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KONUSU
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
Hükümeti Arasında Türkliye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri•yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Ka
nun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile îsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürürümü ile ilgili idari Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı.
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların
Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza
Yargılarının Yerine Getirilmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanması ve
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı.
Adli Yardım Taleplerinin iletilmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
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GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında, 4 Temmuz 1966 tarihimde imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkında Genel Sözleşmenin, her iki; Akit Taraf ülkesinde değişen koşullar ve beliren ihtiyaçları nedenliyle
değiştiriimıesîne gerek duyulmuş ve anılan Sözleşme günün şartlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmiş
tir*
Madde 1.—
Kanunun 1 nci maddesi Sözleşmenin onaylanmasına dairdir.
13 . '12 . 1978 tarihinde Brüksel'de imzalanmış bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Krallığı arasın
da 4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyo
nu ile ilgili Sözleşme, kenidli madde numaraları şırasına ıgöra açıklanmıştır.
Madde 1. — Serbest işçi olarak mesleki bir iş yapan veya yapmış olan Türk ve Belçika vatandaşları hak
kında da Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını teminen, 1 nci maddeye bir bent ilave edilmiştir.
Madde 2. — Sözleşmenin hangi Sosyal Güvenlik mevzuatlan
maddede Türkiye ve Belçika yönünden değişiklik yapılmıştır,

hakkında

uygulanacağını belirten 2 nci

Belçika^da: Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Hastalık, Malullük Sigortası, Emekli
ve Ölüm aylıkları, aile yardımları mevzuatları ile Işkazası ve Meslek Hastalıklarından doğan zararların taz
minine ilişiklin mevzuat;
Türkiye'de: Sosyal Sigortalar mevzuatı yanında Bağ - Kur, TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar
Kanununa göre Sosyal Sigorta Sistemine dahil edilen Sigorta Sandıkları mevzuatları,
'Kapsama alınmıştır.
Madde 3. — Sözleşmenin 3 ncü maddesinin ikinci paragrafı madde metninden çıkarılmıştır.
Madde metninden çıkarılan hüküm şudur. (-İşçiler ve benzerleri dışında çalışan kimseler, hakkında uygulan
maz.-)
. . s '
Serbest çalışanlarla ilgili mevzuatların kapsama alınması, söz konusu hükmün çıkarılmasına neden olmuş
tur.
Madde 4. — Uygulanacak mevzuata ilişkin 4 ncü maddenin 1 nci paragrafı bağımsız çalışanlarla ilgi!» hü
kümlerle (tamamlanmıştır.
Madde 5. — Sözleşmenin 6 nci maddesindeki «kazanç» kelimesi yerine «mesleki gelir» ifadesi almıştır.
Madde 6. — Sözleşmenin 11 nci maddesinin 2 nci bendi, işçlerte aile lenflerinin geçici olarak diğer Âkit
Taraf ülkesinde bulundukları sırada, bu ülkede kendilerine yapılan sağlık yardımları masraflarının tamamı
nın yetkili Sosyal Sigorta Kurumunca, geçici olarak bulunulan memleketteki Sosyal Sigorta Kurumuna öden
mesini teminen değişitMImiştir.
Madde 7. — Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci Ibendi, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yar
dım görmeye başlamış bulunan işçilerin ikametgâhlarını diğer Akit Taraf üMcesine naklettikleri takdirde, ken
dilerine bu ülkede yapılan sağlık yardımları masraflarının tamamının, yeitkili Sosyal Sigorta Kurumunca ge
çici olarak bulunulan memleketteki Sosyal Sigorta Kurumuna ödenmesini teminen değiştMmiştir.
Madde 8. — Sözleşmenin II nci Kısmının 1 nci Bölümüne «Madde 13 bis» dahil edilerek, sağlık yardım
larına ilişkin söz konu'su bölüm hükümlerinin, Âkit Ülkeler arasında bilahara yapılacak bir anlaşmadan sonra
bağımsız çalışanlara da uygulanabileceği, belirtilmiştir.
Madde 9. — Sözleşmenin 20 nci maddesinin 3 ncü paragrafı değişftinikniiştir. (3 ncü fıkranın (a) bendi de
ğiştirilmiş (to) bendi aynen kalmıştır.)
Değişiklik Türkiye tatbikatına bir yenilik getirmemiş, Belçika yönünden maden işçileri ve benzerlerinin
aylıklarına ilişkin taHbika'ta açık* getirmiştir.
Madde 10. — Sözleşmenin .22 nci maddesıinin 1 nci paragrafı kaldırılmıştır.
Tek paragraf halline gelen 22 nci maddedeki «özel» sözcüğü çıkartılmıştır.
Değişiklik Belçika tatbikatına açıklık getirmiştir, Türkiye tatbikatını dtkilememektedir.
Milli Güvenlik, Konseyi
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Madde 11. — Yardım tutarının tayininde takip edilecek yolu belirleyen 26 ncı maddeye eklenen 2 nci
fıkrayla, serbest meslek sahiplerinin Sözleşme kapsamına alınmasına paralel olarak, yardımın hesabında, orta
lama mesleki gelir belMenmişJtir.
Madde 12. — Belçika mevzuatına göre ihtiyaç .şartına bağlı olarak yapılan îşkazası veya Meslek ,Hasta
lığından mütevdlüt yardımların yalnız Belçika'da ikamet eden kimselere sağlanacağına dair olup tek taraflı
bir hüküm olan 31 nci madde Sözleşmeden çıkarılmıştım
Madde 13. — 38 nci maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmış, 3 ncü fıkra 38 nci maddemin 2 nci fıkrası olmuş
tur. Kaldırılan 2 nci fıkra ile, Belçika ve Türkiye yönünden yalnız Sosyal Güvenlîk konusunda yetkili kaza
mercileri için madde hükm'iinün uygulanması gibi bir ik'ıısitlaima kaldırılmış oldu.
Madde 14. — 4 . 7 . 1966 tarihli Sözleşmenin 42 nci maddesinde Türkiye bakımından yetkili makam Ça
lışma Bakanlığı alarak belirlenmiştir.
Sosyal Sigortalar Kurumu 17 . 12 . 1974 tarihinden i'tibaren Sosyal Güvenlik .Bakanlığına bağlanmıştır.
Bu bakımdan mezkûr madde Türkiye bakımından «Türkiyeide sÖSyal Güvenlik Bakanlığı ve yedkili diğer
Bakanlıklar,»
Keza; serbest meslek sahiplerinin sözleşme kapsamına alınması sonucu Belçika bakımından da;
«Belçika'da Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenlik Rejiminde öngörülen ve
cibeler ile bu rejim gereğince sağlanacak aile yardımları ve yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıklar) için : Orta
smılflar Bakanı» olarak yeniden düzenlenmiştir.
Madde 15. — Sözleşmede, Akit Tarafliarm Sosyal Sigorta Kuramlarının birbirlerine karşılıklı «İdari
Yardımda» bulunacaklarını belirleyen madde yoktur.
IBU açıdan; Sözleşmenin IV ncü Kısmına 46 Bis ve 46 Ter maddeleri ilave edilmiştir. 46 Bis maddesi,
başka bir ülke adına yapılan masrafların geri alınmasını (3 ndü kişilerini sorumluluğu), 46 Ter maddesi, haksız
yere ödenen yardımların geri alınmasını düzenlemektediı\
- - '
Madde 16. — Serbest çalışanların Sözleşme kapsamına alınmasına paralel olarak, 49 ncu madde hüküm
lerinin, 2 nci Akranın son paragrafı dışında olmak üzere, serbest çalışanlara da uygulanacağına dairdir.
Madde 17. — Bu Sözleşmenin tasdikine ve tasdik belgelerinin en kısa süre içerisinde teati edileceğine,
tasdik belgelerinim teatisini takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe gireceğine dair olup aynı rnidtJin imza işle
mini ve Türkçe, Fransızca ve Flamanca olarak düzenlenen her üç metnin aynı derecede geçerli olacağını be
lirlemektedir.
Madde 2. —*
Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi tespit edilmişljirj
Madde 3. —

•-

IBu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyo
nu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında 13.12.1978 tarihinde Brüksel'de imza
lanan Sosyal Güvenlik hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin onaylanması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Milli Güvenlik Konseyi
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BELÇİKA KRALLİĞİ ARASINDA 4 TEMMUZ 1966 TARİHİNDE
BRÜKSEL'DE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAKİ GENEL SÖZLEŞMENİN REVİZ
YONU İLE İLGİLİ SÖZLEŞME
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANI
ve
MAJESTE BELÇİKA KRALİ,
Âkit Taıralfllarda meydana gelen mevzuat değişmesine ve de Sosyal Güvenlik konusunda uluslararası un
surlarla alınan genel yönelime Sosyal Güvenlik Sözleşmesini uygulamayı arzu ederek,
Mevcut .Sözleşmeyi tadil ©den toir Sözleşme aktetmeyi kararlaştırmışlar ve bu maksatla tam yetkili tem
silciler olarak;
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANI
Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Halûk Kura'yı,
ve.
MAJESTE BELÇİKA KRALI,
Alfred Califice, Sosyal Güvenlik Bakanı, ve Antoine Humbfet, Tarım ve Orta Sınıflar Bakannııır, görevlendirmîşleMr.1
Temsilciler, usulü dairesinide düzenlenmiş bulunan selahiyet belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hu
suslar üzerinde mutabık kalmışlardır :
Madde : 1
4 Temmuz 1966 tarihli Sözleşmenin 1 nci maddesinde aşağıdaki şekilde kaleme alınan bir 2 nci bend
ilave edilmiştir:
«Bu Sözleşmenin hükümleri serbest işçi olacak bir mesleki işi yapan veya yapmış olan Türk ve Belçika
vatandaşlarına, bu sözleşmede yer alan karşıt hükümler salklı kalmak kaydı ile kıyas yolu ile uygulanabi
lir,»»
Madde : 2
tşlbu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Bu Sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında uygulanır :
,
1. Türkiye'de,
a) tşkazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ilgili yü
rürlükteki sosyal sigorta mevzuatı;
b) Küçük Esnaflar ve Sanatkârlar ve Bağımsız çalışanlar hakkında uygulanan yürürlükltekj malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları mevzuatı;
c) Devlet Memur ve Hizmetlileri hakkında uygulanan Emekli Sandığı mevzuatı;
d) Sosyal Sigortalar Kanununa göre Sosyal Sigorta sistemine dahil edilen Sigorta Sandıkları mevzuatı.
2, ıBelçIkalda,
a) Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Hastalık Malullük Sigortası mevzuatı/;
b) Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimi üe ilgili Emekli ve Ölüm aylıkları mevzuatı;
c) ılşkazası ve meslek hastalıklarından doğan zararların tazminine ilişkin mevzuat;
d) Ücretli ve Bağımısız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Aile Yardımları mevzuatı.»/
Madde : 3
Aynı Sözleşmenin 3 ncü maddesi aşağıdaki hükümle değiştirilmiştir :
«Bu Sözleşme hükümleri kançılarya kadrolarındaki memurlar dahi, Elçilik ve Kbnsiolosıluılda.rdaki mesliek
memurlarına uygulanmaz.»
Milli Güvenlik Konseyi
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Madde : 4
Aynı Sözleşmenin 4 ncü maddesin in 1 nci paragrafı aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır :
«Mesleki faaEyMlexini iükekrdon birinde icra eden bağımsrz çatofatrlaır, diğer üffkede daimi olara'k: üc^rtıef
etse4ep*ddıi toi^
Bu ülkelerden birinde ve diğerinde ücretli ya da ücretlsiz oHaraik aym zamanda İki veya daha fazıla mesleki
faaliyet icra edilmesi halimde bu faaliyetlerin her biri icra edildiği ülkenin mevzuatıma göre yürütülür.
Ülkelerden birinin mevzuatının uygulanması için diğer ülkede yapılmış bulunanı faalifyetıler nazara a t a r .
Ancafk 'katkılar her (ülke .tarafımdan kendi 'ilkesinde gerçekl'öşltirillen geMrletr üzerimden hesaplaınabilecetofcir.»
Madde : 5
Aynı Sözleşmenin 6 nci maddesini» I nci bendindeki «ÜCFöb ifc^i»»»f>*mö^^
tirillmiıştir.
Madde : 6
Sözleşmenin 11 nci maddesinin 2 nd benldii aşağtdâlki şeifciltte defiftirilmişfir r
«Bağlı olunan Kurum, bu yardımların, yardımı yapmış olan Kurumların muhasebe kayıtlarından çıkacak
tutarlarını geçici olarak İkamet olunan ülkenin Kurumuna öder.»
Madde : 7
Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci bendi aşagıdaftl föteilde değiştirilmiştir :
«Bağlı olunan Kurum, bu yardımların, yardımı yapmış lol,an kuramlarım muhasebe kayıtlarından çıkarıla
cak fiili tutarlarıını geçici ©Üaraık ikamet olunan üllkenin Kurumluna öder.
10 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.»!
Madde : 8
Aynı Sözleşmenin II nci Kısmınım 1 nci Bölümüne aşağıda belirüilidiği gibi 13 biıs maddesi dahil edlmiıştiır.
«Madde "13 bis
Aynıi yardımlara gelince, Türk mevzuatı bu yardımılaırı bağımsız çalışanlara sağladığı anda, bu başlık
altını da #er alatt hütoü^terkırıü'yg^lınînasFserbest işçi o1iaı^^4 da bir idari düzfenJeme 3e teşrrtrl edilebilir.»
Madde : 9
Aynı Sözleşmenin 20 nci maddesinin 3 ncü paragrafı aşağıdaki hükümlerle değişjtirilmıişltir :
«3. Maden işçileri i e benzeri işçilere uygulanan, a>flMa %ilt BdciJt* mev^uatt miktümle^inM'ufalanma
sında bu hükümler :
a) Yalnız bu hükümler gereğince geçerli olan süreler üie birleşririlebilecek süreler, Türk maden (işyerle*rinde geçen. ^ bu işyerkrinin Belçika'da bulunması halind* anılan hüıkümler gereğince geçerli olaû sürelerdur;;
b) Deği^mıeiîaıiştiiır.»
Madcfe : 10L Ayıttı Sözleşmenin 212 nci maddesinin 1 nci paragrafı kalduitaştıır.,
'2, Aynı 22 nci maddenıin 2 nloi paragrafı :bu maddenin ,tek paraigrafı otauşltur..
'3, Tek pragraf haline gelen 22 nci maddedeki «Özel» .sözcüğü çıkartılmıştır.
MÜüs Güvenlik Konseyi
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Madde

: 11

Aynı Sözleşmenin 26 ncı maddesine aşağıdaki şekilde bir libinoi fıkra dahil edilmiştir :
«Akit Ülkelerden 'birinin mevzuatına göre, yardımların tespitinde tüm sigortalılık süresi veya 'bu sürenin1 bir
kısmı ile-ilgili ortalama mesleki gelir nazara alınıyorsa bu ülkenin yapmakla yükümlü olduğu yardımların
hesapllanimasında nazara alınan ortalama mesleki gelir, anılan ülke mevzuatıma göre geçen sigortalı süresinde
ödendiği tespit <olunam! mesleki gelirlere göre belirleniır.»
Madde : 12
Aynı Sözleşmenin 31 nci maddesi kaldırılmıştır.
Madde : 13
L Aynı .Sözleşmenin 3'8 nci maddesinin 2 nci paragrafı kaldırıllimuştıır.
2, Aynı Sözleşmenin 3'8 nci maddesinin 3 ncü parag rafı 2 nci paragrafı olmuştur.
Madde : 14
Aynı iSözüeşmenm 42 nci maddesi aşağıdaki hüküm ile .değiştirilmiştir :
«Bu Sözleşmenin uygulanmasınıda yetkili idari makamlar şunlardır :
Türkiye'de, Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı ve yetkili diğer Bakanlıklar;
Belçika'da Sosyal Güveniliik Bakam ve Bağumismz çalışanların Sosyal Güvenlik Rejiminde öngörülen ve
cibeler ile bu 'rejim gereğince sağlanıaoalk aile yardımları ve yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıklar) için : Orta
Sınıflar IBakanı»
Madde : 15
Ayını Sözleşmenin IV Kısmıma aşağıdaki ışekMe 46 bls ve 46 iter maddeleri daJhil edilmiştir :
Madde 46 bis :
'Bir kimse, bir üüke mevzualtına göre sağlaman yardımı lardan, Idiğer bir lülllkede meydana gelen olaylardan doğam
bir zarar için yaralanmakta (ise, yardımları sağlamakta olan Kurumun zararı tazminle yükümlü 3 ncü kişiye
karşı doğacak hakları aşağıdaki ışekilde düzenlenir :
«Yardımları sağlayan Kurumum, uyguladığı mevzuat gereğince 3 ncü kişilere karşı hak iddiasında bulunan
kimsenin yerine geçmesi halinde, bu durum diğer ülkece tanınır;
b) Yardımları sağlayan Kurumun doğrudan doğruya 3 ncü kişilere karşı hak iddiasında bulunması ha
linde, bu hak her ülkece tanınır.»
«Maddö 46 iter :
H„ Yardımları sağlayan bir Akit Devletin Kurumu, bu yardımları halksıız yere alan bir kimseye karşı iti
razda bulunduğu takdirde, bu kimsenin daimi - olanak ikamet ettiği Kurum veya bu kimsemin ülkesinde da
imi olarak ilfcam'et ettiği Akit Devlettin yetıkili Kurumunca gösterıilen Kurum birinci Kuruma gerektiği şekilde
yardımcı olur.
2. (Bir Akit Devletim Kurumu, yandımlardan yararlanan bir kimseye, bu kimsenin hak kazandığı meblağı
aşan bir meblağ ödemişse, bu Kurum, uyguladığı mevzuatta öngörülen koşullar ve sınıflar dahilinde fazla
dan! ödediği miktarı, 'anılan kimseye yardımları sağlamaJkla yükümlü olan diğer Akit Devlet Kurumundan,
bu Kumumun İlgiliye ödeyeceği muikltaındam kesmıesıinli talep edebilir. Bu sonuncu Kurum, kendi, uyguladığı
mevzuata göre böyle bir kesinti için öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde sanki kendisi tarafından faz
ladan bir ödeme yapılmış gibi sözkonusu kesintiyi yapar ve kestiği miktarı alacaklı Kuruma transfer eder.»
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Madde : 16
Aym SözleşmıenJin 49 ncu maddesi bükümleri, anılan maddenin 2 ncıi
olımak üzere, serbest çahşanıllara kıyas yolu ile uıyguKlanıı*

paragrafının son fıkrası dışında

Madde : 17
Bu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa süre içinde Ankara'da teati edi
lecektir.
Tasdik belgelerinin teatisini takip eden ikinci ayın ilk günü bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
Her ifci taıraifın usulüne göıne yetöcili kılınmış. temsil çileri, yuikarıda yafcıh hususları ıtasıfcik zımmında ki
Sözleşmeyi imzalamuş ve mühürlemelerdir.
13 . 12 . 1978 taırilhimide Brüksel'de Türkçe, 'Fransızca ve Flamanca ve her üç metin aynı derecede (geçerli oimaık üzere İkişer nüsha alarak düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Adına
İmza

Belçika (Krallığı Adına
îmlza

»>©-<<

Milli Güvenlik Konseyi

(S, Sayısı : 15)

