerden herbiri ve bu iki belgeye katılan her Devlet için aşagıdaki hükümler, 
Kod'un mütekabil madde, paragrafve bendin yerini alacaktır: 

Madde ı -Paragraf ı, bent (h) aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
"Çocuk" tabiri: 
i-ya ı 6 y.aşından küçük bir çocugu, 
ii-mevzuatla tayin edilen şekle göre mecburi tahsil süresinin son buldugu yaştan 

daha küçük bir yaşta çocugu veya ı 5 yaşından daha küçük bir çocugu, 
kapsamaktadır. 

Bununla beraber bu tabir, ı 8 yaşını.ian daha küçük tahsiline devam eden, çıraklık 
yapan veya malul olan çocukları da kapsamaktaır. 

Madde 2-Paragraf ı, bent (b) aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir. 
(b) Bölüm II iki ve Bölüm V üç bölüm sayıldıgı dikkat nazara alınarak, Kod'un 

3 üncü maddesi uyarınca II ila X bölümlerden en az sekizini kabul eden ilgili üye 
Devlet. 

Madde 2-Paragraf 2, aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
2. Bir önceki paragrafın (b) bendi hükmü, 
a-IV, V, VI, IX ve X bölümlerden biri dahil olmak üzere II ile X bölümlerden 

en az altısı, Kod'un 3 üncü maddesi uyarınca ilgili üye Devlet tarafından kabul 
edildigi, ve 

PROTOKOL sb'fiiilıı Jt llt dtyor. ? 

ı -MAvrNJ'A sosyAl Giivtıılık Kod·ıutıı öııctdtıı veyı Protdtol ıJt bınıktı lıtWı tlıtıtlllij vtyR ouyLııriAJiıış ht( bır AvrNJ'R Koıutyl iiye 
Dtvletı, ışbıı Protorol'iltmu edemez ve ouyfiyiVW. 

2-Avr'I4J'A sosyııl Giiveıılık Kod'ııu öııwleıı vtyR Protokol ~t bırlıktt tmzJı ebrıtııılş veyA oruıyLımıuıııs hlf bır Devlet, ışbıı 

Protokol• e dııhd olıvıııu. w 

BN lıAJJ.e Kod Ktııııııı1ı ve Bmıı1ır Kıırulu KArıın de 11Myfilll~tll PROTOKOL tk btrft~ft OMJlAıulıAIM Jııtr Jdiiiiırı koobrıASı 
gerekt~t bıı lıükiiırde de "'ıklıAı ktıvuşıruıktlldır. 
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b-buna ilAveten 
i-bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı kollarm, Kod'da gösterilen 

normlarm, gerek tatbik alanını ve gerek yapılan yardımlar bakımmdan yardım 
seviyesini veya birini veya ötekinin üstüne çıktıgı, 

ii-bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı kollara, Kdo'un 2 numaralı 
ekinde bdirtilen munzam yararlar, Protokol tarafından tadil edilen şekilde Kod'da 
belirtilen normlarm üstüne çıktıgı 

iii-Kod'daki normlara ulaşmadılı kollar nazara alınarak, ilgili üye Devlet, 
yürürlükte bulunan Sosyal Güvenligin söz konusu bentte gösterilen düzenlemelerden 
birine uydu~, 

takdirde yerine getirilmiş sayılacaktır. 

Madde 9-Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
Korunan kimseler: 
a-Bütun işçilerin yüzde 80'ninden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen 

işçi sınıfları ile bunların karıları ve çocukları, 
b-veya ülkede oturanlarm yüzde 30' dan az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

edilen bütün çalışan nüfus ile bunların kanları ve çocukları, 
c-veyahut ülkede oturanlarm yüzde 65'nden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen bütün nüfus , teşkil eder. 

Madde ı 0-Paragraf ı ve 2 aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir. 
ı-Yapılacak yardımlar en az şunları kapsar: 
a-hastalık halinde, 
i-evde yapılan muayeneler dahil ve mevzuatla tespit edilen şartlar dahilinde 

uzman hekimlerin muayene ve tedavileri, 
ii-Hastanede yatarak ve ayakta muayene ve tedavileri; ihtiyaca göre hekim ve 

uzman hekim tarafından muayene ve tedaviler; hastabakıcı tarafından bakım ve 
lüzumlu tedaviler; 

iii-Lüzumlu hazır ve yapılması gereken ilAçlarm temini; 
iiii-Korunan çocuklarm diş muayene tedavisi, ve 
b-Gebelik, dogum ve bunlardan doga sonuçlar halinde: 
i-Dogumdan önce, dogum sırasında ve dogumdan sonra bir hekim veya 

diplamalı bir ebe tarafından yapılan muayene ve tedaviler; 
ii-Gereken hallerde hastaneye yatınlarak yapılan tedaYiler, ve 
iii-ilAçlar. 
2-Yardımdan yararlananlarm veya bunların aile reislerinin, hastalık halinde 

yapılacak saglık yardımları masraftarına katılmaları istenebilir. Şu kadar ki: 
a-Hastalık halinde; saglık yardımiarına katılma kuralları, agır bir yük 

olmayacak şekilde tesbit edilir; ilgili veya aileniin yardım masraftarına katılma oranı: 
i-Hastane dışmda hekim veya uzman hekir.ı tarafından yapılan muayene ve 

tedavi masrafın% 25'nin, 
ii-Hastanede yapılan muayene ve masrafın yüzde 25'nin. 
iii-iliç masraflarm ortalama yüzde 25'nin, 
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b-Gebelik, dotum ve bunlardan dopn sonuçlar ve yalnız ilAçlar için yardımdan 
yararlanan veya aile reisinin yardım masrafina iştiraki ortalama yUzde 25'i 
geçmemelidir. Bu yardıma katılma kurallan ilgili için &~ır bir yOk olmayacak 
biçimde tespit edilmelidir. 

c-Her şekil muayene ve tedavi veya iliç için yardıma katılma nispeti muayyen 
bir meblal olank tespit edilmiş ise, (a) ve (b) bentterinde belirtilen her yardım 
kategorileri için yarcimdan yararlananlara yapılacak tOm Odemeler, belirli bir moddet 
için söz konusu kategoriye tespit edilen tOm yardım oranmı geçmemelidir. 

Madde 12-.Aşalıdaki şekilde deAiştirilmiştir : 
1 O uncu maddede ~lirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin 

devamı sOresince saAJanır. Ancak her olay için hastane tedavisi 52 haftadan veya 3 
yıl sOrekli bir mOddet için 78 haftadan faza soremez. 

Madde IS-{a) ve (b) bentleri aşalıdaki şekilde deAiştirilmiştir. 
Konman kimseleri: 
a-BOUln işlerin yUzde 80'ninden az olmamak Ozere, mevzuatla tayin olunan işçi 

smıflan: 
b-Veya Olkede oturaniann % 30'undan az Qlmamak Ozere, mevzuatla tayin 

olunan çalışanlar smıfı: 
Teşkil eder. 

Madde lS-Aşaiıdaki şekilde deAiştirilmiştir: 
16 ncı maddede belirtilen yardım, yardım gerektiren halin devaını sOresince 

sallanır. Şu kadar ki, bu yardım her hastalık olayı için 52 haftadan veya 3 yıl sUrekli 
bir moddet içinde 78 haftadan fazla olarak smıflandmlabilir ve kazanem kesildili 
sUreDin ilk Oç gOnD için de Odenek verilmeyebilir. 

Madde 21--{a) bendi aşalıdaki şekilde deAiştirilmiştir: 
Konman kimseler: 
(a) BOtnn işçilerin ytlzde SS'inden az olmamak Ozere, millt mevzuatla tayin 

edilen işçi smıflan, 
Teşkil eder. 

Madde 24--Aşalıdaki şekilde deliştirilmiştir: 
1-22 nci maddede belirtilen yardım sOresi, işçi smıfına dahil kimselerin 

korunmuş olmalan halinde 12 aylık bir devre içinde 21 hafta veya kazanem her defa 
kesilişinde 2 1 hafta 

2-0lkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynaklan mevzuatla tayin edilen 
smırlan aşmayan bOUln nUfusun korunmuş halinde, 22 nci maddede belirtilen 
yardım, yardım gerektiren halin devaını sOresinde sallanır. 

Şu kadar ki, mevzuatla tayin edilen ve kişinin muhtaçlık dunımu 
araştınlmaksızın sallanan yardım sOresi, bu maddenin ı No.lu paragrafı htıkınOne 
göre smırlandmlabilir. 
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3-Milli mevzuat geretince yardım sOresi, prim ödeme sUresine göre veya daha 
önce mevzuatla tayin edilen sOreye göre vadelere aynlmış ise, ı2 aylık devre içinde 
yapılan ortalama yardım süresi 2 ı haftayı bulduJu takdirde, bu maddenin ı No .lu 
paragrafı yerine getirilmiş sayılır. 

4-Yapılan yardım aşatıdald hallerde ödenmez. 
a-Her işsizlik olaymda ilk Uç gUn için yardım yapılmayabilir. Şu kadar k~ 

mevzuatla tayin edilen bir süreyi aşmayan ve geçici olarak çalışan sOreden önce ve 
sonra işsiz geçen gOnler aynı olaym devamı sayılır. 

b-ı2 aylık bir sOre içinde ilk 6 gQn için yardım yapılmayabilir. 
S-Mevsimlik işlerde çalışan işçilere yapılacak yardımm sOresi ile olayın 

başlangıcından yardım yapılmayacak günler sayısı çalışma şartlarına uydurulabilir. 
6-Üikede istihdamı yüksek bir seviyede ve istikrarlı bir şekilde muhafaza için 

gerekli tetbirler alınmalıdır. İşsizlere yeni mUnasip bir iş temini için iş bulma 
servisleri, mesleki bilgileri oluşturmak için staj yerleri, münasip bir iş bulmaları için 
başka bölgelere gidebilmeleri için yardım yapılması ve diger benzeri servisierin 
ihdası gibi kolaylıklar temin edilmelidir. 

Madde 26-Paragrafı 2 ve 3 aşalıdaki şekilde deAiştirilmiştir: 
2. Mevzuatla tayin olunan yaş smırı 6S'ten yukarı olmamalıdır. Bununla 

beraber mevzuatla daha yüksek bir yaş haddi tespit edilebilir. Şu şartla ki yaş haddi, 
ülkede oturanlardan bu yaşa gelenlerin sayısı bu yaşm altında kalan ve 1 S yaşm 
üstünde bulunanlar sayısının yüzde ıo'undan az olmamalıdır. Yalnız mevzuatla tayin 
edilen belirli kategori işçileri yardımdan faydalanıyor ise, mevzuatla tayin olunan yaş 
sının 65'ten yukarı olmamalıdır. 

3. Milli mevzuat htıkmU ile yardıma hak kazanan bir işçi mevzuatla tayin edilen 
bir işte çallışıyor ise bu yardım, kesilebilir; veya işçinin kazancı, mevzuatla tayin 
edilen bir miktan aşmış ise yardımda indirim yapılabilir. 

Madde 27-Bent (a) ve (b) aşıalıdaki şekilde deliştirilmiştir: 
Korunan kimseler: 
a-BUtUn işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak Uzere mevzuatla tayin edilen işçi 

sınıfları; 

b-Veya işçilerin ytızde 20'sinden az olmamakOzere mevzuatla tayin edilen faal 
nüfus 

Teşkil eder. 

Madde 28-Bent (b) aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
b-67 nci madde hUldlmlerine uygun olarak tılkede oturan ve geçim kaynaklan 

mevzuatla tayin edilen sınırlan aşmayan bUtUn nüfus korunmuş olması halinde 
Bununla beraber, 27 nci maddenin (a) ve (b) benılerinde belirtilen kategorilere giren 
kimselere, kaynaklar söz konusu edilmeden, mevzuatla tayin edilen bir yardım 
garanti edilmelidir, şu kadar ki 29 uncu maddenin 1 inci paragrafinda tespit edilen 
staj şartlanndan daha agır olmamalıdır. 
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Madde 32-Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
d-Aile reisinin ölümü sonucunda dul kadının veya çocuklarının geçim olanagının 

kaybolması. 

Madde 33-Aşagıdaki şekilde deAi.ştirilmiştir: 
Korunan kimseleri, bütü işçilerin yüzde 80'incden az olmamak üzere, mevzu.1tla 

tayin olunan işçillerle, aile reisinin ölümü halinde yapılacak ) ardımlar bakımından 
da, bunların kartlarıyla çocukları teşkil edir. 

Madde 41-Aşagıdaki şekilde degiştiriJoı ·~tit 
Korunan kimseleri, yardım periyodik oderneler ~eklinde yapıldıgı takdirde: 
a-Bütün işçilerin yüzde 80'inden az olmamak üzere, mcvı:uatla tayin edilen işçi 

sınıfları; 
b-Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 30'undan az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen faal nüfusu, 
Teşkil eder. 

Madde 44-Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
Korunan kimselere 42 mcı madde geregince yapılacak yardımların tutarı, 66 ncı 

maddedeki esaslara uygun olarak tespit edelen alelAde kabil bir erkek işçinin 

ücretinin yüzde 2'si ile bu kimselerin çocukları sayısının çarpımına eşittir. 

Madde 48- Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 

Korunan kimseleri: 
a-Bütün işçilerin yüzde 80'inden az almamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi 

sınıfına dahil bütün kadınlarla, analık saghk yardımı bakımından, bu sınıfa dahil 
erkek işçilerin karıları 

b-Veya ülkede oturanların yüzde 30'undan az olmamak üzere mevzuatla tayin 
edilen çalışan nüfus içindeki bütün kadınlarla, analık saglık yardımı bakımından, bu 
sınıfa dahil erkeklerin karıları; teşkil eder. 

Madde 49- 2 nci paragraf aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
2-Saglık yardımları en az şunlardır, 
a-Dogumdan önce, dogum sırasında ve dogumdan sonra hekimler veya 

diplamalı ebeler tarafından yapılan yardımlar, 
b-Gereken hallerde hastaneye yatırılması ve 
c-İlAç lar; şu şartdaki yardımdan yararlanan işçi kadın veya aile reisinin ilAç 

masraftarına iştirak etmeleri temin edilmelidir. Bu katılma kuralları, yardımdan 
yararlanan kadın ve aile reisi için agır bir yük olmayacak şekilde ve ortalama yüzde 
25 oranını geçmemesi öngörülmelidir. Her hal için, işçi kadının veya aile reisinin 
katılma payı muayyen bir meblag olarak tayin edilmiş ise, korunan kimselerin 
yapacagı tüm ödemeler, belirli bir müddet için tespit edilen tüm meblagın yüzde 
25'ini geçmemelidir. 



Madde 54- Aşalıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
Yardım yapılmasını gerektiren hal, kazanç saglayan bir faaliyette bulunma 

gücünün mevzuatla tayin edilen bir derecede ve mahtemelen sOrekli olarak 
kaybedilmesi veya hastalık ödenetinin kesildili tarihte iş göremezlik halinin devam 
etmesi halleridir. Bununla berabar, faaliyette bulunma güctıntın mevzuatla tayin 
edilen derecenin Oçte ikisini aşmamalıdır. 

Madde 55--(a) ve (b) benderi aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
ı<orunan kimseleri: 
a-BtıtUn işçilerin yüzde 80'ninden az lmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi 

sınıfları; 
b-Veya ülkede oturanlarm yüzde 30'undan az olmamak üzere mevzuatla tayin 

edilen faal nüfus, teşkil eder. 

Madde 56-- Aşaiıdaki şekilde deAiştirilmiştir: 
ı-Yapılan yardım, aşaAıda belirtildiAi tızere hesaplanan bir periyodik Odeme 

biçimindedir. 
a-lşçi sınıfı kategorileri veya çalışan nüfus kategorileri korunmuş olması halinde 

65 inci veya 66 ncı maddeye gOre; 
b-Geçim kaynakları, gerektiren halin devamı süresinde, mevzuatla tayin edilen 

sınırları aşmayan btltOn nüfusun korunmuş olması halinde, 67 nci maddede yazılı 
esaslara gOre; 

hesaplanan bir periyodik Odeme. 
Bununla beraber, kaynaklar nazarı dikkate almmaksızın, 55 inci maddeneo (a) 

veya (b) bendinde belirtilmiş kategorilere dahil tOm işçilere mevzuatla tayin edilen 
bir yardım garanti edilmelidir; şu şartdaki 57 nci maddenin I inci paragrafından 
belirtilen staj sOresi şartlarmdan daha alır olmamalıdır. 

2-Fiziki ve mesleki readaptasyon servisierin faaliyete geçmesi ve iş gücü azalmış 
işçilere mtınasip bir iş bulmaları için iş bulma servisleri, lüzumunda elverişli iş 
bulmaları içm başka bölgelere gidebilmeleri için yardım yapılması ve diger benzeri 
servisierin ihdası için tedbirler alınmalıdır. 

Madde 61--(a) ve (b) benderi aşatıdaki şekilde deAiştirilmiştir: 
a-BütUn işçilerin yüzde 80'inden az olmamak üzere, tayin edilen işçi sınıfına 

dahil aile reisierinin karılarıyla çocukları; 
b-Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 30'undan az olmamak üzere, tayin edilen 

faal nüfus içindeki aile reisierinin karılarıyla çocukları; 
teşkil eder. 

Madde 62--(b) bendi aşatıdaki şekilde deAiştirilm iştir: 
b-Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren devrede geçim kaynakları 

mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bDttın dul kadınlarla çocuklarm korunması 
halinde, 67 nci madde htıktlmlerine göre hesaplanacak bir periyodik ödeme biçimde 
olur. Bununla beraber, kaynaklar dikkat nazara alınmaksızın, 61 inci maddenin (a) ve 
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(b) bendierinde belirtilmiş kategorilere dahil aile reisierinin kartlarıyla çocuklarına 
mevzuatla tayin edilen bir yardmı garanti edilmelidir. şu şartla ki 63 üncü maddenin 
ı inci paragrafında belirtilen staj şartlanndan daha agır olmamalıdır. 

Madde 74- ı ve 2 nci paragraflan aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
ı -Kodu ve işbu Protokolu onayiayan her üye Devlet, bu belgelerin uygulaması 

ile ilgili olarak Genel Sekretere her yıl bir rapor gönderir. Bu raporda aşagıdaki 
hususlar yer alır: 

a-Onaylama söz konusu belgeler hükümlerinin uygulanmasını saglayan mevzuat 
hakkında tam bilgi; 

b-Aşagıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların söz konusu üye 
Devlet tarafından yerine getirilmiş oldugunu gösteren deliller; 

i-Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde 9 (a), (b) veya (c); madde IS 
(a) veya (b); madde 21 (a); madde 27 (a) veya (b); madde 33; madde 4ı (a) veya (b); 
madde 48 (a) veya (b); madde SS (a) veya (b); madde 6ı (a) veya (b); 

ii-Yardım miktarıyla ilgili madde 44, 6S, 66 veya 67; 
iii-İşsizlik işsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24 üncü maddenin 2 nci 

paragrafı; ve 
iv-Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına 

olan oranı bakımından 70 inci maddenin 2 nci paragrafı. 
Bu deliller, Komite tarafindan öngörülen düzen ve biçimde bildirilir. 
2-Kodu ve işbu Protokolu onayiayan her üye Devlet, talebi üzerine Genel 

Sekretere söz konusu belgelerine onaylanan hükümterin uygulama biçimi hakkında 
munzaın bilgi verir. 

XI nci bölüme ekli cetvel örnek hak sahibi kimselere yapılan periyodik ödemeler 
Yardım yapılmasını gerektiren % 

Bölüm Hal örnek hak sahibi Oranı 

III 
IV 
V 
VI 

Hastalık 

İşsizlik 
Yaşlılık 

İş kazalanyla meslek 
hastalıkları 

İşgörememezlik 
Tam işgörememezlik 
(a) Genel 

Evli ve iki çocuklu erkek SO 
Evli ve iki çocuklu erkek SO 
Emeklilik yaşmda eşi bulunan erkek 4S 

Evli ve iki çocuklu erkek 
Evli ve iki çocuklu erkek 

(a) 

so 
so 

so 
(b) MalOlUn devamlı yardım 
görmesi halinde 

Hak sahipleri 
VIII Analık 

XI MalQIIük 
X Hak sahipleri 
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(b) 
İki çocuklu dul kadın 
Kadın 
Evli ve iki çocuk erkek 

66 2/3 
4S 
so 
so 

Eke çocuklu dul kadın (veya iki 
çocuklu dul kadının şahsi ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak durumda oldugu 
takdirde ödenen emeklilik ödenegi 4S 



Madde 75- Aşalıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
1-Gereginde istişari Asamblenin görüşUnU de alan Bakanlar Komitesi, Avrupa 

Konseyi StatOsU'nUn 20 nci maddesinin (d) bendi uyarınca, Kod'u ve işbu 
Protokol 'U onayiayan her Oye Devletin, bu belgelerin kabul ettili yOktlmlOltıkleri 
yerine getirmiş olup olmadıAını Uçte iki çoAunlukla karar verir. 

2-Bakanlar Komitesi, bu Kod'u ve işbu Protokoi'O onayiayan Uye Devletlerden 
birinin sözkonusu belgelerin getirdili yOkUmlUIUkleri yerine getirmedili sonucuna 
varır ise, Akit Tarafa bu yOktlmlUltıklerin yerine getirilmesini satlamak üzere 
kendisine gerekli görlllecek tedbirleri almaya davet eder. 

Madde 76- Aşalıdaki şekilde dejiştirilmiştir: 
Kod'u ve işbu Protokol'O onayiayan her Oye Devlet, Kod'un ve Protokol'Un II 

ili X uncu bölUmlerinden, 3 UncU madde geretince tevdi edilen onaylama belgesinde 
veya 4 uncu madde h1lkmUne göre sonradan yapılan bir bildiride belirtilmeyen 
herhangi bir bölomu ile ilgili kanun ve uygulama hakkında Genel Sekretere her iki 
yılda bir rapor gönderir. 

Madde 79- AşaAıdaki şekilde deliştirilmiştir: 
I-Bakanlar Komitesi, bu Protokol yUrüriUge girdikten sonra, Avrupa Konseyine 

tlye olmayan herhangi bir Devlet ProtokoPe katılmaya davet edebilir. Böyle bir 
katılına Protokol'de belirtilen onaylama ile ilgili aynı usul ve şartlara tabidir. 

2-Bir Devlet, Genel Sekretere bir katılma belgesi tevdi etmek sqretiyle, bu 
Protokol'e katılır. Protokol, katılan herhangi bir Devlet için Protokol'e katılma 
belgesinin tevdi edildili tarihten bir yıl sonra ytırnrlUAe girer. , 

3-Katılan Devletin hak ve yOktlmlUltlkleri ile Protokol'U onayiayan Uye devletin 
Protokol'de belirtilen hak ve ytıkUmlUIUkleri arasmda fark yoktur. 

Madde 80- Aşalıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
ı -Kod veya işbu Protokol Uye devletin ve katılan her devletin her birinin öz 

yurdunda uygulanır. Üye devletlerden ve katılan her devletin her biri imza veya 
onaylama veyahut katılma belgesinin tevdii sırasında, Genel Sekretere hitaben 
yazılmış bir delarasyonla bu amaçla özyurt olarak kabul edilen ülkenin neresi 
oldugunu belirtir. 

2-Kod'u veya işbu Protokol'U onayiayan her Uye Devlet veya sonradan katılan 
Devletlerden her biri, onaylama veya katılma belgesinin tevdii sırasında veyahut 
ondan sonra herhangi bir zamanda, bildiride belirtilen degişiklikler hakkındaki 
hUkUm saklı kalmak şartıyla, bu Kod'un veya işbu Protokol'Un tamamının veya bir 
kısmının bu maddenin 1 inci paragrafında yer almayan özyurdun herhangi bir 
kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulundulu diger herhangi bir kısmına 
veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulundulU diger topraklarka teşmil edildigini 
bildirebilir. Böyle bir bildiride belirtilen degişiklikler sonradan yapılan bir bildiri ile 
iptal edilebilir veya degiştirilebilir. 

J .. Kod'u ve işbu Protokol'O onayiayan her Uye Devlet ve sonradan katılan her 
Devlet, 81 inci madde hükmüne uygun olarak Kod'un ve Protokol'Un veya yalnız 
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Protokol'ün feshini ihbar edebileeeli bir zamanda, Kod'un veya işbu Protokol'Un 
ülkenin herhangi bir yerinde veya bu maddenin 2 nci paragrafı geregince, Kod'un 
veya işbu Protokol'Un teşmil edildigi diger herhangi topraldarda uygulanmasına son 
verilecegini Genel Sekterete bildirebilir. 

Madde 8 ı- Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 

Kod'u ve işbu Protokol'U onayiayan her üye Devlet veya katılan her Devlet, bu 
belgelerin Il ili X uncu bölümlerinden herhangi birinin feshini, ancak Kod'un veya 
Protokol'Un kendisi içm ytbilrlüle girdili tarihten geçerli olmak üzere, beş yıllık bir 
devrenin veya bundan sonra gelecek her beş yıllık devrenin sonunda ve her defasında 
Genel Sekretere bir yıl önceden ihbarda bulunmak suretiyle isteyebilir. Kod'u veya 
Protokol'ü uygulayanlarm sayısı üçten az olmamak şartıyla, böyle bir fesih isteli 
Kod'un veya Protokol'ün dilerAkit Taraflar için yürürlükte kalmasını etkilemez. 

Madde 82- Aşagıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
Genel Sekreter: 
i-Bu Protokol'ün yüıilrlüge girdili tarih ve Protokol'U onayiayan üye 

Devletlerin isimleriyle birlikte; 
ii-79 uncu madde gerelince kendisine ievdi edilen herhangi bir katılma belgesi 

ve bununla birlikte aldılı bildiriler; 
iii-4 UncU ve 80 inci maddelere göre alman herhangi bir bildiri; 
iv-Veya 8 ı inci madde hükmüne uygun olarak alınan herha..'lgi bir ihbar; 
Hakkında Avrupa Konseyi üyesi Devletlerle sonradan katılan herhangi bir 

Devletin hükümetine ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verir. 

BÖLÜM-II 
I-Avrupa Sosyal GUvenlik Kod'unu önceden veya Protokol ile birlikte imza 

etmemiş veya onaylamamış hiç bir Avrupa Konseyi üye Devleti, işbu protokoi'U 
imza edemez veya onaylayamaz. 

2-Avrupa Sosyal Güvenlik Kod'unu önceden veya Protokol ile birlikte imza 
etmemiş veya onaylamaınış hiç bir Devlet, işbu Protokol'e dahil olamaz. 

BÖLÜM-III 
1 -İş bu Protokol Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin imzasına açık 

bulundurulur. Bu Protokol onaya tabidir. Onay lama belgeleri Genel Sekretere tevdi 
edilir. Şu kadar ki gerekirse, Bakanlar Komitesi tarafından bu hususta daha önce 
Bölüm IV'ün 4 ncü paragrafı gerelince olumlu bir karar alınabilir. 

2-İşbu Protokol, üçüncü onaylama belgesinin tevdi edildigi tarihten bir yıl 
sonra yürürlu ge girer. 

3-İsbu Protokol, sonradan onaylayanlar hakkında, onaylama belgelerinin Genel 
Sekretere tevdi edildigi tarihten bir yıl sonra yürürlu ge girer. 
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BÖLCM-IV 
1-İşbu Protokol ile de~iştirllmiş olan Kod'un 2 nci maddesinin 2 inci paragrafı 

hükmünden yararlanmak isteyen herhangi Akit Devlet, onaylama işleminden önce 
Genel Sekretere, kendi sosyal gUvenlik sisteminin işbu Protokol htıldlmlerine ne 
dereceye kadar uygun oldu~ur·· gösterir bir rapor gönderir. 

Bu raporda aşa~ıda yazılı hususlar yer alır: 
a-İlgili mevzuat; 
b-İşbu Protokol tarafından de~iştirilen Kod'un aşalıda belirtilen maddelerde 

öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş oldu~unu gösteren deliller: 
i-Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde 9 (a), (b) veya (c); madde 

15 (a) veya (b); madde 21 (a); madde 27 (a) veya (b); madde 33, madde 41 (a) veya 
(b); madde 48 (a) veya (b); madde 55 (a) veya (b); madde 61 (a) veya (b); 

ii-Yardım miktarlarıyla ilgili madde 44, 65, 66 veya 67; 
iii-İşsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24 üncü maddenin 2 nci 

paragrafı; ve 
iv-Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına 

olan oranı bakımından 70 inci maddenin 2 nci paragrafı. 
c-Akit Devletin, işbu Protokol tarafından deliştirilen Kod'un 2 nci maddesinin 

2 ve 3 üncü paragrafları geregince dikkat nazara alınmasını arzu ettili hususlar. 
Bu deliller, Komite tarafından öngörülen düzen ve biçimde bildirilir. 
2-İlgili Akit Devlet, talebi üzerine Genel Sekretere söz konusu Protokol 

hükümlerinin kendi sosyal güvenlik sistemine uygunluAu hakkında munzam bilgi 
verir. 

3-Kod'un 2 nci maddesinin 3 üncü paragrafı hükümleri dikkat nazara alınarak 
söz konusu rapor ve söz konusu munzam bilgiler komite tarafından incelenecektir. 
Komite vardıgı sonuçları, rapor halinde Bakanlar Komitesine sunacaktır. 

4-Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi StatüsünUn (bknz. Insan Haleları c. IV Sıra 
139 a) 20 nci maddesinin (d) paragrafı uyarınca, Akit Devletin sosyal güvenlik 
sisteminin işbu Protokol'ün kabul ettigi yükümlülüklere uygun olup olmadıAını üçte 
iki çogunlukla karar verir. 

S-Bakanlar Komitesi, sosyal güvenlik sisteminin işbu Protokol'ün 
yükümlülüklerine uygun olmadıgı kararına varır ise, ilgili Akit Devleti bu hususta 
haberdar eder ve kendisine bu uygunlu~un gerçekleşmesi için gerekli görülecek 
tedbirleri bildirir. 

Madde ı 

ı -Bu Kod'ta: 

AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU 

BÖLOM-I 
GENEL HÜKÜMLER 

a-"Bakanlar Komitesi", Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi; 
b-"Komite" tabiri, Avrupa Konseyi Eksperler Komitesi veya 2 nci maddenin 3 

üncü paragrafında, 74 üncü maddenin 4 Uncu paragrafında ve 78 inci maddenin 3 
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tıncO paragrafında belirtilen gOrevierin y11rUtOimesi için Bakanlar Komitesi 
tarafından gOrevlendirilecek bqka bir komite; 

c-"Genel Sekreter" tabiri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri; 
d-"Mevzuatla tayin olunan" tabiri, millt kanunlar veya tOzllklerle tespit olunan; 
e-"İkametglh" tabiri, ilgili Akit Taraf alkesindeki ikAmetgAh ve "oturan" tabiri 

de, ilgili Atdt Taraf Glkesinde ikametgAh bulunan kimse; 
f-"Karı" tabiri, geçimi kooası tarafından sallanan karısı; (Dıtr. Metinde aynen 

biJyledlr) 

g-"Dul kadın" tabiri, kocasmm OIOmU tarihinde geçimi kocası tarafından 
sallanan kadın; 

h·"Çocuk" tabiri, mevzuatla tayin olundup şekle göre, tahsil yaşmm altmda 
veya 1 S yaşmı doldurmamış bir çoçuk; 

i-"Staj sOresi" tabiri, mevzuatla tayin olundulll şekle göre, prim ödeme stıresi, 
veya çalışma sOresi, yahut ikamet stıresi, veyabut bunların birleştirilmesi suretiyle 
meydana gelen bir sOre; 

Aniamma gelir. 
2-1 O, 34 ve 49 uncu maddelerdeki "yardım" tabiri doArudan dolruya sqlanan 

bir yardım veyahut ilgili kimse tarafından yapılan masrafların ödenmesinden ibaret 
bir yardım anlamına gelir. 

Maddel 
ı -Aıcit Taratlardan her biri: 
a-1 inci BölOmO 
b-Il ill X uncu BöiOınlerden en az altısmı; şu kadar ki BOlom Il iki, Bölom 

V7te Oç bölom sayalır. 
c-Xl ve XII nci böltımterin ilgili hOktlmlerini; ve 
d-Xın Onco Böltımtı; 

uygulamak zorundadtt. 
2-a-En az IV, V, VI, IX ve X uncu bölümderden biri dahil olmak Uzere, II ilA 

X uncu bolUmlerden en az tlçtl uygulandılı ; ve 
b-buna ilAveten: 
i-bu paragrafın (a) bendi kapsanıma giren bazı sigorta kollannın normları, 

gerek kapsam ve gerek yapılan yardımlar bakımından kodtaki nonnların Usttınde 
oldup; 

ii-bu paragrafın (a) bendi kapsamına giren bazı sigorta kollanndan yapılan 
yardımlar, 2 numaralı ekte sayılan munzam yardımlar eklenmek suretiyle, Kod'taki 
normların tısttıne çıktıgı; 

iii-bazı sigorta kollarından yapılan yardımların kod'taki nonnlara uluşmadıgı. 
Nazara alınarak, yUrQrlekte bulunan mevzuat hflkUmlerine göre yapılan 

yardımlar ı inci paragrafın (b) bendiyle sallanan yardımlar karışımından birine eşit 
oldulU ispat edildili takdirde; 

ı inci paragrafın (b) bendi bUlan U yerine getirilmiş sayılır. 
3-Bu maddenin 2 nci paragrafmm (b) bendi bOlantınden yararlanmak isteyen 

bir Uye Devlet, 78 inci madde hOktlmlerine göre Genel Sekretere göndenniş oldulU 
raporda bu hususta istekte bulunur. Masraf eşitiili prensibinden hareket eden 
Komite, bu maddenin 2 nci paragrafının (b) bendi hUkOmlerinin nazara alınacagı 
şartlan 
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tanımlayan ve dUze!ıleyen kurallan tespit eder. bu htlkümler her olayda ancak 
Komitenin üçte iki çopnlukla vereeeli olumlu kararla nazara alınabilir. 

Madde3 
Akit taraflardan her biri, bu Kod'un Il ili X uncu bölümlerinden 

yUktlmiOIUklerini kabul etmiş olduklannı onaylama belsesinde belirtir ve aynı 
zamanda 2 nci maddenin 2 nci paragrafı htlktımlerinden yararlanıp 
yatarla,nmayacatı, yararlanacaksa ne derece yararlanaca.Amı bildirir. 

Madde4 
ı -Akit taraflardan her biri, II ili X uncu bölümlerden onaylama belgesinde 

daha önce belirtilmiş olan bir veya birkaçının yOkOmlolopno kabul ettitini Genel 
Sekretere sonradan bildirebilir. , 

2-Bu maddenin ı inci paragrafından belirtilen yOkUmlülOkler onaylama 
belgesinin aynlmaz bir parçası olarak kabul edilir ve bildirme tarihinden itibaren 
geçerli sayılır. 

Madde S 
Aldt taraflardan birinin Kod'un II ilA X uncu böiOmleriaden onaylanan herhangi 

birinin uygulanmasında, işçilerin veya Dikesinde oturanların belirli bir oranından az 
olmamak tızere mevzuatla tayin edilen kimseleri korumakla yOkOmlü olması halinde, 
bu Akit Taraf anılan böltlmOn uygulanmasmı üzerine almaan önce, istenilen orana 
ulaşılmış oldulUndan emin bulunması gerekir. 

Madde6 
Akit taraflardan biri, bu Kod'un II, IV, V, VIII (S4Alık yardımı ile ilgili 

hususlarda), IX ve X uncu bölUmlerin uygulanmasında, milli mevzuata göre 
korunması gereken kimseler için zorunlu olmayan sigoı1aıarta sallanan korumayı da 
nazara alabilir. 

Ancak o takdirde bu sigortalarm: 
a-Kamu merciieri tarafından para yardımı görmesi veya, bu türlü sigortalarm 

yalnız ek sigorta olarak uygulanması halinde, Kamu merciieri tarafından murakabe 
edilmesi veyahut mevzuatla tayin edilen esaslara uygun ol..ak, işverenler ile işçiler 
tarafından birlikte idare edilmesi; 

b-65 inci madde gerelince tespit edilen kazançları kalifiye bir erkek işçinin 
kazanemt aşmayan kimselerin önemli bir kısmını kapsanuna alması; ve 

c-GerektiJinde, diler koruma şekilleri ile birlikte Kod'un ilgili hükümlerine 
uygun bulunması; 

gerekir. 
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Madde7 

BÖLOM-II 
Sallık Yardımları 

Kod'un bu bölUmOnO. uygulayan Aldt Taratlardan her biri, korunan kimselere, 
s~lık durumları gerektirdili zaman, bu bölümtın aşalıda belirtilen maddelerine 
uygun olarak, koruyucu veya tedavi edici nitelikte sallık yardımı yapılmasını saAlar. 

Madde& 
Yardımı gerektiren hal, nedeni ne olursa olsun, hastalık hali ile gebe lik, dolum 

ve bunların doturduAu sonuçları kapsar. 

Madde9 
Korunan kimseleri: 
a-Bütün işçilerin yüzde SO'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen 

işçi smıtlan ile bunların karılan ve çocukları; 
b-Veya ülkede oturanlarm yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 

edilen büttln nüfus ile bunların karıları ve çocuklan 
c-Veyahut ülkede oturanların yüzde SO'sinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin olunan bütün nüfus; teşkil eder. 

Madde 10 
Yapılacak yardımlar en az şunları kapsar: 
a-Hastalık halinde: 
i-evde yapılan muayeneler dahil, hekimler tarafından sallanan muayene ve 

tedavileri, 
i-uzman hekimler tarafından hastanelerde yatarak ve ayakta yapılan muayene 

ve tedavilerle hastaneler dışmda sallanabilen tedaviler; 
iii-hekimler tarafından gerekli görlllüp yazılan ilAçlar; 
iv-gereken hallerde hasnmey~ yatırılarak yapılan tedaviler; 
b-Gebelik, dolum ve nulradna dolan sonuçlar halinde ise; 
i-doAumdan önce, doAum sırasında ve dolumdan sonra bir hekim veya 

diplomalı ebe tarafından yapılan muayene ve tedaviler. 
ii-gereken hallerde hastaaeye yatınlarak yapılan tedaviler. 
2-Yardımdan yararlananların veya bunların aile reisierin in, hastalık halinde 

yapılacak sallık yardımları masraftarına katılmalan istenebilir. Sallık yardımlarana 
katılma kuralları ilgili içinatıtir yOk olmayacak biçimde tespit edilir. 

3-Bu madde geretince yapılacak yardımlar, korunan kimsenin sallllanı 
koruma, çalışma gUcUnU iade ve kjşisel ihtiyaçlarını karşdayabilme niteliRini aıtırma 
amacanı güder. 

4-SaAhk yardımlarını sallamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumları, 
kamu merciieri veya bu mercilerce yetkili kabul edilen diler kuruluşlar tarafından 
korunan kimselerin merine hazır bulundurulan genel sallık himıetlerinden 
yararlanmalaranı, uygun görDiebilecek her tUrlU araçlarla, teşvik ederler. 



Madde ll 
10 uncu maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren hallerde, 

korunan kimseye, kötü kullanmayı önlemek amacıyla, kendisinin veya aile reisinin 
gerekli görülebilecek bir staj süresini tamamlamış olması halinde, sallanır. 

Madde ll 
1 O uncu maddede belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren halin 

devamı süresince sallanır. Ancak hastalık halinde her olay için yardım süresi 26 
hafta olarak sınırlandınlabilir. Şu kadar ki, hastalık işgöremezlik ödeneli verilmesine 
devam olunduAtı sürece satlık yardımları durdunılamaz ve uzun tedaviyi gerektirdili 
milli mevzuatla kabul edilen hastalıklarda bu sürenin uzatılması için htıktlm 
konulabilir. 

Maddel3 

BOLCM-DI 
Hastalık Ödenekleri 

Kod'un bu böiOmünU uygulayan Alcit Taraflardan her biri, korunan kimselere, 
bu bölUmun aşagıda belirtilen maddeleri geretince, hastalık ödeneti verilmesini 
s&glar. 

Madde 14 
Yardım yapılmasını gerektiren ha, hastalıktan ileri gelen ve milli mevzuatta 

belirtildigi şekilde, kazancı geçici olarak kesilmesine yol açan işgöremezlik halidir. 

Madde 15 
Korunan kimseleri: 
a-BUtlln işçilerin yüzde SO'sinden az olmamak Uzere; mevzuatla tayin olunan 

işçi sınıfları; 

b-Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak Uzere, mevzuatla tayin 
olunan çalışanlar smıfı; 

c-Veyahut ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları 67 nci madde 
hUkün)lerine uygun bir şekilde mevzuatla tayin olunan sınırları aşmayan bUtun ntıfus; 

teşkil eder. 

Madde 16 
1 -Korunan kimselerin işçi veya bUtun çalışanlar sınıfından olmaları halinde, 

yapılacak yardım, 65 inci veya 66 ncı madde hUkUmlerine uygun olarak hesaplanan 
peryodik bir ödeme biçiminde olur. 

2-Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakl.-ı mevzuatla tayin edilen 
sınırlan aşmayan bütün nUfusun korunmuş olması halinde, yapılacak yardım, 67 nci 
madde hUkUmlerine göre hesaplanan periyodik bir ödeme şeklinde olur. Şu kadarki, 
1 S nci maddenin (a) veya (b) benderi gerelio~ tespit edilen işçilere, muhtaçlık 
durumları araştınlmaksızın, yine mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılması 
saglanır. 
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Madde17 
Yardım yapılmasını gerektiren bir olayda 16 ncı maddede belirtilen yardım, en 

az, kötü kullanmayı önlemek için gerekli sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış 
olan kimselere sallanır. 

Madde 18 
16 ncı maddede belirtilen yardım, yardım yapılmasını gerektiren halin devamı 

sUresince sqlanır. Şu kadar ki, bu yardım her hastalık olayı için 26 hafta olarak 
sınırlandırılabilir ve kazancı kesitdili sürenin ilk üç günü için de ödenek 
verilmeyebilir. 

Madde 19 

BOLCM-IV 
İşsizlik Yardımları 

Kod'un bu bölümü uygulayanAkit Taraflardan her biri, korunan kimselere bu 
bOlümün aşagıdaki maddeleri geregince, işsizlik yardımı yapılmasını saglar. 

Madde lO 
Yardım yapılmasını gerektiren hal, çalışabilecek durumda olan ve iş almaya 

hazır bulunan bir kimsenin, uygun bir işe girme olanagmı bulamaması nedeniyle, 
milli mevzuatta tanımlandılı biçimde, kazancının geçici olarak kesilmesi halidir. 

Madde ll 
Korunan kimseleri: 
a-Bütün işçilerin yüzde SO'sinden az olmamak üzere, milli mevzuatla tayin 

edilen işçi sınıfları; 
b-Veya ülkede oturan ve olay sırasındaki geçik kaynakları 67 nci madde 

hükümlerine uygun olarak mevzuatla tayin edilen sınırları aşmayan bütün nüfus; 
teşkil eder. 

Madde ll 
a-Korunan kimselerin işçi sınıfından ibaret olması halinde yapılacak yardım, 6S 

nici veya 66 ncı madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme 
biçiminde olur. 

b-Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları belirli sınırlan aşmayan 
bütün nüfusun korunmuş olması halinde yardım, 67 nci madde hükümlerine uygun 
olarak hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur. Şu kadarki, 21 nci maddenin 
(a) bendi geregince tespit edilen işçilere, muhtaçlık durumlan araştırılmaksızm, 
mevzuatla tayin edilen bir yardım yapılmasını sallanır. 

Madde23 
22 nci maddede belirtilen yardım, kötü kullanmayı önlemek için gerekli 

görülebilecek asgari bir staj süresini tamamlamış olan korunan kimselere saglanır. 
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Maddel4 
22 nci maddede belirtilen yardım, yardım yapılmasma gerektiren halin devaını 

sUresince sallanır. Ancak yardım soresi: 
a-İşçi sınıfına dahil kimselerin konmmUf alınaları halinde ı2 aylık bir devre 

içinde ı 3 hafta veya kazanem her defa kesilişinde ı 3 hafta; 
b-Ülkede oturan ve olay sırasındaki geçim kaynakları mevzuatla tayin edilen 

sınırları aşınayan bOtan nüfustın korunmuş olması halinde de, ı2 aylık devre içinde 
26 hafta; 

olarak ~aırriarıdmlalJilir. Şu kadarki, mevzuatla tayin edilen ve kişinin malıtaçlık 
durumu araştınlmaksızın sallanan yardımın sOresi, bu paragrafm (a) bendi hOkmOne 
göre smırlandırılabilir. · 

2-Milli mevzuat gereAinte, yardım sOresi prim ödeme sOresine göre, veya daha 
önce mevzuatla tayin edilen bir sUre içinde yardımdan yararlanılması halinde, 
degişik oldugu ve ı2 aylık devre içinde yapılan ortalama yardım sOresi en az ı3 
haftayı buldop takdirde, bu maddenin ı nci paragrafı hOkmO yerine getirilmiş 
sayılır. 

3-Her işsizlik olaymda ilk 7 gUn için yardım yapılmayabilir. Şu kadarki, 
mevzuatla tayin edilen bir stıreyi aşmayan ve geçici olarak çalışan sOreden önce ve 
sonra işsiz geçen gOnler aynı olayın devamı sayılır. 

4--Mevsimlik işlerde çalışan işçilere yapılacak yardımın sUresi ile olayın 
başlangıcında yardım yapılmayacak gOnler sayısı çalışma şartlarına uydurulabilir. 

Madde lS 

BÖLOM-V 
Yaşlılık Y ardunları 

Kod'un bu bölOmOnO oyaulayan Akit Taraftardan her biri, korunan kimselere, 
bu bölOmOn aşalıdaki maddelerine uygun olarak yaşlılık yardımı yapılmasını saglar. 

ı-Yardım yapılmasını gerektiren hal, mevzuatla tayin olunan bir yaşm 
üstUndeki yaşama halidir. 

2-Mevzuatla tayin olunem yaş sınırı 6S'ten yukarı olmamalıdır, veya tespit 
edilen yaş öyle bir yaş olmalıdır ki ülkede oturanlardan bu yaşa gelenlerin sayısı bu 
yaşın altında kalan ve IS yaşın üstünde bulunanlar sayısının yüzde IO'undan az 
olmasın. 

3-Bir kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli bir işte çalışmış olması halinde, 
bu kimsenin hak kazandıgı yardım kesilecetine veya, primli sosyal gtlvenlik 
sistemlerinde, aylık sahibinin kazanemın mevzuatla tayin edilen bir miktan aşmış 
bulunması, primsiz sosyal güvenlik sistemlerinde ise, bu kazancı veya diter geçim 
kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatla tayin edilen miktarlardan fazla 
olması halinde ise. yardımda indirim yapılabilecegine dair milli mevzuata htlkÜm 
konabilir. 

Madde27 
Korunan kimseleri: 
a-BOtOn işçilerin yüzde SO' sinden az olmamak tızere, mevzuatla tayin edilen işçi 

sınıfları; 
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b-Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 
olunan faal nüfus; 

c-Veyahut ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde 
hükümlerine uygun düşecek bir biçimde mevzuatla tayin edilen sının aşmayan bütün 
nüfus; 

Teşkil eder. 

Madde lS 
Yapılacak Yardım: 

a-Korunan kimselerin işçi sınıfından veya çalışanlar kategorisinden ibaret olması 
~halinde, 65 nci veya 66 ncı maddeler hükümlerine göre, 

b-Ülkede oturan ve yaşlılık devresindeki geçim kaynakları mevzuatla tayin 
edilen sınırları aşmayan btıttln nüfusun korunmuş olması halinde de, 67 nci madde 
hükümlerine göre; 

hesaplanan bir periyodik ödeme biçiminde olur. 

Maddel9 
Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 28 nci maddede belirtilen yardım, en az 

aşagıda yazılı korunan kimseler için saglanır. 
a-Y ardımı gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, 30 yıllık prim ödeme 

veya çalışmadan veyahut 20 yıllık ikametten ibaret olabilecek mevzuatla tayin 
olunan bir staj süresini tamamlamış bulunan kimseler. 

b-Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunması halinde de, mevzuatla tayin 
olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde, kendi adına, 
yıllık ortalama olarak mevzuatla tayin edilen gün sayısı kadar prim ödemiş bulunan 
kimseler. 

2-I nci paragrafta sözü geçen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya 
çalışma süresinin tamamlanmış olması şartına baglı bulundugu takdirde, en az, 
aşagıda yazılı korunan kimselere indirimli yardım yapılması saglanır. 

a-Y ardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce 30 yıllık 
prim ödeme veya çalışmadan veyahut 20 yıllık ikametten ibaret olabilecek mevzuatla 
tayin olunan asgari bir staj sUresini tamamlamış bulunan kimseler, 

b-Prensip olarak bütün çalışan nüfusun korunması halinde, mevzuatla tayin 
olunan bir prim ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde kendi adına, 
bu maddenin 1 nci paragrafmın (b) bendi geregince mevzuatta tayin edilen yıllık 
ortalama prim ödeme gün sayısının yarısı kadar prim ödemiş bulunan kimseler. 

3-Me~at hükümlerine göre, 1 O yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut 5 
yıllık ikamet süresini tamamlamış olan korunan bir kimseye XI nci bölüm 
hükümlerine uygun olarak hesaplanan, ancak anılan bölüme ekli cetvelde gösterilen 
ömek-sigortalı veya hak-sahibi kimseler için bu cetvelde yazılı oranda on puan eksik 
bulunan bir yüzde üzerinden yardım yapılması saglanmış ise, bu maddenin ı inci 
paragrafı hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

4-İndirimli yardım yapıknası için gerekli staj süresi ı O yıllık prim ödeme veya 
çalışma süre:.inden fazla, ancak 30 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az ise, 
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XI nci böltıme ekli tetvelde gösterilen oranda bir indinne yapılabilir. Bu staj sOresi 
ı 5 yıldan fazla oldugu takdirde, bu maddenin 2 nci paragrafı hOkmUne uygun bir 
indirimli yardım yapılır. 

S-Bu maddenin ı, 3 veya 4 UncU paragrafiarında söz edilen yardımların 
yapılınası asgari bir prim ödeme veya çalışma sOresinin tamamlanmış olması şartına 
baglı bulunan hallerde, bu bölüm hUktımıeri ytırQriUie girdili tarihte sırf ileri yaşta 
bulunması nedeniyle bu maddenin 2 nci paragrafı geregince mevzuatla tayin olunan 
şartlan yerine getirmemiş bulunan korunan bir kimseye, nonnal yaşın üstündeki bir 
yaşta, bu maddenin 1. 3 veya 4 nctı paragratlan gereJiace yardım sqlanmamış 
olması şartıyla, indirimli yardım yapılır. 

Madde30 
28 nci ve 29 neu maddelerde belirtilen yardımlar, yardan yapılmasını gerektiren 

halin devamı süresince sajlanır. 

BÖLOM-VI 
İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Halinde Yapılacak Yardımlar 

Madde ll 
Kod'un bu BöiQmUnU uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere, iş 

kazalarıyla meslek hastalıkları halinde, bu BöltlmOn aşalıdaki maddelerine uygun 
olarak yardım yapılmasını saglar. 

Madde ll 
Yardım yapılmasını gerektiren haller, iş kazalarının veya mevzuatla tayin edilen 

ve çalışma şartlarmdan ileri gelen meslek hastalıklarının sebep oldulU aşalıda yazılı 
hallerdir. 

a-Hastalık hali. 
b-Hastalık sonucu meydana gelen ve millt mevzuatta tanımlandılı biçimde, 

kazancı geçici olarak kesilmesine ~ol açan işgöremezlik hali. 
c-Kazanma gücünUn tamamının veya, mevzuatla tayin olunan bir derecenin 

üstünde olmak üzere, bir kısmının muhtemelen sürekli olarak kaybı veya bu kayıp 
derecesinde meydana gelen beden noksanlıgı. 

d-Aile reisinin ölümü sonucunda dul kadının veya çocugunun geçim olanatının 
kaybolması. Dul kadının yardıma hak kazanması, milli mevzuat hükümlerine göre, 
kendi geçimini saglamaya muktedir olmadıaının kabul edilınesi şartına baglanabilir. 

Madde33 
Korunan kimseleri, bütün işçilerin yüzde SO'sinden az olmamak üzere, 

mevzuatla tayin olunan işçilerle, aile reisinin öltımü halinde yapılacak ·yardımlar 
bakımından da, bunların kartlarıyla çocukları teşkil eder. 

Madde34 
I-Hastalık halinde yapılacak yardımlar, bu maddenin 2 ve 3 ncü 

paragraflarında belirtilen saglık yardımlandır. 
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2-Satlık yardımlan şunlardır: 
a-Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılan muayene 

ve tedavilerle umıan hekimler tarafından hastanede ayakta veya yatarak yapılan 
muayene ve tedaviler. 

b-Diş tedavileri. 
c-Evde, hastanede veya diger sqlık tesislerinde hemşireler tarafından saglanan 

bakım. 
d-Hastanelerde, nekahat evrelerinde, sanatoryumlarda veya diger satlık 

tesislerinde sallanan bakım. 
e-Diş tedavi malzemesi ile ilAç ve diger tıbbi ve cerraht malzemenin saglanması, 

protez araç ve gereçlerinin verilmesi ve tamiri, gözlUk verilmesi. 
f-Bir hekim veya diş hekiminin nezaretinde olmak ·üzere, kanunla hekimlik 

mesleAine ballı kabul edilen diger meslekler mensuplan tarafından sallanan bakım 
ve tedaviler. 

3-Yukanki paragraflar gerelince yapılacak satlık yardımları, korunan 
kimsenin saliılını koruma, çalışma gQctınO iade ve kişisel ihtiyaçlarını 
karşılayabilme yetenelini artuma amacını gOder. 

Madde35 
1-8allık yardımlarını sallamakla görevli Devlet Daireleri veya Kurumlar 

uygun görOien hallerde, çallfllla gOcQ azalmış kimselerin yeniden uygun bir işe 
alıştınlmaları amacıyla, mesleki rehabilitasyon mUe~seleriyle işbirlili yaparlar. 

2-Anılan Daire veya Kurumlar, çalışma gUcU azalmış kimselerin mesleki 
rehabilitasyona tabi tutolmalan hususunda tedbir almaya, bu konuda çıkanlacak 
mevzuatla yetkili kılınabilirler. 

Madde36 
I-Geçici işgöremez duruma dOşUimesi, kazanma gUctınUn sOrekli olarak 

kaybedilmesi veya buna eşit bir beden noksanlıAı meydana gelmesi veyahut aile 
reisinin ölüm halinde yapılacak yardımlar, 65 nci veya 66 ncı madde htlktlmlerine 
göre hesaplanacak peryodik ödemeler biçiminde olur. 

2-Kazanma gOcUnon bir kısmının sUrekli olarak kaydedilmiş olması veya buna 
eşit bir beden noksanlıAı meydana gelmesi halinde yardım yapılması gerekiyorsa, bu 
yardım çalışma gUcOn8n tamamının kaybı veya buna eşit bir beden noksanlıAı 
halinde yapılması öngörülen yardım tutarının uygun bir oranı üzerinden tespit 
edilecek bir peryodik Odeme biçiminde olur. 

3-Peryodik ödemeler: 
a-İşgöremezlik derecesinin az olması, 
b-Veya yetkili merciierin sermayenin iyi kullanılacaAına kanaat getirmeleri; 

halinde sermayeye çevrilerek toptan ödenebilir. 

Madde37 
Yardım yapılmasını gerektiren hallerde sqlanacak olan 34 ncü ve 36 ncı 

maddelerde yazılı yardımlar, arıza bir iş kazasından ileri gelmişse, iş kazasının 
oldugu, 
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anza bir hastalıktan ileri gelmişse hastahim anlaştidıiı tarihte ilgili Akit Taraf 
ülkesinde işçi olarak çalışan korunan kimselere, aile reisinin öltıınü halinde de bu 
gibi kimselerin dul kanlarıyla çocuklarına yapılır. 

Madde38 
34 ncü ve 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren 

halin devamı süresince sallanır. Şukadar ki, geçici işgöremezlitin söz konusu oldugu 
hallerde, kazanem kesildiAi her olayda ilk Uç gün ödenek verilmeyebilir. 

Madde39 

BOLCM-VII 
AİLE Y ARDlMLARI 

Kod'un bu Bölümünü uygulayan Akit Taraflardan her biri, bu bölümün 
aşagıdaki maddelerine uygoo olarak, korunan kimselere aile yardımı yapılmasını 
saglar. 

Madde40 
Yardım yapılmasını gereldiren hal, mevzuatla tayin edildiAi biçimde, çocukların 

geçimini sallama ytıktlmlülügtldür. 

Madde41 
42 nci maddede belirtilen peryodik ödemeler bakımından korunan kimseleri: 
a-Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi 

sınıfları; 
b-Veya ülkede ikamet edenlerin yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen faal nüfus; 
teşkil eder. 

Madde42 
Yapılacak yardımlar şunlıtrdır: 
a-Mevzuatla tayin edilen staj süresini tamamlamış bulunan her korunan kimseye 

yapılan peryodik ödemeler. 
b-Veya çocuklar için yapılacak yiyecek ve giyecek yardıımları ile mesken, tatil 

geçirme yerleri ve ev idaresi bakımından gerekli yardımlar. 
c-Veyahut bu maddenin (a) ve (b) benılerinde beliı:tilen yardımların 

birleşiminden meydana gelen yardım lar. 

Madde43 
42 nci maddede belirtilen yardımlar, enaz, mevzuatla tayin edildigi üzere, belirli 

bir süre içinde bir aylık prim ödeme veya çalışma veyahut altı aylık ikamet 
şartlarmdan birini yerine getiren korunan kimselelere sallanır. 
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Madde44 
Konınan kimselere 42 nci madde geretince yapılacak yardımların tutarı, 66 ncı 

maddedeki esaslara uygun olarak tespit edilen alelade kAbil bir erkek işçinin 
ücretinin yüzde 1,5 Au ile bu kimselerin çocuklannın sayısının çarpımına eşittir. 

Madde45 
Peryodik ödeme şeklinde yapılacak yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren 

halin devamı süresince sallanır. 

Madde46 

BOLCM-VIII 
Analık Yardımlan 

Kod'un bu böltımUnO uygulayanAkit Taraflardan her biri, konınan kimselere, 
bu böiOmDn a,atıdald maddelerine uygun olarak analık yardımı yapılmasını satlar. 

Madde47 
Yardım yapılmasını gerektiren hal, gebelik ve doAum ile bunların dolmduAu 

sonuçlar ve milli mevzuatla tayin edilditi biçimde, kazanem kesilmesi halleridir. 

Madde48 
Konınan kimseleri: 
a-BOtün işçilerin ytlzcle SO'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin edilen işçi 

sınıfına dahil bOtOn kadınlarla, analık sallık yardımı bakımman, bu sınıfa dahil erkek 
işçilerin karıları; 

b-Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 
edilen çalışan nüfus içindeki bOtQn kadınlarla, analık sallık yardımı bakımından, bu 
sınıfa dahil erkeklerin karıları; 

Teşkil eder. 

Madde49 
1---Gebelik, doAum ve bunlardan ileri gelen arımlarda yapılacak analık sallık 

yardımları, bu maddenin 2 ve 3 neO paragraflarmda belirtilen satlık yardımlandır. 
2-Sqlık yardımları en az şunlardır: 
a-DoAumdaJı önce, CloAum sırasında ve dotumdan sonra hekimler veya 

diptomalı ebeler tarafından yapılan yardımlar. 
b-Gereken hallerde hastan~e yatırılacak yapılan yardımlar. 
3-Bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen sallık yardımları, konınan kadının 

saaııamı koruma, çalışma gücono iade ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme 

yetenelini artırma amacını gOder. 
4-Analık satlık yardımlarını sallamakla görevli Devlet daireleri veya 

kurumlar, konınan kadmları, kamu idareleri veya bu idarelerce tanınmış diter 
kuruluşlar tarafından emirlerine hazır bulundurulan genel satlık hizmetlerinden 
yararlanmalan için uygun görülebilec:ek her türlü araçlarla teşvik ederler. 
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Madde SO 
Gebelik, dogum ve bunlardan ileri gelen arızalar sonucu kazanem kesilmiş 

olması halinde yapılacak yardım, 65 nci veya 66 ncı maddedeki esaslara uygun 
olarak hesaplanacak bir peryodik ödemenin miktarı yardım yapılmasını gerektiren 
halin devam ettigi süre içinde degişebilir. Ancak ortalama yardım miktarının 
yukarıda belirtilen esaslara göre hesap edilen miktara uygun olması şarttır. 

MaddeSI 
Yardım yapılmasını gerektiren bir halde 49 ncu ve 50 nci maddelerde belirtilen 

yardımlar, en az, kötü kullanmayı önlemek için gerekli görUlebilecek bir staj sOresini 
tamamlamış olan korunan smıflara dahil bir kadına ve 49 ncu maddede belirtilen 
yardım da böyle bir staj sOresini tamamlamış olan korunan smıflara dahil bir erkelin 
karısına saglanır. 

MaddeSl 
49 ncu ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren 

halin devamı sUresince sallanır. Ancak peryodik ödemeler 12 hafta olarak 
sınırlandırılabilir. Şu kadar ki, milli mevzuatta işten kalma halinin daha uzun bir süre 
devam etmesi gerektiline veya devam edebilecegine dair bir htlkOm bulundultı 
takdirde periyodik ödemeler sUresi bu sUreden daha kısa olamaz. 

Madde53 

BÖLCM-Xl 
MalQlltlk. Y ardunları 

Kod'un bu böiOmDnU uygulayanAkit Taraflardan her ı,ın bu bölümün aşatıdaki 
maddelerine uygun olarak malQlltlk. yardımı yapılmasını saAlar. 

Madde54 
Yardım yapılmasını gerektiren hal, kazanç sallayan bir faaliyette bulunanı 

güctıntın mevzuatla tayin edilen bir derecede ve muhtemelen sOrekli olarak 
kaybedilmesi veya hastalık ödenelinin kesildili tarihte iş göremezlik halinin devam 
etmesi halleridir. 

Madde SS 
Korunan kimseleri: 
a-Bütün işçilerin yüzde 50'sinden az olmamak üzere mevzuatla tayin olunan işçi 

sınıfları; 

b-Veya ülkede oturanların yüzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla tayin 
edilen faal nüfus; 

c-Veyahut ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devamı 
süresince geçimkaynakları 67 nci madde gereklerine uygun olarak mevzuatla tayin 
edilen sınırları aşamayan bUtUn nüfus; 

Teşkil eder. 
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ta .. lt ••••w•••ı 18 Rilıu 
Madde56 
Yapılan yardım, aşagıda belirtildiAi üzere hesaplanan bir peryodik ödeme 

biçimindedir. 
a-İşçi sınıfının veya çalışan nüfusun korunmuş olması halinde~ 65 nci veya 66 

nci maddeye göre; 
b-Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren halin devam ettili sUre içinde 

geçim kaynaklan belirli sınırlan aşmayan bütün nüfusun korunmuş olması halinde 
ise, 67 nci maddede yazılı esaslara göre; 

Hesaplanan bir peryodik ödeme. 
Madde57 

ı -56 ncı maddede belirtilen yardım, en az; 
a-Y ardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuat 

hUktımlerine göre, ı 5 yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut ı O yıllık ikamet 
sUresinden ibaret bir staj sUresini tamamlamış olan; 

b-Veya, prensip olarak, bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık bir prim 
ödeme sUresini tamamlayan veyahut çalışabilecek yaşta iken, kendi adına, yıllık 
ortalama olarak, mevzuatla tayin edilen gUn sayısı kadar prim ödenmiş bulunan; 

Kimselere saglanır. 
2- ı nci paragrafta söz konusu edilen yardımın yapılması asgari bir prim ödeme 

veya çalışma sUresinin tamamlanmış olması şartına baAlı olan hallerde, en az, 
aşagıda yazılı korunan kimselere indirimli yardım yapılması saglanır. 

a-Y ardım yapılmasını gerektiren olayın meydana gelmesinden önce, mevzuatla 
tayin olunan esaslara uygun bir biçimde beş yıllık bir prim ödeme veya çalışma 
sUresini tamamlamış olan kimseler. 

b-Prensip olarak, bUtUn çalışanlarm korunmuş olması halinde, üç yıllık bir prim 
ödeme süresini tamamlayan ve çalışma devresi içinde, kendi adına, her yıl için bu 
maddenin ı nci paragrafının (b) bendinde öngörülen ortalamanın yarısı kadar gUn 
prim ödenmiş bulunan kimseler. 

3-Mevzuatla tayin edilen kurallara uygun olarak, onbeş yıllık prim ödeme veya 
çalışma veyahut ikamet süresini tamamlamış olan korunan kimselere, XI nci bölüm 
hükümlerine göre hesaplanan, ancak örnek sigortah veya hak sahibi kimseler için 
ekli cetvelde gösterilen orandan on puan eksik bir yüzde üzerinden tespit edilen bir 
yardım saglanmış olması halinde, bu maddenin ı nci paragrafı hükmü yerine 
getirilmiş sayılır. 

4-İndirimli yardım yapılması için gerekli staj süresinin 5 yıllık prim ödeme 
veya çalışma süresinden fazla, ancak 1 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden 
az olması halinde XI nci bölüme ekli cetvele gösterilen miktarlardan orantılı olarak 
bir indirme yapılabilir. Indirimli yardım bu maddenin 2 nci paragrafı hükmüne uygun 
olarak yapılır. 

Madde58 
56 ncı ve 57 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren 

halin devamı süresince veya yaşlılık aylıgı ödenmesi gereken tarihe kadar saglanır. 



Madde59 

BÖLOM-X 
ÖIOm Yardmıları 

Kod'un bu böl&münU uygulayan Akit Taraflardan her biri, korunan kimselere bu 
bOlUmtın aşaAı4aki maddelerine uygun olarak, yardmı yapılmasını saAJar. 

Madde60 
I-Yardım yapılmasını gerektiren hal, aile reisinin öiOmU ile dul kadının veya 

çocuklarının geçim olanaklarmm kaybolması halidir. Dul kadmm yardıma hak 
kazanması, milli mevzuat hUkOmlerine göre, kendi geçimini saAtama olanagma sahip 
olamayacagınm kabul edilmesi şartına baglanabilir. 

2-Yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla tayin edilen ücretli işlerde 
çalışması halinde bu kimsenin hak kazandıgı yardımın kesilebilecegine, primli sosyal 
güvenlik sisteminde, aylık sahibinin kazanemın mevzuatla tayin olunan bir smırm 
UstUnde olması, primsiz sosyal gUvenlik sisteminde ise, bu kazanem veya diger 
geçim kaynaklarının veyahut bunların toplamının mevzuatlı tayin edilen bir sınırı 
aşması halinde de, yardımlardan indirim yapılabilecegine dair millt mevzuata hClkUm 
konabilir. 

Madde61 
Korunan kimseleri: 
a-BUtUn işçilerin yüzde% 50'sinden az olmamak tızere, mevzuatla tayin edilen 

işçi sınıfına dahil aile reisierinin karılanyla çocukları; 
b-Veya ülkede ikamet edenlerin yUzde 20'sinden az olmamak üzere, mevzuatla 

tayin edilen faal nüfus içindeki aile reisierinin karılarıyla ÇC>Çuklan; 
c-Veyahut ülkede ikamet edenlerden aile reisierini kaybetmiş bulunan ve yardım 

yapılması gerekli devre içinde geçim kaynaklan 67 nci madde geregince tespit edilen 
sınırlan aşmayan bUtUn dul kadınlarla çocuklar; 

Teşkil eder. 

Madde62 
Yapılacak yardım: 
a-İşçi sınıfına veya çalışanlar kategorisine dahil aile reisierinin karılanyla 

çocuklannın korunması halinde, 65 inci veya 66 ncı madde hUkUmlerine göre; 
b-Ülkede oturan ve yardım yapılmasını gerektiren devrede geçim kaynaklan 

mevzuatla tayin edilen sınırlan aşmayan bUtOn dul kadınlarla çocukların korunması 
halinde de, 67 nci madde hUkOmlerine göre; hesaplanacak bir periyodik ödeme 
biçiminde olur. 

Madde63 
I-Yardım yapılmasını gerektiren bir halde, 62 nci maddede belirtilen yardım, 

en az aşagıda yazılı kimselere saglanır. 
a-Aile reisi tarafından, mevzuatla tayin edilen kurallara göre, ı 5 yıllık prim 

ödeme veya çalışma sUresi veyahut 1 O yıllık ikamet sUresi tamamlanmış olan 
korunan bir kimse 
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b-Veya, prensip olarak bütün çalışan nUfusun kartlarıyla çocuklarının korunması 
halinde, aile reisi tarafından Uç yıllık prim ödeme sUresi tamamlanan ve çalışma 
yaşmda bulundultı devre içinde, aile reisi, adına mevzuatla tayin edilen yıllık 
ortalama gUn sayısı kadar prim ödenmiş olan korunan kimseler 

2- ı paragrafta belirtilen yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya 
çalışma sUresinin tamamlanması şartının yerine getirilmesine b~lı olan hallerde, en 
az aş~ıda yazılı kimselere indirimli bir yardım yapılması saglanır. 

a-Aile reisi tarafından mevzuatla tayin edilen esaslara göre, S yıllık bir prim 
ödeme veya çalışma sUresi-tamamlanmış olan korunan kiseler. 

b-Prensip olarak, bUtUn çalışanların kartlarıyla çocuklarının korunmuş olması 
'halinde, aile reisi tarafından Uç yıllık bir prim ödeme sUresi tamamlanmış olan ve 
çalışma yaşmda bulundugu devre içinde aile reisi adına, bu maddenin ı inci 
paragrafının (b9 bendinde öngörülen yıllık ortalama prim ödeme sUresinin yarısı 
kadar kadar prim ödenmiş olan korunan kimseler. 

3-Mevzuatla tayin edilen esaslara uygun olarak, en az, aile reisi tarafından S 
yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut ikamet sUresi tamamlanmış olan bir korunan 
kimseye XI Bölüm hUkUmlerine göre hesaplanan, ancak örnek -hak sahibi bir kimse 
için bu bölümü ekli cetvelde gösterilen oranda on puan eksik bulunun bir yüzde 
üzerinden yardım saglanmış olması halinde, bu maddenin ı paragrafı hükmü yerine 
getirilmiş sayılır. 

4--İndirimli yannı yapılması için gerekli staj süresinin S yıllık prim ödeme veya 
çalışma sUresinden fazla, ancak I S yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden az 
olması halinde XI Bölümüne ekli cetvelde gösterilen miktarlardan orantılı olarak bir 
indirim yapılabilir. İndirimli yardmı bu maddenin 2 nci paragrafı hükmüne uygun 
olarak yapılar. 

S-Kendi geçimini saglayacak durumda olmadıgı kabul edilen çocuksuz bir dul 
kadının ölüm yardımına hak kazanabilmesi için asgari bir evlilik sUresinin geçmiş 
olması gerekli görülebilir. 

Madde64 
62 nci ve 63 UncU maddelerd belirtilen yardımlar, yardım yapılmasını gerektiren 

halin devamı süresince saglanır. 

BÖLOM-XI 
Periyodik Ödemelerde Uygulanacak Normlar 

Madde65 
I-Bu madde geregince yapılacak bir periyodik ödemede, yardım miktarı ile 

yardım yapılmasını gerektiren halin devamı süresince verilecek aile yardımlarının 
toplamı, sigortaimm veya aile reisinin eski kazancı ile örnek- sigortalı veya hak 
sahibi kimseler gibi aynı aile sorumlulugunu taşıyan korunan bir kimseye ödenen aile 
yardımları toplamının, bu Bölüme ekli cetvelde örnek- sigortalı veya hak sahibi 
kimseler için gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2-Sigortalının veya aile reisinin eski kazancı mevzuatla tayin edilen kurallara 
göre hesaplanır. Korunan kimse ile aile reisinin kazançlarına göre sınıflara ayrılmış 
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olmaları halinde, bu kims~lerin eski kazançları mensup- oldukları sınıfların esas 
kazançlarına göre hesaplanır. 

3-Yardım veya yardımın hesabında esas alman kazanç miktarı için mevzuatla 
azami bir sınır tespit edilebilir. Ancak azami sınır öyle tespit olunmalıdır ki 
sigortaimm veya aile reisinin eski kazanemın kalifiye bir erkek işçinin kazancına eşit 
veya bundan az olması halinde, bu maddenin 1 inci paragrafı hUkmU yerine getirilmiş 
olsun. 

4-Sigortalmın veya aile reisinin eski kazançları ile kalifiye bir erkek işçinin 
ücreti, yardım tutarı ve aile yardımları miktarı aynı zaman esasına göre hesaplanır. 

S-Diger sigartah veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutarı ile ömek
sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutarı arasmda makul bir balmtı 
bulunmalıdır. 

6-Bu maddenin uygulanmasında, kalifiye bir erkek işçi: 
a-Elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan bir tesviyeci veya 

birtomacı; 

b-Veya bu maddenin 7 nci paragrafı hükümlerine göre tayin olunan tipik bir 
kalifiye işçi; 

c-Veyahut kazancı, bUtun korunan kimselerin ortalama kazancının yüzde 
125'ine eşit olan bir kimsedir. 

7-Bu maddenin 6 ncı paragrafının (b) bendinin uygulanmasında tipik kalifiye 
işçi olarak kabul edilen kimse, yerine göre, söz konusu riske karşı ~orunan ve en çok 
sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldıgı büyük ekonomik faaliyet bölümü 
içinde, yine en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldıgı iş kolları 
grubundan seçilir. Bu hususta B. Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 
A~ustos 1948 tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen ve bu kod'a ekli bulunan 
bütün ekonomik faaliyetlerin Milletlerarası standart tasnifmde veya bu tasnifte 
herhangi bir zamanda yapılacak degişikliklerden yararlanırlar. 

S-Yardım miktarının bölgeden bölgeye degişmesi halinde, kalifiye erkek işçi, 
bu maddenin 6 ncı ve 7 nci paragraflarma uygun olarak, her bölge için ayrı ayrı 
tespit edilebilir. 

9-Bu maddenin 6 ncı paragrafının (a) ve (b) bentleri geregince seçilmiş olan 
kalifiye bir erkak işçinin ücreti toplu sözleşmelerle veya, uygulanması mümkün olan 
yerlerde, milli mevzuatla veyahut örf ve Adetlere göre, ve varsa, hayat phalılıgı 
zamları danazara alınmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşılıgı olarak ödenen 
ücret esası üzerinden tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan ücretierin bölgeden 
bölgeye degişmiş olmasma ragmen bunlar hakkında bu maddenin 8 paragrafı 
hükmünün uygulanmaması halinde, meydan ücret esas alınır. 

10-Yaşlılık, işkazalarıyla meslek hastalıkları, (geçici işgöremezlik hali hariç) 
malftllük veya aile reisinin ölümü halinde yapılan periyodik ödemeler, geçim 
şartlarmdaki esaslı degişklikler nedeniyle ücretierin genel seviyesinde meydana 
gelen önemli dgişikliklere göre ayarlanır. 

Madde66 
I -Bu madde geregince yapılacak peryodik ödemede, yardım miktarı ile yardım 

yapılmasını gerektiren halin devamı sUresince verilecek aile yardımlarının toplamı, 
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aleiAde kAbil bir erkek işçinin kazancı ile örnek sigortalı veya hak sahibi kimseler 
gibi aynı aile sorumlulutunu taşıyan konınan bir kimseye ödenen aile yardımlan 
toplamının, bu bölOme ballı cetvelde örnek- sigortalı veya hak sahibi kimse için 
gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2-Normal kAbil bir erkek işçinin Dcreti ile yapılacak yardım ve aile yardımlan 
aynı zaman esasına göre hesaplanır. 

3-Diler sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutan ile ömek
sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardım tutan arasmda maL.."Ul bir balmtı 
bulunmalıdır. 

4-Bu maddenin uygulanmasında nonnal kAbil bir erkek işçi: 
a-Elektrik makinelerinden başka makineler yapımında çalışan ve kalifiye 

olmadılı kabul edilen tipik bir işçi; • 
b-V eya aşalıdaki paragraf h tıktım lerine göre tayin edilecek kalifiye olmadıAı 

kabul edilen tipik bir işçidir. 
S-4 OncO paragrafın (b) bendinin uygulanmasında kalifiye olmadıAı kabul 

edilen tipik işçi, yerine göre, söz konusu riske karşı korunan en çok sayıda erkek 
işçinin veya aile reisinin çalıştmldılı bOyOk ekonomik faaliyet bölDmO içinde, yine 
en çok sayıda korunan kimsenin veya aile reisinin çalıştınldıAı iş kolları grubundan 
seçilir. Bu hususta B. Milletler Ekonomik ve sosyal Konseyinin 27 AAustos 1948 
tarihindeki yedinci toplantısında kabul edilen ve bu koda ekli bulunan bütün 
ekonomik faaliyetlerin Milletlerarası standart tasnifinden veya bu tasnife herhangi 
birzamanda yapılacak delişikliklerden yararlanılır. 

6--Yardım tutarının bölgeden bölgeye deAşimesi halinde, normal bir kAbil erkek 
işçi, bu maddenin 4 OncD ve S inci paragraflan hDkDmlerine uygun olarak, her bölge 
için ayrı ayrı tespit edilebilir. 

7-Normal bir kAbil erkek işçinin ücreti, toplu sözleşmelerle veya, uygulanması 
mDmkDn olan yerlerde, milli mevzuatla veya örf adedere göre ve varsa, hayat, 
pahalılılı zamlan da nazara alınmak suretiyle, normal çalışma saatleri karşıhAt 
olarak ödenen Ocret esası üzerinden .tespit olunur. Bu şekilde tespit olunan Dcretierin 
bölgeden bölgeye delişmiş olmasma rapıen bunlar hakkında bu maddenin 6 ncı 
paragrafı hDlanDnOn uygulaamaması halinde meydan ücret esas alınır. 

8-Yaşlılık, işkazalarıyla meslek hastalıklan (geçici işgöremezlik hali hariç), 
malQllDk ve aile reisinin ölomo halinde yapılan periyodik ödemeler, geçim 
şartlarmdaki esaslı deAişiklikler nedeniyle, Dcretierin genel seviyesinde meydana 
gelen önemli deAişikliklere göre ayarlanır. 

Madde67 
Bu madde gereAince yapılacak periyodik ödemelerde: 

a-Yardım tutan, mevzuatla tayin edilen veya mevzuatla tayin olunan e$8Slar 
dahilinde yetkili kamu merciieri tarafından hazırlanan bir barerne göre tespit olunur. 

b-Bu yardım tutarından, ancak sigortaimm veya hak sahibi kimsenin ailesi diAer 
geçim kaynaklan mevzuatla tayin edilen veya mevzuatla tayin ediİmiş esaslar 
dahilinde yetkili kabul merciieri tarafından tespit olunan önemli miktarlan aştıAı 
ölçüde indirim yapılabilir. 
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c-Yardım tutarı ile diger geçim kaynaklannın toplamından bu maddenin (b) 
bendinde öngörülen önemli miktarlar üzerinden indirim yapıldıktan sonra kalan 
miktar, sigortaimm veya hak sahibi kimsenin ailesinin sajlıklı ve onurlu bir yaşantı 
sürdürmesine yetecek kadar olmalı ve 66 ncı madde hükmüne uygun olarak 
hesaplanacak miktardan az olmamalıdır. 

d-İlgili bölüm geregince yapılacak yardımlar toplamı, 
66 ncı madde hükümleri ile, 
III.Bölüm için 15 nci maddenin (b) bendinin (i) fıkrası; 
V .Bölüm için 27 nci maddenin (b) bendinin (ii) fıkrası; 
IX.Bölüm için 55 inci maddenin (b) bendinin (iii) fıkrası; 
'X.Bölüm için 61 inci maddenin (b) bendinin (iv) fıkrası; 

hükümleri uygulanmak suretiyle elde edilecek yardımlar toplamını en az yüzde 30 
oranmda aştıjı takdirde, bu maddenin (c) bendi hükümleri yerine getirilmiş sayılır. 

XI BÖLÜME EKLİ CETVEL 
Örnek - Sigortalı veya Hak Sahibi Kimselere Yapılan Periyodik Ödemeler 

Yardım Yapılmasını örnek - Sigortası Veya Oran 
Bölüm Gerektiren Hak Sahibi % 

III Hastalık Evli ve iki çocuklu erkek 45 
IV İşsizlik Evli ve iki çocuklu erkek 45 
V Yaşlılık İhtiyarlık yaşındaki evli erkek 40 
VI İş kazalarıyla meslek hastalıkları: 

Geçici İşgöremezli ödenegi Evli ve iki çocuklu erkek 50 
Sürekli tam işgöremezUk Ödenegi Evli ve iki çocuklu erkek 50 
Hak sahipler İki çocuklu dul kadın 40 

VIII. Analık Kadın 45 
IX. Malüllük Evli ve iki çocuk erkek 40 
X. Ölüm iki çocuklu dul kadın 40 

Madde68 

BÖLÜM: XII 
Ortak Hükümler 

Bu kodun II ila X ncu bölümlerinden herhangi birine göre korunan bir kimsenin 
hak kazandıgı bir yardımın ödenmesi aşa~ıda yazılı hallerde mevzuatla tayin 
olunabilecek bir ölçüde durdurulabilir. 

a-İlgili kimse, ilgili Akit Tarafın ülkesinde bulunmadı~ı sürece. 
b-İlgili kimsenin geç im masrafları kamu kurumları veya bir sosyal güvenlik 

kurumu veya servisi tarafından karşılandıgı sürece, şu kadarki, yapılan yardımın bir 
kısmı yardım gören kimsenin geçindirmekle yükümlü bulundugu kimselere verilir. 

c .. tıgili kimse, aile yardımları dışında, di~er bir sosyal güvenlik kolundan para 
yardımı aldıgı sürece ve yardım yapılmasını gerektiren bir olay nedeniyle, üçüncü bir 
kişinin kendisine ödenek vermeye devam etti~i devre içinde. Şu kadar ki, yardım 
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kesilen kısım UçtıncU kişinin yaptılt yardım veya verdili ödenek miktanndan fazla 
olamaz. 

d-İlgili kimsenin hiyle yoluyla yardım istelinde bulunması halinde, 
e-Y ardırnın yapılmasın\ gerektiren olayın ilgili kimse tarafından işlenen bir suç 

sonucunda meydana gelmesi halinde. 
f-Yardım yapılınasını gerektiren olayın ilgili kimsenin kasdi bir hareketi sonucu 

meydana gelmesi halinde, 
g-Gerektilinde ilgili kimsenin emrine hazır bulundurulan satlık veya 

rehabilitasyon himıetlerinden yararlanmayı ihmal etmesi veya yardım yapılmasını 
gerektiren halin var olup olmadıAmın veya devam edip etmedilinin belgelenmemesi, 
veyahut yardım gören kişilerin durumlarının tespiti için mevzuatla tayin edilen 
kurallara riayet etmemesi halinde, 

h-İşsizlik yardımı yapılması söz konusu oldutunda, ilgili kimsenin emrine hazır 
bulundurulan iş bulma himıetlerinden yararlanmakta kusur etmesi halinde. 

i-İşsizlik yardımı yapılmuı söz konusu oldulunda, ilgili kimsenin doArudan 
de>Aruya iş anlaşmazlıAı sonucu olarak işini kaybetmesi veya meşru mazereti 
olmaksızın işini kendi isteaiyle terk etmesi halinde, 

j-Ölum yardımı yapılması söz konusu okluAunda, dul kadının bir erkekle karı
koca gibi yaşadıi• sürece 

Madde69 
ı-Yardım yapılması istelinde bulunan herkes bu istelin reddedilmesi veya 

yapılan yardımın nitelilini ve miktarı üzerinde anlaşmazlıAa dUşDimesi halinde, itiraz 
hakkına sahiptir. 

2-Bu Kodun uygulanmasında, sallık yardımlarını sal(lama görevinin 
Parlamentoya karşı sorumlu bir Devlet dairesine verilmiş olması halinde, 1 inci 
paragrafta öngörülen itiraz hakkı yerine, yardımın yapılmadılı veya yapılan yardımın 
uygun nitelikte olmadtAı hakkmda araşhnna yapacak olan yetkili mercie şikiyette 
bulunma hakkı kullanılabilir. 

3-Hak iddiaları, Sosyal GUvenlik sorunları ile meşgul olmak üzere kurulmuş 
olup korunan kimselerin de temsil edildili özel mahkemelerde karara batlandılı 
takdirde, itiraz hakkı tanınmayabilir. 

Madde70 
ı --Bu Kod gerelince sallanan yardunlarla bu yardımların yapılması için 

gerekli idare giderleri, dargelirü kimseleri qır yUk altında bırakmayacak şekilde ve 
ilgili Akit Tarafın ve korunan kimselerin ekonomik durumları da nazara alınmak 
suretiyle; tespit edilen sigorta primleri veya vergi ile veya her iki kaynaktan birlikte 
karşılanır. 

2-Konınan işçilerden alnıacak sigorta primleri toplamı işçilere ve bunların 
kartlarıyla çocuklarına yapılacak yardımlar için tahsis edilecek mali kaynaklarm 
yüzde SO'sinden fazla olamaz. Bu şartm yerine getirilmiş olup olmadıAmın tayininde 
bu Kod hUkUmlerine göre, ilgili Akit Tarafca, saatanan ve aile yardunlarıyla, ayn bir 
kol olarak uygulanmakta ise, ifkazalanyla meslek hastalıklan sigortasından yapılan 
yardımlar dışmda kalan bütün yardımlar birlikte nazara alınabilir. 
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3-Bu Kod hükümlerine uygun olarak saAtanacak yardımların yapılmasından, 
genel olarak, ilgili Akit Taraf sorumludur. Bu amaçla gerekli bütün tedbirleri alır ve 
uygun görülen hallerde, mali denge ile ilgili aktueryal inceleme ve hesapların belirli 
aralıklarla yapılmasını ve yardım miktarlarıyla prim oranlarında veya bu yardımları 
karşılamak için aynlan vergilerde herhangi bir degişklik yapılmadan önce, hesap ve 
incelemelerin mutlaka yapılmış olmasını sa~lar. 

Madde 71 
1 -İşin idaresi Parlamentoya karşı sorumlu bir Devlet Dairesine verilmemiş 

olan hallerde, korunan kimselerin temsilcileri dolrudan dolruya idareye 
katılabilecekleri gibi, mevzuatla tayin olunan şartlar dahOinde, istişari bir yetki ile de 
idareye katılabilirler. Aynı şekilde, işverenlerle kamu yetkilileri temsilciliklerinin 
idareye katılmalan da mevzuatla öngörUlebilir. 

2-Bu Kodun uygulanmasında, ilgili Akit Taraf, genel olarak kurumların ve 
himıetlerin iyi idaresinden sorumludur. 

Madde72 
Bu Kod: 

BÖLCM : XIII 
Çeşitli HUkQmler 

a-İlgili Akit Tarafın onaylandı~ı BölQmün ytlrQrlü~e girmesinden önce, o 
Böltımle ilgili olarak meydana gelen ve yardım yapılmasını gerektiren olaylar; 

b-İlgili Akit Tarafın onayladı~ı Böltım yürüriQ~e girdikten sonra o Böltımle ilgili 
olarak meydana gelen ve yardım yapılmasını gerektiren olaylarda ise, yüı1lrlük 

tarihinden önceki sOreler nedeniyle hak kazanılan yardımlar; 
Hakkında uygulanmaz. 

Madde73 
Akit Taraflar, yabancıların ve göçmen işçilerin sosyal güveniili ile ilgili 

sorunlarda, özellikle bunların kendi vatandaşlan ile eşit muamele görmelerinde ve 
kazanılmış haklarla kazanılmak yolunda olan hakların konınınası konusunda özel 
anlaşmalar yapılması için çaba harcarlar. 

Madde74 
Akit Taraflardan her biri Genel Sekretere bu Kod'un uygulanması ile ilgili 

olarak her yıl bir rapor gönderir. Bu raporda aşagıdaki hususlar yer alır: 
a-Onaylanan bu Kod hükümlerinin uygulanmasınnı sallayan mevzuat hakkında 

tam bilgi, 
b-Aşagıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş 

oldugunu gösteren deliller: 
i-Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarak madde 9 (a), (b) veya ( c ); 15 (a) 

veya (b); 21 (a); 27 (a) veya (b); 33; 41 (a) veya (b); 48 (a) veya (b); 55 (a) veya (b); 
61 (a) veya (b). 
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ii-Yardım miktarlarıyla ilgili olarak 44 ncü 65 nci veya 67 nci maddeler. 
iii-Işsizlik yardımlarının süresi ile ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı, 
iv-Korunan işçiler tarafından ödenen sigorta primlerinin kaynaklar toplamına 

olan oranı bakımından 70 nci maddenin 2 nci paragrafı 
Bu deliller, Komite tarafından teklif edilebilecek mümkün olan genel düzen ve 

biçimde bildirilir. 
2-Akit Taraflardan her biri, istendigi takdirde, Genel Sekretere bu Kod'un 

onaylanan hükümlerinin uygulama biçimi hakkında munzam bilgi verir. 
3-Bakanlar Komitesi, bu maddenin 1 inci ve 2 nci paragrafları gere~ince 

verilmiş olan raporların ve munzam bilgilerin örneklerini istişari Asambleye tevdi 
etmesi hususunda Genel Sekretereyetki verebilir. 

4-Genel Sekreter, bu maddenin ı nci ve 2 nci paragrafları gerelince verilmiş 
olan raporlarla munzam bilgileri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
gönderir ve anılan raporlarla munzam bilgiler hakkında Milletlerarası Çalışma 

Örgününün yetkili organının istişari mütalAasının alınmasını ve varılacak sonucun 
kendisine bildirilmesini talep eder. 

5-Bu maddenin 4 üncü paragrafında söz konusu edilen raporlar ve munzam 
bilgilerle Milletlerarası Çalışma örgütündeki yetkili organın görüşü Komite 
tarafından incelenir ve bu konuda varılan sonuçları kapsayan bir rapor Bakanlar 
Komitesine sunulur. 

Madde75 
1 -Bakanlar Komitesi, lstişari Asamblenin görüşünü aldıktan sonra, uygun 

görürse, Avrupa Konseyi StatüsünUn 20 nci maddesinin (b) bendi geregince, Akit 
Taraflardan her birinin bu Kod'un kabul ettikleri yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olup olmadıkları hakkında üçte iki çogunlukla karar verir. 

2-Bakanlar Komitesi, Akit Taraflardan birinin bu Kod'un kabul ettigi 
yükümlülüklerini yerine getirmedigi sonucuna varırsa, o Akit Tarafı, bu 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini saglamak üzere, kendisince gerekli görülecek 
tedbirleri' almaya davet eder. 

Madde76 
Akit Taraflardan her biri, Kod'un II ila X ncu bölümlerinden, 3 ncü madde 

geregince tevdi edilen onaylama belgesinde veya 4 üncü madde hükmüne göre 
sonradan yapılan bir bildiride belirtilmeyen her hangi bir bölümü ile ilgili kanun ve 
uygulama hakkında Genel Sekretere her iki yılda bir rapor gönderir. 

Madde77 

BÖLÜM:XIV 
Son Hükümler 

I-Bu Kod Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açık bulundurulur. Bu 
Kod onaya tabidir. Onaylama belgeleri Genel Sekretere tevdi edilir. Şu kadar ki, 
gerekirse, Bakanlar Komitesi tarafından bu hususta daha önce 78 nci maddenin 4 
üncü paragrafı geretince olumlu bir karar alınabilir. 
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2-Bu Kod, üçOncü onaylama belgesinin tevdi edUdili tarihten bir yıl sonra 
yürürlüge girer. 

3-Bu Kod, sonradan onaylayanlar hakkmda, onaylama belgelerinin Genel 
Sekretere tevdi edildigi tarihten bir yıl sonra ynrurıtıge girer. 

Madde78 
I-Bu Kod'u imza eden üye devletlerden 2 nci maddenin 2 nci paragrafı 

hükmünden yararlanmak istey~n her hangi biri, onaylama işleminden önce, Genel 
~e\ue\ere, '&en6\ sosya\ gü-ven\YA ~Thu:rrim.Yrı 'mı K.'tltı 'rRJA.'arrıtelirtt; m. -6eı~ ~ 
uygun oldugunu gösterir bir rapor gönderir. 

Bu raporda aşaJıda yazılı bususlar yer alır: 
a-İlgili mevzuat, 
b-Aşagıda belirtilen maddelerde öngörülen istatistik koşulların yerine getirilmiş 

oldugunu gösteren deliller. 
Korunan kimselerin sayısı ile ilgili olarale 
i-Madde 9 (a), (b) veya (c), IS (a) veya (b); 21 (a) veya (b); 33; 4 (a) veya (b); 

48 (a) veya (b); SS (a) veya (b); 61 (a) veya (b), 
ii-Yardım miktarıyla ilgili olarak 44 ncü, 6S nci veya 67 nci maddeler, 
iii-İşsizlik yardımlarının suresi ile ilgili olarak 24 ncü maddenin 2 nci paragrafı 
iv-Korunan işçiler tarafıtıdan ödenen sigorta primlerinin mali kaynaklar 

toplarnma olan oranı bakımındtUl 70 nci maddenin 2 nci paragrafı 
c-Kod'u imza eden üye devletin, 2 nci maddenin 2 ve 3 ncü paragrafları 

gerejince, nazara alınmasını istedili bUtUn faktörler. 
Bu deliller, komite tarafından teklif edilebilf'Cek mümkün olan genel düzen ve 

biçimde bildirilir. 
2-Kod'u imza eden üye devletlerden her biri, istendigi takdirde, Genel 

Sekretere, kendi sosyal güvenlik sisteminin bu Kod hükümlerine uygunlugu 
hakkında munzam bilgi verir. 

3-Bu rapor ve munzaın bilgi, komite tarafından, 2 nci maddenin 3 üncü 
paragrafı hükmü gözönünde bulundurolmak suretiyle, incelenir. Komite, Bakanlar 
Komitesine, vardıgı sonuçları kapsayan bir rapor sunar. 

4-Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi StatüsünUn 2 nci maddesinin (b) bendi 
gerejince, kodu imza eden bu üye devletin sosyal güvenlik sisteminin kod 
hükümlerine uygun olup olmadıjı hakkında üçte iki çoAunlı*Ja karar verir. 

S-Bakanlar Komitesi, aıtılan sosyal gUvenlik sisteminin kod hükümlerine 
uygun olmadıjına karar verdili takdirde, keyfiyeti ilgili üye devlete bildirir ve 
uygunlujun nasıl saglanabilecegine dair tavsiyede bulunabilir. 

Madde79 
ı -Bakanlar Komitesi, bu kod ytırUrlüAe girdikten sonra, Avrupa Konseyine üye 

olmayan her hangi bir devleti kod'a katılmaya davet edebilir. Böyle bir katılma 
kod'da belirtilen onaylama ile ilgili aynı usul ve şartlara tabidir. 
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2-Bir devlet, Genel Sekretere bir katılma belgesi tevdi etmek suretiyl~, bu 
kod'a katılır. Kod, katılan her hangi bir devlet için kod'a katılma belgesinin tevdi 
edildigi tarihten bir yıl sonra yUrUrlüge girer. 

3-Katılan devletin hak ve yükümlülükleri ile kod'u onayiayan üye devletin 
kod'da belirtilen hak ve yükümlülükleri arasında fark yoktur. 

Madde SO 
I-Bu kod Akit Taraflarm her birinin öz yurdunda uygulanır. Akit Taraflardan 

her biri, imza veya onaylama veyahut katılma belgesinin tevdii sırasında, Genel 
Sekretere hitaben yazılmış bir deklarasyonla bu amaçla öz yurt olarak kabul edilen 
ülkenin neresi oldugunu belirtir. 

2-Kod'u onayiayan her Akit Taraf veya sonradan katılan devletlerden her biri, 
onay lama veya katılma belgesinin tevdi sırasında veyahut ondan sonra her hangi bir 
zamanda, bildiride belirtilen degişiklikler hakkındaki hüküm saklı kalmak şartıyla, 
bu kod'un tamamının veya bir kısmına bu maddenin 1 nci paragrafında yer almayan 
öz yurdun her hangi bir kısmına veya Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulundugu 
diger her hangi bir ülkeye teşmil edildigini bildirebilir. Böyle bir bildiride belirtilen 
de~işiklikler sonradan yapılan bir bildiri ile iptal edilebilir veya degiştirilebilir. 

3-Akit Taraflardan her hangi biri, 81 nci madde hükmüne uygun olarak kod'un 
feshini ihbar edebilecegi bir zamanda, kod'un ülkenin her hangi bir yerinde veya bu 
maddenin 2 nci paragrafı geregince, kod'un teşmil edildigi diger her hangi bir ülkede 
uygulanmasına son verilecegini Genel Sekretere bildirebilir. 

MaddeSI 
Akit Taraflardan her biri, kod'un II ila X ncu bölümlerinden her hangi birinin 

feshini, ancak kod'un kendisi için yürürlüge girdigi tarihten geçerli olmak üzere, beş 
yıllık bir devrenin veya ondan sonra gelecek her beş yıllık devrenin sonunda ve her 
defasında Genel Sekretere bir yıl önceden ihbarda bulunmak suretiyle isteyebilir. 
Kod'un uygulayanların sayısı üçten az olmamak şartıyla, böyle bir fesih istegi 
kod'un diger Akit Taraflar için yürürlükte kalmasını etkilemez. 

Madde82 
Genel Sekreter: 
i-Bu kod'un yürUrlüle girdigi tarih ve kod'u onayiayan üye devletlerin 

isimleriyle birlikte; 
ii-79 uncu madde geregince kendisine tevdi edien her hangi bir katılma belgesi 

ve bununla birlikte aldıgı bildiriler; 
iii-4 ncü ve 80 nci maddelere göre alınan her hangi bir bildiri; 
iv-veya 81 nci madde hükmüne uygun olarak alınan her hangi bir ihbar; 
Hakkında Avrupa Konseyi üyesi devletlerle sonradan katılan her hangi bir 

devletin hükümetine ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bilgi verir. 

Madde83 
Bu Kod'un eki Kod'un ayrılmaz bir parçasıdır. 
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Usule dairesinde yetkili kılınmış olan aşalıda imzaları bulunan kimseler, 
yukarıdaki hususları tasdik zıınnmda, işbu protokolU ( Dstr 'dakı metinde biJyle 

yazılmaktadır !mza/ananın Protokol degıl Kod olması gerekir.) imzalaınışlardır. 
Bu kod, Strasbourg'da ı2 Nisan ı964 tarihinde, Fransızca ve İngilizce olarak 

ve, her iki metin aynı derecede geçerli olmak Uzere, tek nUsha olarak düzenlenmiş 
olup bu nüsha Avrupa Konseyi arşivine saklanır. Ve Genel Sekreter bunun tasdildi 
birer suretini kod'u imza eden devletlerle sonradan katılan devletlere ve 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne gönderir. 

EK 
Madde68 (i) 

68 nci maddenin (i) bendi, Akit Taraflarm her birinin kendi milli mevzuatına 
göre tefsir edilecegi şekilde anlaşılmalıdır. 

EK: 1 
BÜTÜN EKONOMİK FAALİYETLERİ, SANA YI KOLLARI İTİBARİYLE 

MILLETLERARASI STANDARTTASNİFİ 
(Bölüm ve Büyük Gruplarm Listesi) 

Bölüm O . Ziraat, Ormancılık, Avtılık ve Balıkçılık: 
ı. Ziraat ve hayvan yetiştirme 
2. Ormancılık ve tomrukçuluk 
3. Avcılık, tuzakla avlanma, av hayvanlarının üretilmesi 
4. Balıkçılık 

Bölüm ı Madencilik ve Taşocakları: 
ı ı. Kömür madenciligi 
ı 2. Metal madenciligi 
ı 3. Hampetrol ve tabii gaz 
ı4. Taş, kil ve kum ocaklarının işletilmesi 
ı 9 .Başka tarafta tasnif olunmayan ve metalden gayri maddelerin istihracı. 
Bölüm 2. 3 İmalAt Sanayii: 
20. Gıda maddeleri sanayii (içki sanayii hariç) 
2 ı . İçki sanayii 
22. Tütün sanayii 
23. Dokuma sanayii 
24. Kundura, giyecek eşyası ve hazır dokuma eyşa imalAtı 
25. Agaç ve mantar sanayii (mobilya sanayii hariç) 
26. Mobilya ve mefruşat sanayii 
27. Kagıt sanayii ve kagıttan eşya imalatı 
28. Matbaacılık, neşriyatçıhk ve bunlarla ilgili sanayii 
29. Deri sanayii ve deriden eşya imalAtı (kundura hariç) 
30. Kauçuk sanayii 
3 ı. Kimya ve kimyevi mamuler sanayii 
32. Petrol ve kömür mUştakları sanayii 
33. Başka tarafta tasnif edilmeyen, metalden gayri madeni mamuller sanayii 
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(petrol ve kömür mUştakları hariç) 
34. Metailere müteallik esas endOstirler 
3S. Madeni eşya imalltı (makiııe ve taşıt malzemesi hariç) 
36. Makine imalatı, (Elektrik makineleri hariç) 
37. Elektrik makine, cihaz ve malzemeleri imalltı 
38. Taşıt malzemeleri imalAtı 
39. Çeşitli imalat sanayii 
Bölüm 4. İnşaat 
40. İnşaat 
Bölüm S. Elektrik, gaz, su ve s ıhhi hizmetler 
S 1. Elektrik, gaz ve buhar 
S2. Su ve sıhhi hizmetler 
Bölum 6. Ticaret, banka, sigorta ve gayrimenkul işleri 
61. Toptan ve parekende ticaret 
62. Bankalar ve di&er mali müesseseler 
63. Sigortalar 
64. Gayri menkul işleri 
Bölüm 7. Nakliyat, ardiyecilik ve ulaştırma 
71. Nakliyat 
72. Ardiye ve antrepoculuk 
73. Ulaştırma 
Bölüm 8. Hizmetler 
81. Devlet Hizmetleri 
82. Belediye ve ticaret hizmetleri 
83. Ellence hizmetleri 
84. Şahsi hizmetler 
Bölüm 9. Iyi tarif edilmemiş faaliyetler 
90. İyi tarif edilmemiş faaliyetler 

EK:2 
EK HİZMETLER VEYA MENFAA TLER 

BOLOM: II 
Sqlık Yardımları 

I -Evde yapılan muayeneler dahil, pratisyen ve uzman hekimler tarafından 
hastane ko&uşları dışmda yapılan süresiz tedaviler. 

Şu kadar ki, yardım gören kimsenin veya aile reisinin, tedavi masraftarına en 
çok yUzde 2S oranmda katılması istenebilir. 

2-Suresiz olarak sallanan önemli ilAçlar. Şu kadar ki yardım gören kimsenin 
veya aile reisinin masraflara en çok yüzde 2S oranında katılma istenebilir. 

3-Mevzuatla tayin edilen ve tüberküloz dahil, uzun tedaviyi gerektiren 
hastalıklarda, yerine göre, pratisyen veya uzman hekimler tarafından her olayda 52 
haftayı geçmemek Uzere, hastanede yapılan bakım dahil, tedavilerle sa&lanan 
yardımcı hizmetler. 



4--Diş tedavileri, ancak yardım gören kimsenin veya aile reisinin tedavi 
masraftanna en çok Uçte birine kadar katılması istenebilir. 

5-Masrafa katılma, her muayene ve tedavi ve her reçete için maktu bir miktar 
üzerinden ödeme yapılması şeklinde oldugu takdirde, yukarıda l, 2 ve 4 neo 
bentlerde belirtilen tedavi şekillerden herhangi biri için bütün korunan kimseler 
tarafından yapılan ödemeler toplamı belirli bir oranından fazla olamaz. 

BÖLÜM: III 
Hastalık Ödenekleri 

6-Bu Kod7un 16 ncı maddesinde belirtilen oranda yapılan ve her olayda 52 
haftadan az olmayan bir süre için verilen hastalık ödenekleri. 

BÖLtiM: IV 
İşsizlik Yardımları 

7-12 aylık birdevre içinde 21 haftadan az olmayan bir süre için bu Kod'un 22 
nci maddesinde belirtilen oranda yapılan işsizlik yardımları. 

BÖLÜM:V 
Yaşılık Yardımları 

8-Aşa~ıdaki şartlarla, 28 nci maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50'si 
oranmda olmak üzere yapılacak yaşlılık yardımları; 

a-29 ncu maddenin 2 nci paragrafı bUlanüne göre, veya 28 nci maddede 
belirtilen yardımın 1apılmasmı bir ikamet süresinin tamamlanmış olması Şartına ballı 
olması ve ilgili Akit Tarafın 29 ncu maddenin 3 nc:ü paragrafı hükmünden 
yararlanmak istememesi halinde, on yıl ikametten sonra, 

b-Korunan kimsenin daha önceki çalışması ile ilgili olarak kanunla tayin edilen 
şartlar saklı kalmak kaydıyla, 29 ncu maddenin 5 nci paragrafına göre. 

BÖLCM: VII 
Aile Yardımları 

9-Yardıma hak kazanan ve ögrenimine devam eden çocugun 16'dan aşagı 
olmamak Uzere, mevzuatla tayin edilen bir yaşa gelinceye kadar, periyodik ödemeler 
biçiminde para olarak yapılacak aile yardımları. 

BÖLCM : VIII 
Analık Yardımları 

I 0-Staj sOresi aranmaksızın yapılacak analık yardımları. 

BÖLtiM: IX 
MalOIIük Yardımları 

1 1-Aşagıdaki şartlarla, 56 ncı maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50'si 
oranmda olmak üzere yapılacak malOllük yardımı, 

a-57 nci maddenin 2 nci paragrafına göre, veya 56 nci maddede belirtilen 
yardımın yapılmasının bir ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına baglı olması 
ve 
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ilgili Akit Tarafın 57 nci maddenin 3 ncü paragrafından yararlanmak istememesi 
halinde, beş yıl ikametten sonra. 

b-Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüAe gird~Ai tarihte korunan 
bir kimsenin sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle 57 nci maddenin 2 ncı paragrafında 
belirtilen şartları yerine getinDemiş olması halinde. Ancak korunan kimsenin daha 
önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen şartlar saklıdır. 

BÖLiJM: X 
Ölüm Yardımlan 

1 2-Aşagıdaki şartlar la, 62 nci maddede belirtilen yardımın en az yüzde 50' si 
oranmda olmak üzere yapılacak ölüm yardımı. 

a-63 ncü maddenin 2 nci paragrafına göre, veya 62 nci maddede belirtilen 
yardımın yapılmasının bir ikamet süresinin tamamlanmış olması şartına baAlı olması 
ile ilgili Akit Tarafın 63 ncü maddenin 3 ncü paragrafı hükmünden yararlanmak 
istememesi halinde, beş yıl ikametten sonra. 

b-Bu bölümün uygulanması ile ilgili hükümler yürürlüge girdili tarihte korunan 
bir kimsenin sırf ileri yaşta bulunması nedeniyle 63 ncü maddenin 2 nci 
paragrafında belirtilen şartları yerine getirmemiş olması halinde. Ancak aile reisinin 
daha önceki çalışmaları ile ilgili mevzuatla tayin edilen şartlar saklıdır. 

BÖLiJMLER- II, III VEYA X 
13.Miktan aşaAıda belirtilen cenaze masrafları: 
i-Yerine göre, korunan kimsenin, ölüm yardımı veya hastalık ödenelinin 

hesabında esas alınan veya almacak olan daha önceki günlük kazancmm yirmi katı. 
Şu kadar ki, yardım tutarı 65 nci madde hükümlerine göre tespit edilen kalifiye erkek 
işçinin günlük kazanemın yinni katından fazla olmamalıdır. 

ii-Veya 66 ncı madde hükümlerine göre tespit edilen alelide kihil bir erkek 
işçinin günlük kazancının yirmi katı. 

----------0----------
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-
G6çnıen İşçinin H-.kuld StatasQne İlitkin Avr•pa Slzllf•esinin 

Onaylannıasanan Uyıun Bulundutuna Dair Kanu~ 

Kanun No : 1157 
Kabul Ta. : 15/11/1979 
R.t : 6 Oeak 1980 8.16861 
Dstr. Trp. : 5, C.19 s.12 

Madde ı 
Dl>çmen Jşçmin Hukuki Slatiıslltlc JJişkin A mıpa SIJzlefllle.sinin onay}lllN11881 uygun 

bulunmuştur 

Madde ı -Bu Kanun yayımı tarihinde yürOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrütor. 

2257 Sayah Kanunla Onayi•••• "Giçnıen İKinin Hukuki StatasG Hakkanda Avrupa 
Sözletnıesi" nin Onaylannıasana Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 15 Kasanı 1980 No: 8/2006 
R.G : 17 Ocak 1981 8.17133 
Dstr. Trp. : 5, c.ıo s. 785 

25/12/1979 tarihli ve 2257 sayıla Kanunla uygun bulunan ekli "Göçmen Işçinin Hukuki 
Stattıso Hakkında Avrupa Sözltşmesi" nin onaylanması; ...... 244 sayıla Kanunun 3 OncO 
maddelerine göre, Bakanlar Kunılunca 25/1 1/1976 tarahinde kararlaştırılmıştır. 

----------o---------
Göçmen İşçinin H1lkukt StatOsO Hakkında Avrupa Sizletmesi 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler; 
Avrupa Konseyi'nin amacının, ortak miraslan olan ülkU ve ilkeleri Insan Haklan 

ve Temel Özgürlüklere saygı çerçevesinde, korumak ve geliştinnek amacıyla Oyeleri 
arasmda sıkı işbirligini gerçekleştinnek ve ekonomik ve sosyal gelişmelerini teşvik 
etmek oldugunu gözönünde tuturak; 

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları olan göçmen işçilerin hukuki 
statülerinin tüm yaşama ve çalışma koşullan ile ilgili her hususta işçi alan ülkelerin 
vatandaşlarının tabi tutulduktan sı.tn düzeyinden daha düşük düzeyde olmayacak 
şekilde düzenlenmesinin salimması gerelini dikkate alarak; 

Göçmen işçilerin ve aile bireylerinin sosyal gelişme refahlarını kolayleştınnaya 
kararlı olarak; 

Üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarma karşılıklı olarak tanıdıklan hak ve 
ö7gürlUkleri Konsey Statüsü gereji olarak, Uye ülkeleri birleştiren sıkı işbirliji 

ışıgmda bütün haklar ve öncelikleri onaylıyarak; 
Aş&gıdaki hususlarda anlaşmaya vannışlardır. 
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BÖLOM: I 
Madde 1 Tanım 

ı -Bu Sözleşme bakımından "Göçmen İşçi" terimi Akit Taraflardan biri 
tarafından ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diaer 
bir Akit ülke yurttaşını ifade eder. 

2-Bu Sözleşme aşaatdaki kişileri kapsamaz. 
a-Sınır işçileri; 
b-Sanatçılar, kısa sUreler için tutulmuş diaer gösteri elemanlan ve sporcular ile 

serbest meslek sahipleri; 
c-Gemi adamları; 
d-Staj yapanlar; 
e-Mevsimlik işçiler, mevsimlik göçmen işçiler, bir Akit Taraf ülkesinde mevsim 

özellikleri dolayısıyla belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına 
göre ücretli iş verilmiş diaer bir Akit Taraf vatandaşları; 

f-Akit Taraflardan birinin vatandaşlan olup, bir diger Akit ülke toprakları 
üzerinde, merkezi bu ülke toprakları dışında kayıtlı işyeri narnma belirli bir iş yapan 
işçiler. 

BÖLÖMII 
Madde llşe Alma Şekilleri 

I -İşe alınmak için göçmen işçi istekleri isim vererek veya isimsiz olarak 
yapılabilir. İsimsiz istekler varsa, gönderen ülkede resmi işçi bulma makamlarınca 
olanak varsa alan ülkedeki resmi makamlar aracılıaı ile yapılacaktır. 

2-İşe alınmada işe alma ve yerleştirtne resmi bir organ tarafından 
yürütülüyorsa idari giderler göçmen işçi adayına yüklenmeyecektir. 

Madde 3 Sağlık Muayenesi ve Mesleki Kontrol 
ı -Göçmen işçi adayiarı işe alınmadan önce saalık muayenesi ve mesleki 

kontrolden geçirilebilir. 
2-Saglık muayebesi ve mesleki kontrol, göçmen işçi adayının sıhhi yönden işe 

elverişli olup olmadıAını önerilen işe teknik açıdan yetenekli bulunup bulunmadıgını 
ve saAlık durumunun kamu saglıgına zararlı olmayacagını saptamak amacıyla yapılır. 

3-Saalık muayenesi ve mesleki kontrole ilişkin harcamaların geri ödenmesi 
düzenlemeleri; olanak bulundugunda ikili anlaşmalar kapsamına alınmakla, bu tür 
harcamaların göçmen işçi adayına yüklenmemesi saglanmalıdır. 

4-Yanlış beyanda bulunması hali hariç kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi 
ancak işverenin talebi üzerine mesleki kontrole tabi tutulabilecektir. 

Madde 4 Çıkış Hakkı- Giriş Hakkıidari Formaliteler 
ı -Akit Taraf, göçmen işçiye aşagıdaki haklan saglamayı garanti eder. 
a-Uyrugu oldugu Akit Tarafülkesinden çıkış hakkı, 
b-Çalışmasına izin verildikten ve gerekli belgelerini aldıktan sonra ücretli bir iş 

yapmak için Akit Taraf ülkesine giriş hakkı, 
2-Bu haklar, mevzuat geregince yapılmış ulusal güvenlik, kamu düzeni kamu 

saglıgı ve ahlaki açısından gerekli kısıtlamalara baglı tutulur. 
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3-Göçmen işçilerden göç için istenilen belgeler en kısa zamanda, bedava 
olarak ya da idari giderler toplamını aşmayan bir miktar ödettirilerek kendilerine 
verilir. 

Madde S lş Sözleşmesine ilişkin Yöntem ve Formaliteler 
İşe alınması kabul edilen her göçmen işçiye gidecegi ülkeye hareketinden önce, 

iş sözleşmesi veya kesin iş önerisini içeren ve gönderen ve kabul eden ülkelerde 
geçerli dil veya dillerde tanzim edilen bir belge verilecektir. İşe alınma işlemi resmi 
bir makam veya resmen tanınmış bir istihdam kurumunca yapılıyorsa belgenin hem 
gönderen hem de kabul eden ülkelerin en az bir resmi dilinde yazılmış olması 
zorunludur. 

Madde 6 Bilgi Verme 
I -Akit Taraflar göçmen işçi adayları için aşagıdaki konulara özgü bilgileri 

saglar ve birbirlerine verirler. 
Göçmen işçilerin ikameti ailelerin birleştirilmesinin imkin ve şartları işin yapısı 

ile iş sözleşmesinin sOresinin bitiminde yeni sözleşme yapma olanakları istenilen 
vasıflar çalışma ve yaşama koşulları (hayat pahalılıgı dahil) ücretler, sosyal güvenlik, 
barınma, beslenme, tasarrufların transferi, yolculuk ve sosyal güvenlik, sosyal 
himaye için ücretlerden yapılan kesintiler. Ayrıca kabul eden ülkedeki kültürel ve 
dini koşullar hakkında da bilgi verirler. 

2-İşçi alımı, kabul eden devletin resmi bir kurumu kanalıyla yapılıyorsa 
yukarıda sözü edilen bilgiler göçmen işçiler adayına ülkesinden hareketinden önce 
kendisine anladıgı bir dilde gerçekleri oldugu gibi görerek salim bir karara varmasını 
saglayabilecek şekilde verilmelidir. Gerektigi takdirde, bu bilgilerin göçmen işçi 
adayının anlayacagı dile çevirisi, genellikle gönderen ülke tarafından yapılır. 

Madde 7 Yolculuk 
1 -Her Akit Taraf, toplu resmi işçi almalarda kabul eden ülkeye yapılan 

yolculuk giderlerinin kesin olarak göçmen işçiye yüklenmesini önlerneyi üstlenir. 
Ödemelerin nasıl yapılacagı yukarda sıralanan tedbirlerin göçmen işçi aileleri ve 
işini şahsen bulanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörülebilecek ikili 
anlaşmalar çerçevesinde tespit edilir. 

2--Göçmen işçiler ve aileleri, işçi alan bir Ulkeye giderken veya dönüşte, yolda 
Akit Taraflardan bir başka ülkenin topraklarından transit geçmek durumunda iseler 
geçişi hızlandırmak, idari güçlükleri ve gecikmeleri önlemek amacıyla bütün 
tedbirler transit ülke yetkili makamı tarafından alınır. 

3-Akit Taraflar işçi alan ülkeye girişte gönderen ülkese kesin dönüşte ve transit 
geçişte, aşağıdaki hususlarda, ithalat vergi ve resimlerinden muafiyet tanırlar. 

a-Göçmen işçilerin ve bakınakla yükümlü oldukları aile bireylerinin kişisel 

eşyaları ve taşınabilir mallar için, 
b-Makul ölçüde meslegi için gerekli el aletleri ve taşınabilir cihazlar. 
Yukarıda belirtilen muafiyetler, sözkonusu devletlerin yürürlükteki yasa ve 

tüzüklerinde öngörülen usullere uygun olarak tanınır. 
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Madde 8 Çalışma Izni 
ı -Her Akit ülke, kendi mevzuatmda öngörtllen koşullarla ücretli bir işte 

çalışmasını kabul ettili göçmen işçiye (bu bölgeye gerek görülmedili haller hariç) 
çalışma imi verir ve.ya eski imiııin sUresini uzatır. 

2-Ancak, ilk kez verilen bir çalışma imi, genel olarak, işçiye aynı işveren veya 
aynı bölgeye bir yıldan fazla sUre ile ballayamaz. 

3~0çmen işçinin çalışma iminin uzatılması o günkü istihdam durumunun 
elverdiAi ölçüde genellikle en az bir yıllık olarak yapılmalıdır. 

Madde 9 Oturma Izni 
ı -Ulusal mevzuat hükümlerinin gerekıili ölçüde her Akit Taraf bu 

Sözleşme'de belirtilen koşullarla ülkesinde ücretli işe ginnesine izin verilen göçmen 
işçilere oturma imi verir. 

2~enel bir kural olarak oturma imi, ulusal mevzuata uygun bir şekilde 
çalışma imi sUresine eşit olarak verilir veya yenilenir. Çalışma imi süreyle b&Alı 
delilse, oturma imi genel bir kural olarak, en az bir yıl süreyle verilir ve 
gerektilinde yenilenir. Bu imin verilmesi Qcretsiz olur veya sadece idari giderlere 
eşit bir miktar ödeme karşılı~mda verilir ve yenilenir. 

3-Bu madde hUktımleri Sözleşme'nin 12 maddesi uyarınca göçmen işçinin 

yanmda olması kabul edilen aile bireyleri için uygulanır. 
4-Bir göçmen işçi, gerek bir hastalık veya kaza sonucu geçici işgöremez 

duruma dUşmUş gerek yetkili makamlarını usultıne uygun olarak kabul ettikleri 
iradesi dışmda işsizlik nedeniyle işini kaybetmişse kendisine bu Sözleşme'nin 20 
maddesi hUkUmlerinin uygulamnası gayesiyle 5 aydan az olmayacak bir süre için 
kabul eden ülke topraklarında kalmasına izin verilir. 

Bununla beraber, hiç bir Alcit Taraf yukardaki fıkrada sözkonusu imi bir 
göçmen işçiye, işsizlik parası aldılı süreyi aşan bir süre için kalma imi vennek 
zorunda delildir. 

5-Bu maddenin ı ve 3 paragrafları uyarınca verilmiş olan oturma imi, 
aşalıdaki hallerde geri alınabilir. 

a-Ulusal güvenlik, kamu düzeni veya ahlakı nedeni, 
b-İzin sahibi kamu saliılının korunması için resmi sallık yetkililerince alması 

gerekıili söylenen önlemleri, sonucun ne olacalı kendisine tam olarak bildirildiAi 
halde, almamakta direnirse, 

c-Imin geçerli olması veya verilmesi için yerine getirilmesi gerekli bir temel 
koşul yerine getirilmeue, 

Bununlar beraber, her Akit Taraf, otunna iminin geri alınması halinde, göçmen 
işçinin, o ülkenin usultıne ve yasalarına uygun olarak yargı organlarına veya idari 
makamiarına başvunna hakkı saglamayı üstlenir. 

Madde 10 Kabul 
ı -Kabul eden ülkeye varıştan sonra yerleşmeleri ve alışmaları için, göçmen 

işçilere ve ailelerine her tUrlU bilgi ve öAtlt verilerek gerekli yardım yapılacaktır. 
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2-Bu amaçla göçmen işçiler ve aile bireyleri kabul eden ülkenin sosyal himıet 
kurumlarından, kamu yararına çalışan örgütlerinden yardım ve destek görecekler ve 
kendi ülkelerinin konsolosluklaıınm yardımından yararlaıiacaldardır. Ayrıca, göçmen 
işçiler o ülke işçileri ile aynı koşullarda İş ve İşçi Bulma Kurumu yardım ve 
desteginden yararlanacaklardır. 

Ayrıca her Akit Taraf ülke gerektilinde göçmen işçiler ve ailelerinin kabulünün 
kolaylaştırılması ve koordinasyonu için özel sosyal himıetler satlamaya çaba 
harcayacaktır. 

3-Her Akit Tuaf, göçmen i\çiler ve ailelerinin inan.çlan uyartttea ib3det 
özgürlüklerini saglamakla yUkumlüdUrler. Akit Taraf, mümkün oldugu kadar ibadeti 
kolaylaştıracaktır. 

Madde ı ı Bakı/malda Yükütn/i Kimselert/en Kesilen Paranın Tahsi/i 
I-Göçmen işçinin içinde bulundugu şartlar, kendi ülkesinde kalan aile, 

akrabalık, evlilik ilişkileri veya evlilik dışı dolan çocuga karşı iaşe mecburiyeti dahil 
vecibelerhlden kaynaklanan kesintilerin tahsiline mani olamaz. 

2-Her Aldt Taraf, A vnıpa Konseyi Bakanlar Komitesince kabul edilen 
yöntemden bu gaye ile en geniş ölçüde yararlanarak bakım masraflarının tahsilini 
saglayacak gerekli önlemler alır. 

3-Yukarıdaki 1 paragrafm şartlarına uygun olarak yapılan bakım masrafı 
taleplerini kabul ve reddetmekle görevli ülke çapmda veya bölgesel tek bir makam 
tayini için mümkün olan en geniş ölçüde tedbir alır. 

4--->-Bu madde hükümleri, aldedilmiş veya aldedilecek ikili veya çok taraflı 
anlaşma hükümlerini etkilemez. 

Madde ll Ailelerin Birleştirilmesi 
ı -Bir Akit Taraf ülkeinde usulüne uygun olarak iş bulmuş ve çalışan göçmen 

işçinin eşi ve kabul eden devlet mevzuatı uyarınca reşit olmayan bakmalcia ytlkümlü 
oldugu evlenmemiş çocukları göçmen işçinin bakmakla yükümlü oldugu aile 
bireyleri olarak bu Sözleşme'nin uygulanmasıyla göçmen işçinin kendisine tanmdıgı 
şekilde, kabul eden devlet ülkesinde ilgili yasalar ve uhıslararası anlaşmalarda 
öngörüldü~ üzere göçmen işçinin yanma gelme hakkına sahiptirler. Ancak bu 
göçmen işçinin ailesi için çalıştıgı bölgedeki yerli işçilerin oturduklan gibi normal 
bir konutun bulunmasma baglıdır. Her Akit Taraf, yukarıdaki iznin uygulaiUQasmı 12 
ayı geçmeyen bir bekleme süresi şartına baglayabilir. 

2-Her Akit Taraf, her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı 
beyan ile bu tarihten bir ay sonra geçerli olmak üzere yukarda 1 fıkrada belirtilen 
ailelerin birleştirilmesini göçmen işçinin ailesinin gereksinmelerini karşılayabilecek 
yeterli ve belirli kaynakları alm8Sı koşuluna baglayabilir. 

3-Her Akit devlet, her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı 
beyanla bu tarihten 1 ay sonra geçerli olmak üzere ve uluslurarası diger belgelerden 
kaynaklanan yUkUmlüiUklerle, çelişkili olmamak şartıyla kabul eden ülkenin bu 
beyanda belirteceAi bir veya birkaç bölgesinde yukardaki 1 paragrafta öngörülen 
yetkiyi verme zorunlulugu geçici olarak kaldırılabilir. 
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Bu beyanı kabul yetkisi açısmdan ilgayı haklı kılan özel nedenleri içerecektir. 
İlga yetkisini kullanan her devlet Avrupa Konseyi Sekreterine alman önlemler 

hakkında tüm bilgileri verir ve bu önlemlerin en kısa zamanda yayınlanmasının 
saglanmasına özen gösterir. Aynca bu önlemlerin yürürlükten kalkacagı ve sözleşme 
hükümlerinin tam olarak uygulanacagı tarih hakkında Genel Sekreterebilgi verir. 

Bu beyan genel olarak beyanın Genel Sekretere verilmesinden önce sözkonusu 
bölgede yerleşmiş göçmen işçiler tarafından yetkili makamlara yapılmış ailelerin 
birleştirilmesi isteklerini etkilerniyecektir. 

Madde 13 Konut 
1-Her Akit Taraf konut ve kiralama konulannda göçmen işçilere yasa ve 

tüzüklerde Ongörtllmtış hakları, kendi yurttaşlarından c!aha az elverişli olmamak 
üzere tanıyacaktır. 

2-Her Akit Taraf, konutlarm uygunlugunun kendi vatandaşları gibi göçmen 
işçiler için de ilgili konsolosluk makamlan ile işbirligi yaparak yetkili ulusal 
kunışlarca teftişini gözetir. 

3-Her Akit Taraf, gOçmen işçileri kiralar konusunda bu alandaki yasa ve 
tUzUider çerçevesinde korumayı taahhüt eder. 

4-Her Akit Taraf, yetkili ulu~l makamlarınnın olanaklan çerçevesinde 
göçmen işçilerin konutlarrom elverişli olmasını saglayacaktır. 

Madde 14 Okul Oneesi Efitim, O/cu/ Efitimi-Dil Efitimi, Meslek Efitim ve 
Yeniden Efitim 

1-Bir Akit Tarafın toprakluma resmen kabul edilmiş olan göçmen işçiler ve 
aile bireyleri o ülkenin işçileri ile aynı ilkeler ve koşullarla genel egitım, mesleki 
egitim ve yeniden etitim konusunda hak sahibi olacaklar ve ilgili kurumların genel 
yönetim ve giriş kurallarına baAlı olarak yüksek egitim yapmalanna olanak 
tanınacaktır. 

2-Meslek okullanna ve mesleki eAitim merkezlerine giıme olanaklarını 
geliştinnek için, kabul eden devlet dilini ya da birden çoksa dillerinden birinin 
göçmen işçilere ve aile bireylerine ölfetilmesine yardımcı olacaktır. 

3-Yukandaki 1 ve 2 fıkraların uygulanmasında bursların verilmesi- bu 
Sözleşme'nin 12 maddesindeki hükümler uyarınca kabul eden devlet ülkesinde, 
aileleriyle birlikte oturan göçmen işçi çocuklarına, bu bakımdan kabul eden ülke 
yurttaşlanyla aynı imkAnları vermek için her türlü çabayı gösterecek olan Akit 
Tarafın takdirine bırakılacaktır. 

4-Kendi ülkesinde diploma mesleki tecrübe gibi göçmen işçinin daha önce 
edindili vasıfları ikili ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca, her Akit 
ülke tarafından tanınacaktır. 

5-Akit Taraflar, yakın işbirlili içinde, mesleki eJitim ve staj programlarını bu 
madde anlamı içinde, işçilerin kendi kaynak ülkelerine dönüşteki gereksinmeleri 
karşılayabilecek biçimde düzenlemeye çaba harcayacaklardır. 



Madde 15 GiJçmen Işçinin Anadilinin Oğretilmesi 
Alcit Taraflar~ kendi ülkelerine döşnüşü kolaylaştırmak için, yapılacak ortak bir 

anlaşma ile göçmen işçi çocuklarına başka şeylerin yanmda anadili ölfetilmesi için 
mümkün olan ölçüde, özel kurslar düzenlenmesi konusunda harekete geçeceklerdir. 

Madde 16 Çalışma Koşulları 
ı -Çalışma koşulları konusunda, işe ginnesine izin verilmiş göçmen işçiler yerel 

işçilere uygulanan yasa ve yönetim kurallan toplu iş sözleşmeleri ve görenekler 
bakımından en az onlar kadar yararlanacaklardır. 

2-önceki paragrafta belirtilen muamele eşitiili ilkesi bireysel anlaşmalarla 
ortadan kaldırılamaz. 

Madde 17 Tasarrufların Transferi 
1-Akit Taraflar, mevzuatta belirtilen düzenlemelere göçmen işçilerin 

kazandıklarının ve biriktirdiklerinin tamamını veya istedili kadarını transfer imi 
vereceklerdir. 

Bu hüküm göçmen işçilerce gönderilmesi gereken bakım paralarını da kapsar. 
Bakım paralarının transferine hiçbir şekilde engel olunmayacak veya zorluk 
çıkarılmayacaktır. 

2-Her Alcit Taraf ikili anlaşmalar veya başka yollarla. , göçmen işçilere kabul 
eden ülkeden ayrıldıklarmda kendilerine ödenmesi gerekeıt paraların transferi için 
izin verecektir. 

Madde 18 Sosyal GUvenlik 
1 -Her Akit Taraf, topraklarındaki göçmen işçilere ve aile bireylerine sosyal 

güvenlik alanmda ulusal yasalar ve Akit Taraflar arasında yapılmış veya yapılacak 
ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyannca kendi yurttaşları ile eşit muamele yapmayı 
üstlenir. 

2-Ayrıca, Akit Taraflar ikili ya da çok taraflı anlaşmalarla göçmen işçilerin ve 
aile bireylerinin daha önce başka ülkelerde edinilmiş haklarının ve kazanılmış 
istihkaklarının korunmasını güvence altına almaya ~ba harcayacaklardır 

Madde 19 Sosyal ve Tıbbi Yardım 
Her Akit Taraf topraklarmda hukuki olarak bulunan göçmen işçilere ve aile 

bireylerine, uluslararası anlaşmalar özellikle ı 953 yılında yapılmış Sosyal ve Tıbbi 
Yardım Avrupa Sözleşmesi (bknz sva ı ı I) yükümlüliUkleri uyannca kendi yurttaşlarına 
yapmakta oldugu esaslar üzerinden sosyal ve tıbbi yardım yapmayı üstlenir. 

Madde 20 Iş Kazaları ve Meslek HastalıkJarı Işçi Sağlığı 
1 -İş kazaları ve hastalıklarının önlenmesi ve işçi saltılı konusunda, göçmen 

işçiler bir Akit Tarafın kanunları ve toplu sözleşmelerin uysulanmasında kendi özel 
durumları dikkate alınarak yerli işçilerle aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır. 
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2-Kabul eden ülkede bir iş kazasında sakatianan veya meslek hastalı~ına 
yakalanan göçmen işçi o ülke yurttaşlarının yararlandı~• ilkelerle eşit olarak mesleki 
rehabilitasyondan yararlanacaktır. 

Madde 21 Çalışma Koşullarının Denetimi 
Her Akit taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını kendi yurttaşı işçileriyle 

aynı şartlarda denetler veya denelenmesini sa~lar. Bu denetiimler kabul eden ülkenin 
yetkili organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapılacaktır. 

Madde 22 O/üm 
Her akit Taraf öz yasaları veya gerektiginde ikili anlaşmalar çerçevesinde iş 

kazası sonunda ölen göçmen işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli 
her türlü yardımın saglanmasına özen gösterecektir. 

Madde 23 Kazançların Vergilendirilmesi 
ı -Akit Taraflar arasında, daha önceden yapılmış veya ilerde yapılacak çifte 

vergilendinneyi önleme anlaşmalarını etkilemeksizin göçmen işçilerin gelirleri vergi 
harç, rüsum katkı gibi ne isim ve ne biçimde olursa olsun o ülkenin benzer işlerdeki 
yurttaşlarının gelirlerinden daha fazla miktarda kesintiye konu olmamalıdır. Özellikle 
di~erlerine uygulanan vergı ve harçlardan indirimler ve muafiyetler varsa göçmen 
işçiler de bunlardan yararlanacaklar; çocuk paraları dahil olmak üzere bütün 
ödenekiere de hak kazanacaklardır. 

2-Akit Taraflar, ikili veya çok taraflı anlaşmalarla göçmen işçilerin 
gelirlerinden çifte vergi alınmasını önlemek için alınabilecek önlemleri de kendi 
aralarında kararlaştıracaklardır. 

Madde 24/ş Aletinin Sona Ermesi ve işten Çıkarma 
1 -Belli bir süre için yapılmış iş sözleşmesinde bu sürenin bitiminde ve böyle 

bir aktin süresinden önce feshinde veya belli süre için yapılmış sözleşmelerin 

feshinde göçmen işçiler yasalar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerinden o ülkenin 
yurttaşı işçilerden daha az olmayacak şekilde yararlanacaklardır. 

2-Bireysel veya toplu işten çıkarma halinde göçmen işçilere o ülkenin yurttaşı 
işçilere ulusal mevzuat ve toplu sözleşmeler hükümlerince yapılan özellikle, ihbar 
süre ve biçimleri iş aktinin haksız feshi halinde ödenmesi gereken tazminat 
konusunda yanı muamele uygulanır. 

Madde 25 Yeniden Işe Alma 
ı -Bir göçmen işçi işsizlik veya uzun süren hastalık gibi kendi elinde olmayan 

sebeplerle işini kaybederse, kabul eden Devlet Yasa ve tüzükleri hükümlerine bag h 
olarak onun yeniden işe girmesini kolaylaştıracaktır. 

2-Bu durumlarda kabul eden devlet, sözkonusu göçmen işçinin yeniden 
mesleki egitim ve mesleki rehabilitasyonu için mümkün olan önlemlerin alınmasını 
işçi kabul eden ülkede çalışmak istemesi şartıyla sa~lanacaktır. 
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Madde 26 Kabul Eden Devl~ne Mahkemeye ve Idari Makamlara bQ~VUrma 
Hakkı 

ı -Akit Taraflar kanuni takibat bakımından, göçmen işçilere· kendi yurttaşlarına 
tanıdıklarından daha az olmayan haklar tanıyacaklardır. Göçmen işçilerin o ülkenin 
yurttaşlanyla eşit olarak kişileri, mallan haklan ve çıkarlan hukuki ve kazai 
bakımlardan korunacaktır. 

Özellikle, kabul eden devletin yurttaşları gibi, hukuk usullerine uygun olarak 
yetkili mahkemelere ve idari makamlara başvurma hakkına sahip olacaklar, 
işverenlerle aile bireyleriyle veya üçüneO kişilerle dQştllkleri uyuşmazlıklarda, 
kunanla yetkili kılınmış kimselerin yardımlarmdan da yararlanabileceklerdir. Kabul 
eden devletin uluslararası özel hOldlk kuralları bu madde bUlanünden etkilenmez. 

2-Akit Taraf göçmen işçilere, kendi yurttaşlarına uygulanan usule eşit olarak 
adli yardım ve hukuk ve ceza davalannda, mahkemede kullanılan dili konuşamama 
veya anlamama halinde bir tercumanın yardım etme olanaArnı saAlar. 

Madde 27 Iş Bulma Kurumundan Fayda/anma 
Her Akit Taraf, ülkesine resmen kabul ettiAi göçmen işçiler ve aile bireylerinin 

kendi yurttaşlarının yararlandılı İş Bulma Kurumlarmdan, ülkede yOrürlOkte bulunan 
yasalar ve ttlzllk htıktlmleri başvurma koşulları dahil olmak &zere idari uygulamalara 
da uygun olarak, aynı koşullarla yararlanmaları hakkını tanır. 

Madde 28 Orgatlenme Halekının Kullanılması 
Her Akit Taraf, kendi yurttaşlarına yasalarm verdili ekonomik ve sosyal 

çıkarlarını korumaya ilişkin örgtltlenme hakkını göçmen işçilere de tanır. 

Madde 29 Yönetime Katılma 
Her Akit Taraf, kendi yurttaşı işçilerin baAJı oldugu koşullarla, göçmen işçilerin 

de yönetime katılmasını mOınkOn oldulu kadar kolaylaştırıcaktır. 

BOLCMIV 
Madde 30 Yurda Dönüş 

ı -Her Akit Taraf, göçmen işçiler ve ailelerinin anayurtlanna kesin 
dönüşlerinde yardımcı olmak özellikle 7 maddenin 2 ve 3 fıkralarmda belirtilenler 
gözönünde tutularak, mOmktln olan önlemleri alacaktır. Mali yardım hususu, Akit 
Taraflarm takdirine bırakılacaktır. 

2--Göçmen işçilerin anayurtlanna dönüş yolculuklan başlamadan önce hangi 
şartlarta anayurda yerleşebileceklerini bilmelerini mOmkün kılmak için, gönderen 
devlet kabul eden devlete isteyenlere verilmek üzere özellikle aşagıdaki bilgileri 
aktaracaktır. 

_ Anayut\anndaki çalışma koşuUan ve o\ana.klan, 
_ Ekonomik bakımdan intibaklar için verilen mali yardmı, 
_ Yurtdışmda kazanılmış sosyal güvenlik haktarmm devam ettirilmesi, 
_ Konut teminini kolaylaştıırnak için almacak önlemler, 

1187 



"' 
_ Yurtdışmda edinilmiş mesleki unvaniarın denkligi ve gerektilinde resmen 

belgelendirilmesi için geçilmesi gerekli sınavlar, 
_ Göçmen işçi çocuklarının yıl kaybetmeksizin okula devam edebilmeleri için 

eAitiın derecelerinin denkiili 

Madde 31 Kazanılmaş Haleların Korunması 
Bu Sözleşme'nin hiçbir hnkmü göçmen işçilerin kabul eden devletin ulusal 

mevzuatına göre veya bu devletin taraf oldulu ikili veya çok taraflı anlaşmalara göre 
sahip oldupndan daha az elverişli bir muameleyi mazur gösterecek tarzda 
yorumlanam az. 

Madde 32 Bu SiJzleşme ile Akit Tarafların Yasaları ve Uluslararası Anlaşmaları 
Arasındaki /lişkiler 

Bu Sözleşme'nin hükümleri yürürlükte bulunan veya yUrUrlüAe girecek ve 
Sözleşme'nin koruduAu kişiler daha elverişli bir olanak tanıyan veya tanıyacak olan 
Aldt Taraflarm yasa, ikili veya çok taraflı antlaşmalar, sözleşmeler, anlaşmalar 
hükümleriyle bunların yUrUrlüAe konması için alınmış tedbirleri aleyhte etkilemez. 

Madde 33 Sözleşmenin Uygulanması 
I-Bu Sözleşme'nin ytlrürlüle girişinden itibaren bir yıl içinde bir "Danışman 

Komitesi" kurulacaktır. 
2-Her Akit Taraf, Danışma Komitesine bir temsilci atayacaktır. Avrupa 

Konseyi'nin diAer üyeleri Komite'de konuşma hakkı olan gözlemciler 
bulundurabilir. 

3-Danışma Komitesi, Sözleşme 'nin uygulanmasını geliştirmek ve 
kolaylaştırmak, ayrıca Sözleşme'yi deAiştirrnek için Akit Taraflarca yapılacak 
önerileri inceleyecektir. 

4-Danışma Komitesinin düşünce ve tavsiye kararları Komite üyelerinin 
çogunıuaunca alınır. Ancak Sözleşme'yi degiştirme kararları oybirliliyle kabul 
edilir. 

s~Yukarda sözü geçen Danışma Komitesi'nin düşünce, tavsiye ve degişiklik 
kararları Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine sunulacak, Bakanlar, yapılması 
gereken üzerinde karara varacaklardır. 

6--Danışma Komitesi Konsey Genel Sekreterince toplantıya çagınhr ve genel 
olarak en az yılda bir ve özel olarak, Akit Taraflardan en az ikisinin veya Bakanlar 
Komitesi'nin talebi Uzerine toplanır. Komite I2 maddenin 3 paragrafı hükümlerinin 
uygulandıgı zaman taraflardan birinin talebi üzerine toplanır. 

7-Danışma Komitesi belli aralıklarla, bu Sözleşme'nin kapsadılı konularda, 
Akit Taraflarm ülkelerinde geçerli yasalar ve tUzOkiere ilişkin bilgileri içeren 
raporlar hazırlaycak ve Bakanlar Komitesine sunacaktır. 

Madde 34 lmza, Onay Yürürlüğe Giriş 
I-Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açıktır. Onay kabul 

veya uygun bulmaya tabi olacaktır. Onay kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir. 
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2-Bu Sözleşme beşinci onay, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdii tarihini 
izleyen üçüncü ayın ilk günü yürürlüle girecektir. 

3-Daha sonra onaylayan, kabul veya uygun bulan devlet açısından, Sözleşme, 
kendi belgesinin tevdii tarihini izleyen üçüncü ayın ilk günü ytırUrlüle girecektir. 

Madde 35 O/Ice/er /çin Uygulama Alanı 
ı-Başka ülkelerin uluslararası ilişkilerini ytırUtmekle sorumlu ve onların adına 

yükümlülüle girme yetkisi} le donatılmış her devlet, imza sırasında veya onay kabul 
ya da uygun bulma belgelerini tevdiinde veya sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine yapacatı bildiriyle, bu Sözleşme'nin o topraklarm hepsi veya bir 
böltımüne de şamil edebilir. 

2-Yukandaki paragraf uyarınca yapılan beyan, beyanda sözü edilen her ülke 
bakımından, sonradan geri alınabilir. Geri alınma, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine bildiri ile başvuroluşu tarihinden 6 ay sonra geçerli olur. 

Madde 36 Çekinceler 
ı-Herhangi bir Akit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul ya da uygun bulma 

belgesini tevdi ettilinde II ve IV bölümlerindeki en çok dokuz maddeyle ilgili, 4, 8, 
9, ı2, ı6, ı7, 20,25 maddeler dışmda bir veya daha çok, çekince koyabilir. 

2-Herhangi bir Akit Taraf, herhangi bir zaman yukandaki fıkrada sözü geçen 
çekinceyi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yaptıi• bir bildiriyle 
kaldırabilir. Bu kaldınna, bildirinin alındıgı tarihten itibaren yürürlüge girer. 

Madde 37 Sözleşmeden Çekilme 
ı-Her Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Şekreterine yapacatı bir bildiriyle 

Sözleşme'den çekilebilir ve bu bildirinin alınış tarihinden altı ay sonra yürürlüge 
girer. 

2-Akit taraflar Sözleşme'nin kendisi için yürürlüge girişinden itibaren ilk beş 
yıl içinde Sözleşme'den çekilemez. 

3-A vrupa Konseyi üyeligi kalkan bir ülke Sözleşme içinde Akit Taraf 
olmaktan çıkar. Bu Konsey üyeligini kaybediş tarihinden altı ay sonra geçerli olur. 

Madde 38 Bildirimler 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey Üyesi ülkelere: 
a-İmza, 
b-Onay, kabul veya teyid belgesi tevdii, 
c- ı 2 maddenin 2 ve 3 fıkralarında sözü geçen bildiri verilmesi 
d-34 maddeye uygun olarak Sözleşme'nin yürürlüge giriş tarihi, 
e-35 madde hükümlerince yapılan bildiri, 
f-36 maddenin 1 fıkrası hükmüne uygun yapılmış olan çekince, 
g-36 maddenin 2 fıkrası hükmünce çekince hakkının kaldırılması, 
h-37 madde hükmüne uygun yapılmış olan bildiri ve geçersizlik durumunun 

ortaya çıktıgı tarihi bildirir. 
Aşatıda imzası bulunanlar imzaya tam yetkili olardk, şahadeten, bu Sözleşme'yi 

imzalamışlardır. 
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24 Kasım 1977'de Strazburg'da iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere 
İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmiştir. İmzalı tek metin Avrupa Konseyi 
arşivlerine konacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri onaylı örnekleri, imzacı 
devletlere verecektir. 

---------o----------
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Çocuklarm ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönlinden Sallık Muayenesine 

Tabi Tutaimaiara Hakkanda 77 Sayda Milletlerarasi Çal1şma Sözleşmesinin 
Onayianmasman Uygun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 2878 
Kabul Ta.: 16/8/1983 
R.G : 18 Atustos 1983 S.18139 
Dstr. Trp. : 5, C.ll s.S50 

Madde 1 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı 29 uncu Genel Konferansı tarafından 9 Ekim 1946 

tarihinde kabul edilen "Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri YönOnden 
S~lık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme" 
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde ı -Bu Kanun yayımı tarihinde yOrtırltıAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu ytırtıuır. 

-----o---
"Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yonünden Sağlık Muayenesine 

Tabi Tututmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sôzleşmesi"nin 
Onayianmasına İlişkin Kararname {*) 

Karar Ta. : 1 tn/1984 No: 84/8284 
R.G : 15/811984 8.18490 

I 6/8/1983 tarihli ve 2878 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Çocukların ve 
Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönönden Sallık Muayenesine Tabi Tututmalan 
Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi" nin onaylanması; ...... 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 11/0711984 tarahinde 
kararlaştınlmıştır. 

----------o---------
Çocukların ve Gençlerin Sanayide Işe Elv-.rişlilikleri Y ön8nden Sallık 

Muayenesine Tabi Tutolmalan Hakkında 77 Sayılı 
Milletlerarası Çalqma Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Montreal'e davet 
edilerek, orada 19 Eylül I 946 tarihinde Yinni Dokuzuncu toplantısı yapan, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilltı Genel Konferansı 

(Dstr. yayını görtılememiştir.) 
AJANS TÜBNYENl YASALAR BÜLTENİ: S. 189-21/8/1984--- On. s. 2120 
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Toplantı gündeminin Uçtınctı maddesini teşkil eden çocukların ve gençlerin sanayide 
istihdama elverişlilikleri ile ilgili sallık muayenesine tabi urulmalan hakkında bazı 
teklifterin kabulüne, ve 

Bu teklifterin bazılannın uluslararası bir sözleşme haline gelmesine karar 
vererek, 

Bin dokuz yOz kırk altı yılı Ekim ayının işbu dokuzuncu gOntı, Gençlerin 
Sanayide Sallık Muayenesine tabi tutulmalanna dair 1946 Sözleşmeşi şeklinde 
adlandmlacak olan aşalıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde 1 

BÖLCM: I 
Genel HülciJmler 

I-Bu sözleşme, kamusal veya özel smai işyerlerinde veya bu işyerleriyle ilgili 
işlerde çalıştınlan veya çalışan çocuklarla gençlere uygulanır. 

2-Bu sözleşmenin uygulanmasında: 
a-Maden ve taş ocaklan ile her ttırlU maddenin topraktan çıkanlmasıyla ilgili 

işyerleri, 

b-Maddelerin imal ve tadil edildili, temizlendigi, onanldıgı, sUslendiAi, 
tamamlandılı, satış için hazırlandtAt işyerleriyle, gemi yapımı, elektrik ve genel 
olarak her tUrlU itici güç Oretme, tahvil ve iletme işleri dahil, maddelerin şekillerinin 
deAiştirildiAi işyerleri, 

c-Y apım, onarım, bakım, delişim ve yıkım işleri dahil bina yapımı ve 
bayındırlık işleriyle ilgili müesseseler, 

d-Dok, nhtım, iskele, antrepo ve uçak alanlarmda eşyanın elle taşınması dahil, 
kara demiryolu, nehir, kanal ve göllerde veya hava yolu ile yapılan .insan ve eşya 
nakliyatıyla uAraşan mOesseseler, 

"Sanayi işyerlerinden" sayılır. 
3-Yetkili makam, bir taraftan sanayi ve diger taraftan tarım, ticaret ve 

sanayiden sayılmayan diAer işler arasındaki hududu tayin eder. 

Macidel 
I-Çocuklar ve 18 yaşından aşalı olan gençler, ancak çalıştınlacakları, işe 

elverişli olduklan esaslı bir satlık muayenesi sonucunda kabul edildiAi takdirde, 
sınai bir müessese tarafından işe alınabilirler. 

2-İşe elverişliiili tayin ile ilgili sallık muayenesi, yetkili makamca tensip 
edilmiş kalifiye bir hekim tarafından yapılacak bir sallık belgesi ile yahut çalışma 
imine veya kanıesine kaydedilmek suretiyle tevsik olunur. 

3-lşe elverişlilili tevsik eden belge: 
a-Belirli iş şartları koyabilecek, 
b-İşe elverişliiili tayin yönünden saglık muayenesine ilişkin mevzuatın 

uygulanmasından sorumlu bulunan makam tarafından bir grup halinde tasnif edilen 
ve 
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saglıkla ilgili benzer tahlikeler arz eden belirli bir iş veya meslek gruplan için 
verilebilecektir. 

4--Milli mevzuat işe elverişliiili tevsik eden belgeyi tanzimle ytıktlmiU yetkili 
makamı tayin edecek ve bu belgenin tanzim ve verilme usul ve şartlarını 
belirleyecektir. 

Madde3 
ı -Çocukların ve gençlerin işe elverişli bulunup bulunmadıklan, onsekiz yaşma 

kadar sOrdüıillen bir satlık kontrolOne tabi tutulmalarmı gerektirecektir. 
2-ı 8 yaşmdan küçük bir çocugun yahut gencin sürekli olarak çalıştınlması 

ancak bir yılı geçmeyen aralıklarla satlık muayenesinin yenilenmesi şartına ballı 
olabilecektir. 

3-Milli mevzuatm: 
a-İşin arz ettili tehlikelerle ve çocuJun yahut gencin evvelki muayenelerle 

açıklanmış bulunan satlık durumu ile ilgili kontrolUn tesirli olmasmı saJlamak için, 
ya satlık muayenesinin hangi özel şartlar dahilinde yıllık muayeneye ilAveten 
yapılması yahut daha sık olarak yenilenmesi gerektilini öngönnesini, yahut 

b-Saglık muayenesinin istisnai durumlarda yenilenmesinde yetkili makamı 
görevli kılmasmı gerektirecektir. 

Madde4 
1 -Sallık bakımından bUyük tehlikeler arz eden mesleklerde işe elverişliiili 

tespit etmek bakımından satlık muayenesi ve bu muayenenin yenilenmesi en az 
yirmi bir yaşma kadar yapılmalıdır. 

2-Milli mevzuatm, işe elverişliiili tayin bakımından S&Alık muayenesinin en az 
yirmi bir yaşma kadar yapılmasma matuf işleri veya iş katecorilerini ya tayin etmesi 
veya tayin etme yetkisini uygun bir makama tevdii gerekecektir. 

Madde S 
Yukarıdaki maddelerde öngörülen gerekli saAlık muayenelerinin çocuklar, 

gençler veyahut aileileri için hiçbir masrafı gerektirmemelidir. 

Madde6 
ı -İşe elverişsizlikleri veya bedeni eksiklik ve aksaklıklarm bulundugu satlık 

muayenesince tespit edilen çocuklarla gençlerin yeniden yönetilmesi ve yeniden 
bedeni ve mesleki intibakı için yetkili makam tarafından gerekli hertUrlU tedbir 
almacaktır. 

2-Bu tedbirlerin, nitelik ve kapsamı yetkili makamca tespit olunacak; bu 
amaçla konuyla ilgili çalışma, egitim, sosyal ve sıhhi servisler arasmda bir işbirligi 
kurulması ve bu tedbirlerin uygulanması için bu servisler arasmda tesirli irtibatm 
idame ettirilmesi gerekecektir. 

3-Milli mevzuat, işe elverişliiili açıkça kabul edilmemiş olan çocuklarla 
gençlere; 
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a-Bitiminde genç işçinin yeni bir muayeneye tabi tutulacagı bir devre için 
geçerli, geçici iş permileri yahut saAiık belgeleri, 

b-Özel mahiyette çalıştırma şartları koyan permiler yahut belgeler verilmesini 
zorunlu kılabilecektir. 

Madde7 
I-Işverenin, mevzuat ile konulacak hükme göre, işe elverişliliAe aykırı bir cihet 

bulunmadıAını tevsik eden saAhk karnesini yahut çalışma permisini veya karnesini 
dosyalayarak bunu iş teftişisırasında tetkike arnade tutması gerekecektir. 

2-Milli mevzuat, bu sözleşmenin sıkı bir şekilde uygulanmasını saglayabilecek 
diger denetim metotlarını tayin eder. 

BÖLÜM-II 
Bazı 0/ke/er Için Ozel Hükümler 

Madde S 
I-Bir üye ülkenin toprakları, nüfusunun dagınıkhgı yahut gelişme seviyesi 

bakımından bu sözleşme hükümlerinin yetkili makamca uygulanmasına imkb 
görülmedigi geniş bölgeleri ihtiva ettiAi hallerde, bu makam, söz konusu bölgeleri ya 
genel bir şekilde yahut bazı müesseseler veya bazı işler hakkında gerekli gördügü 
istisnalarla sözleşmeyi uygulamaktan muaf tutabilir. 

2-Her üye Milletlerarası Çalışma TeşkilAtı statUsünün 22 nci maddesi 
geregince, bu Sözleşmenin uygulanması hakkında verecegi ilk yıllık raporda bu 
madde hükümlerine başvurmayı tasarladıgı herhangi bir bölgeyi belirtmelidir. 
Sonradan hiçbir üye bu suretle belirtmiş oldugu bölgelerden başka bölgeler dışında 
bu madde hükümlerine başvurmaz. 

3-Bu madde hükümlerine başvuran her üye, daha sonraki yıllık raporlarında 
hangi bölgeler için bu hükümlere başvurmak hakkından vazgeçtigini belirtmelidir. 

Madde9 
I-Bu Sözleşmenin onayianmasını mümkün kılan mevzuatın kabul edildigi 

tarihten önce, çocukların ve gençlerin sanayide çalıştınlmaya elverişliliklerini tayin 
bakımından saghk muayenesiyle ilgili mevzuatı olmayan her üye, onaylama 
belgesine ek bir beyan ile 2 nci ve 3 üncü maddelerde öngörülen onsekiz yaş yerine 
hiçbir şekilde onaltı yaştan aşagı olmamak üzere; onsekiz yaştan aşagı bir yaş ve 4 
üncü maddede öngörülen yirmibir yaş yerine hiçbir şekilde ondokuz yaştan aşagı 
olmamak üzere yirmibir yaştan aşaAı bir yaş haddi koyabilir. 

2-Böyle bir beyanda bulunmuş olan her üye, onu, daha sonraki bir beyan ile 
her zaman iptal edebilir. 

3-Hakkında bu maddenin I inci paragrafın uygun surette yapılmış bir beyan 
yürürlükte olan her üye, her yıl, bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili yıllık 
raporunda sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanması yolunda ne ölçüde 
ilerleme gerçekleştirildigini belirtmelidir. 
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Madde ı o 
1 -Bu Sözleşmenin 1 inci BölümOnUn hükümleri~ bu maddede öngörülen 

delişikliklerle Hindistan' a uygulanır. 
a-Söz konusu hük.Umler, Hindistan mevzuatının uygulamaya yetkili kıldılı bQtQn 

topraklarda uygulanır. 
b-"Smai müessese" kavramı aşagıdakileri kapsar: 
i-"Hindistan Fabrika Kanunu" kapsamına giren fabrikalar, 
ii-"Hindistan Maden Ocaklan Kanunu" kapsarnma giren maden ocaklan, 
iii-Demiryolları, 
iv-Çocukların çalıştırılması hakkındaki ı 938 tarihli kanun kapsarnma giren 

bütün işler 
c-2 nci ve 3 üncü maddeler çocuklara ve onaltı yaşından aşalı olan gençlere 

uygulanır. 

d-4 Oncü maddedeki "ondokuz yaş" ibaresi, "yirmibir yaş" m yerine 
kullanılacaktır. 

2-Bu maddenin 1 inci paragrafındaki hükümler aşagıdaki usulle tadil 
edilebilecektir: 

a-Millederarası Çalışma Konferansı, konunun gündeminde bulundop herhangi 
bir toplantıda üçte iki ço~tmlukla, bu maddenin ı inci paragrafı hakkında tadil 
tasarılan kabul edebilir . 

.-b-Böyle bir tadil tasarısı, konferans toplantısının kapanmasından itibaren bir 
yıllık yahut olalanüstü durumlarda, ı9 aylık bir müddet içinde Hindistan'da bu tadil 
tasansını kanun haline getirmek yahut başka yoldan tedbirler almak maksadıyla konu 
itibariyle yetkisi dahiline giren makama yahut makamlara sunulur. 

c-Hindistan, yetkili makamın yahut makamların oluruııu aldıiJ takdirde, tadilini, 
kesin onaylama belgesini, tescil edilmek Ozere, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
MUdUrüne gönderir. 

d-Hindistan tarafından onaylanan böyle bir tadil tasarısa, bu Sözleşmenin tadili 
olarak yQrUrlüle girer. 

Madde ll 

BOLOM-III 
Son Htı/cQmler 

Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, onda derpiş olunanlardan daha elverişli şartlar 
sallayan hiçbir kanun, karar, idet yahut işverenlerle işçiler arasındaki mevcut 
anlaşma htıktımlerine halel getiremez. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri tescil edilmek üzere Milletlerarası 

Çalışma Bürosu Genel MUdUrOne gönderilir. 

Madde 13 
I -Bu Sözleşnıe, ancak onaylama belgesi Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürü tarafından tescil edilen Milletlerarası Çalışma Teşkilltı üyelerini baglar. 
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2-Sözleşme, iki üyenin onaylama belgelerinin Genel Mtıdür tarafından 

tescilinden itibaren 12 ay sonra yUrQrloge girer. 
3-Bundan sonra, bu Sözleşme her üye hakkında kendisinin qnaylama 

belgesinin tescilinden itibaren 12 ay geçince yürürlüge girer. 

Madde 14 
1-Bu Sözleşmeyi onayiayan her üye onu ilk ytlı1lrlüAe giriş tarihinden itibaren 

1 O yıl geçtikten sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne yollayacagı ve 
bu Müdürün tescil edecegi bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden bir 
yıl sonra geçerli olur. 

2-bu Sözleşmeyi onayiayıp da onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yılılk 
mühletin geçmesinden itibaren bir yıl zarfında, bu madde geregince feshetmek 
hakkını kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bqlanmış olacak ve 
bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede öngörülen 
şartlar içinde feshedebilecektir. 

Madde 15 
I-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mtıdürü Teşkilat üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onaylama ve fesibierin tescil edildiklerini Milletlerarası 
Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine yazıyla bildirir. 

2-Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdüdü kendisine gönderilen ikinci 
onaylama belgesinin tescil edildigini teşkilat üyelerine yazıyla bildirirken bu 
sözleşmenin yUrQrlüAe gireceAi tarih hakkında teşkilat üyelerinin dikkatini çeker. _ 

Madde 16 
Milletlerarası Çalışma Teşkilat Genel Müdürü yukarıdaki maddeler geregince 

tescil etmiş oldulU bütün onaylama ve fesihlerle ilgili aynntılı beilgileri B. Milletler 
Antlaşmasının 102 nci maddesi uyannca tescil edilmek üzere, B. Mlilletler 
Sekreterine tevdi eder. 

Madde 17 
Bu sözleşmenin yüı11rlüge girmesinden itibaren her on yıllık bir ğ_evre sonunda 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu sözleşmenin uygulanması 
hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen 
degiştirilmesi keyfiyetinin Konferans güdemine konulması lüzumu hakkında karar 
verir. 

Madde 18 
I -Konferans bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir sözleşme 

kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme başka hükümleri ihtiva etmedili takdirde, 
a-Tadil edici yeni sözleşmenin her üye tarafından onaylanması keyfiyeti, 

yukarıdaki 14 üncü madde ııazara alınmaksızın tadil edici yeni sözleşmenin yürürüge 
girmiş olması kayıt ve şartıyla, bu sözleşmenin derhal ve dogrudan dogruya feshini 
gerektirecektir. 
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b-Tadil edici yeni sözleşmenin ytlrilrlüge ginne tarihinden itibaren bu sözleşme 
üyelerin onayianınasma artık açık bulundurulmayacaktır. 

2-Bu sözleşme, onu onayiayıp datadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan 
üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevası ile geçerli olmakta devam edecektir. 

Madde 19 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinlerinin her ikisi de aynı şekilde , 

geçerlidir. 

----------0---------
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- 1aı11u ııor 11111.,., 

Avrupa So1yal Şarta'nan 
Onaylaamasaaan Uy1un Bulunduluna Dair Kanun 

Kanun No : 3!81 
Kabul Ta. : 16/6/1989 
R.G : 4 Temmuz 1989 S.l021S 
Dstr. Trp.: 5, C.l8 1.114 

Madde 1 
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve 18/10/1961 tarihinde Torino'da imzalanan 

"Avrupa ,Sosyal Şartı"nın Dibace, Böltım I, III, IV. V ve ekinin ttımtı ile II nci bölümtıntın 
aş&Aıdaki beyan metni çerçevesinde onaylanması uygun bulunmuştur. 

"a-2~nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine göre; l, 12, 13, 16 ve 19 uncu 
maddelerin tüm fıkralarıyla aynen, 

b-20 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendine göre; 9, 10, ll, 14, 17 ve 18 
inci maddelerin ttım fıkralanyla aynen, 

c- 4 Uncü maddesinin 3 üncü ve S inci fıkraları, 
d- 7 nci maddesinin 3, 4, S, 6, 8 ve 9 uncu fıkraları" kabul edilerek 

Maddel 
Avrupa Sosyal Şartı'nın 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası geretince diter maddelerin 

veya fıkraların bilahare kabulünü beyana, Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrUrltıte girer. 
Madde 4 "'Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmastna Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 7 Apstos 1989 No: 89/14434 
R.G : 14 Ekim 1989 S.l031l 
Dstr. Trp. : 5, C.l9, s. 1131 

18/1011961 tarihinde Torino' da imzalanan, 16/6/1989 tarihli ve 3581 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa Sosyal Şartı" nın onaylanması; ...... 244 sayılı 
Kanunun 3. ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 718/1989 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. (*) 

----------0---------

(*) ll· ~r KNndx'NCil ıılıuJı 89/1++3+ sıyrlı KArW, 3581 SıtJW KAlilCıdA D11AyLwuı S6zJesııınıtıt, ..... 2++ sıyılı 
KilliNilNil 3 Vt 5 t11ct ~#fe DMyLuuıwı urırfllstırıJıWtı,lır. 

KAllNIIlCII I flld ~~ • lıeJilll • 'trçtrtstJık S6.zlqııııııbt DMyfllllııwıııut NJ81'11 Jııdx~ ılAtr lrftilııı gtflrlhnfs 

olııuısıiiA rpıı YilıdAr Kıcndx KArırıııJı lııı kDIINJA IşAret tAılıtıtılerı AVI'II/A sosyAl ŞArtı o~~~tyfııııııdfAılır. ~ 
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI 

Bu Şart'ı imzalayan Avrupa Konseyi üyesi HUktlmetler; 
Avrupa Konseyinin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan ideal ve prensipierin 

gerçekleştirilmesi ve korunması gayesiyle üyeleri arasında daha güçlü bir biriilin 
saglanması ve özellikle insan hakları ve temel özgürlüklerin gerçekleştirilmesi ve 
idame ettirilmesi suretiyle sosyal ve ekonomik gelişmenin saglanması olduAunu 
gözönüne alarak; 

Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, 4 Kasım ı 950 tarihinde Roma' da imzalanmış 
olan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesiyle 20 
Mart ı 952 tarihinde Paris 'te imzalanan ek porotokolda halklarına bu belgelerde 
belirtilen kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri saatanıayı kabul ettiklerini gözönünde 
bulundurarak; 

Hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayınını 
gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının satlanması gerektigini 
gözönüne alarak; 

Uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam dtızeyini geliştirmek 
ve sosyal refahını yükseltmek için her tUrlU ortak çabada bulunmaya kararlı olarak; 

Aşagıdaki hDkümlerde mutabık kalmışlardır. 
BÖLOM: I 

Akit Taraflar, ulusal ve uluslararası tüm uygun yolları izleyerek aşagıdaki hak ve 
ilkelerin etkin biçimde gerçekleşebilecegi koşullara ulaşmayı politikalarının amacı 
sayar: 

ı -Herkesin, özgürce edinebildigi bir işle yaşamını saglama fırsatı olacaktır. 
2-Tüm çalışanların Adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. 
3-Tüm çalışanların, güvenli ve saglıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı 

vardır. 
4-Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi saglamak 

için adil bir ücret alma hakkı vardır. 
5-Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak 

amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlUgüne 
sahiptir. 

6-Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir. 
?-Çocuklar ve gençler ugrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel 

korunma hakkına sahiptir. 
S-Çalışan kadmlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiginde, 

çalışırken özel korunma hakkına sahiptir. 
9-Herkes, kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir meslegi seçmesine yardımcı 

olacak uygun mesleki yönlendirme imkiniarı hakkına sahiptir. 

II=Ka11111111 2 ııcl 11fJUliltSiJUlt ilblfLir KımJI(•w vtJ1lerı -vetkt' gmAIIılır yerflıt atUf1lg- atUJ1liiitllf8t liil&üiJJi lti Bd~ü~Llr 
Kltrrdi Karanıula bır bıyıt ~r. 

c-Ş4rt'lll 8~ ıkbıct JAI'"D"ıfuıh. sözil tdıltrı, "İIIS4II H4kLm ve Teııtd öz.;rliklerbı KIII'IUIJifASl AVFJI!4 sözlqıııesı ve d 

Pr11flllt11l" ( bbz. İnsan Hakları C. I sıra ı o ada) 
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ı O-tferkes mesleki elitim için uygun olanaklar hakkına sahiptir. 
ı ı -lferkes ulaşılabilecek en ytlksek sallık dOzeyinden yararlanmasını mümldln 

kılan her türlü önlemlerden faydalaruna hakkına sahiptir. 
ı 2-1üm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına 

sahiptir. 
ı 3-Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyıd ve sallık yardımı hakkına 

sahiptir. 
ı 4-tferkes sosyal refah hizmetlerinden yararlann1a hakkına sahiptir. 
ıs~zOrlü kimseler, özOrlerinin nedeni ve nitelili ne olursa olsun, mesleki 

elitim rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir. 
ı 6-1oplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini saatarnaya yönelik 

uygun sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir. 
ı 7-:Medeni hallerine ve aile ilişldlerine bakıtınaksızın, analar ve çocuklar 

uygun sosyal ve ekonomik konınma hakkına sahiptir. 
\&-tle~\ b\t t\k.tt 1'uafu\ 'lG.tande4tan, W..~ ~llmik ve~a ~al. 

nedenlere dayalı kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, djler bir Akit Taraf ülkesinde, o 
ülke vataııdaşlan ile eşit koşullar altmda kazanç getirici herhangi bir merkezi işte 
çalışma hskkına sahiptir. 

ı 9-:8ir Akit Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Akit Tarafın 
ülkesinde korunma ve yardım hakkuıa sahiptir. 

BÖLCMII 
Akit Taraflar, III Bölümde belirtildili gibi, müteakip madde ve fıkralarda 

konmuş olan yükümlOltıklerle baAlı kalmayı taahhüt ederler. 

Çalışma Jlalc/cı 
Madde ı 
Akit Taraflar çalışma hakkının etkin bir biçimde kullanılmasını saAlamak üzere: 
ı-Tımı istihdamı gerçekleştinnek üzere olabildilince yüksek ve istikrarlı bir 

istihdam düzeyine ulaşmayı ve · bu düzeyi koruınayı başta gelen amaç ve 
sorumluluklardan biri saymayı; 

2--Çalışanlarm özgürce edindikleri bir işle y~larını sallama haklarını etkin 
biçimde korumayı; 

3-TUm çalışanlar için ücretsiz iş buulma hiımetlerini sallamayı veya 
korumayı; 

4-Uygun meslele yöneltme, elitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sallamayı 
veya geliştinneyi; 
taahhüt ederler. 

Adil Çalışma Koşulları 
Maddel 
Akit Taraflar Adil çalışma koşullan hakkının etkin biçimde ktlllanılmasını 

saglamak üzere; 
I-Verimlilik artışı ve ilgili diler etkenler izin verdili ölçüde haftalık çalışma 



süresinin tedricen azaltılmasmı öngören makul gOniOk ve haftalık çalışma saatlerini 
sallamayı; 

2-0cretli resmi tatil olanatı saaıamayı; 
3-En az iki haftalık ücretli yıllık izin saJiamayı; 
4-Belirlenen tehlikeli ve saliıla zararlı işlerde çalı1811lara ücretli ek izin 

verilmesini veya bunların çalışma saatlerinin azaltılmasını saAiamayı; 
S-Elden geldilince ilgili ülke veya yörenin geleneklerine göre dinlenme gOnO 

olarak kabul edilen günle batefaşmak üzere haftalık bir dinlenme sOresi satlamayı; 
taahhüt ederler 

Güvenlik ve Sağlıklı Çalqma Koşulları Hak/cı 
Madde3 
.Akit Taraflar, gOvenli ve sallıklı çalışma koşullan hakkmm etkin biçimde 

kullanılmasını satlamak Ozere; 
ı -GUvenlik ve sallık alanmda yasal, dUanlemeler yapmayı; 
2~0zetim önlemleriyle. bu düzenleme~ uygulanmasım satJamayı; 
3-Gerektilinde, iş gOveniili ve s8AJılmı geliştirnıeyi amaçlayan önlemler 

konusunda çalıştıranların ve çalışanların örgütlerine danışmayı; 
taahhüt ederler. 

Adil Bir Ocret Halclcı 
Madde4 
Akit Taraflar, Adil bir ücret hakkma etkin bir geçerlilik kazandırmak üzere: 
ı -Çalışanların kendilerine ve ailelerine say gm bir yaşam dtıı.eyi saatayacak 

ücret hakkına sahip olduklannı tanımayı; 
2--0zel durumlardaki istisnalar haricinde, çalışanların fazla çalışma 

karşılıjmda zamlı tıcret almaya hak sahibi olduklannı tanımayı; 
3-Çalışan erkeklerle kadınlara eşit işe eşit ücret hakkını tanımayı; 
4-TUm çalqanlann işlerine son verilmeden önce uygun bir bildirim sOresi 

hakkını kabul etmeyi; 
5-Ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya dtlzenlemelerle belirlenmiş veya 

toplu sözleşmeler veya hakem kararıyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti 
yapılmasma izin vermeyi; 

taahhüt ederler 
Bu haklarm kullanılması, özgürce yapılmış toplu sözleşmeler, yasal tıcret 

saptama usulleri veya ulusal koşullara uygun başka yollarla-sallanır. 

Orgütlenme Halclcı 
Madde5 
Akit Taraflar, çalışanlarm ve çalıştıranlarm ekOIIODlik ve sosyal çıkarlarını 

korumak için yerel. ulusal ve uluslararası örgOtler kurma veya bu OrgUtlere Uye olma 
özgtırlOIODO sallamak veya geliştinnek amacıyla ulusal mevzuatm bu özgOrltıAO 
zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlerneyi taahhüt ederler. Bu 
maddede öngörülen gOvencelerin, gUvenlik gOçleri için hangi ölçade uygulanacaAı 
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ulusal yasalarla veya düzenlemelerle belirlenir. Bu güveneelerin silahlı kuvvetler 
mensuplarma uygulanmasma ilişkin ilke ile bu kesime hangi düzeyde uyygulanaca~ı, 
yine ulusal yasala veya düzenlemelerle saptanır. 

Toplu Pazarlık Halekı 
Madde6 
Aldt Taraflar, toplu pazarlık hakkının etkin biçimde kullanılmasını saalamak 

üzere: 
ı -Çalışanlar ve çalıştıranlar arasmda ortak görüşmeleri geliştirmeyi; 
2--Gerekli ve uygun oldu~u durumlarda, toplu sözleşme yoluyla iş koşullarının 

düzenlenmesi amacıyla çalıştıranların veya çalıştıran örgütlerinin çalışanlarm 

örgütleriyle özgürce görüşmeleri yöntemini geliştirmeyi; 
3-İş uyuşmazlıklannm çözümü için uygun uzlaştırma ve iste~e ba~lı hakem 

sisteminin kurulmasını ve işletilmesini geliştirmeyi; 
4-Menfaat uyuşmazlıgı durumunda çalışanlarm ve çalıştıranlarm, bir önceki 

toplu sözleşmelerden do~abilecek yükümlülükler saklı kalmak üzere grev hakkı 
dahil, ortak hareket hakkını tanır. 

ÇoculcJarın ve Gençlerin Korunma Halekı 
Madde7 

Akit Taraflar, çocukların ve gençlerin korunma hakkının etkin biçimde 
kullanılmasını sa~lamak üzere; 

ı -Çocukların sa~lık, ahlAk ve e~itimleri için zararlı olmayaca~ı belirlenen 
hafif işlerde çalıştırılınaları durumu haricinde asgari çalışma yaşının en az ı 5 
olmasını saalamayı; 

2-Tehlikeli ve saglıga aykın sayılan belirlenmiş işlerde asgari çalışma yaşını 
daha da yükseltmeyi; 

3-Henüz zorunlu öarenim ç~da olanları, egitimlerinden tam anlamıyla 
yararlanmalarını engelleyecek işlerde çalışmamalarını saglamayı; 

4-16 yaşından küçüklerin çalışma sürelerinin gelişmeleri ve öncelikle de 
mesleki eaitim gereksinmeleri uyarınca sınırlandırılmasını saaıamayı, 

5--Genç çalışanlarm ve çıraklarm Adil bir ücret ve diger uygun ödeneklerden 
yararlanma hakkını tanımayı; 

6--Gençlerin çalıştıranlarm imiyle normal çalışma saatlerinde mesleki 
egitimde geçirdikleri sürenin, günlük çalışma süresinden sayılmasını saglamayı; 

7-18 yaşın altındaki çalışan kişilere yılda en az üç haftalık ücretli izin hakkını 
tanımayı; 

8-1 8 yaşın altındaki kişilerin, ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen 
işler dışmda gece işinde çalıştırılmamasını saglamayı; 

9-Ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenen işlerde çalışan 1 8 yaşın 
altındaki kişilere düzenli saglık kontrolunu saglamayı; 

lO-Çocukların ve gençlerin özellikle dogrudan veya dolaylı olarak işlerinden 
dogan tehlikeler başta gelmek üzere, ugradıkları bedensel ve manevi tehlikelere karşı 
özel olarak korunmalannı saglamayı; 
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taahhüt ederler 

Çalışan Kadınların Korunma Halc/cı 
Madde S 

Akit Taraflar, çalışan kadınların korunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
saalamak üzere; 

I-Kadınlara do~dan önce ve sonra Uretli izin veya yeterli sosyal güvenlik 
yardımı veya kamu kaynaklarmdan yararlandınna yoluyla toplam en az 12 haftalık 
izin SB~lamayı; 

2-Çalıştıranın, bir kadına doauın imi sırasında işten çıkanna bildiriminde 
bulunmasını veya doAum nedeniyle izinli oldulU sırada süresi sona erecek bir 
bildirimde bulunmasını yasa dışı saymayı, 

3-Emzirme döneminde analara, bu amaçla yeterli bir süre işe ara verme hakkı 
saglamayı; 

4---a-Endüstride çalışan kadınlarm gece işlerinde çalışmalarını düzenlemeyi, ve 
b-Çalışan kadınlarm yeraltı madenierinde ve gereginde tehlikeli, saglıga aykırı 

veya agır niteliai nedeniyle uygun düşmeyen tüm öteki işlerde çalışmalarını 
yasaklamayı; 

Mesleğe Yoneltme Hakkı 
Madde9 
Akit Taraflar meslege yöneltme hakkının etkin biçimde kullanılmasını saglamak 

üzere, gerektilinde özürlüler dahil herkese niteliklerine ve bu nitetkilerin iş bulma 
olanaklarıyla ilişkisine göre işini seçme ve meslegini geliştirmesine ilişkin 

sorunlarını çözmek üzere yardımcı olacak bir himıet vermeyi veya geliştirmeyi veya 
bu yardımın okul çocukları dahil gençler ve yetişkinler için ücretsiz yapılmasını 
saglamayı; 

taahhüt ederler. 

Mesleki Eğetim Halekı 
Madde ıo 

Akit Taraflar mesleki egitim hakkının etkin biçimde kullanılmasını saglamak 
üzere; 

I -Gerektiginde, özürlüler dahil herkese, çalıştıran ve çalışanlarm örgütlerine 
danışarak teknik ve mesleki egitim olanagı saglamayı veya geliştirmeyi ve salt kişisel 
yetenege dayalı olmak üzere yüksek teknik egitim ve üniversite öğenimi görme 
kolaylıkları bahşetmeyi; 

2-Kız ve erkek tUm gençlerin çeşitli işlerde çalışırken egitilmeleri için bir 
çıraklık sistemiyle diger sistemli düzenlemeleri saglamayı veya geliştirmeyi; 

3-Gerektiginde: 
a-Çalışan yetişkinler için yeterli ve kolayca ulaşılabilir egitim olanaklarıyla; 
b-Teknolojik gelişmelerin veya yeni çalışurma egilimlerinin sonucu olarak 

çalışan yetişkinlerin duydugu yeniden egitim gereksinmelerini karşılamak için özel 
kolaylıklar saglamayı veya geliştirmeyi. 

4-a-Tüm harç ve masraflarm azaltılması veya kaldırılması, 
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b-Uygun durumlarda mali yardım yapılması, 
c-İşçinin, işi sırasında işverenin talebi üzerine gördtlgu ek etitirnde harcanan 

zamanın normal çalışma sOresinden sayılması, 
d-Yeterli dönetim yoluyla, işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak, çıraklık ve 

gençlerin etitimi ile yapılan diler dtızenlemelerin etkiniiiini ve genel olarak genç 
işçilerin yeterli bir şekilde korunmalarının satlanması gibi, uygun önlemlerle 
sallanan imkAnların tam kullanılmasını teşvik etmeyi; 
taahhüt ederler. 

SaRiıRın Korunması Hakkı 
Madde ll 

Akit Taraflar, salhim korunması hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
satlamale tızere, ya dolrudan veya kamusal veya özel örgtltlerle işbirlili içinde, diler 
önlemlerin yanısıra, 

1 -Sallılm bozulmasına yolaçan nedenleri olabildilince ortadan kaldırmak; 
2-SaAlılı geliştirmek ve sallık konularmda kiJisel sorumlulugu artırmak Uzere 

egitim ve danışma kolaylıklan saglaınak; 
3-Salgm hastalıktarla yerleşik mevzii ve başka hastalıklan olabildilince 

önlemek; 
tızere tasarlanmış uygun önlemler almayı taahhüt ederler. 

Sosyal Güvenlik Halc/cı 
Madde ll 
Akit Taraflar sosyal gUvenlik hakkının etkin biçimde kullanılmasını sqlamak 

nzere; 
1 -Bir sosyal gUvenlik sistemi kunnayı veya korumayı; 
2-Sosyal gUvenlik sistemini ''Enaz Sosyal GUvenlik Standartlarına İlişkin 

Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" (No. 102)'nin onaylanması için gereken dUzeyde 
daha dUşUk olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutmayı; 

3-Sesyal gUvenlik sistemini giderek daha yüksek bir düzeye çıkarmaya 
çalışmayı; 

4-Uygun ikili ve çok taraflı sözleşmeler yaparak veya başka yollarla bu 
sözleşmelerde yeralan koşullarabatlı olarak; 

a-Korunan Kişilerin Akit Ülkeler arasmda ne suretle olursa olsun 
yerdegiştirmeleri sırasında diler Akit Taraf vatandaşları ile sosyal gUvenlik 
mevzuatından dogan yardımlarm muhafazası dahil sosyal güvenlik hakları itibarıyla 
kendi vatandaşları ile eşit muamele görmelerini; 

b-Akit Taraflardan herbirinin yasalarma göre tamamlanan sigorta ve çalışma 
sürelerinin birleştirilmesi yoluyla sosyal güvenlik haklannın verilmesi, korunması ve 
yeniden tanınmasını; 
satlamak için girişimlerde bulunmayı taahhüt ederler. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı 
Madde 13 

Ulllllb 1 • a11 llhll 

Akit Taraflar, sajlık ve sosyal yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
sajlamak için; 

I-Yeterli olaııaAı bulunmayan ve kendi çabasıyla veya başka kaynaklardan, 
özellikle bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak satıayamayan 
herkese yeterli yardımı sallamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdili bakımı 
sunmayı; 

2-Böyle bir yardım görenlerin, bu nedenle siyasal ve sosyal haklarının 
kısıtlanmasını önlemeyi; 

3-Herkesin, kişisel veya ailevi mahrumiyet halini önlemek, gidermek veya 
hafifletmek için gerekebilecek tavsiyelerle kişisel yardımları uygun kamusal veya 
özel hizmetler eliyle alabilmesini sajlamayı; 

4-Bu maddenin 1, 2 ve 3 fıkralarmda dejinilen hüktımleri, ülkelerinde yasal 
olarak bulunan başka Akit Tarafların uyruklarmı kendi uyruklarıyla eşit tutarak tt 
Aralık 1953'de Paris'te imzalanmış olan Sosyal ve Tıbbi Yardım Avrupa 
Sözleşmesiyle (bknz sıra 121 de) üstlendiji yUkümlOlükler uyarınca uygulamayı; 
taahhüt ederler. 

Sosyal Refah Hizmetlerinden Yararlanma Halc/u 
Madde 14 
Akit Taraflar, sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkının etkin biçimde 

kullanılması için: 
I -Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak toplumda gerek bireylerin, gerek 

grupların refah ve gelişmelerine ve sosyal çevreye uymalarına katkıda bulunacak 
hizmetleri geliştirmeyi veya sajlamayı; 

2-Bireylerin ve gönüllü veya benzeri örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve 
sürdUrülmesine katılmalarını özendirmeyi; 
taahhüt ederler. 

Bedensel ya da Zihinsel Ozurlulerin Mesleki Efitim, Meslefe ve Topluma Yeniden 
lntıbak Hakkı 

Madde 15 
Akit Taraflar, bedensel veya zihinsel bakundan özürlü kimselerin mesleki 

ejitim, mesleje ve topluma yeniden intibak hakkının etkin biçimde kullanılmasını 
sajlam* üzere; 

1 -Oerektijinde kamusal veya özel uzmanlık kuruluşları dahil, ejitim 
imkiıılarmın sajlanması için yeterli önlemleri almayı; 

2-özürlüleri işe yerleştirmek için uzmanlaşmış iş bulma hizmetleri ve 
korunmalı çalışma olanakları gibi yeterli önlemleri ve çalıştıranların özürlüleri işe 
kabul etmelerini teşvik edici tedbirleri almayı; 
taahhüt ederler. 
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Ailenin Sosyal, Yasal ve Ekonomik Korunma Halekı 
Madde 16 

Akit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli 
koşullan satlamale üzere; sosyal yardımlar ve aile yardımları, mali düzenlemeler, 
konut sqlama, yeni eviilere yardım ve diAer yontemlerle aile yaşamının ekonomik, 
yasal ve sosyal bakımdan korunmasını geliştirmeyi; 
taahhüt ederler. 

Anaların ve Çoculcların SoS1al ve Ekonomilc Korunma Halekı 
Madde 17 

Akit Taraflar, anaların ve çocukların sosyal ve ekonomik konınma hakkının 
etkip biçimde kullanılması için; uygun kuruluş veya hizmetlerin kurulması veya 
korunması dahil, bu amaca uygun ve gerekli tüm önlemleri alacaktır. 

Diğer Akit Tarafların Glkelerinde Gelir Getirici Bir Iş Edinme Hakkı 
Madde 18 

Akit Taraflar, öteki Akit Taraflardan herhangi birinin ülkesinde gelir getirici bir 
iş edinme hakkının etkin biçimde kullanılmasını sallanısk üzere; 

1 -Mevcut düzenlemeleri serbestiyeıçi bir anlayışla uygulamayı; 
2-Yürürlükteki formaliteleri basitleştirmeyi ve çalışan yabancılar veya onları 

çalıştıranlar tarafından ödenen resim ve di&er harçlan azaltınayı veya kaldırmayı; 
3-Çalışan yabancıların istihdamını dOZenleyen mevzuata tek tek veya topluca 

esneklik getirmeyi 
tahhUtt ederler ve 

4-Kendi uynıklannın diAer Akit Taraflarm ülkelerinde gelir getirici bir iş 
edinmek üzere ülkeden çıkış hakkını tanırlar. 

Çalışan Göçmenlerin ve Ailelerinin Korunma ve Yardım Hakkı 
Madde 19 
Akit Taraflar çalışan göçmenlerin ve ailelerinin bir başka Akit Tarafın 

ülkesindeki koruma ve yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını saglamak 
üzere; 

1 -Bu tür çalışanlara yardımcı olacak, özellikle dolru bilgi almalarını 

saalayacak yeterli ve Ucretsiz hizmetleri vermeyi veya verilmesini sallamayı ve 
ulusal yasalarının ve düzenlemelerinin olanak verdiai ölçüde ülkeden ve ülkeye göçe 
ilişkin yanıltıcı propagandaya karşı tüm uygun önlemleri almayı; 

2-Kendi yetki alanları içinde bu çalışanlar ile ailelerinin ülkeden çıkışlarını, 
yolculuklarını ve karşılanmalarmı kolaylaştıracak uygun önlemler almayı ve yine 
kendi yetki alanlan içinde yolculuklan sırasında sqlık ve tıbbi bakım ve yeterli 
hijyen koşulları sunmak için uygun hizmetler saalamayı; 

3-Uygun oldulu ölçüde göçmen gönderen ve göçmen alan ülkelerdeki özel 
veya kamusal sosyal servisler arasındaki işbirlilini geliştirmeyi; 

4--Kendi ülkesinde yasal olarak bulunan bu tür çalışanlar için, yasalar veya 
mevzuatla düzenleornek veya idari makamların denetimine baglı olmak üzere; 

a-Ücret, diAer çalışıırma ve iş koşulları; 
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b-Sendika Uyeligi ve tophı pazarlık yararlanndan faydalanına; 
c-Barınma; 

konulannda kendi uyruklanna oldugundan daha elverişsiz davranılmamasını 
sağlamayı; 

5-Kendi ülkelerinde, yasal olarak bu t0r çalışanlara akde ballı olarak 
çalıştuılan kimseler ile ilgili olarak ödenmesi gereken istihdam vergileri, harç ve 
primler bakımından kendi vatandaşlarına tanınandan daha elverişsiz 

davranılmamasını satlamayı; 
6--Ülkede yerleşmesine izin verilmiş yabancı bir çalışanın ailesi ile yeniden 

birleşmesini, imkAnlar ölçüsünde kolaylaştırmayı; 
7-Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu tQr çalışanlara bu maddede 

belirtilen konulara ilişkin yargısal işlemler bakunından kendi uyruklanna 
oldu~dan daha elverişsiz davranılmamasını saglamayı; 

S-Kendi ülkelerinde yasal olarak ikamet eden bu t0r çalışanların, ulusal 
güvenliği tehlikeye sokmadıkça, kamu menfaati veya genel ahlAka aykırı bir fiil de 
bulunmadıkça sınır dışı edilmemesini saglamayı; 

9-Bu tür çalışanların kazanç veya tasarruflarının dilediği kadarını transfer 
etmelerine yasal sınırlar içinde izin vermeyi; 

ı 0-İşbu madde ile getirilen koruma ve yardımları, uygulanabiliriili ölçüsünde, 
bağımsız kendi nam ve hesabına çalışan göçmenlere de geaişletmeyi; 
taahhüt ederler. 

Tahhutler 
Madde20 

ı -Akit Taraflardan herbiri, 

BOLfJMID 

a-Bu Şart'ın 1 Bölümü sözkonusu BölUmün giriş paragrafında beyan edildili 
üzere, tüm uygun yollarla izleyeceği amaçların beyannamesi saymayı; 

b-Bu Şart'ın II Bölümünün I, 5, 6, 12; 13, 16 ve 19 maddelerinin en az beşiyle 
kendisini baglı saymayı; '"' 

c-Bir önceki bend uyarınca seçtiği maddelere ek olarak, kendisini b&Alı saydılı 
toplam madde sayısı IO'dan veya numaralanmış fıkra sayısı 45'den az olmamak 
koşuluşla, işbu Şart' m II Bölümünde yer alan maddelerden veya n umaralanmış 
fıkralardan seçecegi kadarıyla kendisini baglı saymayı; 
taahhüt eder. 

2-Bu maddenin ı fıkrasının b ve c benderi uyarınca seçilen madde veya 
fıkralar, ilgili Akit Tarafca onay veya kabul belgesi tevdi edilirken Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bildirilir. 

3-Akit Taraflardan herhangi biri, daha sonraki bir tarihte Genel Sekretere 
bıldırimde bulunarak, bu Şart'nı II Bölümünde belirtilen ve bu maddenin ı fıkrası 
hükümlerine göre daha önce kabul ettiklerinin dışında kalan maddeler veya 
numaralanmış fı.kralarla kendisini baglı saydıAını bildirebilir. Daha sonraki bu tür 
taahhütler, onay veya kabulün ayrılmaz bir parçası sayılır ve bildirim tarihinden 
ıtıbaren otozuncu günden başlay~ aynı hükmü kazanır. 
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4--Genel Sekreter, tOm im-ı HOkOmetlere ve Uluslararası Çalıpna Bürosunun 
Genel Direktöı1lne, bu Şart'm tN BOlOmU gerelince almış oldup herhangi bir 
bildirimi duyunır. 

S-Her Akit Taraf, uyusal kotUilara uygun bir teftiş sistemi geliştirir. 

BÖLOMIV 
K<ıbul E<L<lmtş Htiıtwıla-e lltşm rtıpOtbır 

Madde ll 
Akit Taraflar, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine iki yıllık aralıklarla Bakanlar 

Kometisence belirlenecek biçime göre bu Şart'm II BOlOmUnUn kabul etmiş 
olduklan hOkOmlerinin uygulanmasına ilişkin bir rapor gönderir. 

Kabul Edilmemiş Rtıkilmiere /lqkin Raporlar 
Madde ll 
Akit Taraflar, Bakanlar Komitesince istenilen ve uygun aralıklarla Genel 

Sekretere, onaylamalan veya bbuileri sırasında veya sonraki bir bildirimde bu 
Şart' m II BOlttmtıno.n kabul etmemiş olduklan hUkümlerine ilişkin raporlar gönderir. 
Bakanlar Komitesi, zaman z.amaıı bu raporların hangi bükttmler haldemda ve hangi 
biçimde verileeelini belirler. 

Omek/erin GiJnderilmesi 
Madde ll 

ı -Akit Taratlardan herbiri 2 ve 22 maddelerde atıfta bulunulan raporların 
örneklerini HOldlmetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi toplantılarında temsil 
edilmek üzere 27 maddenin 2 fıkrasma göre davet edilecek uluslararası işveren 
örgUtleri ve sendika örgütlerinin tlyeleri olan kendi ulusal örgütlerine gönderir. 

2-.Aıdt Taraflar, adıg~ rapprlar tızerinde bu ulusal örgütlerden alman 
görüşleri, bu örgütler tarafından istendili takdirde, Genel Sekretere iletir. 

Raporların Incelenmesi 
Maddel4 
2 1 ve 22 maddeler uyannca Genel Sekterete gönderilen raporlar, 23 maddenin 2 

fıkrası uyarınca Genel Sekretere iletilen görQşlerin de iletilmiş oldup bir Uzmanlar 
Komitesi tarafmdan incelenir. 

Uzmanlar Komitesi 
Madde lS 

l -Uzmanlar 'komitesi, Alciı 1' arafıarca aday gbsleri)en ve lıs'tCm Kanlaaer)i ve 
uluslararası sosyal sorunlardaki ehliyeti tanmmış balımsız umıanlardan oluşan bir 
listeden Bakanlar Komitesi tarafııldan atanan en çok yedi üyeden oluşur. 

2-Komite üyeleri, altı yıllık bir sOre için atanır. Yeniden atanmalan 
mümkOndOr. Bununla birlikte ill atanmış üyelerden ikisinin görev sOresi dört yılın 
bitiminde sona erer. 

3-İlk dört yıllık sürenin bitimiinde görevleri sona erecek olan üyeler, ilk 
atanma 



yapıldıktan hemen sonra Bakanlar Komitesi tarafından kura ile belirlenir. 
4-Umıanlar Komitesinin görev sOresi sona ennemiş bir Oyesinin yerini almak 

üzere atanmış bir üye kendisinden öncekinin sOresini tamamlar. 

Uluslararası Çalışma Orgütııntln Katılımı 
Maddel6 
Uluslararası Çalışma örgütü, uzmanlar Komitesinin çalışmalanna danışman 

sıfatıyla katılmak tızere bir temsilci göstenneye davet edilir. 

HükUmetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesi 
Maddel7 
1-Aidt Tarafların raporlan ve Umıanlar Komitesinin vardılı sonuçlar, 

incelenmek üzere Avrupa Konseyi HOkOmetler Sosyal Komitesinin Alt Komitesine 
sunulur. 

2-Ait Komite, her Akit Tarafın bir temsilcisinden oluşur. Toplantılannda 
danışman sıfatıyla gözlemci olarak temsil edilmek üzere saptayacagı en çok iki 
uluslararası işveren örgütüyle en çok iki uluslararası sendika örgOtünO davet eder. 
Aynca sosyal refah ve ailenin ekonomik ve sosyal açıdan korunması gibi özellikle 
yetkili olduklan konular üzerinde Avrupa Konseyinin danışmanı statüsü taşıyan 
uluslararası HOkOmetler dışı örgütlerin en çok iki temsilcisine danışabilir. 

3-Alt Komite, Bakanlar Komitesine, vardılı sonuçları içeren bir rapor sunar ve 
bu rapora Umıanlar Komitesinin raporunu da ekler. 

Danışma Meclisi 
Maddel8 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Umıanlar Komitesinin vardılı sonuçları 

Danışma Meclisine iletir. Danışma Meclisi, bu sonuçlar üzerindeki görüşlerini 
Bakanlar Komitesine ulaştım. 

Bakanlar Komitesi 
Maddel9 
Bakanlar Komitesi, Alt Komitenin raporunu temel alarat ve Danışma Meclisine 

danıştıktan sonra Korniteye katılmaya yetkili üyelerin Qçte ikilik çogunlupyla her 
Akit Tarafa gerekli tavsiyelerde bulunabilir. 

BÖLiJMV 
Savaş ve Olatanilst/1 Durumlarda Uygulamadan Kaçınmalar 

Madde30 
ı -Ulusun yaşamını tehdit eden savaş veya diler olalanUsUl hallerde Akit 

Taratlardan biri bu Şart' a göre Ostlendili yOktlmlüiOiderinden kaçman önlemleri 
uluslararası hukuka gOre Ustlendigi öteki yOkümlUIUklerine aykın olmamak koşuluyla 
ve durumun kesinlikle gerektirdili ölçüde alabilir. 

2-Bu kaçınma hakkını kullanan bir Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterini makul bir süre içinde alman önlemler ve gerekçeleri konusunda tam 
olarak 
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haberdar eder. Aynı şekilde bu önlemler yUrUrlUkten kalktıgmda ve kabul ettigi Şart 
htıkümleri yeniden tam anlamıyla işlerlik kazandıgmda Genel Sekreteri haberdar 
eder. 

3-Genel Sekreter buna karşılık bu maddenin 2 fıkrası uyarınca alınmış tüm 
mahuberatı diger Akit Taratlara ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel 
Direktörüne bildirir. 
Kısıtlamalar 

Madde ll 
ı-ı Bölümde konmuş olan hak ve ilkeler, etkin biçimde gerçekleştirildilinde 

ve II Bölümde öngörUldUgtı gibi etkin uygularnaları saglandıgmda, demokratik bir 
toplumda başkalarının hak ve özgUrlUklerinin korunması veya kamu yararı, ulusal 
gUvenlik, kamu saliılı veya genel ahiakın korunması için gerekli olan ve yasayla 
belirlenenler dışında, adıgeçen bölümlerde belirtilmeyen bir kısıtlama veya 
sınırlamaya tabi tutulamazlar. 

2-Bu Şart'da izin verilen kısıdarnalar, tanınmış hak ve yUkUmlülUklere 
belirlenmiş oldukları amaçlar dışmda uygulanamaz 

Şart ile Iç Hukuk ve Uluslararası Anlaşmalar Arasındaki Ilişkiler 
Madde ll 

Bu Şart'ın htlktlmleri, yQrUrlUkte bulunan veya yUrUrlUge konabilecek olan ve 
korunan kişilere daha uygun koşullar sqlayan iç hukukun veya ikili veya çok taraflı 
antlaşma, sözleşme ve anlaşma htlktlmlerine halel getirmez. 

Toplu SiJzleşmeler Yoluyla Uygulama 
Madde33 
ı-Bu Şart'ın II BölümUnUn 2 maddesinin ı, 2, 3, 4 ve 5 fıkraları, 7 maddesinin 

4, 6, 7 fıkralarıyla ı O maddesinin ı, 2, 3 ve 4 fıkraları hükümlerinin normal olarak 
çalıştıranlar veya çalıştıran örgütleriyle çalışanların örgütleri arasındaki sözleşmelere 
bırakılan konular oldugu veya normal olarak yasadan başka yollarla uygulandıgı Uye 
devletlerde şayet bu hükümler bu tUr Sözleşmeler ve diger yollar ile ilgili çalışanlarm 
bUyük çogunluguna uygulanmakta ise bu fıkralarm yükümlülükleri taahhüt edilebilir 
ve bunlara uyum geçerli addedilir. 

2-Bu hUkUmlerin normal olarak yasama konusu oldugu üye devletlerde şayet 
sözkonusu hükümler ilgili çalışanlarm bUyük çojunluguna kanunla uygulanmakta 
ise, sözkonusu yükümlülUkler taahhüt edilebilir ve bunlara uyum geçerli addedilir. 

Ulkelerde Uygulama 
Madde34 
ı-Bu Şart, her Akit Tarafın ana ülkesinde uygulanır. Her imzacı hükUmet, imza 

sırasında veya onay veya kabul belgesini verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteine 
yapacagı bir bildirimle, bu amaçla ana ülkesi sayılacak olan toprakları belirtir. 

2-Herhangi bir Akit Taraf, bu Şart'ı onaylaması veya kabulü su·asında veya 
daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı bir bildirim le, uluslararası 
ilişkilerinden sorumlu oldugu veya uluslararası sorumlulugunu Ustlendigi ve adı 

geçen 
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bildirimde belirtilen ana ülkesi dışındaki toprak veya topraklara bu Şart'ın Ulmtıyle 
veya bir bölOmUyle uygulanacagmı bildirebilir. Bu beyan4a, bu Şart'ın II 
BölOmQnQn madde ve fıkralanndan adıgeçen topraklar bakımından ballayıcı 
saydıklarını belirtir. 

3-Şart, yukanda anılan beyanlarda belirtilen Qlke.... veya ülkelerde Genel 
Sekreterin bu beyan bildirimini aldıgı tarihten sonraki otuzuncu gOnden başlayarak 
uygulanır. 

4-Herhangi bir Akit Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi ·Genel 
Sekreterine yapacalı bir bildirimle bu maddenin 2 fıkrası uyannca Şart'ı uyguladılı 
bir veya birden çok olke bakımından, bu Dikeler için daha önce kabul etmemiş 
olduAu maddeler veya numaralanmış fıkralada kendisini ballı saydıgmı beyan 
edebilir. Bu tOrlQ sonraki taahhOtler, ilgili ülke bakımından ilk bildirimin aynlmaz 
parçası sayılır ve bildirim tarihinden sonraki otuzuncu gOn aynı geçerliiili kazanır. 

S-Genel Sekreter, öteki imzacı HtlkOmetlere ve Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel DirektörOne bu madde uyannca kendisine verilen bildirimleri duyunır. 

Imza/ama, Onaylama ve Yürürlüğe Girme 
Madde35 

ı -İşbu Şart Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Onaylanır veya kabul 
edilir. Onay veya Kabul belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilir. 

2-Bu Şart, beşinci Onay veya Kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki 
otuzuncu günden itibaren yQrQrloge girer. 

3-Daha sonra onayiayan bir imzacı HtlkOmet balumuıdan işbu Şart, onay veya 
kabul belgesinin veriliş tarihinden sonraki otuzuncu günden itibaren yOrilrlOge girer. 

4-Genel Sekreter, Avrupa Konseyinin tOm üyelerine ve Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Genel DirektörOne, bu Şart'ın yQrOrlO&e girişini, onayiayan veya kabul 
eden Akit Tarafların adlarını ve daha sonraki onay veya kabul belgelerinin verilişini 
bildirir. 

Tadiller 
Madde36 
Avrupa Konseyinin herhangi bir üyesi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 

yapacagı bir duyuruyla işbu Şart'da bir delişiklik Onerebilir. 
Genel Sekreter önerilen degişiklik tekliflerini diger Avrupa Konseyi üyelerine 

bildirir ve bunlar daha sonra Bakanlar Komitesince incelenerek görüş bildinnesi için 
Danışına Meclisine sunulur. Bakanlar Komitesince onaylanan herhangi bir 
degişiklik, tüm Akit Tarafların bu degişikiili kabul ettiklerini Genel Sekretere 
bildirmesinden sonraki otuzuncu gün yOrQriOge girer. Genel Sekreter Avrupa 
Konseyinin tOm üyelerine ve Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel Direktörüne bu 
tür deAişikliklerin yOrQrlüge girişini bildirir. 
Fesih 

Madde37 
I -Akit Taraflardan herhangi biri, ancak, kendisi için yOrQrlüge giriş tarihinden 

başlayarak beş yıllık sürenin sonunda veya onu izleyen iki yıllık dönemler sonunda 
ve 
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her halUkArda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine altı ay önceden bildinnek 
koşuluyla bu Şart'ı feshedebilir. Genel Sekreter durumu diger Taratlara ve 
Uluslararası Çalışma Bürosunun Genel direktörüne bildirir. Akit Taraf sayısının 
beşten aşagı düşmemesi koşuluyla, bu tür fesililer Şart'ın diger Akit Taraflar 
bakımından geçerliligini etkilemez. 

2-Akit Taraflardan herhangi biri, önceki fıkranın hükümleri uyarınca Şart'ın II 
Bölümtıntın kabul etmiş oldulu maddelerinden veya fıkralarından herhangi birini 
fesh edebilir. Ancak, bu Akit Tarafın kendişini baglı saydıgı madde sayısı 1 O dan, 
fıkra sayısıysa 45 den az olamaz ve bu madde ve fıkralar 20 maddenin ı fıkrasının b 
bendinde özel olarak deRinilenler arasmda Akit Tarafın seçtigi maddeleri kapsamaya 
devam edecektir. 

3-Akit Taraflardan herhangi biri, bu maddenin 1 fıkrasında belirlenen koşullar 
uyarınca işbu Şart'ı veya II Bölümünün maddelerinden veya fıkralarmdan herhangi 
birini 34 maddenin 2 fıkrası uyarınca yapılmış bir bildirimle Şart'ın uygulandıgı 
herhangi bir ülke bakımından fesh edebilir. 

Madde38 
Bu Şart'ın eki, onun aynlmaz bir parçasıdır. 
Geretince yetkili kılınmış olan aşalıdaki imzası bulunanlar yukarıdaki 

hükümleri kabul ederek bu $art' ı imzalaınıştır. 
Bu Şart, her iki metin de eşit şekilde geçerli olmak ve tek kopya olarak Avrupa 

Konseyi arşivine konmak üzere Fransızca ve İngilizce dillerinde ı 96 ı Ekiminin ı 8 
inci günü Tarina'da akdedilmiştir. Genel Sekreter, lmzacıların her birine onaylı 
örnekleri gönderir. 

Sosyal Şart'a Ek 
Sosyal Şart 'ın korunan Kimseler Baleımından Kapsamı 

1-ı2 maddenin 4 fıkrası ve 13 maddenin 4 fıkrası hükümleri saklı kalmak 
üzere ı ili ı 7 maddelerin içerdigi kimseler; bu maddelerin ı 8 ve ı 9 maddelerin 
hükümlori ışıgında yorumlanarak anlaşılması koşuluyla ancak bir Akit Tarafın 
ülkesinde yasal olarak oturan veya sUrekli olarak çalışan öteki Akit Taraflarm 
uyrukları olmaları durumunda yabancıları da kapsar. 

İşbu yorum, Akit Taraflardan herhangi biri tarafından aynı kolaylıkların başka 
kimselere de uygulanınasını engellemez. 

2-Her Akit Taraf, Mültecilerin StatUsüne dair 28 Temmuz ı 95 ı tarihli Cenevre 
Sözleşmesinde (b/enz. Insan Hakları c. ı sva 12 a) tanımı verilen ve ülkesinde yasal olarak 
bulunan mültecilere, herhangi bir durumda en azından adıgeçen Sözleşmeye ve bu 
kimselere uygulanan başka belgelere göre kabul ettili yükümlülükler düzeyinde 
olmak üzere olabildiRince uygun davranmayı taahhüt eder. 

BÖLÜM I BÖLÜM II 
Fıkra ı 8 ve Madde ı 8 Fıkra ı 
İşbu hükümler, Akit Tarafları ülkelerine giriş konusuyla ilgili degildir ve ı 3 

Aralık ı955 tarihinde Paris'de imzalanan Avrupa İskan Sözleşmesinin hükümlerine 
halel getirmez. 
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BÖLÜM II 
Madde ı, Fıkra 2 
İşbu hüküm, sendika gUvenlili koşulunu veya uygulamasını yasakladıgı veya 

izin verdili biçimde yorumlanamaz. 
Madde 4, Fıkra 4 
İşbu hüküm, agır bir suç işlemesi durumunda bir kimsenin işine hemen son 

verilmesini engelledili biçimde anlaşılamaz. 
Madde 4, Fıkra S 
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen yUkOmlDlüAQ, kapsam dışı kalan kimseler 

hariç olmak üzere, yasayla veya toplu sözleşme veya hakem kararı yoluyla 
çalışanların büyük çogunlulunun ücretlerinden kesinti yolu ile maAdur edilmelerine 
izin verilmedilinde, taahhütte bulunabileceAi biçiminde anlaşılmıştır. 

Madde 6, Fıkra 4 
Her Akit Tarafın, grev hakkına uygulayacagı başka bir kısıtlamanın ancak 3 I 

madde hükümlerine göre haklı gerekçelere dayanması koşuluyla, kendisi bakımından 
grev hakkının kullanılmasını yasayla düzenleyebileceAi biçiminde anlaşılmıştır. 

Madde 7, Fıkra 8 
Bir Akit Tarafın bu fıkrada öngörülen ytlkümlülüAO, ı 8 yaşından küçüklerin 

büyük çolunluAunun gece işinde çalıştırılamacayaAmı yasayla öngörerek bu 
yükümlülüAün anlamına uygun davrandıAında yerine getirmiş olacagı biçimde 
anlaşılmıştır. 

Madde ı2, Fıkra 4 
Bu fıkranın girişindeki "ve bu tür Sözleşmelerde konulan koşullara baAlı olarak" 

ibaresi, bir Akit Tarafın, öteki Akit Tarafların uyruklarına başka yardımların 
yanısıra, herhangi bir sigorta katkısından bagımsız olarak yapılan yardımları 
saglamadan önce, belli bir ikamet süresinin tamamlanmasını isteyebilmesini içerdiAi 
biçimde anlaşılmıştır. 

Madde ı3, Fıkra 4 
Sosyal ve Tıbbi yardıma Avrupa Sözleşmesine taraf olmayan Hükümetler, diger 

4kit Tarafların uyruklarına adıgeçen Sözleşmenin hükümlerine uygun olan bir 
davranış saglamaları koşuluyla Sosyal Şart'ı bu fıkra bakımından onayiayabilir 

Madde ı 9, Fıkra 6 
Bu hDkmUn amacı bakımından "bir çalışan yabancı ailesi" teriminin en azından 

karısıyla bakınakla yükümlü oldugu 2 ı yaşının altındaki çocuklarını kapsadıAı 
anlaşılmıştır. 

BÖLÜMIII 
işbu Şart, uluslararası nitelikte hukuksal yükümlülükleri içerir ve uygulanması 

ancak IV bölümde öngörülen gözetime baglıdır. 
Madde 20, Fıkra ı 
"Numaralanmış fıkralar" salt bir fıkradan oluşan maddeleri de kapsayabilir. 

BÖLÜM V 
Madde 30 
"Savaş veya öteki olaAanüstü durumlarda" deyimi, savaş tehdidini de 

kapsayacak biçimde anlaşılmıştır. 
---------o----------
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ta lifllllti IIJII?tll 1 li 'If Jrr1 •1111 f lll U dili t •M 
Yeraltı Madenieriade 1te Alm•ada Alprt Y at Hakkıada lll Sayall Uluslararasi 

Çal~tma SOzlttmeslain Onaylanmu1a1n Uyaua Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 3729 
Kabul Ta. : 815/1991 
R.G : ll May1s 1991 S.l0877 
Dstr. Trp.: 5, C.30 s.l4l 

Madde ı 
Uluslararası Çalışma TeşkilAtının 49 uncu Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 196S 

tarihinde kabul edilen Yeraltı Madenierinde İşe Ahnmada Asgari Yaş Haklcmda 123 sayı h 
Uluslararası Çalışına Sözleşme~inin onaylarımasi uygun bulunmuştur. 

Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOrlOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun bOlcOmlerini Bakanlar Kurulu yOriltOr. 

Yeraltı Madenierinde Işe Ahn•ada Asprt Y q Hakk1nda 113 sayall Uluslararası 
Çalttma SizletiMlinin O.aylan•UIIIa Dair Bakanlar Kurulu Karari 

Karar Ta. : 14 Atustos 1991 No: 91/2163 
R.G : l Ekim 1991 S.ll009 
Dstr. Trp. : 5, C. 31, s. 1046 

Uluslararası Çalışma TeşkilAU'nm 49 uncu Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 196S 
tarihinde kabul edilen ve 8/S/1991 tarihli ve 3729 sayıh Kanunla onaylanması uygun bulunan 
ekli Yeraltı Madenierinde İşe Alınmada Asgart Yaş Haleleında 123 sayıh Uluslararası Çalışma 
Sözleşmesi" nin onaylanması; ........ 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 19/8/1991 tarihinde lwarlaştınlmıştır. (*) 

---------o--------
SÖZLEŞME NO: 123 

Yeraltı Madenierinde İşe Almmada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti Uzerine 2 Haziran I 965 
tarihinde Cenevre'de toplanan Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, 
Kırkdokuzuncu toplantısında; 

r) 3729 S«yW KıııiJdı DU,..,. Vf Bıbıdu KlrUt'IIU ••••••• 2++ f«yW KIJIItiiKII3flııci ~.;rı ıJıw 9+/2163 

sıyılı Kırııiı si.zlquıııı ouJfılıwı br~ .ıMiı lıer8er, sizlqımbı JirirfliAi bıııdııwıyfı ~ ~ır Kırllr (vırsı) 
~· OJSMı siılqmııı 71Jıcl ıulJı 3 Jıirısı~Aı, lltr 1Jt "ııı, siılqııtııııı oıııyfllıwvı ttstd ~~ tırılrftrı dl ıy 
soıırı Jflrirl'ift !J*tt~ Ilm Jdtiııı ~ lıtdı~ır. 
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Oturum gündeminin dördüncü maddesinde yer alan yeraltı madenierinde işe 
alınınada asgari yaşa ilişkin bazı teklifterin kabul edilmesine karar vererek; 

ı 935 tarihli Yeraltı Çalışmaları (kadınlar- için ) (bknz. sıra 42) Sözleşmesinin, ilke 
olarak, yaşları ne olursa olsun kadınlarm her tOrlü madenlerde, yeraltmda çalışmasını 
yasakladıArnı not ederek; 

Madenler için de uygulanan, ı 937 tarihli Asgari yaş (Sanayi) Sözleşmesinin 
(bknz. Sıra 133) ı 5 yaşından küçük çocuklarm kamu ya da özel işletmelerde veya 
bunların ba~lı birimlerinde istihdam edilmemesi veya çalışmaması hnkmOnü 
getirdilini not ederek; 

Aynı Sözleşmede, aynca, mahiyeti icabı veya çalışma şartlarmdan dolayı, orada 
istihdam edilen kişilerin hayat, saAlı~ı veya ahlakı bakımından tehlike arzeden işler 
için milli mevzuatta, ya bu işlere gençlerin kabuiO için ı 5 yaş Ostnnde bir yaşın veya 
yaşlarm tesbit edilmesini, ya da bu yaşları tesbit edecek uygun bir makamın 
görevlendirilmesi gerektilinin beyan edildijini kaydederek; 

Madenierde Yeraltmda istihdaınm tabiatı icabı, bu işlere kabulde ı 5 yaş nstnnde 
bir yaş tesbit eden uluslararası standartlarm arzulanır oldutunu düşünerek; 

Bu standartların uluslararası bir Sözleşme şekli olması gerektijini düşünerek; 
BindokuzyDzaltmışbeş senesinin Haziran ayının yirmiikinci günü, ı 965 tarihli 

Asgari Yaş (Yeraltı Çalışması) ad verilecek olan aş&~ıdaki Sözleşmeyi kabul 
etmiştir. 

Madde ı 
ı -Bu Sözleşmenin amacı bakımından "Maden" terimi, yeraltında insanları 

istihdam etmek suretiyle, yeraltından cevher çıkaran kamu ya da özel sektör olmak 
üzere herhangi bir işletmeyi ifade eder. 

2-Madenlerde, yeraltmda istihdama ya da çalışmaya ilişkin bu Sözleşme 
hükümleri, taş ocaklarında yeraltmda istihdamı ya da çalışmayı da kapsar. 

Maddel 
ı-Tesbit edilmiş belirli bir asgari yaş altındaki kişiler yeraltmda madenierde 

istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar. 
2-İşbu Sözleşmeyi onayiayan her üye ülke onay belgesine ekleyece~i bir 

açıklamada tesbit ettiAi asgari yaşı belirtecektir. 
3-Asgari yaş hiçbir şekilde ı 6 yaşdan aşaAı olamaz. 

Madde3 
1-İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her tlye ülke, daha sonra onay esnasında 

tesbit etmiş oldugundan -daha yüksek bir asgari yaş tesbit eder ise bu durumu ek bir 
açıklama ile Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MüdürOne bildirebilir. 

Madde4 
ı-Yetkili Makam, işbu Sözleşme hükümlerinin etkin olarak uygulanmasını 

saglamak amacıyla, uygun cezalar da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alır. 
2-İşbu Sözleşmeyi onaylamış olan her üye ülke, Sözleşme hükümlerinin 

uygulanmasını denetlernek amacıyla, uygun bir teftis hizmeti idaıne ettinneyi veya 
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uygun bir teftişin yapıldılma kani olmayı taahhOt eder. 
3-Milli mevzuat işbu Sözleşmenin hOktlmlerine uymaktan sorumlu kişileri 

belirler. 
4--tşveren, yeraltmda istihdımı edilen veya çalışan ve tesbit edilen asgari yaşın 

en fazla iki yaş üstOn~kiler için aşalıdald hususlarda kayıt tuı. ve müfettişierin 
denetimine ham bulundurur. 

a-Mtlmktlıı olan hallerde belgelenmiş dotum tarihlerini, ve 
b-Kişinin işletmede yeraltmda ilk defa istihdam edildlgi veya çalıştılı tarihi. 
5-İşveren, işçi temsilcilerinin taleleri üzerine, yeraltında istihdam edilen ya da 

çalışan ve tesbit edilen asgari yaşın en fazla 2 yaş QstQndeki kişilerin listelerini verir. 
Bu listeler, bu kişiterin dotum tarihlerini ve işletmede yeraltında ilk defa istihdam 
edildikleri ya da çal~ları tarihi gösterir. 

Madde S 
Işbu Sözleşmenin 2 nci ve 3 üncü maddeleri mucibince belirlenecek asgari yaş, 

en fazla temsil y~ini haiz ilgili itveren ve işçi konıluşlarıyla lstişare sonunda 
tesbit edilir. 

Madde6 
Bu Sözleşmenin onay belgeleri tescil edilmek üzere Milletlerarası Çalışma 

Bürosu Genel MOdOı1lne gönderilec,ektir. 

Madde7 
ı -Bu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerinden sadece onay 

belgeleri Genel MUdOr Tarafmdan tescil edilmiş olanları ballayacalctır. 
2-Bu SOdoşme, ikr OyeoiR onay belgelerinin Genel MüdOr tarafından tescil 

tarihinden oniki ay sonra yQrlrlOie girecektir. 
3-Bunu takiben, Sözleşme herhangi bir üye için, onaylamanın tescil edildili 

tarihten oniki ay sonra yQrQrlüle girecektir. 

Madde B 
I-Bu Sözleşme'yi onaylamış olan bir üye, Sözleşme'nin ilk yQrQrlqe giriş 

tarihinden itibaren po yıl pçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Btırosu Genel 
MüdtırOne göndereceti ve onun tarafından tescil edilecek bir bildirim ile Sözleşmeyi 
feshedebilir. Fesih, tescil tarilıinin üzerinden bir yıl geçmeden muteber olmaz. 

2-Bu Sözleşme'yi onaylamış bulunan ve önceki fıkrada belirtilen on yıllık 
devrenin sonundan itibaren bir yıl içinde bu Madde geretince feshetmek hakkını 
kullanmamış her üye, yeniden on yıllık bir müddet için balianmış olacak ve bundan 
sonra bu Sözleşme'yi, her on yıllık devrenin sona ennesinden sonra bu maddede 
derpiş edilen hOldlmlere göre feshedebileccktir. 

Madde9 
1 -Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel MOdtırO, TeşkilAt Oyeleri tarafından 

kendisine bildirilen botOn oaay ve fesibierin tescil işlemini Milletlerarası Çalışma 
Teşkilltının bUtUn üyelerine bildirecektir. 



2--Genel Mtldar, kendisine gönderilen SOzleşmenin ikinci onay belgesinin tescil 
edildiJini Teşkilat üyelerine bildirirken bu SOzleşme'nin ytırnrlnp giriş tarihine 
Teşkilatın üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde 10 
Milletlerarası Çalışma BOrosu Genel Mndnro, önceki maddeler geretince tescil 

etmiş oldugu onay ve fesih işlemlerine dair bilgilerin tamamını B. Milletler 
Antlaşmasının 102 nci maddesi uyannca tescil edilmek Dzere B. Milletler 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde ll 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördOlU hallerde, bu 

Sözleşme'nin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve 
Sözleşme'nin tamamen veya kısmen deliştirilmesi konuswıun Konferans gDndemine 
alınıp alınmaması hususunu inceleyecektir. 

Madde ll 
I--Genel Konferansın, bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını degiştiren 

yeni bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme'de aksine bir hnknm 
bulunmadılı takdirde, 

a-peJişiklik Jetiren yeni Sözleşme'nin bir Dye tarafından onaylanması, bu yeni 
Sözleşme'nin yOrOrln&e girmesi kaydıyla, yukandaki sokizinci madde hnknmleri 
gözOnOnde tutulmaksızın, işbu Sözleşme'nin derhal feshi neticesini doAuraca~rtır. 

b-Degişiklik getiren yeni Sözleşme'nin yOrürlnge giriş tarihinden itibaren, işbu 
Sözleşme üye ülkelerin onayına artık açık tutulmayacaktır. 

2-Bu Sözleşme'yi onaylamış bulunan ve degişiklik getiren Sözleşme'yi 

onaylamayacak olan ülkeler açısından işbu Sözleşme aynı mohteva ve biçimde 
yOrOrlnkte kalacaktır. 

Madde 13 
Bu Sözleşme'nin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

---------o----------
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İŞLETMELERDE İŞÇI TEMSILCILERİNİN KORUNMASI ve ONLARA 
SA(;LANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA ı35 SA YILI 

SÖZLEŞMENİN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDU(;UNA İLIŞKİN KANUN 

Kanun No : 3845 
Kabul Ta. : 25/11/ı992 
R.G : ı ı/ll/ı992 S.2ı432/M 

Madde ı 
Uluslararası Çalışma ÖrgütünOn 1971 yılında Cenevre'de toplanan 56 ncı Konferansında 

"İşletmelerde İşçi temsilcilerinin Korunması ve Onlara Saatanacak Kolaylıklar Hakkında 135 
Sayılı Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

---o---
ILOIULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKILATI'NIN ÇEŞİTLİ 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDİLEN't35, 87, ı5ı, 59, ı42 

VE ı44 SA YILI SÖZLEŞMELERIN ONA YLANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta. : 08/0ı/1993 No: 93/3967 
R.G : 25/02/1993 S.21507 

Uluslararası Çalışma TeşkilAtı (ILO)' nın çeşitli Konferanslarında kabul edilen ve 
25/11/1992, 26/11/1992 tarihli ve 3845, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konuları yazılı ekli sözleşmelerin onaylanması; ....... . 
244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 08/1/1993 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

----------o---------
8/111 993 tarihli ve 93/3967 Sayılı Kararname Eki 

Liste 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Saglanacak Kolaylıklar 

Hakkında ı 3 5 Sayılı Sözleşme 
_ Sendika ÖzgürlUgüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 

Sözleşme 

_ Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin ı5 ı Sayılı Sözleşme 

_ Sanayi İşyerierine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_İnsan Kaynaklannın Degerlendirilmesinde Mesleki Egitim ve Yönlendirmenin 
Yeri Hakkında ı 42 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
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İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA 
SAÖLANACAK KOLA YLlKLAR HAKKINDA 

135 SAYILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansı ; 
Uluslararası Çalışma Btırosu Yönetim Kurulu'nca 2 Haziran 1971 tarihinde 

Cenevre'de toplanmaya çaltılmış ve düzenledili 56 ncı oturumunda, 
İstihdam konusunda sendika özgUrlügtıne zarar vermeye yönelik her türlü 

ayrımcılık eylemlerine karşı işçileri koruyan örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına 
İlişkin Sözleşme (I 949) htıkUmlerine not ederek. 

İşçi temsilcileri ile ilgili olarak ek hükümler kabul etmenin gerekliiiiini dikkate 
alarak, 

Otururnun gündeminde S inci maddeyi teşkil eden İşletmelerde işçi 
temsilcilerinin korunması ve onlara sajlanacak kolaylıklara ilişkin çeşitli önerllerin 
kabulüne karar verdikten sonra, 

Bu önerllerin uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar vererek, 
Aşajıda İŞÇİ TEMSİLCİLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME olarak adlandırılacak 

olan bu sözleşmeyi, I 971 yılı Haziran ayının bu 23 tlncü gtlnOnde kabul etmiştir. 

Madde ı 
İşletmelerdeki işçi temsilcileri kanunlara, toplu sözleşmelere veya ytırtırltlkteki 

sözleşmelere dayalı diAer düzenlemelere uygun hareket etmeleri koşulu ile, işten 
çıkarma dahil kendilerine zarar verebilecek ve işçi temsilcisi sıfatını taşımalarından 
veya bu sıfatla faaliyetlerde bulunmalarından, sendika üyesi olmalanndan veya 
sendika faaliyetlerine katılmalanndan ileri gelecek her nevi işleme karşı etkili bir 
korumadan yararlanırlar. 

Maddel 
1-İşletmelerde işçi temsilcilerine, görevlerini hızlı ve etkili biçimde 

yapmalarına imkan verecek uygun kolaylıklar sajlanır. 
2-Bu hususta, ülkenin endüstriyel ilişkiler sisteminin özellikleri ile ilgili 

işletmenin ihtiyaçları, büyUklüiU ve olanakları gözönünde bulundurulur. 
3-Bu ttır kolaylıklar s&glanması, ilgili işletmenin etkin faaliyetini 

engellemeyecektir. 

Madde3 
Bu sözleşmenin uygulanmasında "İşçi Temsilcileri" deyimi, ulusal mevzuat ve 

uygulama ışıjmda : 
a-Ya sendika temsilcileri, şöyle ki; sendikalarca veya bu tür kuruluşların 

üyelerince seçilen veya atanan temsilciler; 
b-Ya da seçimle gelen temsilciler, şöyle ki; ulusal mevzuat veya toplu sözleşme 

htlktımlerine göre işletmenin işçileri tarafından serbestçe seçilen ve ilgili ülkede 
sendikalara tanman özel ayrıcalıklı faaliyetleri içermeyen görevlere sahip 
temsilciler, anlamına gelir. 
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Madde4 
Ulusal mevzuat, toplu sözleşme, hakem kararlan veya mahkeme kararları, bu 

sözleşmeele sözüedilen kolaylıklan ve korunmaya hak kazanacak işçi temsilcileri 
tipini veya tiplerini belirleyebilir. 

Madde S 
Ayın işletmede hem sendika temsilcilerinin hem de seçilmiş temsilcilerin 

bulundupu hallerde, eger gerekiyorsa, seçilmiş temsilcilerin bulunmasının ilgili 
sendikalann veya temsilcilerinin durumunu zayıflatacak şekilde kullanılmaması ve 
ilgili bUtUn konularda seçilmiş temsilcilerle, ilgili sendikalar ve onların temsilcileri 
arasmda işbirligini teşvik için önlemler alınacaktır. 

Madde6 
Bu sözleşmesinin uygulanması, ulusal mevzuat veya toplu sözleşmelerle veya 

ulusal uygulamaya uygun diger herhangi bir yöntemle saaıanabilecektir. 

Madde7 
Bu sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 

MUdUrOne gönderilir ve onun tarafindan kaydedilir. 

Madde B 
ı -Bu sözleşme, ancak onama belgeleri Genel MUdUr tarafından kaydedilmiş 

olan Uluslararası Çalışma örgütü üyelerini ballar. 
2-Bu sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel MUdUr tarafından kaydedildigi 

tarihten oniki ay sonra ytlı1lı1lle girer. 
3-Daha sonra bu sözleşme, onu onayan her üye için onama belgesi 

kaydedildigi tarihten oniki ay sonra yUrUrlüAe girer. 

Madde9 
1 -Bu sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüge girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma BUroşu Genel MUdUrüne gendereceli 
ve bu MüdOrUn kaydedecegi bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak 
bir yıl sonra geçerli olur. 

2-Bu sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on 
yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl sUresince bu madde geretince feshetmek 
seçenegini kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir süre için baglanmış olur ve 
bundan sonra bu sözleşmeyi her on yıllık süre bitiminde, bu maddenin içerdigi 
koşullar içinde feshedebilir. 

Madde 10 
ı -Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MUdUrU, örgüt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bUtUn onama ve fesibierin kaydedildigini Milletlerarası Çalışma 
örgütü'nün bütün üyelerine duyurur. 
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2-Genel Müdür kendisİI\e gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 
kaydedildijini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin ytlrOrlüje gireceji tarih 
hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker. 

Madde 11 
Uluslararası Çalışma Bür()su Genel MüdürO, yukarıdaki maddeler geregince 

kaydetmiş oldup bütün onama ve fesibiere ilişkin tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının I 02 nci maddesi uyarınca kaydedilmek üzere B. Milletler Genel 
S"el(reteriiıe uı8ştırır. 

Madde ll 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu, gerekli gördüatı zaman bu 

sözleşmenin uygulanması hakltındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun 
tamamen veya kısmen degiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması 
geregi hakkında karar verir. 

Madde 13 
1 -Konferans ın bu sözle,meyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngönnediji takdirde; 
a-Dejiştirici yeni Sözleşm~nin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 9 

uncu madde dikkate alınmaksızın ve dejiştirici yeni Sözleşme yürürlüje ginniş 
olmak kayıt ve şartı ile, bu sözltşmenin derhal ve kendiiilinden feshini gerektirir. 

b-Dejiştirici yeni SözleŞmenin yürUrlüje ginnesi tarihinden itibaren bu 
sözleşme üyelerin onamasına attık açık bulundurulamaz. 

2-Bu sözleşme, onu on~yıp da Degiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan 
üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve içerijiyle geçerli olmakta devam eder. 

Madde 14 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

----------0---------
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SENDİKA 0ZGiJRL0(;CNE VE ÖRGOTLENME HAKKININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN 87 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONA YLANMASININ UYGUN 

BULUNDU(;UNA İLİŞKİN KANUN 

Kanun No : 3847 
Kabul Ta. : 25/11/199% 
R.G : 11/12/1992 S.21432/M 

Madde 1 
Uluslararası Çalışma ÖJ10tün0n 1948 yılında Sanfransisko 'da toplanan 31 inci 

Konferansında kabul edilen " Sendika ÖzgOriOAünc ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına 
İlişkin 87 sayılı Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde ı · Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini -Bakanlar Kurulu yOrQtOr. 

ILOIULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞıdLA Tl' NIN ÇEŞİTLI 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDİLEN 135, 87, 151, 59, 142 

VE 144 SA YILI SÖZLEŞMELERIN ONA YLANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta.: 08101/1993 No: 93/3967 
R.G .: 25/02/1993 S.%1507 

Uluslararası Çalışma Teşkilltı (ILO)' nın çeşitli Konferanslarında kabul edilen ve 
25/ll/1992, 26/11/1992 tarihli ve 3845, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konuları yazılı ekli sözleşmelerin onaylanması; ........ 
244 sayılı Kanunun 3 OncQ maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 08/111993 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

----------o---------
8/1/1993 tarihli ve 9313967 Sayala Kararname Eki 

Liste 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Saatanacak Kolaylıklar 

Hakkında ı 3 5 Sayılı Sözleşme 
_ Sendika ÖzgürlüAUne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 

Sözleşme 

_ Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine llişkin ı 5 ı Sayılı Sözleşme 

_ Sanayi İşyerierine Almacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_İnsan Kaynaklarının Deaerlendirilmesinde Mesleki Eaitim ve Yönlendinnenin 
Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ Uluslararası Çalışma Nonnlan Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında I 44 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

1222 



SENDİKA ÖZGÜRLÜÖÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA 
İLİŞKİN 87 SA YILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu t4rafından Sanfransisko'da 
toplantıya çagnlarak orada 17 Haziran 1948'de otuzbirinci toplantısını yapan 
Uluslararası Çalışma örgntu Genel Konferansı, 

Toplantı gtındeminin yedinci maddesini oluşturan sendika özgUriUifl ve 
örgütlenme hakkının korunması konusu ile ilgili çeşitli önerllerin bir sözleşme 
şeklinde kabulUne karar verdikten sonra, 

Uluslararası Çalışma örgüttı Anayasasının Dibaçe kısmının, çalışanların 
durumunun iyileştirilmesini ve barışın sflAianmasmı mtımktın kılacak yollar arasmda 
"örgütlenme ÖzgUrlülü İlkesinin" vurgulanmasmı da açıklamış olduauııu, 

Filadelfiya Beyannamesinin ifade ve demek kunna özgUrlü~UDUn devamlı bir 
ilerlemenin gerekli bir koşulu oldutunu yeniden vurgulamış ve duyurmuş 
bulundugunu, 

Uluslararası Çalışma Konferansmm, otuzuncu toplantısında, Uluslararası 
dtızenin esaslarını oluşturması gereken ilkeleri oybirliji ile kabul ettilini, 

B.Milletler Genel Kurulu'nun, ikinci toplantısında, bu ilkeleri kendisine mal 
ettigini ve Uluslararası Çalışma örgütünü bir veya birkaç Uluslararası Sözleşmenin 
kabulüne olanak S&Alayacak şekilde çabalarını sUrdUnneye davet ettilini, 

Gözönünde tutarak, bindokuzytlzkırksekiz yılı Temmuz ayının işbu dokuzuncu 
günü sendika özgürlügüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin ı 948 
Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşajıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Bölflm I. Örgfltleame Ozgorlfllfl 
Madde ı 
Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte / bulundqju Uluslararası Çalışma 

örgütünün her üyesi aşagıdaki hükümleri yerine getirmeyi üstlenir. 

Madde2 
Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin 

almadan İstadilderi kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşlarm ttızüklerine uymak 
koşuluyla bunlara üye olmak hakkına sahiptirler. 

Madde3 
1 -Çalışanların ve işverenlerin örgUtleri, tüzük ve işçi yönetmeliklerini 

düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. 
2-Kamu makamları, bu hakkı sınıriayacak veya bu hakkın yasaya uygun 

şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her tarla müdahaleden sakınmalıdırlar. 

Madde4 
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya 

faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar. 
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Madde! 
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, federasyon ve konfederasyon kunna ve 

bunlara üye olma ve her orgot, federasyon veya konfederasyon, uluslararası 
çalışanlan ile işverenler örgülerine katılma haklarına sahiptirler. 

Madde6 
Yukanda yazılı 2, 3 ve 4 nncn maddeler büktımleri çalışanların ve işverenlerin 

örg(ltlerinin federasyon ve konfederasyon hakkında uygulanır. 

Madde7 
Çalışanların ve işverenlerin örgtltleriyle bunların federasyon ve 

konfederasyonlannın ttızel kişilik kazanmalan yukarıda. yazılı 2, 3 ve 4 UncU 
maddeler hnktlmlerinin uygulanmasını sınıriayacak nitelikte koşullara ballanaınaz. 

Maddel 
1 -Çalışanlar ve işverenlerle bunlara ait örgütler bu sözleşme ile kendilerine 

tanınmış olan hakları kullanmada, diJer kişiler veya örgütlenmiş topluluklar gibi, 
yasalara uymak zonmdadırlar. 

2-Yasalar, bu sözleşme ile öngUrQlen güveneelere zarar verecek nitelikte 
olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz. 

Madde9 
1 -Bu SOzleşmede öngUrQlen güveneelerin silahlı kuvvetiere ve polis 

mensupianna ne ölçüde uygulanacaJı ulusal mevzuatla belirlenir. 
2-Uluslararası Çalışma Orgntn Anayasası'nın 19 uncu maddesinin 8 inci 

paragrafı ile konulan ilkelere uygun olarak; bu sözleşmenin bir Oye tarafından 
ananması durumuna silahlı kuvvetler ve polis mensupianna bu sözleşmeele 
öngörülen güvenceleri sallayan yUrUrlnkteki herhangi bir yasa, karar, adet veya 
anlaşmayı etkilemeyecektir. 

Madde 10 
Bu sözleşmede "örgüt" terimi, çalışanların veya işverenlerin çıkarlarına hizmet 

ve bu çıkarlan savunma amacını güden çalışanların ve işverenlerin hertürlü 
kuruluşunu ifade eder. 

BGIIm II Oraltlenme Halduam Korunması 
Madde ll 
Hakkında bu sözleşmenin ytll11rlnkte bulundulu Uluslararası Çalışma Orgntnnnn 

her Oyesi, çalışanların ve işverenlerin örgütlenme hakkını serbestçe kullanmalarını 
satlamak amacıyla gerekli ve uygun bUtUn önlemleri almakla yükümlüdür. 



Mltlm lll Çeşitli Hlktlmler 
Madde ll 

I -Uluslararası Çalışma örgütü Anayasası I 946 degişiklik belgesi ile 
degiştitilmiş bulunan Uluslararası Çalışma örgOtO Anayasasının 35 inci maddesinde 
sözü edilen fakat bu s~tle degiştirilmiş olan adı geçen maddenin 4 UncU ve S inci 
fıkralannda yazılı ülkeler dışmda kalan ülkelerle ilgili olarak, bu sözleşmeyi onayan 
örgütün her üyesi, aşatıdaki hususlan bildiren bir açıklanlayı onama belgesi ile 
birlikte veya onamasından sonra mtımkUn olan en kısa bir süre içinde Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne gönderecektir: 

a-Hakkında Sözleşme hUktlmlerinin degişikliklerle uygulanacalını taahhüt ettigi 
ülkeler; 

b-Sözleşme htlkOmlerinin degişikliklerle uygulanacalını taahhüt ettigi tılkeler ve 
bu degişiklikterin nelerden ibaret oldutu; 

c-Sözleşmenin uygulanamayacatı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin 
uygulanamamasının nedenleri; 

d-Haklarındaki kararını saklı tuttuAtm ülkeler. 
2-Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen 

taahhUtler, onamanm aynlmaz kısımları sayılacak ve onama kuvvetine sahip 
olacaktır. 

3-Her üye, bu maddenin I inci paragrafının (b), ( c ) ve (d) bentleri geretince 
daha önce yapmış oldugu açıklamadan mevcut çekincelerin hepsinden veya bir 
kısmmdan, yeni bir açıklama ile vazgeçebilecektir. 

4-Her üye, 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak bu Sözleşmenin 
feshedilebilecegi sOreler zarfında Genel MOdUre, daha önceki herhangi bir 
açıklamanın hUkUmlerini başka herhangi bir bakımdan degiştiren ve belirli 
ülkelerdeki mevcut durumu bildiren yeni bir aç-ıklama gönderebilecektir. 

Madde 13 
I -Bu Sözleşmede ele alman konular, anavatan dışı bir ülkenin makamlarının 

bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine girdili zaman, o ülkenin uluslararası 
ilişkilerinden sorumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükUmetiyle u_yuşarak Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel MUdUrUne, o ülke adına bu Sözleşmedeki yükümlülUkleri 
kabul ettigine ilişkin bir açıklama gönderebilecektir. 

2-Bu Sözleşmedeki yUkUmiUIUklerin kabulUnU bildiren bir açıklama 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MüdürUne; 

a-Ortak otoriteleri altmda bulunan bir ülke için örgütin iki veya daha fazla 
üyesi; 

b-B. Milletler Antiaşması hükümleri yahut -o ülke hakkında yürürlükte olan 
herhangi bir diger hUkOrn geregince o ülkenin yönetimiaden sorumlu bulunan 
uluslararası bir makam tarafından gönderilebilir. 

3-Bu maddenin yukarıdaki paragraflardaki hükümler uyarınca Uluslararası 
Çalışma Bürosu Genel MUdUrüne gönderilen açıklamalar Sözleşme hükümlerinin 
ilgili ülkede degişlik yapılmadan mı yoksa, detişikliklerle mi uygulanacalını 
bildirecektir; açıklama sözleşme hükümlerinin delişiklikler kaydıyla uygulanacalını 
bildirdili zaman, bu degişikliklerdan ibaret oldugunu açık olarak gsterecektir. 
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4-İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, daha önceki bir açıklamayla 
bildirilen, degişiklige başvurma hakkından daha sonraki bir açıklamayla tamamen 
veya kısmen vazgeçebilecektir. 

S-İlgili üye, üyeler veya uluslararası makam, ı 6 ncı madde hükümlerine uygun 
olarak bu Sözleşmenin feshedilebilecegi devreler süresince Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel MüdürUne, daha önceki herhangi bir açıklamanın hükümlerini başka 
herhangi bir bakımdan degiştiren ve Sözleşmenin uygulanması bakımından mevcut 
durumu belirten yeni bir açıklama gönderebilecektir. 

BftiOm IV • Son HOkllmler 
Madde 14 

Bu sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 
MüdürOne gönderilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde ıs 
ı -Bu sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş 

olan Uluslararası Çalışma örgütü üyelerini baglar. 
2-Bu sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildigi 

tarihten oniki ay sonra yürUrüge girer. 
3-Daha sonra bu sözleşme, onu onayan her üye için onama belgesi 

kaydedildigi tarihten oniki ay sonra yürürluge girer. 

Madde 16 
ı -Bu sözleşmeyi onayan her üye, ilk yUrürluge girdigi tarihten itibaren on 

yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderecegi 
ve bu MüdürUn kaydedecegi bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak 
bir yıl sonra geçerli olur. 

2-Bu sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on 
yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde geregince feshetmek 
seçenegini kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir süre için baglanmış olur ve 
bundan sonra bu sözleşmeyi her on yıllık süre bitiminde, bu maddenin içerdigi 
koşullar içinde feshedebilir. 

Madde 17 
ı -Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama ve fesibieri kaydedildigini Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün bütün üyelerine duyurur. 

2---Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 
kaydedildigini örgüt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih 
hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker. 

Madde 18 
Uluslararası ÇalışQta Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler geregince 

kaydetmiş oldugu bütün onama ve fesibiere ilişkin tam bilgileri, B. Milletler 
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Antlaşmasının ı 02 nci maddesi uyannca kaydedilmek Qzere B. Milleder Genel 
Sekreterine ulaştınr. 

~ddel9 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördOlU zaman bu 

sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raponı Genel Konferansa sunar ve onun 
tamamen veya kısmen deAiştirilmesi koRusunun konferans gDndemine alınması 
gereli hakkında karar verir. 

Madde20 
ı -Konferansm bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedili takdirde; 
a-DeAiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanınası durumu yukandaki 

16 ncı madde dikkate alınmaksızın ve deliştirici yeni Sözleşme yUrQrlüAe girmiş 
olmak kayıt ve şartı ile, bu sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini gerektirir. 

b-DeAiştirici yeni Sözleşmenin yUrllriOie girmesi tarihinden itibaren bu 
sözleşme üyelerin onamasma artık açık bulundunılamaz. 

2-Bu sözlqme, onu onayıp da DeAiştirici Sözletmeyi onamamış bulunan 
üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve içeriiJyle geçerli olmakta devam eder. 

Madde21 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

---------o------
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KAMU HİZMETINDE ÖRG"OTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE 

İSTIHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERINE İLİŞKİN 151 
SA YILI SÖZLEŞMENİN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDU(;UNA DAİR 

KANUN 

Kanun No : 3848 
Kabul Ta. : 15/1111991 
R.G : 11/ll/1991 S.ll43UM 

Madde 1 
Uluslaransı Çalışma Orgotnnon l-978 yılanda Cenevre'de toplanan 64 OncO Konferasında 

kabul edilen " Kamu Hizmetind~ Orgotlenme Hakkının Konanmasına ve İstihdam 
koşullannın Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin ısı sayılı Sözleşme" nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

Madde ı -Bu Kanun yayımı taribinde yOrOrlOie girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

ILOIULUSLARARASl ÇALIŞMA TEŞKİLA Tl' NIN ÇEŞİTLİ 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDİLEN 135, 87, 151, 59, 141 

VE 144 SA YILI s0~EŞMELERİN ONA YLANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta. : 08101/1993 No: 93/3967 
R.G : 15/0l/1993 s.ıtso7 

Uluslararası Çalışma Teşkilltı (ILO)' nın çeşitli Konferanslannda kabul edilen ve 
2S/1111992, 26/11/1992 tarihli ve 3845, 3847, 3848, 3849, 38SO, 3851 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konulan yazılı ekli sözleşmelerin onaylanması; ....... . 
244 sayılı Kanunun 3 UncU madd~sine göre, Bakanlar Kurulu'nca 08/111993 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

----------o---------
8/111 993 tarih U l'e 9313967 Sayıla Kararname Eki 

Liste 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Saglanacak Kolaylıklar 

Hakkında 135 Sayılı Sözleşme 
_ Sendika ÖzgürlOgüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 

Sözleşme 

_ Kamu Hizmetinde örgtıtlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme 

_ Sanayi Işyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınınnı Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_Insan Kaynaklarının Degerlendirilmesinde Mesleki Egitim ve Yönlendirmenin 
Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında ı 44 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
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KAMU HİZMETINDE ÖRGCTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE 
İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERINE İLİŞKİN 

151 SA YILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma örgUtU Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya 
çaArtlan ve 7 Haziran ı 978 tarihinde toplanan Uluslararası Çalışma örgUtU Genel 
Konferansı 64 UncU oturumunda, 

ı 948 tarihli Sendika ÖzgUriUgü ve Sendika Hakkının Korunması Hakkında 
Sözleşmenin, ı 949 tarihli örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin 
Sözleşmenin ve ı 97 ı tarihli İşçi Temsilcileri Hakkında Tavsiyenin hükümlerini not 
ederek, 

ı 949 tarihli örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Szleşmenin bazı 
kamu görevlisi kategorilerini kapsamadıAını ve ı 97 ı tarihli İşçi Temsilcileri 
Hakkında Sözleşmenin ve Tavsiye kararının İşletmedeki işçi temsilcilerine 
uygulandıArnı gözönüne alarak, 

Bir çok ülkede kamu hizmeti faaliyetlerinin kapsamının önemli ölçüde 
genişledilini ve kamu merciieriyle kamu görevlilerinin örgütleri- arasında saglam 
çalışma ilişkilerinin gerekliligini not ederek, 

Üye devletlerin siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerinin bUyük ölçüde 
çeşitliiiiini ve uygulamadaki farklılıkları (ömeAin, merkezi ve yerel makamlarından 
herbirinin karşılıklı görevleri, federal, eyalet ve taşra makamlarının görevleri, Devlet 
işletmelerinin ve Ozerk veya yarı özerk çeşitli tipte kamu kuruluşlarının görevleri ve 
çalışma ilişkilerinin mahiyeti ile ilgili olarak) gözönünde tutarak, 

Uluslararası bir belgenin uygulama alanının belirlenmesinde ve bu belgeyle ilgili 
tanımlarm kabulUnde, birçok ülkede kamu sektörUndeki çalışmayla özel sektördeki 
çalışma arasmda mevcut farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan özel sorunları, 1949 
tarihli örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin Sözleşmenin ilgili 
hükümlerinin kamu görevlilerine uygulanması konusunda ortaya çıkan yorum 
güçlUklerini ve Uluslararası Çalışma örgütUnUn kontrol organlarının bazı 
hükümetlerin bu 1\UkUmleri kamu görevlerinin bUyük bir kısmını bu sözleşmenin 
uygulama alanını dışmda bırakacak biçimde uyguladıklarını birçok defa mUşalıade 
etmiş olduklarını gözönüne alarak, 

Oturum gündeminin 5 inci maddesini oluşturan "Kamu Hizmetinde örgütlenme 
ÖzgüriUAUne ve Kamu Kesiminde İstihdam Koşullarını Belirleme Usulüne Ilişkin" 
çeşitli bazı öneriterin kabulUne karar verdikten sonra, 

Bu öneriterin uluslararası bir sözleşme biçimini almasuıa karar vererek, 
ı 978 tarihli "Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Sözleşmesi" adını alan 

aşagıdaki sözleşmeyi bugün, 27 Haziran ı 978 tarihinde kabul etmiştir. 

BÖLÜM I. UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR 
Madde 1 

I -Bu Sözleşme, diger uluslararası çalışma sözleşmelerinde bu kesime 
uygulanabilecek daha elverişli hükümler bulunmadıgı durumlarda kamu 
makamlarınca çalıştınlan herkese uygulanır. 
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2-Bu Sözleşmede öng&Uien gQvencelerin, görevleri izlenecek politikalan 
belirleme ve yönetim işlevleri kabul edilen Ost dtızey görevliieler veya çok gizli 
nitelikte görevler ifa edenlere hangi ölçüde uygulanacagı ulusal yasalarla 
belirlenecektir. 

3-Bu S6zleşmede öngörtllen gov~lerin silahlı kuvvetiere ve polise ne 
ölçüde uygulanacqı ulusal yasalarla bellirlen~ektir. 

Maddel 
Bu Sözleşmenin uygulanması bakunmdan "Kamu Görevlisi" deyimi iş bu 

Sözleşmenin 1 inci maddesi uyarınca Sözleşmenin kapsamına giren herhangi bir 
kimse anlarnma gelir. 

Madde3 
Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından ''Kamu Görevlileri örgütü" deyimi 

oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerinin çıkarlarını savunmak ve 
geliştinnek olan herhangi bir örgüt aniamma gelir. 

BOLCM .II ÖRG'OTLENME HAKKININ KORUNMASI 
Madde4 

I-Kamu görevlileri, çalıştınlmaları konusunda sendikalaşma özgOrlOAOne 
halel getirecek hertUrlU ayınmcılıaa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. 

2-Böyle bir koruma, özellikle aşaAıdalci amaçlara yönelik tasarruflara karşı 
uygulanacaktır. 

a·Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarmı ve kamu görevlileri örgOtune katılmama 
veya üyelikten ayrılma koşuluna ballamak, 

b·Bir kamu görevlisini bir kamu görevlileri örgütüne üyeiili veya böyle bir 
örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkannak veya ona zarar 
vennek. 

Madde5 
I-Kamu görevlileri ör&ütleri, kamu makamlarmdan tamamen balımsız 

olacaklardır. 

2-Kamu görevlileri örgütleri, kunıluş işleyiş veya yönetimlerinde kamu 
makamlarının hertürlü mOdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. 

3-Bir kamu makamının tahakkomo- altında kamu görevlileri örgütlerinin 
kuruluşunu geliştinneye veya kamu görevlileri örgülerini bir kamu makamının 
kontrolu altmda tutmak amacıyla mali veya diler biçimlerde desteklemeye yönelik 
önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir. 



BÖLCM llL KAMU GORıVLİLERİ OllGCTLERİNE SA~LANACAK 
KOLAYLIKLAR 

Madde6 
I -Kamu görevlilerinin uanman örgütlerinin temsilcilerine, çalışma saatleri 

içinde veya dışmda görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmelerine 
olanak verecek şekilde kolaylıklar saAianacaktır. 

2-Bu tür kolaylıkların ~glanması idarenin veya himıetin etkin işleyişini 
engellemeyecektir. 

3-Bu kolaylıkların niteli~i ve kapsamı, bu Sözleşmenin 7 nci maddesinde 
belirtilen yöntemlere göre veya diger uygun yöntemlerle belirlenecektir. 

BÖLÜM IV. ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ 
Madde7 
Kamu görevlileri örgütleri ve kamu makamları arasmda çalışma koşullannın 

görüştUmesine olanak veren yöntemlerin ve kamu görevlileri temsilcilerinin anılan 
koşullarm belinlenmesine katıtınalarmı sallayan başka hertDrlü yöntemin en geniş 
biçimde geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik için gerektilinde ulusal koşullara 
uygun önlemler alınacaktır. 

BÖLÜM V. UYUŞMAZLIKLARlN ÇÖzOMÜ 
Madde S 
Çalışma koşullarının belirleıunesiyle ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

çözümü ulusal koşullara uygun olarak taraflar arasmda görüşme yoluyla veya ilgili 
tarafların güvenini saglayacak şekilde kurulan arabuluculuk, uzlaştmna veya tahkim 
gibi ba~sız ve tarafsız mekaniZmalardan yararlanılarak arqtınlacaktır. 

BÖLCM VI. KİŞİSEL VE SİYASİ HAKLAR 
Madde9 
Kamu görevlileri, diger çşlışanlar gibi yalnızca görevlerinin niteliginden ve 

statülerinden kaynaklanan ytıkUmlülUklerine baAlı olarak örgütlenme özgürlüiODUn 
normal olarak uygulanması için gerekli kişisel ve siyasi haklardan yararlanacaklardır. 

BÖLOM VII. SON DÖKÜMLERİ 
Madde 10 
Bu Sözleşmenin kesin onıuna belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde ll 
I -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş 

~\-m U\\\~\Uat'M,\ Ç:M\~ma Öt?,\\~ ~~~l&ri\\\ bl4\v. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür_tarafından kaydedildigi 

tarihten 12 ay sonra yürürüge girer. 
3-Daha sonra bu Sözleşme, onayan her üye için onama belgesinin kaydedildigi 

tarihten 12 ay sonra yürürlüle girer. 
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Madde 12 
1 -Bu SOzleşmeyi onayan her üye, ilk ytlrürlüge girdili tarihten itibaren on 

yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdtlr11ne gendereceli 
ve Genel MüdUrDn kaydedecegi bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden bir 
yıl sonra geçerli olur. 

2-Bu SOzleşmeyi onamış olup da bundan Onceki fıkrada sözü edilen on yıllık 
sürenin bitiminden itibaren bir yıl sOresince bu madde gerelince feshetmek 
seçenelini kullanmayan her üye yeniden 1 O yıllık bir süre için baAlanmış olur ve 
bundan sonra bu SOzleşmeyi her 1 O yıllık süre bitiminde bu maddenin içerdigi 
koşullarla feshedebilir. 

Madde 13 
ı -Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MüdürO örgüt Oyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama ve fesibierin kaydedilmesinden Uluslararası 

Çalışma örgntünnn bütün üyelerini haberdar eder. 
2-Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 

kaydedildigini Orgtıt üyelerine duyururken bu sözleşmenin yOrürlüAe girecegi tarih 
hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çeker. 

Madde 14 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MüdürO yukarıdaki maddeler gerelince 

kaydetmiş oldulu bütün onama ve fesibiere ilişkin tam bilgileri, B. Milletler 
Antlaşmasının ı 02 nci maddesi uyarınca kaydeditın ek üzere B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştırır. 

Madde ıs 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördOp zaman bu 

Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun 
tamamen veya kısmen degiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması 
gereli hakkında karar verir. 

Madde 16 
I -Konferansın bu SOzleşmeyi tamamen veya kısmen degiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini OngOrmedigi takdirde; 
a-Degiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından ananması durumu yukarıdaki 

12 nci madde dikkate alınmaksızın ve degiştinci yeni Sözleşme yürOrlüAe ginniş 
olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiHAinden feshini gerektirir. 

b-Degiştirici yeni Sözleşmenin ytlrürlüge girdili tarihiten itibaren bu sözleşme 
artık üyelerin onamasına açık bulunmaz. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp da Degiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan 
üyeler için herhalde şimdiki şekil ve içerili ile geçerli olmakta devam eder. 

Madde 17 
Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

---------0---------
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SANA Yİ İŞYERLERİNE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARi YAŞ SINIRINI 
BELIRLEYEN 59 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUCUNA DAIR KANUN 

Kanun No : 3849 
Kabul Ta. : 26/11/1992 
R.G : 12/12/1992 S.21433/M 

Madde 1 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının 23 üncü Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1937 

yılında kabul edilen Sanayi İşyerierine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınınnı Belirleyen 59 
sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yürUrlOte girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yüiütor. 

ILOIULUSLARARAS{ ÇALIŞMA TEŞKILATI-NIN ÇEŞİTLİ 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDILEN 135, 87, 151, 59, 142 

VE 144 SAYILI SÖZLEŞMELERIN ONAYlANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta. : 88101/1993 No: 93/3967 
R.G : 25102/1993 8.21507 

Uluslararası Çalışma TeşkilAtı (ILO)' nın çeşitli Konfeııaııslannda kabul edilen ve 
25/11/1992, 26/ll/1992 tarihli ve 3845, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konuları yazıh--ekb sözleşmelerin onaylanması; ........ 
244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 08/1/1993 uaribinde 
kararlaştınlmıştır. 

----------o---------
811/1993 tarihli ve 93/396'7 Sayılı Kararname Eki 

Liste 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Satlanacak Kolaylıklar 

-Hakkında ı 35 Sayılı Sözleşme 
_ Sendika ÖzgtırlOlOne ve örgütlenme Hakkının Koıunmasına İlişkin 87 Sayılı 

Sözleşme 
_ Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 

koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin ı S 1 Sayılı Sözleşme 
_ Sanayi Işyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 

Saydı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
_ İnsan Kaynaklarının DeAerlendirilmesinde Mesleki Elitim ve YönlendinDenin 

Yeri Hakkında ı 42 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
_ Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasınıa Geliştirilmesinde Üçlü 

Danışma Hakkında ı 44 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
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SÖZLEŞME NO : 59 
SANA YI IŞYERLERİNE ALlNACAK ÇOCUKLARlN ASGARI YAŞ 

SINIRINI BELIRLEYEN SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Örgtlt(l Genel Konferansı, Uluşlararası Çalışma Bürosu 
Yönetim Kurulunun daveti üzerine 3 Haziran 1937 tarihinde Cenevre'de yaptı~ı 
Yirmiüçüncü Oturumunda, 

Oturum gündeminin altınca maddesini teşkil eden, Konferansm Birinci 
Oturumunda kabul edilmiş olan sanayi işyerlerine almacak çocuklar için asgari yaşı 
tesbit eden Sözleşmenin kısmen düzeltilmesi hakkında bazı teklifterin kabulünü 
kararlaştırarak, 

Bu önerllerin uluslararası bir sözleşme şeklini alması gerektilini düşünerek, 
Bindokuzytlzotuzyedi senesinin yinniiki Haziran günü 1937 tarihli Asgari Yaş 

(Sanayi) Sözleşmesi (düzeltilmiş) adı verilecek olan aşaAıdaki Sözleşmeyi kabul 
etmiştir. 

BÖLOM I. GENEL HOK()MLER 
Madde ı 
1-İşbu Sözleşmede "sanayi işletmeleri" terimi özellikle şunları içermektedir. 
a-Madenler, taş ocakları ve topraktan her türlü maden çıkarma faaliyetleri, 
b-Malların imal edildiAi, tadil edildigi, temizlendigi, onanldıAt, donatıldılı, 

tamamlanıp satışa hazır hale getirildili, parçalandılı veya imha edUdili sanayiler 
veya gemi inşaası ve elektrik ile diAer her türlü muharrik gücün üretimi, 
transformasyonu ve dagıtımı dahil olmak üzere maddelerin bir deAişime ugradıkları 
sanayil er, 

c-Tüm bina, demiryolu, tramvay, liman, depo, dalgakıran, kanal iş su yolu, 
karayolu, tünel, köprü, viadük, kanalizasyon, kuyu, telefon veya telgraf tesisatı, 
elektrik şebekesi, gaz şebekesi, su şebekesi veya diler inşaat yapımı, yenilenmesi, 
bakımı, onarımı, tadili veya yıkımı, yada bu inşaat faaliyetleri öncesinde yapılan 
hazırlık ve temel çalışmaları, 

d-Elle taşımacılık hariç olmak üzere, depo, iskele, rıhtım ve antrepolarda 
yükleme, boşaltma işlerini de içerecek şekilde karayolu, demiryolu ve iç su yoluyla 
yolcu ve mal taşımacılıgı 

2-Her ülkenin yetkili makamı, sanayi ile ticaret ve tarımı ayıran sının tesbit 
edecektir. 

Maddel 
I -Onbeş yaşın altındaki çocuklar kamu ve özel sektör sanayi işletmelerinde ya 

da bunların alt birimlerinde istihdam edilemez veya çalıştınlamazlar. 
2-Ancak, tabiatı icabı veya çalışma şartlarından dolayı orada istihdam edilen 

kişilerin hayatı, saliılı veya ahlakı bakımından tabiike arzeden işler hariç olmak 
üzere, milli mevzuat bu çocukların sadece işverenin aile üyelerinin çalıştıgı 

işletmelerde çalışmasına izin verebilir. 
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Madde3 
Işbu Sözleşmenin htıktlınleri, çalışmalan kamu makamlannca onaylanıp 

denedenmek şartıyla, teknik okullarda çocuklar tarafindan yapılan işlere 
uygulanmaz. 

Madde4 
lşbu Sözleşme btıktlmlerinin uygulanmasını kolaşlaştırmak amacıyla her sanayi 

işletmesi işvereni, istihdam ettigi onsekiz yaşın altındaki kişiler için dotum 
tarihlerini de gösterir bir kayıt tutar. 

Madde S 
ı-Tabiatı icabı veya çalışma şartlarmdan dolayı orada istihdam edilenlerin 

hayatı, saglıgı veya atılalcı bakımından tehlike arzeden işler için, milli mevzuat: 
a-Genç kişilerin veya yetişkinlerin bir işlere kabul edilebilmesi için onbeş yaşın 

üstünde bir yaş veya yaşlan tesbit eder veya, 
b-Genç kişilerin veya yetişkinlerin bu işlere kabul edilebilmesi için onbeş yaşın 

Ustnnde bir yaşı veya yaşlan tesbit etmek üzere uygun bir makamı görevlendirir. 
2-Uluslararası Çalışma örgQtU Anayasasının 2~ maddesi geregince sunulacak 

yıllık raporlar, duruma göre, önceki fıkranın (a) bendine uygun olarak milli 
mevzuatça belirlenen yaş veya yaşlar hakkındaki, yada Onceki fıkranın (b) bendine 
uygun olarak kendisine yetki verilen makam tarafından bu yetkiye istinaden alman 
tedbirler hakkındaki bUtUn bilgileri ihtiva etmelidir. 

BÖLCM D. BAZI ÖLKELER IÇIN ÖZEL IIOKCMLER 
Madde6 

1 -Japonya için, bu madde htlktlmleri işbu Sözleşmenin 2 nci ve S inci 
maddelerinin htıktımleri yerine geçer. 

2-0ndört yaşm altındaki çocukl31', herhangi bir kamu veya &zel sanayi 
işletmesinde veya bunlara ballı herhangibir işyerinde istihdam ~ilemez veya 
çalıştırılamazlar: Milli mevzuatm bu yaştakı çocukların sadece işverenin aile 
fertlerinin istihdam edildigi işletmelerde çalıştınlmasına izin verdili durumlar bu 
hUkmün kapsaını dışuıdadır. 

3-0naltı yaşın altındaki çocuklar, mac:ten ocakları veya fabrikalarda, milli 
mevzuatta tehlikeli veya saAlıAa zararlı olarak belirtilen işlerde istihdam edilemez 
veya çalıştırılamazlar. 

Madde7 
I -2 nci, 4 OncU ve S inci maddelerinin hUkUmleri Hindistan için g_eçerli 

degildir. Ancak, Hindistan Yasama Meclisi aşalıdaki maddelerin uygulanmasına da1r 
kanun çıkardıgı takdirde bu maddeler bUtUn bölgelerde uygulanır. 

2-0niki yqm altındaki çocuklar, elektrik enerjisiyle çalışan ve IO'dan fazla 
işçi çalıştıran fabrikalarda istihdam edilemez ve çalıştırılamazlar. 

3-0nUç yaşm altındaki çocuklar demiryoluyla yolcu veya mal, veya posta nakli 
işlerinde ya da, dok, iskele veya rıhtımlarda mal yükleme-boşaltma işlerinde (el ile 
taşıma hariç) istihdam edilemez veya çalıştırılamazlar. 
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4-0nbeş yaşın altındaki çocuklar, aşalıda belirtilen işlerde istihdam edilemez 

veya çalıştınlamazlar: 
a-Maden ocaklan, taş ocaklan ve topraktanmaden çıkarnıayla ilgili diger işler; 
b-Y etkili makam tarafından tehlikeli ve saglıga zararlı olarak nitelenen ve bu 

maddenin kapsamına giren meslekler. 
5-Tıbben çalışabiliriili belgelenmedikçe apiıda belirtilen kişilerin yine 

aşagıda belirtilen işlerde çalışmalanna izin verilemez. 
a-Oniki yaşına girmiş fakat onyedi yaşın altında olanların elektrik enerjisi ile 

çalışan ve IO'dan fazla işçi istihdam eden fabrikalarda çalıştınlmasına izin 
verilemez. 

b-Onbeş yaşına girmiş fakat onyedi yaşın altmda olaniann maden ocaklannda 
çalıştınlmaianna izin verilemez. 

Madde S 
I -Çin için, bu madde hükümleri işbu Sözleşmenin 2 nci ve 5 inci maddelerinın 

hükümleri yerine geçer. 
2--0niki yaşın altındaki çocuklar, motor gücüyle çalışan makinaların 

kullanıldı~ı ve düzenli olarak 30 veya daha fazla işçi çalıştıran fabrikallarda istihdam 
edilemez veya çalıştınlamazlar. 

3--0nbeş yaşın altındaki çocuklar aşalıda bel"'ilen işlerde istihdam edilemez 
veya çalıştınlamazlar. 

a-Düzenli olarak 50 veya daha fazla işçi istihdam eden maden ocaklannda; veya 
b-Motor gücüyle çalışan makinaların kullanıldıgı ve düzenli olarak 30 veya daha 

fazla işçi istihdam eden fabrikalarda milli mevzuat tarafından tehlikeli veya saliıla 
zararlı olarak belirlenen işlerde. 

4-Bu madde kapsamına giren işletmelerdeki işverenler istihdam ettikleri onaltı 
yaşın altındaki tüm kişilerin kayıtlarını tutacaklardır. Bu kayıtların yanında, yetkili 
makam tarafından talep edilen ve kişilerin yaşlarını gösteren birer belge 
bulundurulur 

Madde9 
I -Uluslararası Çalışma Konferansı, bu konunun gündeme alındılı herhangibir 

oturumda, işbu Sözleşmenin yukarıda yer alan II Bölümünün maddelerinden 
herhangi biri veya birden ·fazlasıyla ilgili olarak üçte iki çogunlukla degişiklik 
tasarıları kabul edilir. 

2-Bu tür bir degişiklik tasarısında, deAişiklik kapsamına giren üye ülke veya 
ülkeler belirtilir ve Konferans oturumunun kapanışını takip eden bir yıl içinde veya 
istisnai hallerde onsekiz ay içinde bu degişiklik tasarılan degişiklik kapsamına giren 
üye ülke veya ülkeler tarafından, bu konuda kanun çıkarılması veya diger ilgili 
işlemlerin yapılması için kendi yetkili makam veya makamiarına iletilir. 

3-Bu kapsama giren her üye ülke, bu konuda yetkili makam veya 
makamlarının muvafatatını alması halinde, degişiklik ile ilgili resmi onay belgesini 
tescil edilmek üzere Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderir. 

4-Bu tür bir degişiklik tasarısı, degişiklik tasarısı kapsamına giren üye ülke 
veya ülkeler tarafından işbu Sözleşmenin onaylanmasında "kabul edilmiş bir 
deAişiklik" olarak yürürlüAe girer. 
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Madde 10 
Bu Sözleşmeye ait resmi onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 

Direktörüne iletilecek ve onun tarafından tescil edilecetir. 

Madde ll 
1 -Işbu Sözleşme, sadece onay belgeleri Genel Direktör tarafından tescil 

edilmiş olan Uluslararası Çalışma örgütü üyelerini baAiayacaktır. 
2-İşbu Sözleşme, iki üyenin onay belgeleri Genel Direktör tarafından tescil 

edildi~i tarihten oniki ay sonra yürürlü~e girerecektir. 
3-Daha sonra işbu Sözleşme, onayiayan her ülke için, onay belgesinin Genel 

Direktör tarafından tescil tarihinden oniki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde 12 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı üyesi iki ülkenin onay belgeleri tescil edilir 

edilmez, Ulaslararası Çalışma Bürosu Genel Direktörü bu durumu bütün üye ülkelere 
bildirecektir. Genel Direktör, aynı şekilde, Teşkilatm diger üyeleri tarafından 

kendisine daha sonra ulaştırılacak onay belgelerinin tescil işlemini de bütün üye 
ülkelere bildirecektir. 

Madde 13 
1-İşbu Sözleşmeyi onayiayan her üye ülke, Sözleşmenin ilk yüı11rlüge girdigi 

tarihten itibaren on yıllık bir devre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 
Direktörüne gönderecegi ve onun tarafından tescil edilecek bir bildirim ile 
Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra yürürlüge girer. 

2-İşbu Sözleşmeyi onaylamış olup da, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on 
yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde gere~ince fesih hakkını 
kullanmayan her üye ülke yeniden on yıllık bir müddet için ba~lanmış olur ve 
bundan sonra işbu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitiminde bu maddede belirtilen 
şartlar içerisinde feshedebilir. 

Madde 14 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördügü her sefer, işbu 

Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve 
Sözleşmenin tamamen veya kısmen düzeltilmesi konusunun Konferans gündemine 
alınmasına gerek bulunup bulunmada~ını inceleyecektir. 

Madde 15 
ı -Genel Konferans ın, bu Sözleşmenin tamamını veya kısmını de~iştiren yeni 

bir Sözleşme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşmede aksine bir hüküm 
bulunmadı~ı takdirde; 

a-Degişiklik getiren yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması, bu yeni 
Sözleşmenin yürürlü~e girmesi kaydıyla, yukandaki ı 3 üncü madde hükümleri 
gözönünde tutulmaksızın, işbu Sözleşmenin derhal feshi neticesini doguracaktır. 
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b--Delişiklik getiren yeni SOzleşmenin ytlı1lrltlle giriş tarihinden itibaren işbu 
Sözleşme tlye Ullcelerin onayuıa açık tutuimayacaktır. 

2-İşbu SOzleşmeyi, onaylamış bulunan ve delişiklik getiren SOzleşmeyi 
onaylamayacak olan Oye ülkeler açısından işbu Sözleşme aynı muhteva ve biçimde 
ytlrOrlUkte kalacaktır. 

Madde 16 
Bu Sözleşmenin Fransızea ve İngilizce metinlerinden biri veya-dileri eşdqerde 

geçerlidir. 

--------~--------
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İNSANKAYNAKLARININ DEGERLENDIRİLMESİNDE MESLEKI EGITIM VE 
YÖNLENDIRMENİN YERİ HAKKINDA 141 SAYILI ULUSLAARASI ÇALIŞMA 
SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUGUNA DAIR KANUN 

Kanun No : 3850 
Kabul Ta. : 26/11/1992 
R.G : 12/12/1992 8.21433 

Madde ı 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının 60 ıncı Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1975 

tarihinde kabul edilen İnsan Kaynaklannın J)egerlen4iri'ımesinde Mesleki Ejitim ve 
Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslaraarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yQrOrloge girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

ILO/ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLA Tl' NIN ÇEŞlTLİ 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDİLEN 135, 87, 151, 59, 142 

VE 144 SA YILI SÖZLEŞMELERIN ONAYLANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta. : 08/01/1993 No: 93/3967 
R.G : 25102/1993 8.21507 

Uluslararası Çalışma Teşkilltı (ILO)' nın çeşitli Konferanslannda kabul edilen ve 
25/1111992, 26/11/1992 tarihli ve 3845, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konulan yazılı ekli sözleşmelerin onaylanması; ....... . 
244 sayılı Kanunun 3 Oncn maddesine göre, Bakanlar Kurulutnca 08/1/1993 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

----------o--------
8/1/1993 tarihli ve 93/3967 Sayıla Kararname Eki 

Liste . 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sıtglanacak Kolaylıklar 

Hakkında I 35 Sayılı Sözleşme 
_ Sendika ÖzgürlüAUne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı 

Sözleşme 
_ Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 

koşul~ının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 15 I Sayılı Sözleşme 
_ Sanayi İşyerierine Almacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 

Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ İnsan Kaynaklarının De~erlendirilmesinde Mesleki E~itim ve Yönlendirmenin 
Yeri Hakkında ı 42 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
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SÖZLEŞME NO : 141 
İNSAN KAYNAKLARININ DE~ERLENDİRİLMESİNDE MESLEKi 

E~İTİM VE YÖNLENDiRMENİN YERİ 

Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından Cenevre' de düzenlenen ve 4 Haziran 
ı 975 tarihinde Altınışıncı Toplantısını yapan. 

Toplantı gündeminin 6 mcı maddesini teşkil eden, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi; mesleki rehberlik ve mesleki egitime ilişkin bazı önerllerin kabulUne 
karar veren. 

Bu önerllerin Uluslararası bir Sözleşme şeklini alacagının kararlaştıran 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı 
BindokuzyUzyetmişbeş senesinin yirmiüçüncü gtıriU, İnsan Kaynaklannın 

Geliştirilmesi Sözleşmesi, ı 975 adıyla andabilecek olan aşalıdaki Sözleşmeyi kabul 
etmiştir. 

Madde 1 
1 -Her Uye, özellikle kamu istihdam hizmetleri aracılıgı ile, istihdam ile 

yakından ilişkili olarak kapsamlı ve koordineli mesleki rehberlik ve mesleki elitim 
politika ve programları kabul edip, geliştirecektir. 

2-Bu politika ve programlar aşaAadaki hususları dikkate alacaktır; 
a-Bölgesel ve ulusal düzeyde istihdam ihtiyacı, fırsatlan ve sorunları, 
b-Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin saflıa ve dtızeyi ve 
c-İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ile, diger ekonomik, sosyal ve kültürel 

hedefler arasındaki karşılıklı ilişkiler. 
3-Politika ve programlar ulusal şartlara uygun metodlarla takip edilecektir. 
4-Politika ve programlar, kişinin çalışma ortamını ve sosyal çevreyi anlama ve 

bunları bireysel veya toplu olarak etkileme kabiliyetini geliştirecek şekilde 
hazırlanacaktır. 

S-Politika ve programlar, toplumun ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle, 
kişilerin kendi çıkarlarına ve beklentilerine uygun olarak çalışma kabiliyetlerini 
geliştirip kullanmalarını, eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin 
teşvik edecek ve mUrnktbı kılacaktır. 

Maddel 
Her üye, yukarıda belirtilen hedefleri dakkate alarak, resmi elitim sistemi içinde 

veya bunun dışmda yeralacak şekilde, genel, teknik ve mesleki elitime, egitim ve 
mesleki rehberiile ve mesleki egitime ilişkin açık, esnek ve tamamlayıcı sistemleri 
oluşturup geliştirecektir. 

Madde3 
1 -Her üye, tüm sakat ve özürlüler için hazırlanacak özel programlar da dahil 

olmak Uzere, tüm çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kapsamlı enformasyon 
saglamak ve mümkün olan en geniş rehberlik amacıyla, istihdama ilişkin sürekli bilgi 
temini dahil mesleki rehberlik sistemlerini tedricen yaygınlaştıracaktır. 



2-Bu bilgi ve rehberlik; meslek seçimi, mesleki egitim ve buna ilişkin ögrenitn 
fırsatlan istihdam durumu ve istihdam beklentileri, meslekte yükselme imkanlan, 
çalışma :j8rtlan, işte güvenlik ve hijyen ve ekonomik, sosyal·ve ktlltürel faaliyetlerin 
çeşitli sektörlerin çalışma hayatının diger yönlerini ve ttım sorumluluk dOzeylerini 
kapsayacaktır. 

3-Bu bilgi ve rehberlik, toplu sözleşmelerin genel hususlanna ve İş Kanunu 
kapsamındaki herkesin hak ve sorumlulukianna ilişkin bilgilarle tamamlanacaktır; bu 
bilgiler, ilgili işçi ve işveren kuruluŞlannın fonksiyon ve görevleri dikkate alınarak, 
ulusal mevzuat ve uygulama uyannca saAlanacaktır. 

Madde4 
Her üye, mesleki egitim sistemlerini, ekonominin tUm sektörlerinde ve tOm 

ekonomik faaliyet kollanndaki genç ve yetişkinlerin örntir boyu mesleki etitim 
ihtiyaçlarmı, tUm beceri ve sorumluluk dtızeyleriRde karşılayacak şekilde tedricen 
genişletecek ve gerekli uyumu ve ahengi sqlayacaktır. 

Madde5 
Mesleki rehberlik ve mesleki egitim politika ve progıamları, işveren ve işçi 

kuruluşlan ve ulusal mevzuat ve uygulama ile uyunılu oldap takdirde ilgili_Aiger 
kuruluşlarla işbirlili içinde formüle edilip, uygulanacaktır. 

Madde6 
Bu sözleşmenin onay belgeleri tescil için Millederarası Çalışma Bürosu Genel 

MüdtırOne gönderilecektir. 

Madde7 
ı -Bu Sözleşme, sadece onay belgeleri Genel Müdtır tarafından tescil edilmiş 

olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatl üyelerini baglayacaktır. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 

edildigi tarihten oniki ay sonra yürüriUAe girecektir. 
3-Bundan sonra işbu Sözleşme, onayiayan her üye içia, onay belgesinin tescil 

edildigi tarihten oniki ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde8 
ı -Bu Sözleşmeyi onaylamış her tlye , Sözleşmenin ilk ytlrürlUge girdili 

tarihinden itibaren on yıl geçtiten sonra, Milletlearası Çalışma Bürosu Genel 
MUdUrüne gönderoceli ve onun tarafından tescil edilecek bir bildirim lle 
Sözl~şmeyi feshedebilir. Fesih, tescil tarihininn ~rinden bir yıl geçmeden muteber 
olamaz. 

2-İşbu Sözleşmeyi onaylamış bulunan ve önceki fıkrada belirtilen on yıllık 
devrenin soiiUndan itibaren bir yıl içinde bu madde gere§ince feshetmek hakkını 
kullanmayan her tlye, yeniden on yıllık bir müddet için baglanmış olacak ve bundan 
sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devrenin sona ermesinden sonra bu maddede 
derpiş edilen hükümlere göre feshedebilecektir. 
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Madde9 

1 -Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel MüdOrO, Teşkilat üyeleri tarafından 
kendisine bildirilen bütün onay ve fesibierin tescili işlemini Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatının bütün üyelerine bildirecektir. 

2--Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin tescil 
edildilini Teşkilat üyelerine bUdirirken, bu Sözleşmenin yOrOrlüle gireceAi tarihe 
Teşkilat üyelerinin dikkatini çeıcecektir. 

Madde 10 
Milletlerarası Çalışma Barosu Genel Müdürü, önceki maddeler gerelince tescil 

etmiş oldup bütün onay ve fesih işlemlerine dair bilgilerin tamamını B. Milletler 
Antlaşmasının I 02 nci madde6i uyarınca tescil edilmek üzere B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde ll 
Milletlerarası Çalışma BQı'Osu Yönetim Kurulu gerekli gördOlU hallerde bu 

Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve 
Sözleşmenin tamamen veya kı~en deliştirilmesi konusunun konferans gündemine 
alınıp alınmaması hususunu inceleyecektir. 

Madde ll 
I-Genel Konferansın, bu Sözleşmenin tamamını veya kısmını deliştİren yeni 

bir Sözleşme kabul etmesi h~inde ve bu yeni Sözleşmede aksine bir hüküm 
bulunmadılı takdirde; 

a-Delişiklik getiren yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması, bu yeni 
Sözleşmenin yürOrlüle girmiş olması kaydıyla, yukarıdaki 8 inci madde hükümleri 
gözönünde tutulmaksızm, işbu Sözleşmenin derhal feshi neticesini doAuracaktır. 

b-Delişiklik getiren yeni Sözleşmenin yürürlüle giriş tarihinden itibaren işbu 
Sözleşme üye ülkelerin onayına açık tutulmayaeaktır. 

2-lşbu Sözleşmeyi, onaylamış bulunan ve deAişiklik getiren Sözleşmeyi 
onaylamayacak olan üye ülkeler açısından bu Sözleşme aynı muhteva ve biçimde 
yürürlükte kalacaktır. 

Madde 13 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

---------o---------
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ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ 

GELİŞTİRİLMESİNDE (JÇ DANIŞMA HAKKINDA 144 SA YILI ULUSLAARASI 
ÇALIŞMA SÖZLEŞMESININ ONA YLANMASININ UYGUN BtJıUNDU~UNA 

DAiRKANUN 

Kanun No : 3851 
Kabul Tf. : 26/11/1992 
R.G : 12/12/1992 S.21433 

Madde 1 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının 61 inci Genel Konferansı tarafından 21 Hazinn 1976 

tarihinde kabul edilen Uluslararası Çalışma Nonnlan Uygulamasının Geliştirilmesinde Oçlo 
Danışma HakkındaJ 144 Sayılı Uluslaraarası Çalışma Sözleşmesi 'nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hOkümlerini Bakanlar Kurulu yürOUlr. 

ILO/ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞJdLA TI'NIN ÇEŞITLI 
KONFERANSLARlNDA KABUL EDILEN 135,87, 151,-59, 142 

VE 144 SAYILISÖZLEŞMELERIN ONA YLANMASINA 
İLİŞKİN KARARNAME 

Karar Ta. : 08101/1993 No: 9313967 
R.G : 25102/1993 8.21507 

Uluslararası Çalışma Teşkilltı (ILO)' nın çeşidi Konferanslannda kabul edilen ve 
2Sil 111992, 26/1111992 tarihli ve 384S, 3847, 3848, 3849, :JSSO, l8S1 sayılı kanunlarla 
onaylanması uygun bulunan ilişik listede konulan yazılı ekli sözleşmelerin onaylanması; ........ 
244 sayılı Kanunun 3 UncU maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 0811/1993 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

---------o----
8/1/1993 tarihli ve 93/3967 Sayıla Kararaame Eki 

Liste 
_ İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sqlanacak Kolaylıklar 

Hakkında ı35 Saydı Sözleşme 

_ Sendika ÖzgUrlülUne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına tlişkin 87 Sayılı 
Sözleşme 

_ Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam 
koşullarının Belirlenınesi Y Ontemlerine İlişkin ı S ı Sayılı Sözleşme 

_ Sanayi işyerlerine- Almacak Çocukların Asgari Y-aş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_İnsan Kaynaklarının Deterlendirilmesinde Mesleki Elitim ve Yönlendirmenin 
Yeri Hakkında ı 42 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 

_ Uluslararası Çalışma Nonnları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi 
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SÖZLEŞME NO : 144 

ULUSLARARASI ÇALIŞMA NORMLARI UYGULAMASININ 
GELİŞTİRİLMESİNDE CçLC DANIŞMA HAKKINDA SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca Cenevre'de toplanan ve 2 
Haziran 1976 tarihinde altmışbirinci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatı Genel Konferansı, işveren ve işçilerin serbest ve bagımsız teşkilatlar kurma 
haklarını teyid eden ve ulusal düzeyde resmi makamlan ile işveren ve işçi kuruluşları 
arasmda etkili danışmaların teşviki için önlemler alınmasını öngören, özellikle 
Demek Kunna Hürriyeti ve Teşkilatianma Hakkının Korunması hakkındaki 1948 
tarihli Sözleşme, Teşkilatianma ve Toplu Pazarlık Hakkın da dair 1949 tarihli 
Sözleşme, 1960 tarihli (Sınai ve Ulusal Düzeyde) istişare Tavsiye Kararı olmak 
üzere, mevcut Uluslararası Çalışına Sözleşmeleri ve Tavsiyeterin hükümleri yanında, 
bunlara etkinlik kazandınnak üzere işveren ve işçi teşkilatlarının danışmalarda 
bulunmalarını {öngören) çok sayıda Uluslararası Çalışma Sözleşmesi ve 
Tavsiyelerinin htıktlınlerini hatırda tutarak, ve 

Toplantı Gündeminin, "Uluslararası Çalışma Standartlarının uygulanmasını 
geliştirmek üzere üçlü mekanizma oluşturulması" başlıgmı taşıyan dördüncü 
maddesini gözönüne alarak ve Milletlerarası Çalışma Standartlarının uygulanmasını 
geliştirmek üzere üçlü danışmalar hakkında bazı önerllerin kabulüne karar vererek, 

Bu önerllerin Milletlerarası bir Sözleşme oluşturacaAını kararlaştırarak, 
Bindokuzytızyetmişaltı yılının Haziran ayının yirmibirinci günü Üçlü Danışma 

(Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 1976 olarak adlandırılabilecek 
aş&~ıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

Madde 1 
Bu Sözleşme' de ''temsilci kuruluşlar" tabiri, teşkilatianma özgürlügü 

haklarmdan yararlanan en fazla temsil niteligine haiz işçi ve işveren kuruluşlarını 
ifade eder. 

Madde2 
1 -İşbu Sözleşmeyi onayiayan Uluslararası Çalışma Teşkilatının her üyesi 5 inci 

Madde 1 inci fıkrada belirtilen Uluslararası Çalışma Teşkilatının faaliyetlerine ilişkin 
hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasmda etkin danışmayı gerçekleştirmeyi 

s&glayacak usUlleri işletmeyi taahhüt eder. 
2-Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen usUllerin şekli ve muhtevası, 

temasile yetkili kuruluşların mevcut olması ve bu usUllerin oluşturolmamış 

bulunması halinde, her ülkede bu kuruluşlara danışılarak, ulusal uygulamaya uygun 
şekilde tesbit edilir. 

Madde3 
1 -Bu Sözleşmede getirilen usUllerin amaçları açısından işçi ve işveren 

temsilcileri, temsile yetkili kuruluşların mevcut olmaları halinde, bunlar tarafından 
serbestçe seçileceklerdir. 
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2-lşçi ve işverenler, danışmaların yapılacagı herhangi bir organda eşit sayıda 
temsil edilecektir. 

Madde4 
ı-Yetkili makam bu Sözleşmede getirilen usUllerin idari yönden 

desteklenmesi sonımlulugunu üstlenir. 
2-Yetkili makam ile, şayet mevcut ise, temsile yetkili kuruluşlar arasında, bu 

usUller konusunda gerekebilecek egitim fınansmanı için dözenlemeler yapılacaktır. 

Madde S 
ı -Bu Sözleşmenin amacına göre üzerinde danışma yapılacak hususlar 

şunlardır: 
a-Uluslararası Çalışma Konferansı gündeminde yer alan konulara ilişkin 

sualnamelere verilen hükümet cevaplan ile Konferansta tartışılacak öneri metinleri 
üzerindeki hükümet görüşleri, 

b-Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının ı 9 uncu maddesine göre 
Sözleşme ve Tavsiyeler sunulmasına ilişkin olarak yetkili makam veya makamlara 
yapılacak teklifler, 

c-Onaylanınamış Sözleşmelerle uygulanmaya geçirilmemiş tavsiyelerin,_ yerine 
göre uygulanmalarmı, onaylanmalarmı hızlandınlabilecek tedbirleri degerlendirmek 
üzere, uygun aralıklarla gözden geçirmeleri, 

d-Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasının 22 nci maddesine göre 
Uluslararası Çalışma Bürosuna verilen raporlardan çıkan sorunlar, 

e-Onaylanmış Sözleşmelerin feshine ilişkin öneriler. 
2-Bu maddenin ı inci fıkrasında atıf yapılan konularm yeterli ölçüde 

degerlendirilebilmelerini saglamak açısından, danışmalar, anlaşma ile tespit edilmiş 
uygun aralıklarla, ancak yılda bir kereden az olmamak üzere yapılacaktır. 

Madde6 
Mevcut olmalan halinde, temsile yetkili kuruluşlarla İstişare sonucunda uygun 

görüldügü takdirde, yetkili makam, bu Sözleşme ile getirilen hususların işleyişi 
konusunda yıllık bir rapor hazırlayacaktır. 

Madde7 
Bu Sözleşmenin kesin onay belgeleri tescil edilmek üzere Uluslararası Çalışma 

Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 

Madde S 
ı -Bu Sözleşme, Uluslararası Çalışma Teşkilatı üyelerinden sadece onay 

belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olanları baglayacaktır. 
2-Bu sözleşme, iki üyenin onay belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil 

tarihinden oniki ay sonra yürürüge girerecektir. 
3-Daha sonra işbu Sözleşme, onayiayan her üye için, onay belgesinin tescil 

tarihinden oniki ay sonra yürürlüge girerecektir. 
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Madde9 
1-Bu Sözleşmeyi onaylamış olan her Oye, Sözleşme'nin ilk yOrOrlOie girdili 

tarihinden itibaren on yıl geçtiten sonra, Uluslararası Çalışma B1lrosu Genel 
MOdtlrOne gGnclereceli ve onım tarafindan tescil edilecek bir bildirim ile 
feshedebilecelc:tir. Fesih, tescil ı.ihinin Ozerinden bir yıl geçmeden muteber olamaz. 

2-İşbu SOzleşmeyi onaylamış bulunan ve onceki fıkrada belirtilen on yıllık 
devrenin . sonudan itibaren bir yıl içinde bu madde geretince feshetmek hakkını 
kullanmayan ber Uye, yeniden on yıllık bir mOddet için balianmış olacak ve bundan 
sonra bu S4zleşme'yi her•on ~ık devrenin sona ennesinden sonra bu maddede 
derpiş edilen hOkUmlere göre fesbedebil~ir. 

Madde ı o 
I -Uluslararası Çalışma Barosu Genel MüdOrU, Teşkilat üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bOUln onay ve fesibierin tescil işlerini Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatı'nın bOtün üyelerine bildirecektir. 

2--Genel Müdür kondisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 
taydedildilini örgQt Oyelerine duyururken bu Sözleşmenin yOrQrlflle gireceAi tarih 
halekında ÖtgDt Uyelerinin dikkatini çekecelctir. 

Madde ll 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MOdOrü, Onceki maddeler gerelince tescil 

etmiş oldulU onay ve feşib işlemlerine dair bilgilerin tamamını B. Milletler 
Antiaşmasınin 102 nci maddesi uyannca tescil edilmek üzere B. Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır. 

Madde 12 
Uluslararası Çalışma Bürosu Y6netim Kurulu, gerekli gOrdüiQ hallerde, bu 

Sozleşme'nin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve 
Sozleşme'nin tamamen veya kısmen deAiştirilmesi konusunun konferans gündemine 
alınıp alınmaması hususunu inceleyecektir. 

Madde 13 
I-Genel Konferansın, bu Sözleşme'nin tamamını veya bir-kısmmı deliştiren 

yeni bir Sözlqme kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşmede aksine bir hük.Um 
bulurunadıli takdirde; 

a-Delişiklik getiren yeni Sözleşme'nin bir üye tarafından onaylanması, bu yeni 
SOzleşme'nin yürUrlüle ginniş olması kaydıyla, 

yukarıdaki 9 uncu madde hükOmleri gözönünde tutulmaksızın, işbu Sözleşmenin 
derhal feshi neticesini doluracaktır. 

b-Delişildik getiren yeni S6zleşme'nin ytlrüriOAe giriş tarihinden itibaren, işbu 
Sözleşme üye Olkelerin onayına açık tutulmayacaktır. 

2-lşbu Sözleşme'yi, onaylamış bulunan ve deAişiklik getiren Sözleşme'yi 
onaylamayacak olan üye ülkeler açısından bu Sözleşme aynı muhteva ve biçimde 
yürürlükte kalacaktır. 

Madde 13 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 
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Hizmet Ilişkisine İperen Tarafandan Son Verilmesi Hakk1nda ISI Sayala SizietiBenin 
Onayianmasanan Uyaun Bulundutuna İlişkin Kanun 

Kanun No: 3999 
Kabul Ta. : 9/611994 
R.G : 18/6/1994 S.lt96A 

Madde 1 
Uluslararası Çalışma ÖrgOtQnüıı 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci Konferansında 

kabul edilen "Hizmet İli~kisine İfveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 1 S8 Sayılı 
Sözleşme" nin onaylanması uygun .,ulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde ytlrürloge girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. ----o,---

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Ta. : 10/08/1994 No: 94/5971 
R.G : 12 Ekiaı 1994 S.l2079 

Uluslararası Çalışma TeşkilAtı'nın 1982 yılında Cenevre'de yapılan 68 inci 
Konferansında kabul edilen ve 9/6/1994 tarihli ve 3999 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan ekli "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son V erilmesi Hakkında 1 S8 Sayılı 
Sözleşme" nin onaylanması; ........ 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu'nca 10/8/1994 tarihinde Icanırlaştınlmıştır. (*) 

---------o-----
Hizmet Ilişkisine Işveren Tarafandan Son Verilmesi Hakkmda 

158 Say1h Sözleşme ~ 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı Uluslararası Çalışma BOrosu 

Yönetim Kurulunca 2 Haziran 1982 tarihinde Cenevre'de toplanmaya çagrtlmış ve 
düzenledli 68 oturumunda, 

Hizmet İlişkisinin Sona Emıesi Hakkında Tavsiye'de (1963) mevcut uluslararası 
nonnları not ederek, 

Hizmet İlişkisinin Sona Emtesi Hakkında Tavsiye'nin (1963) kabulünden sonra 
birçok üye devletin mevzuatında ve uygulamasında anılan Tavsiye'de sözü edilen 
sorunlarla ilgili olarak meydana gelen önemli gelişmeleri not ederek, 

(*) 3999 sıyılı KmrıLı oruıylalıktıvı sorırll sııkıuWtr KurıJJuıırı tH/5971 •yılı KArtın ılt 
•.•. 2++ Myılı Kllrıurıurı 3 ilrıdi ıruıJıltsırıe göre oıuıylmurwı kıır4rfAstırılmı siılqıJınwı ·ouyLuıııwı Ktırtı~· JflriirfliDe 
koııulrıuısı yörıllrıde btr KllrAr o~, (VIlrs4) göriibmdşttr. 

sizlepııeııtn ı trıd rıuulJesbult, 16 ırıtı ırwldestrıdt, sizlqıJıtyı Dllllylıtf"" her iye l{bı lft" bl{tııule yilrlirliijt ~rtetlbıt d~ 
diızerıltıııeye yer vertbııtşttr. 
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Bu konuda özellikle şu son yıllarda birçok ülkede meydana gelen ekonomik 
güçlükler ve teknolojik deAişiklikler sonucunda bu alanda karşılaşılan sorunlar 
çerçevesinde yeni uluslararası normlan kabul etmenin uygun olacagını dikkate 
alarak. 

Otururnun gündeminde beşinci maddeyi teşkil eden "Işverenin girişimiyle hizmet 
ilişkisinin sona ermesine" ilişkin çeşitli önerilerio kabulüne karar verdikten sonra, 

Bu önerllerin uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar vererek, 
Aşagıda HİZMET İLİŞKİSİNE SON VERİLMESI HAKKINDA SÖZLEŞME 

(1982) olarak .adlandınlacak olan bu Sözleşmeyi ı 982 yılı Haziran ayının bu 22 
gününde kabul etmiştir. 

Madde 1 

KlSlM I. UYGULAMA METODL~RI 
UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR 

Bu Sözleşme hükümlerinin, toplu iş sözleşmeleri, hakem kararları veya 
mahkeme kararlar-ı ile veya ulusal uygulamaya uygun başka bir yöntemle geçerlik 
kazanmadıgı hallerde, yUrürlOge girmesi ulusal mevzuatla saglanır. 

Maddel 
ı -Bu Sözleşme tüm ekonomik faaliyet alanlarına ve hizmet sözleşmesi ile 

istihdam olunanlara uygulanır. 
2-Bir üye devlet hizmet ilişkisi içinde çalışanlardan aşagıdaki kategorilerde 

bulunanlan işbu Sözleşme hükümlerinin tamamının veya bir kısmmm uygulama alanı 
dışmda bırakabilir; 

a-Belirli süreli veya belirli bir işin tamamlanması ile ilgili hizmet sözleşmesiyle 
çalıştınlan işçiler, 

b-Süresi önceden ve makul olarak belirlenmiş deneme süreli hizmet sözleşmesi 
ile çalışan işçilerden deneme süresi içinde bulunanlar, 

c-Süreksiz hizmet ilişkisiyle çalışan işçiler. 
3-Bu Sözleşmenin koruyucu hükümlerinden kaçınmak amacıyla belirli süreli 

hizmet sözleşmeleri yapılmasma karşı yeterli güvenceler alınmalıdır. 
4-Kendilerine en az bu Sözleşmedekilere eşit güvenceler s&alayan özel bir 

istihdam rejiminin kurallarına tabi olarak çalışanların, gerektiginde bu Sözleşmenin 
tamamının veya bazı hükümlerinin kapsamı dışmda bırakılması bir ülkedeki yetkili 
makamca veya uygun bir mekanizma aracılıgıyla, varsa işçi ve işveren kuruluşlarına 
danışıldıktan sonra kararlaştınlabilir. 

5-lşçilerin özel istihdam şartları bakımından veya istihdam eden işletmenin 
büyüklüAll veya niteligi açısından esaslı sorunlar bulunan durumlarda, hizmet 
sözleşmesiyle istihdam olunanlardan sınırlı bir kategori, gerektiAi takdirde, bir 
ülkedeki yetkili makam veya uygun bir kuruluşça, varsa, işçi ve işveren kuruluşlarına 
danışıldıktan sonra bu Sözleşme hükümlerinin tamamı veya bazı hükümlerinin 
kapsamı dışında bırakılabilir. 

6-Bu sözleşmeyi onayiayan her üye devlet, Uluslararası Çalışma Teşkilatı 

Anayasasının 22 maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması üzerinde verecegi ilk 
raporunda, bu maddenin 4 ve 5 bentleri çerçevesinde kapsam dışı bırakılan işçi 
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kategorilerini gerekçe göstererek belirtir ve IODI'Ilci raporlannda bunları kapsam dışı 
bırakan mevzuat hflkOmleri ve uygulama hakkında, ba Sözleşmenin bu işçi 
kategorilerini de kapsaması için ne OlçUde etkili oldutunu veya etkili olmada ne gibi 
önerilerde buluauldugunu belirterek, bilgi verir. 

Madde3 
Bu Sözleşmeaba uygulanınasında "son verme" ve "hizmet ilişkisine son verme" 

deyimleri hizmet iJişkisine işveren tarafından son verilmesi aniamma gelir. 

KlSlM II. GENEL UYGULAMA STANDARTLARI 
KESIM A. SON VERMENİN HAKLINEDENE DAYANDIRILMASI 

Madde4 
İşçinin kap~itesine veya işin yUrUtOmtıııe veya işyeri gereklerine dayalı geçerli 

bir son venne nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemez. 

Madde S 
özeililde aşaJıdaki hususlar son verme içia geçerli bir aeden teşkil etmezler: 
a-Sendika Oyeligi veya çalışma saatleri dışında veya i'verenin nzasiyle çalışma 

saatlerinde sendikal faaliyetlere katılma, 
b-İşçi temsilcilili yapmış olmak, yapmak voya işçi temaikililine talip olmak, 
c-lşvereni şikayet etmek veya işveren aleyhine me\mlata aylanlık iddiasıyla 

başlatılmış stlrece katılun veya işveren aleyhine idari makamlar nezdinde müracaatta 
bulunmak, 

d-Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din, siyasi görüş, 
etnik veya sosyal k6ken, 

e-DoJum imi esnasmda işe gelmeme. 

Madde6 
I-Hastalık veya kaza nedeniyle geçici devamsızlık işten çıkanna için geçerli 

neden deJildir. 
2-Hangi hallerin geçici olarak işe gelmeme sayılaeaAt, hangi hallerde tıbbi 

raporun gerekli olacalı ve bu maddenin ı bendinin uygalanınasına getirilebilecek 
sınırlamalar, Sözleşmenin ı maddesinde belirtilen uyplama yöntemlerine göre 
belirlenir. 

KESIM B. SON VERMEDEN ÖNCE VEYA SON VERME SIRASINDA 
IzLENECEK USULLER 

Madde7 
Işverenlerden makul ölçülere göre beklenemeyeeek haller hariç, hakkınciald 

iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden işçinin himıet ilşkisi, o işçinin tutumu ve 
verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez. 
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KESIM C. SON VERMEYE KARŞI h1RAz USULC 
Madde S 

ı -Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildili kanısmda. olan bir işçinin 
mahkeme, iş mahkemesi, hakemlik kunılu veya hakem gibi tarafsız bir merci 
nezdinde itirazcia bulunma hakkı vardır. 

2--son venne işlemine yetkili merci tarafından izin verilmesi halinde, bu 
maddenin 1 bendi, ulusal mevzuat veya uygulamaya göre delitik şekillerde 
uygulanabilir. 

3-Bir işçi hizmet ilişkisine son verme işlemine karşı makul bir süre içinde 
itirazda bulunmamışsa bu hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayalır. 

Madde9 
1-8 maddede belirtilen merciiert son venne nedenlerini ve davayla ilgili diler 

vakıalan incelemeye ve son vermenin haklı olup olmadıtma dair bir karar vermeye 
yetkili kılınacaklardır. 

2-lşçinin, son venne işlemine ilişkin ispat yOkOnO tek başına Ostlenmemesi 
için, bu Sözleşmenin 1 maddesiade belirtilen uygulama yöntemleri aşaAıdaki 
olanaklardan birini veya her ikisini saaıamalıdır. 

a-Bu Sözleşmenin 4 maddesinde tanımlandılı Ozere, geçerli bir nedeninin 
bulundutunu ispat yOkO işverene ait olmalıdır. 

b-Bu Sözleşmenin 8 maddesinde belirtilen merciler, taratlarca getirilen kanıtlar 
ve ulusal mevzuat ve uygulamaların öngOrdOIO usUller çerçevesinde son venne 
nedeni Qzerinde bir sonuca varmaya yetkili kılınmalıdırlar. 

3-Son verme işleminin, işletmenin, işyerinin veya hizmetin yOriltOmO 
gereklerine dayandıAmın ileri sOrOlmesi halinde, bu Sözleşmenin 8 maddesinde 
belirtilen merciler, son vennenin, gerçekten bu nedenlere baglı olup olmadıArn 
belirlemeye yetkilidirler; bununla beraber, bu sebepterin sözkonusu sona erdinneyi 
haklı kılıp kılınadılma karar vermeye ne ölçOde yetkili kılmacakları işbu 
Sözleşmenin 1 maddesindeki uygulama yöntemlerine göre belirlenecektir. 

Madde 10 
Bu Sözleşmenin 8 maddesinde belirtilen merciler son venne işlemini haksız 

bulurlarsa ve son venne işlemini iptale ve/veya işçinin işe iadesini Ongönneye ya da 
önenneye ulusal mevzuat ve uygulamalara göre yetkili detillerse veya bunları 
uygulanabilir bulınazlarsa yeterli bir taıminat veya uygun acidolunan bir diler telafi 
biçimini kararlaştınnaya yetkili kılmacaklardır. 

KESİM D. BILDIRIM sCRESI 
Madde 11 

Hizmet ilişkisine son verilecek bir işçi, ciddi bir hizmet kusuru yani işverenin 
kendisini bildirim sUresi zarfmda çalıştırmaya devam etmesini istemenin makul 
sayılaınayacaAı tUrden bir hizmet kusuru atfedilmedikçe, makul bir bildirim sUresine 
veya onun yerine bir taıminata bak kazanacaktır. 
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KESIM E. KIDEM TAZMİNATI VE GELIRIN KORUNMASINA 
ILişKİN Dil; ER ŞEKILLER 

Madde 12 
1--Himıet ilişkisine son verilen bir işçi, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun 

olarak aşaAıdaki haklardan yararlanır: 
a-Miktan, eliler unsurların yanısıra, hizmet sOresine ve Ocret seviyesine göre 

belirlenecek ve doJrudan işveren tarafından veya işverenlerin katkJSJyla 
oluşturulmuş bir fondan ödenecek bir kıden tamlinatı veya işten aynlma nedeniyle 
doAan haklar, veya 

b-Tabi olduklan koşullar çerçevesinde, işsizlik sigortası veya yanbmmdan 
doAan haklar veya yaşlılık yahut mal4110k gibi diler sosyal gllvenlik tOrleri, yahut 

c-Bu tazminat ve ödenekierin birleşimi. 
2-Genel kapsamlı bir rejimde, bir işçi işsizlik sigortasmdan veya 

yardımlanndan yararlanmak için aranan koşullan taşımıyor ise, salt ı bendin (b) alt 
bendinde işsizlik haklanndan yararlanamaması nedeniyle, aynı bendin (a) alt 
bendindeki tazminat ve hakların ödenmesi gerekmez. 

3--Ciddi himıet kusuru nedeniyle himıet ilişkisine son veriJme durumunda bu 
maddenin ı bendinin (a) alt bendinde bahsedileR tuminat veya haldardan yoksun 
kalınınası bu Sözleşmenin ı maddesindeki uygulama yöntemleriyle OngOrOiebilir. 

KlSlM IR EKONOMİK. TEKNOLOJIK. Y APlSAL VEYA BENZER 
NEDENLERLE HİZMET ILişKILERINE SON VERME 

HAKKINDA EK IIOKOMLER 

KESIM A. tşçt TEMSILelLERINE DANIŞMA 
Madde 13 
1 -Ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzer nedenlerle himıet ilişkilerine son 

vermeyi dOşUnen işveren: 
a-tlgili işçi temsilcilerine, dOşOnOlen son verme işlemlerinin nedenleri, bu 

işlemden etkilenecek işçi sayısı ve gruplan ve son verme işlemlerinin ne kadarlık bir 
zaman diliminde gerçekleştirileceAi de dahil olmak Ozere gerekli tam bilgileri 
zamanmda saaıar. 

b-İlgili işçi temsilcilerine, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, mOmkOn 
oldupea önceden, ilgili işçiler için her nevi son verme işlemini önlemek veya 
asgariye indirmek amacıyla almacak Onlemleri ve bu işlemlerin işçiler azerindeki 
olumsuz etkelerini, başka iş bulmak gibi önlemlerle hafitletmek amacıyla almacak 
önlemleri danışma fırsatı tanır. 

2-Bu maddenin ı bendinin uygulanması, bu S6zleşmenin ı maddesinde 
belirtilen uygulama yOntemleriyle, hizmet ilişkisine son verilmesi dUşonuten işçi 
sayısmm, en azından belirli bir sayıya veya personel sayısmm belirli bir yOzdesine 
ulaştıgı hallerde smırlandınlabilir. 

3...-Bu maddenin uygulanmasmda "İLGİLİ İŞÇİ TEMSİLCİLERİ'' deyimi, İşçi 
Temsilcileri Hakkıada ı 971 Tarihli Sözleşmeye uygun olarak ulusal mevzuat ve 
uygulamada benimsendili şekliyle işçi temsilcileri anlamına gelir. 
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KESIM B. YBTıdLI MAKAMA BILDIRIM 
Madde 14 
ı-Işveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzer nedenlerle hizmet 

ilişkilerine son vermeyi dtışQndOAUnde, ulusal mevzuat ve uygulamaya uygun olarak, 
son verme işlemlerini mümktln oldulu kadar önceden yetkili makama bildirir ve 
bildirimde söz konusu son venne işlemlerinin yazılı gerekçeleri dahil bu işlemlerden 
etleilenecek işçi sayısı ve kategorileri ve son vennenin uygulanacaAı sUre hakkında 
bilgiler verir. 

2-Uiusal mevzuat, bu maddenin ı bendinin uygulanmasını, hizmet ilişkisine 
son verilmesi düşünülen işçi sayısının en azından belirli bir sayıya veya personel 
sayısının belirli bir yüzdesine ulaştıAı hallerle sınırlandırabilir. 

3-lşveren, yetkili makamı, bu maddenin I bendinde belirtilen son vennelerden, 
son venne işlemlerine başlamadan ve ulusal mevzuatla belirlenecek asgari bir süre 
öncesinden haberder eder. 

Madde 15 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgelesi Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 16 
ı -Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş 

olan Uluslararası Çalışma örgütü üyelerini ballar. 
2-Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelesi Genel Müdür tarafından 

kaydedildili tarihten on iki ay sonra ytlı1lrüle girer. 
3-Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye için, onama belgesi 

kaydedildili tarihten on iki ay sonra yüı1lrlüle girer. 

Madde 17 
1 -Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yQrQrlüAe girdili tarihten itibaren 

on yıllık bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MüdOrüne 
gOndereceAi ve bu Müdtlrün kaydedeceAi bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt 
tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur. 

2-Bu Sözleşmeyi onamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sOzO edilen on 
yıllık sürenin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gerelince feshetmek 
seçenelini kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir süre için balianmış olur ve 
bundan sonra bu SOzleşmeyi, her on yıllık süre bitince, bu maddede içerdili koşullar 
içinde feshedebilir. 

Madde 18 
· ı -Uluslararası Çalışma Bürosu Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine 

bildirilen bütün onama ve fesibierin kaydedildiAini, Uluslararası Çalışma örgütünün 
bütün üyelerine duyurur. 

2-Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin 
kaydedildiimi örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşmenin yürürlüAe girecegi tarih 
hakkında örgüt üyelerinin dikkatini çekecektir. 

1252 



Madde 19 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel MUdUrll, yukarıdaki, maddeler gereamce 

kaydetmiş oldugu onama ve fesibiere ilişkin tam bilgileri B. Milletler Antlaşmasının 
ı 02 nci maddesi uyarınca kaydedilınek üzere B. MilJetler Geael Sekreterine ulaştırır. 

Madde lO 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördOlU zamanda bu 

Sözleşme'nin uygulanması hakkında bir rapru Genel Konferansa sunar ve onun 
tamamen veya kısmen degiştirilınesi konusunun konferaas gündemine alınması 
gereli hakkında karar verir. 

Madde ll 
ı -Konferans bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen detiştiren yeni bir 

Sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmedili takdirde; 
a-DeAiştirici yeni Sözleşmenin bir Uye tarafından onanınası durumu yukarıdaki 

ı 6 ncı madde dikkate alınmaksızın ve dejiştirici yeni Sözleşme yUrUrltıge ginniş 
olınak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiligin4en feshini gerektirir. 

b-Deliştirici yeni Sözleşmenin yururıııae ginnesi 1arihinden itibaren, bu 
Sözleşme üyelerin onamasına artık açık bulundurulamaz. 

2-Bu Sözleşme, onu onayıp da deAiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan 
üyeler için, her halde şimdiki şekil ve içeriliyle geçerli olmatta devam eder. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 

---------o-------
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137 Cebri veya Mecburi Çalqtlrma 29 sayıh Szş. 

Cebri veya Mecburi ÇaiiŞbrma Hakkında 29 Sayılı 
Sözleşmenin OnaylanmaslOlD Uygun 

BulunduAuna Dair Kanun 

Kanun No. : 4333 
Kabul Ta. : 23.1.1998 
R.G. : 27 Ocak 1998 S. 23243 
Dstr. Trp. 

MADDE 1.- Uluslararası Çalışma Orgütü (ILO)'ntin 1930 yılında Cenevre'de yapılan 14 
uncu toplantısında kabul edilen Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşme
nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun huktimlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Sözleşme No. : 29 

Cebri veya Mecburi Çalışurma Hakkında Sözleşme ( 1) 

Sözleşme Metni TBMM S. Sayısı: 2ıO'dan alınmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulunun vaki daveti üzerine 10 Haziran 1930 tar
ihinde Cenevre'de 14 üncü toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, 

Toplantı gündeminin 1 inci maddesine dahil bulunan cebri veya mecburi çalıştırına 

konusundaki bazı teklifierin kabulüne ve, 

Bu teklifierin Uluslararası bir sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 

Uluslararası Çalışma Örgütünün üyeleri tarafından Uluslararası Çalışma Örgütünün statüsü 
hükümleri gere~ince onanmak üzere cebri çalıştırmaya milteailik ı 930 tarihli Sözleşme adını 
taşıyacak olan aşa~ıdaki Sözleşmeyi bugünkü yirmisekiz Haziran bin dokuz yüz otuz tarihinde 
kabul eder. 

Madde ı 

1. Uluslararası Çalışma Örgütünün bu Sözleşmeyi onayiayan her üyesi mümkün oldu~u 
kadar kısa bir sürede her ne şekil altında olursa olsun cebri veya mecburi çalıştırınanın 

kaldırılmasını taahhüt eder. 

2. Cebri veya mecburi çalıştırınanın tamamen kaldırılması amacıyla, cebri veya mecburi 
çalıştırmaya, geçici bir müddet için, sadece kamu yararı ve istisnai önlem olarak aşagıdaki mad
delerde belirtilen şartlarda ve garantilerle başvurulabilir. 

3. Bu Sözleşmenin yürürlüge girmesinden itibaren beş senelik bir sürenin sonunda ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulunun aşa~ıdaki 3 I inci maddede öngörülen 
raporunu hazırlaması sırasında Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu her ne şekil 
altında olursa olsun yeni bir geçiş sUresi tanınmaksızın cebri veya mecburi çalıştırınanın 
kaldırılması ihtimalini tetkik edecek ve Konferans gündemine bu konunun alınıp alınmaması 
hususuna karar verecektir. 

Madde 2 

I. Bu Sözleşmenin amaçları için, "Cebri veya Mecburi Çalıştırma" ifadesi herhangi bir 
kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam iste~i olmadan mecbur edildi~i tüm iş veya hizmet
leri ifade eder. 

2. Ancak, "Cebri veya Mecburi Çalıştırma" ifadesi bu Sözleşme baglamında aşağıdakileri 
kapsamaz: 

a) Mecburi askerlik hizmeti hakkındaki kanunlar gere~ince mecbur tutulan ve sadece askeri 
bir mahiyet taşıyan işlere hasredilen bir çalışma veya hizmet~ 

b) Bizzat kendi kendini yöneten bir memleketin vatandaşlarının ola~an kamu hizmeti 
yükümlülüklerinin bir parçasını teşkil eden bir iş veya hizmet~ 

c) Çalışma veya hizmetin bir kamu makamının nezaret ve kontrolü altında icra edilmesi ve 
sözkonusu ferdin özel kişilerin, şirketlerin veya özel-tüzelkişilerin hizmetine bırakılmaması 
veya verilmemesi şartıyla, bir mahkemenin verdi~i malıkOrniyet kararının sonucu olarak yap
maya mecbur edildi~i bir iş veya hizmet; 

d) Olağanüstü hallerde, yani harp, felaketler veya yangın, su baskını, açlık, yer sarsıntıları, 
salgın hastalıklar ve şiddetli hayvan salgınları, hayvanların ve mahsule zarar veren böcek veya 
parazitlerin hastalık yaymaları durumunda ve genel olarak halkın bütününün veya bir kısmının 
normal yaşama şartlarını veya hayatını tehlikeye koyan tehlikeli veya zarar verici her turlü şart
larda yapılması mecburi bir iş veya hizmet; 

(1) Yürürlüğe giriş tarihi: 1 Mayıs /932 
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e) Küçük çaplı toplumsal hizmetler. ~ani toplum fertleri tarafından do~dan doğruya 

toplum menfaatine yapılan işler, bizzat toplumun fertleri \'eya doArudan doAruya temsilcilerinin 
bu çalışmaların gerekli oldugunu be~an etmeleri hakkının tanınması şartı~la, toplum üyelerine 
düşen olağan kamu hizmeti mükellefi~etleri olarak mütalaa edilecektir. 

Madde 3 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında .. Yetkili Makamlar .. tabiri ~a metropoliten makamlarını, 
ya da ilgili ülkenin en üst merkezi makamlarını ifade edecektir. 

Maçlde 4 

1. Yetkili makan;ılar özel kişiler. şirketler \'eya özel tüzelkişiler menfaatine cebri 'e~ a 
mecburi çalıştırınayı empoze etme~ecekler veya empoze edilmesine izin \erme~eceklerdır. 

2. Özel kişiler, şirketler 'e~ a ozel tüzelkişiler menfaatine böyle bir cebri 'e~ a mecburi 
çalıştırma şekli, bir üye tarafından işbu Sözleşmenin onaylanması Uluslararası Çalışma Örgütil 
tarafından tescil edildiği tarihte me\'cut olduğu takdirde, bu üye kendisi için bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözkonusu cebri veya mecburi çalıştırınayı tamamen 
kaldıracaktır. 

Madde 5 

1. Özel şahıslara, şirketlere ve özel-tüzelkişilere tanınan hiç bir imtiyaz, bu özel şahıs, 
şirket ve özel-tüzelkişilerin kullandıkları ya da ticaretini yaptıkları ürünlerin üretilmesi \'eya 
toplanması için cebri veya mecburi çalıştırma imkanını hiç bir şekilde vermeyecektir. 

2. Cebri veya mecburi çalıştırma imkanı veren hükümler ihtiva eden imtiyazlar mevcut 
olduğu takdirde, sözkonusu hükümler işbu Sözleşmenin 1 inci Maddesine uygunluk sağlanması 
için mümkün olan süratle feshedilecektir. 

Madde6 

İdarenin memurları, sorumlu oldukları halkı görevleri gereği herhangi bir şekilde 
çalıştırmaya teşvik etme durumunda kalmaları halinde dahi, bu halka özel şahıslar, şirketler 
veya özel-tüzelkişiler için çalışmaları için ferden ya da toplu olarak baskıda bulunamayacak
lardır. 

Madde? 

1. İdari görevlericra etmeyen şefler, cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmayacaklardır. 

2. İdari görevlericra eden şefi er, yetkili makamların kati müsaadesiyle, bu Sözleşmenin I O 
uncu maddesinde öngörülen şartlarda cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurabilirler. 

3. Kanunen tanınan ve herhangi bir şekil altında yeterli ücret alamayan şefler, ilgili yönet
ıneliklere uyulması ve istismarı önleyecek tüm gerekli tedbirlerin alınması şartıyla, kişisel 

hizmetlerden yararlanabilirler. 

Madde 8 

1. Cebri veya mecburi çalıştırmaya müracaat edilmesi hususundaki her bir kararın sorum
luluğu, ilgili ülkenin üst sivil makamiarına düşecektir. 

2. Ancak, bu makamlar üst mahall1 makamlara, işçilerin daimi oturma ınah~llinden uzak
laşınalarına mahat vermeyecek şekilde, cebri veya mecburi çalıştırma yetkisi verebilirler. Bu 
makamlar iş bu Sözleşmenin 23 üncü maddesinde öngörülen yönetmelikle belirtilen müddetler 
,.e şaıtlara tabi olacak şekilde görevlerinin icrasından idarenin memurlarının yer değiştirmesi ve 
idari materyalin nakli bahis konusu olduğu takdirde işçilerin normal ikamet maha111 haricinde 
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i craatta bulunmalan için, cebri veya mecbuıi çalışurma konulması hususunda üst mahalli 
makamlara da yetki verebilirler. 

Madde9 

Bu Sözleşmenin 10 uncu maddesinde belirtilen aksi hükümler hariç, cebri veya mecburi 
çalıştırmakoyma hakkına haiz herhangi bir makam önce; 

a) Yapılacak iş veya verilecek hizmetin onu icra etmesi talep edilen toplum için önemli ve 
do~rudan doAruya toplum menfaatine olduAuna, 

b) Bu hizmet veya işin halihazır veya yakın gelecek zarurete haiz oldu~una; 

c) İlgili ülkede benzeri iş veya hizmetler için geçerli olanlardan düşük olmayan ücret ve 
çalışma şartlan önerilmesine rajmen bu hizmetin yerine getirilmesi veya işin yapılması için 
gönüllü iş gücü temini mümkün olmadıAına; ve 

d) İş veya hizmetin, mevcut iş gücü ve onun sözkonusu işi yapma kabiliyeti gözönüne 
alınarak, sözkonusu halka çok a~ır bir yük teşkil etmediAine 

kani olduğu takdirde ancak bu çalıştımıa şekline müsaade etmelidir. 

Madde 10 

1. Vergi olarak talep edilen cebri veya mecburi çalrştırma ve idare görevleri icra eden şefler 
tarafından, kamu menfaatine çalışmalar için konulan cebri veya mecburi çalıştırma tedricen 
kaldırılacaktır. 

2. Bu kaldırmayı beklerken, vergi olarak cebri veya mecburi çalıştırma talep edildiAi veya 
kamu menfaatine çalışmalar için idari görevleri icra eden şefler tarafından cebri veya mecburi 
çalıştırma konulduğu takdirde ilgili makamlar ilk önce : 

a) Yapılacak iş veya verilecek hizmetin onu icra etmesi talep edilen toplum için önemli ve 
do~rudan doAruya toplum menfaatine olduAuna; 

b) Bu hizmet veya işin halihazır veya kaçınılmaz olarak yakında doAacak bir ihtiyacı 
k~rşıladı~ına; 

c) İş veya hizmetin mevcut iş gücü ve onun sözkonusu işi yapma kabiliyeti gözönüne 
alınarak, sözkonusu halka çok aAır bir yük teşkil etmediAine; 

d) Bu iş veya hizmetin İcrasının işçileri daimi ikametgihlannın oldu~u mahalden uzak
laşmaya mecbur etmeyeceğine; 

e) Bir iş veya hizmetin İcrasının dinin, sosyal yaşamın veya tarımın icaplarıyla uyumlu 
yönfendirileceğine kani olmalıdırlar. 

Madde ll 

1. Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkın erkekler cebri 
veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu Sözleşmenin to uncu maddesinde öngörülen iş 
türleri hariç, aşağıdaki tahditler ve şartlar dikkate alınmalıdır. 

a) Mümkün olan her halükarda, konulan işi yapacak ilgililerin bulaşıcı bir hastalığının 
olmadığının, bedeni kabiliyetlerinin yapılacak iş ve icra edileceği şartlara uygunluğunun idarece 
tayin edilen bir doktor tarafından önceden tespit edilmesi. 

b) Oğretmenler, öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması; 

c) Her toplumda ailevi ve sosyal yaşam için zorunlu yetişkin ve sa~lam erkek miktarının 
bırakılması; 
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d) Karı-koca ve aile bağianna saygı gösterilmesi, 

2. Yukarıdaki paragra.fın (c) altparagrafının uygulamasında, bu Sözleşmenin 23 üncü mad

desinde öngörülen düzenlemeler, belirli sayıda nüfustan bir seferde alınabilecek daimi nüfusun 

erkek ve sağlam fert ruspetini tespit eder, ancak bu nispet, hiçbir şekilde bu nüfusun % 25'ini 

geçemez. Bu nispeti tespit ederken yetkili makamlar nüfus yoğunluğunu, bu nüfusun sosyal ve 

fiziki kalkınmışlığını, mahallinde ve kendi hesaplarına ilgililer tarafından icra edilecek işlerin 
durumunu ve yılın hangi devresinde olacağını dikkate almalıdırlar; ve genel olarak ilgili 

toplum un normal yaşamının iktisadi ve sosyal ihtiyaçlarına saygı göstermelidirler. 

Madde 12 

1. Herhangi bir ferdin muhtelif şekmeraltında cebri veya mecburi çalıştırmaya maruz kal

abileceği azami müddet, 12 aylık bir sürede, işyerine gitmek ve oradan gelmek için geçen gerek

li yolculuk günleri de dahil olmak üzere 60 günü geçemez. 

2. Cebri veya mecburi çalıştırmaya maruz kalan her işçiye icra ettiği cebri veya mecburi 

çalışma müddetlerini gösteren bir sertifika verilecektir. 

Madde 13 

1. Cebri veya mecburi çalıştırılınaya maruz kalan her şahsın normal çalışma saatleri gönül

lü çalışma için ayrılan saatlerle aynı olmalı ve cebri veya mecburi çalıştınlma esnasında normal 

süre üzerinde icra edilen çalışma saatleri gönüllü çalışmaların fazla çalışma saatleri için 

öngörülen nispetlere eşit nispetlerde ücretlendirilmelidir. 

2. Herhangi bir şekil altında cebri veya mecburi çalıştmlmaya maruz kalan bütün şahıslara 
haftada bir dinlenme günü verilmelidir ve bu gün mümkün olduğu ölçüde sözkonusu mem

leketin veya bölgenin örf ve adetlerine göre hasredilen güne tesadüf ettirilmelidir. 

Madde 14 

1. Bu Sözleşmenin I O uncu maddesinde öngörülen cebri veya mecburi çalıştırma haricinde, 

ne şekilde olursa olsun, cebri veya mecburi çalıştırınanın ücreti nakit olarak ödenıneli ve bu 

ücret aynı tür işler için işçilerin istihdam edildikleri bölgede yürürlükte olanlardan ve ne de 
işçilerin işe alındıkları bölgede yürürlükte olanlardan daha aşağı olmamalıdır. 

2. İdari veeibelerinin icrasında şefler tarafından konulan çalıştınlma halinde, mümkün olan 
en kısa si.ırede, ücretierin ödenmesinin önceki paragrafta öngörülen şartlarda yerine getirilmesi 

uygulamasına geçilecektir. 

3. Ücretler, kabile şefine veya başka herhangi bir makama değil, her işçiye ferden öden
ınelidir. 

4. Iş yerine gidiş ve gelişler için geçen yolculuk günleri ücretierin ödenmesinde iş günli 

olarak kabul edilmelidir. 

5. Bu madde, işçiye verilen ücretten işçinin mutat olan günlük yiyeceğinin karşılığı kesile

cektir şeklinde anlaşılmamalıdır; ama ücretlerden mükellefiyetierin yerine getirilmesi, işlerinin 

oz:cl şartları dolayısıyla işlerine devam etmelerini sağlamak için işçilere verilen özel yemek, 

elbise ve lojınan, ve ne de alet temini gayesiyle hiçbir kesinti yapılamaz. 

Madde 15 

1. Işten hasıl olan kazaların veya hastalıkların tanzimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler ve 

ilgili ülkede yürürlükte olan ölen veya malül işçilerin bakınakla yükümlü oldukları kimselere 

1253-S 



tazminat verilmesini öngören kanun ve yönetmelikler sei'Qest çalışan işçilerle aynı şartlarda 
cebren veya mecburi çalıştırmaya tabi ·oıan şahıslara da aynı şekilde uygulanacaktır. 

2. Bir işçiyi cebri veya mecburi bir işte istihdam eden bir makam, her halUkarda çalışmadan 
hasıl olan bir kaza veya hastalık işçinin kısmen veya tamamen kendi ihtiyaçlarını karşılamasına 
mani olursa sözkonusu işçinin maitetini sa~lamak.la mükellef olacaktır. Bu makam, işten hasıl 
olan işgörmezlik veya ölüm halinde adıgeçen işçinin fiilen balqnalda yükümlü olduAtı kimsenin 
bakımını saAiamak için tedbirler almakla da yUkünılU olmalıdır. 

Madde 16 

ı. Cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olan kimseler, istisnai zaruret halleri hariç, yiyecek 

ve iklim şartları alıştıklan şartlardan sa~lıldanna zarar verecek ölçüde farldı bölgelere 
nakledilmemelidir. 

2. Bu işçilerin şartlara alışması ve saliıldarının korunması için gerekli hijyen ve hannma 
ile ilgili tedbirlerin sıkı bir şekilde alınmamış olması halinde bu işçilerin nakillerine izin ver
ilmeyecektir. 

3. Böyle bir nakil zorunlu oldu~\J takd~rde işçilerin yeni gıda ve iklim şartlarına tedricen 
intibakını sa~layan tedbirler yetkili tıbbi servisin mütalaasandan sonra kabul edilmelidir. 

4. Bu işçilerin alışkın olmadıklan devamlı bir işi yapmalannın talep edilmesi halinde, 
onların bu nevi bir işe intibaklannın özellilde tedrici e~itim, çalışma saatleri sallanması ve ara 
dinlenmelerinin tanzimi ve gerekli olan isti~t veya gUnlük iqenin arttınlması veya iyileştir
ilmesi hususunda tedbirler alınmalıdır. 

Madde 17 

İşçilerin uzun bir müddet işyerinde kalmalarını mecbur eden inşaat veya bakım işleri için 
cebri \'eya mecburi çalıştırmaya başvurulmasına müsaade etmeden önce yetkili makamlar 
aşağıdaki hususlardan emin olmalıdırlar. 

ı. Işçilerin saliılının korunması ve onlara gereldi her türlü tıbbi bakırnın deruhte edilmesi 
,.e özellikle : a) Bu işçilerin işe başlamadan evvel ve çalışma süresince belirli aralıklarla doktor 
telkikinden geçirilmesi; In Bütün ihtiyaçları karşılamak için gerekli materyal, hastaneler. 
hastabakıcılar. dispanserler ve yeterli sallık personelinin varolması ve c) İşyerierindeki sıhhi 
şartların. işçilerin su. yiyecek, içecek maddelerinin temin edilmesi ve işyerinin mutfak 
materyaliyle teçhizinin iyi bir şekilde sa~lanması ve gerektilinde de lojman ve kıyafet 

yardımının tatminkar durumda olması; 

2. İşçinin isteği veya rızası üzerine. emin bir usulle işçinin ücretinin bir kısmının işçi 

ailesinin geçiminin sağlanması için uygun tedbirler alınmalıdır; 

3. İşçilerin çalışma mahalline gidiş gelişleri yol masrafları ve sorumluluğu idarece sağlan
malıdır ve idare mevcut bütün nakliyat vasıtalarından mümkün olduğu kadar geniş ölçüde fay
dalanarak bu yolculukları kolaylaştırmalıdır. 

-t Belirli bir süre iş göremezfiğe sebebiyet veren iş kazası veya hastalık halinde işçinin 
kendi memleketine dönmesiyle ilgili masrafları idare tarafından karşılanmalıdır. 

5. Cebri veya mecburi çalışma süresinin hitamında, gönüllü işçi olarak kalmak isteyen her 
işçiye iki seneUk bir müddet zarfında bedava memleketine dönme hakkını kaybetmeden bu 
isteğini yerine getirmesine izin verilir. 
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Madde 18 

1. Harnal veya kayıkçıların işi gibi. şahısların veya malların taşınması için başvurulan cebri 
'eya mecburi çalışıırma mümkün olduğu kadar kısa bir sürede kaldırılmalıdır. Yetkili makam
lar bu sırada. özellikle şu hususları tespit eden yönetmelikleri yayımlamalıdırlar : a) Bu 
çalıştırınanın sadece idare memurlarının görevleri sırasındaki yer değiştirmeleri veya hükümet 
kurumlarının nakli veya mutlaka acil bir zorunluk halinde diğer şahısların ve memurların nakli 
için kullanılması mükellefiyeti, b) Bu işte kullanılacak işçilerin bu işe bedenen uygun olduğu, 
mi.imki.in olan yerlerde, önceden bir doktor muayenesiyle belgelendirme mükellefiyeti; Böyle 
bir muayenenin mümkün olmadığı hallerde bu iş gücünü istihdam eden şahsın, istihdam edilen 
işçilerin istenilen bedeni kabiliyete haiz oldukları ve bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip 
olmadıklarından emin olma mükellefiyeti; c) İşçiler tarafından taşınacak azami yük; d) Bu 
işçilerin oturdukları mahatden götürülecekleri azami mesafe; e)Dönüş yolculuk günleri de dahil 
olmak Uzere, bu işçilerin mecbur tutuldukları aylık veya başka bir müddet için 
görevlendirilebilecekleri azami gün sayısı; f) Cebri veya mecburi çalıştırınanın bu şeklini talep 
etme hakkına sahip kimseler ve onların cebri alışt~rmaya ne ölçüde müracaat etme haklarının 
olduğu. 

2. Önceki paragrafın (c), (d), ve (e) harfleri altında bahis konusu olan üst sınırları tespit 
ederken yetkili makamlar. dikkate alınacak muhtelif faktörleri, özellikle işçilerin toplandığı 
mifusun bedensel kabiliyetini. katedilecek yolun mahiyetini ve iklim şartlarını dikkate 
alımılıdırlar. 

3. Yetkili makam ayrıca bu taşıyıcı işçilerin normal günlük seyahatlerinin ortalama 8 saat
lik. bir i~gunünc tekabül eden bir mesafeden daha fazla olmamasını teminen gerekli düzen
lcmcll·ri yapacnklardır. 

Hu düzenlemelerle esas olarak sadece taşınacak ağırlık ve katedilecek mesafe değil, aynı 
1.amanda yolun mahiyeti, mevsim ve diğer tüm unsurlar ve günlük normal seyahatleri aşan seya
hatlerde bunlar için normal saat ücretinden yüksek ücret ödeneceği anlaşılmalıdır. 

Madde 19 

1. Yetkili makam cebri ekip biçmeyi sadece açlık veya yiyecek ikmalinde yaşanan yetersi
zliklerc karşı bir önlem olarak ve her halükfu"da yiyecek ve ürünün onu üreten insanların veya 
topluluğun mülkiyetinde kalması koşuluyla izin verebilir. 

2. Hu madde, üretimin kanun veya gelenek gereği ortaklık esası üzerinde örgütlendiği ve 
i.irlin veya bunun satılmasından elde edilen karın topluluğun mülkiyeti olarak kaldığı yerlerde, 
topluluk üyelerinin topluluk tarafından kanun veya gelenek tarafından talep edilen işlerin toplu
luk liyeleri tarafmdan yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır şekilde yorumlanmayacaktır. 

Madde 20 
Üyelerinin herhangi biri tarafından işlenmiş suçlar için bir topluluğun tümüne ortak bir 

ceza uygulanması öngören kanunlar, cebri veya mecburi çalıştırınayı bir topluluk için bir ceza 
usulü olarak öngören hükümler içermeyecektir. 

Madde 21 
Madenierde yapılmakta olan yeraltı çalışmaları için cebri veya mecburi çalışmaya 

başvurulınayacaktır. 

Madde 22 
Hu Sözleşme'yi onayiayan ülkelerin Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 22. mad

desi hüki.imleri uyarınca bu Sözleşme hükümlerini hayata geçirmek için aldıkarı önlemler 
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hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü'ne sunmayı .taahhüt ettiideri raporlar, bu ülkede mecburi 
çalıştırmaya ne ölçüde başvurulduAu. buna ne amaçla gerek görüldüAü. hastalık ve ölüm oran
ları, ücret ödeme metodları ve ücret tarifesi ve konuyla ilgili olabilecek diAer bilgiler konusun
da mümkün oldulunca aynntı içerecektir. 

Madde 23 
1. Sözkonusu Sözleşme hükümlerini yerine getirmek için, yetkili makamlar cebri veya 

mecburi çalıştırınanın kullanımına ilişkin tam ve vazıh yönetmeliideri yayımlayacaklardır. 
2. Bu yönetmelikler, özellikle cebri veya mecburi çalışmaya tabi kılınan her şahsa, çalışma 

koşullarıyla ilgili şikayetlerini yetkililere iletmesini mümkün kılacak ve bu şikayetlerinin ince
lenip, de#erlendirilmesini güvence altına alan kurallar ihtiva edecektir. 

Madde 24 
Cebri veya mecburi çalıştırınayı düzenleyen yönetmeliiderin sıkı bir şekilde uygulanmasını 

teminen, ya gönüllü çalışınanın teftişi için tesis edilmiş mevcut bir iş teftiş kurulunun görevleri 
cebri veya mecburi çalışmayı da kapsayacak şekilde genişletilerek, ya da bunu başka yollarla 
sağlayacak uygun tedbirler her halUkarda alınacaktır. Cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi 
kılınan kişilerin bu yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sa#layacak tedbirler de 
alınacaktır. 

Madde 25 
Cebri veya mecburi çalıştırınanın kanuna aykırı olarak gerçekleştirilmesi bir suç olarak 

cezalandırılacak ve bu Sözleşme'yi onayiayan her üye kanunca getirdiği müeyyidelerin gerçek
ten etkili ve tam olarak uygulanmasının saAJanmasıyla yükümlü olacaktır. 

Madde 26 
I.Bu Sözleşme'yi onayiayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün her üyesi, bu Sözleşmeyi 

egemenlik, yarg1 yetkisi, himaye, hükmetme, vesayet veya otoritesi altında olan topraklarda, iç 
hukukuna ait konulardaki yüktimlültilderini de yerine getirme hakkına sahip olarak, uygulamayı 
taahhüt eder. Bununla beraber eğer bu üye Uluslararası Çalışma Teşkilatı Anayasasınm 15. 
maddesinin hükümlerinden yararlanmak isterse; onaylamasına aşağıdaki bölgeleri tanıtan bir 
beyanı eklemek zorunda kalacaktır. 

1. işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir değişiklik olmadan uygulamayı planladı#• 
yerler~ _ 

2. işbu Sözleşme hükümlerini değişikliklerle uygulamayı planladı#ı yerler, bu durumda 
bu değişiklikler de beyana eklenecektir; 

3. Hakkında vereceği kararı sakh tuttuğu yerler. 
2. Yukarıda mezkur beyan onay işleminin aynlmaz bir parças1 olacak ve aynı geçerliliğe 

haiz olacaktır. Böyle bir beyanı kaleme alan her üye yapacağı yeni bir beyan ile bu maddenin 
(2) ve (3) i.incü altparagrafları gereğince, ilk beyanındaki çekinceleri tamamen veya kısmen iptal 
etme hakkına sahip olacaktır. 

Madde 27 
Bu Sözleşme'nin resmi onay belgeleri, Ulusl~ras1 Çalişma Örgütü Genel Müdürü'ne gön

derilecek ve onun tarafmdan tescil edilecektir. 

Madde 28 
1. Bu Sözleşme, ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan 

Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlayacaktır. 
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 

oniki ay sonra yürürlü#e girecektir. 
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3. Daha sonra, bu Sözleşme, onu onayiayan her üye için onay belgesi tescil edildiği tariht
en oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde29 
1. Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tüm 

üyelerini kendisine örgüt üyeleri tarafından bildirilen tüm onay ve fesihlerden haberdar 
kılacaktır. 

2. Genel Müdür~ kendisine ikinci onayın bildirilmesinden sonra Söıleşme'nin yürürlüğe 
giriş tarihini Örgüt üyelerinin dikkatine getirecektir. 

Madde 30 
ı. Bu Sözleşme'yi onaylamış olan her üye Sözleşme'nin ilk olarak yürürlüğe girdiği tari

hten itibaren on yıllık bir sürenin sonunda Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Müdürü'ne gön
dereceği ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir bildiri ile Sözleşme'yi feshedebiJir. 
Fesih, tescil edildiği tarihten itibaren bir yıl sonra muteber olur. 

2. Bu Sözleşme'yi onaylamış olup da onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmek 
hakkını kullanmayan her üye yeniden 5 yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra 
bu Sözleşme'yi her 5 yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecek
tir. 

Madde 31 
Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman bu Sözleşme'nin 

uyguJanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya 

kısmen değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar vere
cektir. 

Madde-32 
I. Konferansın bu Sözleşme'yi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir Sözleşme kabul 

etmesi halinde, 
a) Tadil edici yeni Sözleşme'nin bir üye tarafından onanınası keyfiyeti yukardaki 3. madde 

nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartıyla, bu 
Sözleşme'nin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirecektir. 

b) Tadil edici yeni Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme 
üyelerin onayianmasına artık açık bulundurulmayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, onu onayiayıp da tadil edici Sözleşme'yi onaylamamış bulunan üyeler 
için, herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam edecektir. 

Madde 33 
Bu Sözleşme'nin İnglizce ve Fransızca metinleri aynı derecede geçerlidir. 
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138 İstibelama kabulde asgari yaş 138 sa. SZŞ. 

İstibelama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin 
Onaylanmasamn Uygun Bulundotu Hakkanda Kanun 

Kanun No. : 4334 
Kabul Ta. : 23.1.1998 
R.G. : 27 Ocak 1998 S. 23243 
Dstr. Trp. 

MADDE 1.- Uluslararası Çalışma Örgütü (IW)'nun 1973 yılında Cenevre'de yapılan 58 
inci oturumunda kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE2. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 

MADDE3. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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SÖZLEŞME NO : 138 

İSTlHDAMA KABULDE ASGARİ Y AŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME 1 1 
Sözleşme Metni TBMM S. Sayısı: 2IO'daD alınmıştır. 

Uluslararası Çalışma örgütü Genel Konferansı, 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya ça~nlmış 
ve 6 Haziran ı 973 tarihinde düzenledi~ 58. oturumunda, 

Oturum gündeminin dördUncU maddesini oluşturan istihdama kabulde asgari yaş konusun
da yapılan bazı önerileri kabule karar vererek, 

1919 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi, ı 920 tarihli Asgari 'Yaş (Denizcilik) 
Sözleşmesi, 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesi, 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve 
AteşciJer) Sözleşmesi, 1932 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı lşJer) Sözleşmesi, 1936 tarihli 
Asgari Yaş (Denizcilik) Sözleşmesi (Düzeltilmiş), I ~37 tarihli Asgari Yaş (Sana~i) Sözleşmesi 
(Düzeltilmiş), ı 937 tarihli Asgari Yaş (Sanayi Dışı Işler) Sözleşmesi (Düzeltilmiş) ı 959 tarihli 
Asgari Yaş (Balıkçılık) Sözleşmesi ve ı 965 tarihli Asgari Yaş (Y eralta Maden İşleri) Sözleşmesi 
hükümlerini dikkate alar'ak, 

Çocukların çalıştırılınasına tamamen SOJl vermek amacıyla. smırlı sayıda ekonomik sektöre 
uygulanabilen mevcut sözleşmelerin zaman içerisinde yerini alacak genel bir belge oluşturul
masının zamanının geJdiAini gözönünd~ tutarak ve 

Bu öneriterin bir Uluslararası Sözleşme haline getirilmesini k.ararlaştırarak, 

Bin dokuzyüz yetmiş üç yılı Haziran ayının işbu yinni altıncı günü Asgari Yaş Sözleşmesi, 
1973 olarak adlandınlabilecek aşa~ıdaki sözleşmeyi kabul etmiştir. 

Madde ı 

Bu Sözleşmenin kendisi için yürürlükte olduAn her Uye. çoçuk işçiliAini etkin bir şekilde 
ortadan kaldırmayı ve istihdama veya çalışmaya kabul için asgari yaşın giderek gençlerin fizik
sel ve zihinsel yönelen tam olarak gelişmelerine olanak tanıya~ bir düzeye yükseltilmesini 
sağlayan ulusal bir politika takip etmeyi kabul eder. 

Madde2 

I. Bu Sözleşmeyi onayiayan her üye, onay belgesine ekleyece~i bir beyanla, kendi 
ülkesinde ve kendi ülkesinde kayıtlı bulunan ulaşım araçlannda istihdama veya çalışmaya kabul 
için asgari yaş sınınnı be1irleyecektir; bu sözleşmenin 4. ve 8. maddeleri saklı kalmak üzere, 
hiçbir kimse bu yaşın altında herhangi bir meslekte istihdama veya çalışmaya kabul edilmeye-
cektir. ' 

2. Bu sözleşmeyi onayiayan her üye, daha önce belirlmiş olduğu asgari yaşdan daha yük
sek bir asgari yaş belirlediğini sonradan yapaca~ı yeni açıklamalarla Uluslararası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne bildirebilir. 

3. Bu maddenin l. fıkrasına göre belirlenen asgari yaş smırı. zorunlu öğrenim yaşının 
bittiği yaşın altında ve her halUkarda l 5 yaşın altmda olmayacaktır. 

4. Ekonomisi ve eğitim olanakları yeterince gelişmemiş olan her üye, bu maddenin 3. 
fıkrası hükümlerini dikkate almaksızın varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerinin görüşünü aldıktan 
sonra. asgari yaşı başlangıçta 14 olarak belirleyebilir. 

5. Bir önceki fıkra gereğince asgari yaşı 14 olarak belirleyen her üye, bu sözleşmenin 
uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma Örgü&ü Anayasasının 22. maddesine göre 
sunacağı raporlarda: 

( 1) Yürürlüğe giriş tarihi: /9 Haziran 1976 
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a) bu belirlemenin gerekçelerinin devam etti#ine veya 

b) belirli bir tarihten sonra sözkonusu hükümlerden yararlanma hakkında vazgeçtigine, 

ilişkin bir açıklamaya yer verecektir. 

Madde 3 

l. Dogası veya yapıldıgı koşullar bakımından genç kişilerin saAiıAını, güvenli~ini veya 
ahlakını tehlikeye düşürebilecek her tUrlU istihdam veya çalışmaya kabul için asgari yaş l8'in 
altmda olmayacaktır. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasının uygulandıAı istihdam veya çalışma türleri, varsa işveren ve 
işçi örgütlerine danışıldıktan sonra ulusal mevzuat yahut yetkili makamca belirlenecektir. 

3. Ulusal mevzuat yahut yetkili makam bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, 
varsa işveren ve işçi örgütlerine danışarak, sözkonusu genç kişilerin saAiı#ı. güvenli~ ve 
ahlakının tam olarak güvenceye alınması ve genç kişilerin ilgili faaliyet dalında yeterli özel 
ö~renim veya mesleki elitim gt)rmeleri koşuluyla 16 yaşından itibaren istihdamiarına veya 
çalışmalarına izin verebilir. 

Madde4 

l. Yetkili makam gerekti#inde, v~ ilgili işveren ve işçi örgütlerine danıştıktan sonra özel 
ve önemli uygulama sorunlannın çıktılı sınırlı istihdam ve çalışma kategorilerini bu 
sözleşmenin uygulama alanı dışında tutabilir. 

2. Bu sözleşmeyi onayiayan her üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. mad-
' desi gere~ince Sözleşmenin uygulanmasıyla il$ili olarak verece#i ilk raporda, bu maddenin 1. 

fıkrasına göre uygulama alanı dışında bırakılan kategorilerin listesini kapsam dışı bırakma 
nedenlerini de belirterek açıklayacak ve müteakip raporlarında kapsam dışı tutulan bu katego
rilerle ilgili mevzuatın durumu ile Sözleşmeye bu kategorileri kapsama alması bakımından ne 
ölçüde işlerlik kazandırıldıAının veya işlerlik kazandırılmasının öngörüldü#ü hususlarında bilgi 
'crecektir. 

3. Bu sözleşmenin 3. maddesinin kapsadıAı istihdam veya çalışma, bu maddeye 
dayanılarak Sözleşme kapsamı dışında bırakılmayacaktır. 

Madde 5 

1 . Ekonomisi ve idari yapısı yeterince gelişmemiş bir üye bu sözleşmenin uygulama 
alanını, varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danışarak başlangıç aşamasında sınırlayabilir. 

2. Bu maddenin l. fıkrası hükmünden yararlanan her üye, onay belgesine ekleyecegi 
beyanda SÇ>zleşme hükümlerinin uygulanacaAı işyerierini ya da ekonomik faaliyet dallarını 
helirtecektir. 

3. Bu sözleşme hükümleri her halUkarda aşa#ıda kayıtlı işler bakımından uygulanacaktır : 
madencilik ve maden çıkarımı; imalat; inşaat; elektrik, gaz ve su; temizlik hizmetleri; ulaştırma, 
depolama ve haberleşme; düzenli olarak ücretli işçi istihdam etmeyen ve yerel tüketim amacıyla 
üretim yapan küçük ölçekli aile işletmeleri dışında kalan ticari amaçlı üretimde bulunan diger 
tarım işletmeleri ve plantasyonlar. 

4. Sözleşmenin uygulama kapsamını bu madde uyarınca sınırlamış olan üyeler, 

a) Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesi uyarınca düzenleyecekleri 
raporlarda, Sözleşmenin uygulanma kapsamı dışında bırakılan faaliyet dallarında çocuklarm ve 
gençlerin çalışmaları ya da istihdamiarına ilişkin genel durumu ve Sözleşme hükümlerinin 
uygulama alanının genişletilmesi do#rultusunda kaydedilen gelişmeleri bildirecekler; 
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b) Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü'ne gönderecekleri resmi bir beyan ile uygu
lama kapsamını her zaman genişletebileceklerdir. 

Madde 6 

Bu sözleşme, çocuklar ve gençler tarafından genel, mesleki t'e teknik e~itim için okullarda 
,·eya diğer eğitim kuruluşlarında yapılan işlere veya yetkili makamın varsa ilgili işçi ve işveren 
örglitlerinc dam~arak belirlediği koşullara göre işyerlerinde en az 14 yaşındaki kişilerin 

) aptı k ları \'C 

a) esas olarak bir okul ya da bir eğitim kuruluşunun, sorumlu bulunduğu bir eğitim veya 
öğretim kursunun ~ 

b) yetkili makam tarafından onaylanmış olup büyük ölçüde veya tamamen bir işyerinde 
yi.irtitUien bir e~itim programının veya 

c) eğitim veya meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış bir yönlendirme ya 
da rehberlik programının 

a) rı lmaz parçası olan işlere uygulanmaz. 

Madde 7 

1. Ulusal mevzuat 13-15 arası yaşlardaki kişilerin, 

a) sağiıkiarına veya gelişmelerine zarar vermesi ihtimali bulunmayan ve 

b) okula devamlarını, yetkili makamın onayladığı mesle~e yöneltme veya mesleki eğitim 
programiarına katılmalarını veya derslerden yararlanmalarını engellemernek koşuluyla hafif 
işlerde çalışmalarına veya istihdamianna 

izin verebilir. 

2. Ulusal mevzuat en az 15 yaşında olmakla birlikte henüz zorunlu öğrenimlerini tamam
lamamış olan kişilerin bu maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) paragrafiarında belirtilen koşullara 
uygun işlerde çalışmalanna veya istihdamiarına da izia verebilir. 

3. Yetkili makam bu maddenin l. ve 2. fıkralarına uygun olarak istihdama veya çalışmaya 
iLin verilebilecek faaliyetlerin neler olduğuna karar verecek ve bu çalışma veya istihdamın 
lı..oşulları ile çalışma sürelerini belirleyecektir . 

..ı. Bu maddenin ı. ve 2. fıkraları dikkate alınmaksızın, 2. maddenin 4. fıkrası hüküm
lerinden yararlanmakta olan bir üye, bu durum devam ettiği sürece bu maddenin ı. fıkrasındaki 

13 \'e 15 yaşları ı 2 ve I 4 ile, 2 .. fıkradaki l 5 yaşı 14 ile değiştirebilir. 

Madde 8 

1. Yetkili makam, varsa ilgili işçi ve işveren örgütlerine danıştıktan sonra, Sözleşmenin 2. 
maddesinin öngördüğü çalışma ya da istihdam yasaklarnalarına sanatsal faaliyetlere katılma gibi 
amaçlar için münferit çalışma izinleri vermek suretiyle istisnalar getirebjljr. 

2. Hu şekilde verilecek izinler, çalışma ya da istihdamın koşullarını belirteyecek, süresini 
~ıııırla) acaktır. 

Madde9 

1. Yetkili makam, bu sözleşme hükümlerinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak 
için U) gun cezai hüki.ımleri de dahil gerekli tüm önemleri alacaktır. 

2. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hükümlere 
U) ulınasından sorumlu kişileri tanımlayacaktır. 

3. Ulusal mevzuat veya yetkili makam, işverenin muhafaza edeceği ve hazır bulunduracağı 
k.u) ıt defteri veya diğer belgeleri tanımlayacaktır; bu kayıt defteri veya belgelerin işverenin isti
hdam ettiği ya da kendisi için çalışan ve yaşları 18'den küçük olan kişilerin adları ile, mi.imklin 
olduğu hallerde usullince onaylanmış doğum tarihlerini veya yaşlarını içermesi gerekir. 
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Madde 10 

Bu sozleşme, 1919 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı) Sozleşmesını, 1920 tarıhlı Asgarı Yaş 
(Denızcılık) Sozleşmesını, 1921 tarıhlı Asgarı Yaş (Tarım) Sozleşmesını, 1921 tarıhlı Asgarı 

Yaş (Trımcı ve Ateşcıler) Sozleşmesını, 1932 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı Dışı Işler) Sozleşmesı
nı, 1936 tarıhlı Asgarı Yaş (Denızcılık) Sozleşmesını (Dlizeltılmış), 1937 tarıhlı Asgarı Yaş 
(Sanayı) Sozleşmesını (Düzeltılmış), ı 937 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı Dışı Işler) Sozleşmesını 
(Dlizeltılmış), ı 959 tanhlı Asgarı Yaş (Balıkçılık) Sozleşmesını ve ı 965 tarıhlı Asgarı Yaş 

(Yeraltı Maden Işlen) Sozleşmesını bu maddede ongorlilen koşullar dahılınde tadıl eder 

2 Bu sozleşmenın ylirlirlliğe gırmesı ı936 tarıhlı Asgarı Yaş (Denızcılık) Sozleşmesını 
(Duzeltılmış), 1937 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı) Sözleşmesını (Dlizeltılmış), ı 937 tarıhlı Asgarı 
Yaş (Sanayı Dışı Işler) Sozleşmesını (Dlizeltılmış), 1959 tarıhlı Asgarı Yaş (Balıkçılık) 

Sozleşmesını ya da I 965 tarıhlı Asgarı Yaş (Yeraltı Maden İşlerı) Sozleşmesını başka onayiara 
kapatmaz 

1 1919 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı) Sozleşmesıne, 1920 tarıhlı Asgarı Yaş (Denızcılık) 
Sozleşmesıne, 1921 tarıhlı Asgarı Yaş (Tarım) Sozleşmesıne ve 1921 tarıhlı Asgarı Yaş (Trımcı 
ve Ateşçıler) Sozleşmesıne taraf butun lilkeler, bu sozleşmelerın onaya kapatılmasına, bu 
sozleşmeyı onaylamak suretıyle veya Uluslararası Çalışma Burosu Genel Mlidurli'ne ıletecek
lerı bır beyan ıle muvafakat ettıklerınde bu sozleşmeler başka onayiara kapanırlar 

4 Işbu sozleşme yliklimlüluklerının 

a) 1937 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı) Sozleşmesıne (DUzeltılmış) taraf olan bır uye lilke 
tarafından kabul edılmesı ve bu sozleşmenın 2. maddesı uyarınca 15 yaştan az olmayan bır 
asgarı yaş belırlenmesı halınde anılan sozleşme kendılığınden derhal ylirlirllikten kalkar, 

b) 1932 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı Dışı İşler) Sozleşmesınde tanımlandığı şekılde sanayı 
dışı ıstılıdama ılışkın olarak anılan sozleşmeye taraf bır üye ülke tarafından kabul edılmesı 
halınde o sozleşme kendılığınden derbal yurürlükten kalkar, 

c) 1937 tarıhlı Asgarı Yaş (Sanayı Dışı İşler) Sozleşmesınde (Dlizeltılmış) tanımlandığı 
şekılde sanayı dışı ıstılıdama ılışkın olarak arıılan sozleşmeye taraf bır liye ulke tarafından kabul 
edılmesı ve ışbu sozleşmenın 2 maddesı uyarınca 15 yaş'tan az olmayan bır asgarı yaş belır
lenmesı halınde o sozleşme kendılığınden derhal yürürilikten kalkar. 

d) denız ışlerınde ıstılıdam bakımından 1936 tarıhlı Asgarı Yaş (Denızcılık) Sozleşmesıne 
(Duzeltılmış) taraf bır liye lilke tarafından kabul edılmesı ve ışbu sozleşmenın 2 maddesı 

uyarınca 1 5 yaş 'tan az olmayan bır asgarı yaş belırlenmesı ya da liye ülkenın bu sozleşmenın 3 
maddesının denız ışlerındekı ıstılıdama uygulandığını belırtmesı halınde o sozleşme 

kendılığınden derhal ylirlirlükten kalkar. 

e) denız balıkçılığında ıstılıdama ılışkın olarak 1959 tarıhlı Asgarı Yaş (Balıkçılık) 

Sozleşmesme taraf bır uyc lilke tarafından kabul edılmesı ve Sozleşmenın 2 maddesı uyarınca 
l) yaş'tan az olmayan bır asgarı yaş behrlehmesı ya da liye ülkenın ışbu sozleşmenın 3 mad
desının denız balıkçılığında ıstılıdama uygulandığını belırtmesı halınde o sozleşme 

kendılığınden derhal ylirlirllikten kalkar 

f) I 965 tanhlı Asgarı Yaş (Yeraltı Maden İşlerı) Sozleşmesıne taraf bır u ye ulke tarafından 
kabul edılmesı ve o sozleşme uyarınca behrlenen yaştan daha az olmayan bır asgarı yaşın bu 
sozleşmenın 2 maddesı uyarınca belırlenmesı ya da liye lilkenın ışbu sozleşmenın 3 maddesı 
gereğınce bu yaş sınırının yeraltı maden ocaklannda ıstılıdama da uygulandığını belırtmesı 
halınde anılan sozleşme bu sozleşmenın yurlirlüğe gırmesıyle kendılığınden ve derhal yurur
Iukten kalkar 
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5. Bu sözleşme yükümlülüklerinin kabulü, Sözleşmenin yürürlüAe girmesi halinde ve 

yürürlüğe girdiği tarihte 

a) 12. maddesi uyarınca ı 9 ı 9 tarihli Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesinin yürürlükten kalk-

mas ını, 

b) 9. maddesi uyarınca tarıma ilişkin olarak 1921 tarihli Asgari Yaş (Tarım) Sözleşmesinin 

yiırürlükten kalkmasını~ 

. c) deniz işlerinde istihdama ilişkin olarak 10. maddesi uyarınca 1920 tarihli Asgari Yaş 

(Denizcilik) Sözleşmesinin. ve 12. maddesi uyannca 1921 tarihli Asgari Yaş (Trimci ve 

Ateşçiler) Sözleşmesinin yürürlükten kalkmasını 

gerektirir. 

Madde ll 

Bu sözleşmenin kesin onay belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön

derilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 12 

I. Bu sözleşme, ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan 

Uluslararası Çalışma Örgütü Üyelerini bağlar. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten on 

iki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu sözleşme, onu onayiayan her üye için, onay belgesi kaydedildiği tarihten on iki ay 
sonra yürürlüğe girer. 

ı 

Madde 13 

I. Bu sözleşmeyi onayiayan her üye, ilk yürürlüAe girdiAi tarihten itibaren on yıllık bir süre 
sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu müdiırün kayd
edeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yd sonra geçerli olur. 

2. Bu sözleşmeyi onaylamış olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık 

sürenin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereAince feshetmek seçeneğini kullan

mayan her üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu sözleşmeyi her 

on yıllık süre bitince, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir. 

Madde ı4 

I. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine 
bildirilen, bütün onaylama ve fesibierin kaydedildiAini Uluslararası Çalışma Örgütünün btitün 

liyelerine duyurur. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onay belgesinin kaydedildiğini 

örglit liyelerine duyururken bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üyelerinin 

dikkatinı çeker. 

Madde 15 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş 
olduğu bütiın onaylama ve fesibiere ilişkin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andiaşması'nın 
102. maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ulaştırır. 
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Madde 16 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu. gerekli gördüAll zaman bu sözleşmenin 
uygulanması hakkında bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen veya kısmen 
de~iştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereAi hakkında karar verir. 

Madde 17 

1 . Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen deAiştiren yeni bir sözleşme kabul 
etmesi halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmedili takdirde : 

a) DeAiştirici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması durumu, yukarıdaki 16. 
madde dikkate alınmaksızın ve deliştirici yeni sözleşme yürürlüAe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile, bu sözleşmenin derhal ve kendiiilinden feshini gerektirir. 

b) De~iştirici yeni sözleşmenin ytirürlüAe girmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin 
onaylamasına artık açık bulundurulamaz. 

2. Bu sözleşme, onu onayiayıp da deAiştirici sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için 
herhalde şimdiki şekil ve içeri~iyle geçerli olmakta devam eder. 

Maddel8 

Bu sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde geçerlidir. 
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"Ölçüyü tastamam yapın (insanların hakkını) eksik verenlerden 
olmayın." 

Kur-an, Şuara 181 

"İnsaniann hakkı olan şeyleri kısmayın" 

Kur-an, Şuara 183 
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