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SKD.ICRACI SANATÇILAR.FONOORAM V APlMClLARI VE YAYlN 
KURULUŞLARININ KORUNMASINA DAIR SZŞ. 
Sz4 .. Ta. 26.10.19611Raaa Kn.X..Ta. 01,07.1995 

SIC.O. YABANCI HAKEM 1CARARLAR1NIN TANINMASI VE lCRASI 
HAIOONDA NEW-YORK SZŞ. 
Szt..Ta. 10.06.1958 Kn.X.Ta. 08.0~.1991 



TABLO B 
SÖZLEŞMENIN ONAYINA ILişKIN KANlJNVN RI!SMI GAZETE'DE YAYIMI 

ILE 
BAKANLAR KURULU KARAlliNIN ALlNlŞ TARIHLERI ARASINDA 

GEÇENSW 

Stra No.Kagwp No. • "SIIıllı• 
O· 30 GtlN ARASINDA OLANLAR 

SIL 1898 SKO.TELEVlZYOtıf YAYINLARINlNKORUNMASDfADAlR 
AVRUPASZŞ. 

KmmunR.G.'deyaymu. 29.S.l97S·BK.K.Ta 20.6.197S No:7/10115 

50 ıaas SJ<O. VAS1YE1NAMELER1N 1ESCIL1 KONUSUNDA BİR USUL 
KURULMASINA DAIR AVRUPA SZŞ. 
Kammunll.G.'dcyayımı. 4.5.1975- BK.K.Ta. 03.6.1975 No: 7/10101 

56 3028 SICO.YABANCIRESMI~TASDIK.tMBCBt.JRlYBTININ 
KALDIRU..MASINADAlR SZŞ. 
Kammun R.G.'dcyaymn.29.6.1984- BK.K. Ta. 27.7.1984 No:8418373 

3331 SKODIPLOMASI VE K.~SOLOSLUK. MEMlJRLARno.JCA 
D'OZENLENEN BELGELERDE TASDIK.lŞLEMINlN 
KALDIRILMASD"'A DAlR. AVRUPA SZŞ. 
Kanuııun R.G. 'de yayımı.25.2.1987- BK.K. Te. 15.3.1987 No:87/Jl600 

30-45 GtlN ARASINDA OLANLAR 
1899 SKO.YABANCJHUICUKHAKKINDABb..OIEDlNILMESlNE 

DAlRAVRUPASZŞ 
Kammun R.G.'dcyayımı.29.5.197S- BK.K. Ta. 20.6.1975 No:?/10243 

45-641 GtlN ARASINDA OLANLAR .. 1574 SKO. HUKUK UStn;ONE DAlR. SOZl.E$ME 
Kanumm R.G.'deyayımı.23.2. 1972- BK.K.Ta. 13.4.1972 No:?/4283 

Sil 3311 SKO. BAZI İŞLEM VE BELOELERINTASDİKTENMUAF 1Ul'ULMASINA 
DAIR SZŞ. 
Kmunwı R.G. 'de yaymu.I4. 10.1986-BK.K.Ta. 7.12. 1986 No:8611 1266 

60-90 GtlN ARASINDA OLANLAR 
61 3731 SKO.YABANCI HAKEM KARAA1..AR1N1N TANINMASI VE teRAsi 

HAICKINDANEW-YORKSZŞ. 

Kammun R.G. 'de yayımı.21.05.1991 -BK.K. Ta.l5.08. 1991 No:9 lll 15 1 

xv 
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XVI 

U AY AJlASJNDA OLANLAR 
SK.O. ADil Y ARDlM TAlJDILERlNIN IIEI1LMEStNE lL1ŞKtN 
AVRUPASZŞ. 

ıc...... R.G.'dc ~30.03.1982-BJC.K..Ta.05.01.1912 No:8/SJ13 

6-9 AY AJlASJNDA OLANLAR 
SK.O. HUKUJ0: VE 11CARI MEVZtn.ARDA ADLI MAHKEME DIŞI 
EVRAKIN YABANCI ME.MJ...EKim.ER TEBLİÖtNE 
DAIRSZŞ. 
KmuauD. R.G ... yayJIIIl. 17 .09. 1971 -BK.JC. Ta.03.05. 1972 No:?/4313 

SKO. V ASIVET TASARR1.JFl.ARINDil BlÇİMINE ILIŞKİN KANUN 
1J'ltlŞMAZUICl. I<ONU5UNDASZŞ. 

ıc.ua.ı R.G.'cle yayaı:n.24.04.1982-BK.K. Ta.26.1 1.1982 No:S/5717 

S.K.O.ROMA~ İLIŞKIN' 
DAKANLARKUR.ULırNCAALlNMIŞ KARAR (VARSA) 
B<.WNAMAMIŞ11R. 



TABLO m 
!iOzı.EŞMENIN ONAYINA tuşKIN KANUNUN RESMI GAZETE'DE YAYIMI 

ILE 
!iOzı.EŞMENIN ONA \'INI KAIIARLAŞTDIAN JWCANLAR KURVLUXAIIAIIIIiiN 

III!SMl GAZETEDE YAYIMI AllASINDA 
GI!ÇEN!iORE 

StrtNp. JCawNo.~------'~ıllıı1L-------

O- 60 Gfuiı: KADAR OLANLAR 
3331 SKO.DlPLOMAStVEK.ONSOLOSLUKMijMURLAJUNCA 

D1lZENLENI!NIIBLOI!LERDE TASDIIC.!Şil!MlNIN 
KAWJRD..MASlNADAIRAVRUPASZŞ. 
K....., R.G. yayum25.2.1987- KmrR.G.yayam 12.4.1987 

<19 1!74 sm. HUKUK USULONE DAIR SÖZLEŞME 
~ R.G.""""" 23.3.1972 • Kanr R.G.""""" 23.5.1972 

60- !I&Gfuı ARASINDA OLANLAil 
!Illa. 1898 SKO.TELEVlZYONYAYINLARININK.OltUNMASJNAOAİR 

AVRUPA Sl.Ş. 1 

- R.G.""""" 29.5.1915 .JCaror R.G.,...... 08.8.1975 

1899 SKO. YABANCI HUKUK. HAKKINDA Btt.ot BDIN1LMESlNE 
DAIRAVR.UPASZŞ. 
Kaııının R.G.""""" 29.5.1915 • Kanr R.G.,...... 26.8.1975 

!6 30l8 SKO.YABANCIREsMIBELOELERlNTASDIIC1MBCBUR:tYE'I1N1 
KALDIRILMASINA DAIR SZŞ. 
K1ıuıuD R.G. """""29.6.1984 .JCaror R.G.,..,... 16.9.1984 

331 1 SKO. BAZI IŞLEM VE BELOELER1N TASDlK.'IEN MUAF runıı.MASINA 
DAIRSZŞ. 
-a.o.,.,... 14.10.1986-ICarorR.o.,...... 16.1.1987 

!lı 188S SKO. VASlYE'INAMELERlN1ESClUXONUSUNDABİR. USUL 
KUR.ULMA.SniA DAIR AVRUPA SZŞ. 
-R.G.,.,...04.05.197$·KanrR.G.,._07.8.1975 

6 • 9 AY ARASINDA OLANLAR 
1661 SKO.VAStYETTASARR~BlÇlMtNEIUŞKlNKANUN 

UYUŞMAZLIKLARIKONUSUNDA SZŞ. 
XomımmR.G. J'IYDID24.04.1982 -Kanr R.G. ,._ 17.1.1983 

54 2649 sm. ADLI Y ARDlM TALEPlBRlNlN lLBTtl.MEs1NE ttıŞKlN 
AVRUPASZŞ. 

- R.G. yayımı 30.0~1982 .JCaror R.G.,...... 04.1.1983 

xvu 
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xvm 

IYILIGEÇEN 
SKO. HUKUKI VE 11CARI MEVZULARDAADLlMAHKEMEDIŞI 
~YABANCI MEMLEKETLER.DE TEBLIÖİNE 
DAIRSZJ 
KaııuıuıR.G. yayımı 17.09.1971- KII'M'R.G. yayımı 17.12.1972 



TABLO IV 
SÖZLEŞMENİN BAKANLAR KURULUNCA ONAYININ KAIIARLAŞTIRILDICI 

TAitiHILE 
KARARlN RlliMI GAZliTE'DE YAYIMI ARASINDA 

GEÇEN stliiE 
Strt No. K-n No. 

ALINANKARARIIAN SONRA 30GtlN!çiNDE YAYlNLANANSÖZLEŞMELER 
S9 3331 sm.DIPLOMASt VE KONSOLOSLUKMBMURLARlNCA 

DÜ2ENLENEN' BBLOELERDE TASDlK.IŞLEMlNtN 
KAIDIR1LMASINADAIRAVRUPASZŞ. 
BK.K. Ta. 15.3.1987 ·Kar.- R.G. yaym:ıı 12.04.1987 

ALINAN KARARIIAN SONRA 30- 4S GtlN ARASINDA YAYlNLANAN 
SÖZLEŞMELER 

49 1!'74 SKO. HUKUK USULONE DAlR SOZLBşME 
BK.K. Ta. 13.4.1972- Karar R.G. yayuru 23.0S.l972 

!8 3311 SKO. BAZIIŞLEM VE BEI.OEIERINTASDIK.TEN MUAF nm.ıtMASBiA 
DAlR SZŞ. 
BK.K.Ta. 07.12.1986 • KanrR.G. yayıma 16.0l.l987 

ALINAN KARARIIAN SONRA 4S- 60 GVN ARASINDA YAYlNLANAN 
SÖZLEŞMELER 

!Ila. 1898 SKO.'IELEVlZYONYAYINLARININKOR.tJNMA.SnııfADAİR. 
AVRUPASZŞ. 

BK.K. Ta. 20.06.1975. Karar R.G. yayımı 08.08.1975 

!6 3028 SKO.YABANCIRESMIBEI..OEI.ERhiTASDlJd:MECBURlYETINtN 
1W.DIRILMASI SZŞ. 
BK.K. Ta. 27.07.1984 • KararR.G. yayımı 16.09.1984 

SS l66l SK.O. V ASlYET TA.SARRUFI..ARININ mçiMtNE tt.lŞKIN KANUN 
UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDA SZŞ. 
BK.K.Ta. 26.11.1983- Karar RG. yayımı 17.01.1983 

!O 1885 SIC.O. VASIYElNAMELBRlNTESCtUKONUSUNDABlRUSUL 
KURULMASINA DAİR AVRUPA SZŞ. 
BK.K. Ta. 03.06.1975 ·K..- R.G. yaymn 07.08.1975 

1899 SKO. YABANCI HUICUK. HAKKD'IDA Bll.Ot EDrntl.MESlNE 
DAIRAVRUPASZŞ. 

BK.K.Ta. 20.06.1975 - Karıw R.G. yaymu 26.08.1975 

lXX 



Stn Nt.J(e•pp Nt. ~-----...JtısilıllıB--------~ 

ALINAN KA1W1DAN SONRA S· 7 AY ARASINDA YAYlNLANAN 
SOZi.J.ŞMiıLER 

S4 2049 SKO.ADIJYARDJMTALEPLERlNINILETILMEsiNElL!ŞKlN 
AVRIJPASZŞ. 

BK.K.TL M.08.198l·KanrR.G. yayum 04.01.1983 
4h. 1483 SKO.HUKUKIVEttCARlMEVZm.ARDAADLIMAHKEMEDIŞI 

BVRAKINYABANCI MEMLBKBTI.ERDE TEBLIOINE 
DA!RSZŞ. 

BK.K.Ta. 03.0$.1972-~R.G. yayam 17.121972 

"" 





Nükleer Enerji Sahas1nda Hukuki Mesuliyete dair 
Sözleşmenin tasdiki hakkmda Kanun 

Kanun No : 299 [ 47 a) 
Kabul Ta. : 8 Mayıs 1961 
R.G : 13 Mayıs 1961 S. 10806 
Dstr. Trp.: 4, C.l, s.2608 

Madde 1 
Avrupa İktisadi İş Birligi TeşkilAtınca kabul edilip, Hükümetimiz tarafında 28/10/1960 

tarihinde imzalanan "Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete dair Sözleşme" tasdik 
edilmiştir. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

--------~o---------

NOideer Enerji Sabas1nda Hukuki Mesuliyete dair 
Sözlefmeyi tadil eden Ek ProtokoiOn onaylanmasinan 
uygun bulundotu bakkanda Kanun (*) 

Kanun No : 878 (47 b) 
Kabul Ta. : 1 Haziran 1967 
R.G : 13 Haziran 1967 S.ll620 
Ds tr. Trp. : 5, C.6, s.2096 

Madde 
299 sayılı Kanunla onaylanmış olan nükleer 

enerJı sahasında hukuki sorumluluga daır 

Sözleşmeyi tadil eden, tktisadı tşbirliti ve Kalkınma 
TeşkilAtınca kabul edilip, Hükümetimiz tarafından 
1 0/4/ı 964 tarihinde imzalanmış bulunan 
Ek Protokolon (onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürorlüge 
gırer 

Madde 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür 

NOkleer Enerji Sahasanda Hukuki 
Mesuliyete dair S6zletmeye Ek 
ProtokoiUn Onayianmasanan uygun 

bulundutuna dair Bakanlar Kurulu K. 

Karar Ta. : 2 Kasam 1967 No: 6/9003-A 
R.G. : 29 Kasam 1967 S. 12763 
Dstr. Trp. : 5, C.7, s.l45 

I Hazıran 1967 tarıh ve 878 sayılı Kanun
la onaylanması uygun bulunan •• Nükleer 

EnerJi Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair 
Sözleşmeye Ek Protokol" on (İmzalandıgı 
tarihte yüroktoge girmek ozere) onaylan-
ması ; ....... 244 sayılı Kanun 2 ve 3 üncü 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 

211 ı 1 ı 96 7 tarihinde karartaştın ımıştır. 

---------------0---------------

(*) Ek Protoltolıs ocAk I96f fA.rtlıtrıdc fA.ııztııı cdılıtıtşUr. 
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n-..t:ılillllll!l nru1111n1 ••ı••ı-ıt Ml u 
28 Ocak 1964 taribii Ek Protokolle Deliştirilen 
19 Temmuz 1960 taribii Nükleer Enerji alanında 
OçUaco Şabıslara Karşı Kanuni Sorumluluk 
Hakkandaki Sözleşnıeyi tldil eden 16 Kasım 1981 
tarihli ProtokolU& onaylanmasanın uygun bulun
dutuna dair Kanun 

Kanun No : 3061 (S7147 c) 
Kabul Ta. : 14/10/1984 
R.G : 1 Kasım 1984 S.18S63 
Dstr. Trp. : 5, C.l4 1.46 

Madde 1 
29 Temmuz 1960 tarihinde Paris'te akdedilen ve 28 

Ocak 1964 tarihli Ek Protokol ile deAiştirilen ''NUkleer 
Enerji Alanmda Oçonco Şahıslara Karşı K@lluni Soru 
Hakkındaki Sözleşmeyi Tadil Eden ı 6 Kasım ı 982 
Tarihli Protokol " un onaylanması uygun bulunmuştur 

Madde 1 : Bu Kanun yayımı tarihinde yururıuae 

NOkleer Enerji Alanında Oçnnca Şahıs
lara Karşı Kanuni Sorumluluk Hakkın
daki SGzletmeşi tadil eden Protokolun 
onayianmasına dair Bakanlar Kurulu 
Kara n 

Karar Ta. : 25 Mart 1986 No: 86/10S13-B 
R.G. : l3 Mayıs 1986 8.19115 
Dstr. Trp. : S, C.1S 1.897 

24 Ekim 1984 tarihli ve 3062 sayıh Kanun
la onaylanması uygun bulunan 28 Ocak 1964 
tarihli Ek Protokol ile deAiştirilen 29 Tem
muz 1960 tarihli Nükleer Enerji Alanmda 
çonco Şahıslara Karşı Kanuni Sorumluluk 
akkındaki SOzleşmeyi tadil eden ve 16 
Kasım 1982 tarihli Ek'li Protokolun onaylan-

girer. ası; ....... 244 sayı h 3 onco maddesine göre 
Madde 3: Bu Kanun hUkOmlerinia Bakanlar Kurulu Bakanlar Kurulunca 25/3/1986 tarihinde 

yorotur.- ararlaştanlmıştır. 

---------------o---------------
Sayfa altı notlardaki Bakanlar Kurulu Karar numaraları A ve B deki 619003 - 86/10S13 

sayılı kararlarla ilgilidir. 

NOkleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete dair Sözleşme 

Federal Almaııya Cumhuriyeti ........................................................................... . 
ve Türkiye Cumhuriyeti: 

A . Başlaııgıcm ikinci paragrafı yerine aşaaıdaki metin konulmuştur. (*) 
"Ekonomik İşbirliai ve Kalkmma Teşkilltı (Bundaıı böyle Teşkilit olarak 

geçecektir.) çerçevesi içinde kurulaıı OECD Nükleer Enerji Ajaıısı'nın özellikle 
üçüncü şahıslara karşı sorumluluk ve atomik riskiere karşı sigorta açısmdan, Ak.ıt 
ülkelerin nükleer enerji ile ilgili mevzuatının ayrıntılı ve uyumlu bir biçimde 
düzenlenmesini teşvik etmekle sorumlu oldugunu DÜŞÜNEREK:" 

Nükleer enerji istihsalinin geliştirilmesi ve sulhcu gayelerle kullaııılrnasının 
nükleer kazalar dolayısı ile geri kalmamasını temin edecek gerekli tedbirleri almakla 
beraber bu kazalardan mutazarnr olacak şahıslara uygun ve münasip tazminatın 
ödenmesini arzu ederek, 

B. Başlangıcın son paragrafı yerine aşagıdaki metin konulmuştur.(**) 
"Ülkeleri ulusal esaslar çerçevesinde gerekli gördükleri tamamlayıcı 

düzenlemeleri yapmakta serbest bırakmakta beraber, çeşitli ülkelerde bu tür 
hasarlardan dogan sorumluluga uygulanan kurallarm biriiştirilmesi geregine 
İN ANARAK;" 

Aşagıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

(*), (**) sıOOıııLır Kıındx ıs M~trt JCJ66gilıı86/I0513 Sll]Uı K~tr~tn de orııyLırımı Protokohlııgetırtln değtşıltltk 
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C . I inci maddenin ( a ) fıkrası yerine aşagıdaki metin konulmuştur. (*) 
Madde ı 
"( a ) İşbu Sözleşme geregince: 
(i)-"Bir nükleer kaza" radyoaktif özelliklerden veya radyoaktif özelliklerin 

zehirli ve patlayıcılarla veya nükleer yakıtın veya radyoaktif Urünlerin ve artıgın 
diger zararlı özellikleri ile veya bunlardan herhangibiri ile birleşmesinden veya bir 
nükleer tesis içindeki radyasyon kaynagından yayınlanan iyonlaştırıcı 

radyasyonlardan dogan veya bunların neticesi olarak ortaya çıkarak zarara neden 
olan herhangibir olay veya birbiri arkasından gelen aynı kaynaklı olaylar dizisidir. 

(ii)-"Nükleer tesis", herhangibir taşıt aracının içinde bulunanlar dışındaki 

reaktörler, nükleer maddeleri imal eden veya işleyen .fabrikalar, nükleer yakıtı 

izotoplarına ayıran fabrikalar, ışıolanmış nükleer yakıtı yeniden işleme tabi tutan 
fabrikalar, taşıma sırasındaki geçici depolama tesisleri dışındaki nükleer madde 
depolama tesisleri ve içinde nükleer yakıt veya radyoaktif ürünler veya artık gibi 
Teşkilatın Nükleer Enerji Ajansı Yönetici Komitesinin (bundan böyle Yönetici 
Komite olarak geçecektir.) zaman zaman kararlaştıracagı maddeler bulunan diger 
tesisler anlamındadır. Herhangibir Akit Taraf, bir işletenin aynı yerde bulunan iki 
veya daha fazla nükleer tesisinin o yerde radyoaktif madde bulundurulan diger 
binalarta birlikte tek bir nükleer tesis olarak kabul edilecegine karar verebilir. 

(iii)-"Nükleer yakıt", metal, alaşım veya kimyasal bileşim halinde unmyum 
( dogal uranyum dahil), metal, alaşım veya kimyasal bileşim halinde plutonyum ve 
Yönetici Komitenin zaman zaman kararlaştıracagı benzeri diger bölünebilir 
maddeler anlamındadır. 

(iv)-"Radyoaktif ~ler veya artık", nükleer yakıtın üretilmesi veya 
kullanılması esnasında üretilmiş veya rodyasyona maruz bırakılarak radyoaktif hale 
getirilmiş herhangibir radyoaktif madde anlamındadır; ancak ( 1 ) nükleer yakıt ( 2 ) 
bir nükleer tesis dışında olup endüstriyel, ticari, zirai, tıbbi, ilmi, egitimsel amaçlarla 
kıllanılmak üzere imalatının son aşamasına ulaşmış olan radyoizotoplar buna dahil 
degildir. 

(v)-"Nükleer maddeler" nükleer yakıt (dogal veya tüketilmiş uranyum hariç) ve 
raoyoaktif ürünler ve artık anlamındadır. 

(vi)-Bir nükleer tesis ile ilgili olarak "işleten", yetkili resmi makamca o tesisin 
işleteni olarak atanmış veya tanınmış kimse anlamındadır." 

b-İdare Meclisi, birtakım nükleer tesisleri, nükleer yakıtları veya nükleer 
maddeleri, kendi görüşüne göre mevzuubahis tehlikenin vüsatinin darlıgı bunu muhik 
gösteriyorsa, işbu Sözleşmenin tatbik sahası haricinde bırakılabilir. 

(*},Bakan/ır Kuru/M ıs Mırt I966giln86/I05I3 sıyılı Kır1ırı ıle onaylınan Protoko/·da8tttrden degıştltlılt 
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B. İkinci maddenin yerine aşa~ıdaki metin konulmuştur.(*) 
Madde2 
İşbu Sözleşme ülkesinde, mesul bir işleteni bulunan nükleer tesisin kuroldulu 

Akit Tarafın milli mevzuatında aksine hüküm olmadıkça ve 6 . ( e ) de gösterilen 
haklar baki kalmak şartiyle, ikit olmayan devletlerin ülkelerinde ve bu ülkelerde 
vukubulan hasarlarda uygulanmaz. 

D . 3 üncü maddenin ( a ) fıkrası yerine aşağıdaki metin konulmuştur. (**) 
MaddeJ 

"(a)-Bir nükleer tesisin işleteni; bu sözleşıne hükümlerine uygun olarak 
aşağıdaki hususlardan sorumlu olacaktır: 

(i)-Şahsın ölümü veya hayatına karşı zarar ika edilmesi, 
(ii)-aşağıdaki haller dışında, herhangibir malın yokedilmesi veya zarara maruz 

bırakılnıası. 
I-Nükleer tesisin kendisi ve bu yerde bulunan inşaat halindeki nükleer tesis 

dahil diğer herhangibir nükleer tesis, 
2-İşbu nükleer tesisle ilgili olarak kullanılan veya kullanılacak aynı yerdeki 

herhangjb.ir mal 
Ancak (i) ve {ii) bendierindeki hasar veya kayıba (bundan böyle hasar olarak 

geçecektir) böyle bir tesiste meydana gelen veya 4 üncü madde alıkarnı hariç böyle 
bir tesisten gelmekte olan nükleer maddelerden doğan bir nükleer kazanın neden 
olduğu kanıtlanmalıdır." 

"b-Hasar veya kayıba bir nükleer kaza ile nükleer kazadan gayri bir kaza 
mUştereken sebebiyet verdiği takdirde, nükleer kazanın sebebiyet verdiği hasar veya 
kayıp makul bir şekilde tespit edilemez durumda ise, diğer kazanın sebebiyet verdiği 
hasar veya kayıp da nükleer kazanın sebebiyet verdiği hasar olarak mütalAa 
edilecektir. Eğer bir hasar, nükleer bir kaza ile bu Sözleşmenin kavramadığı iyonizan 
radyasyonların intişarı ile mUştereken husule gelmişse, bu Sözleşmenin hiç bir 
hükmü hiç bir kimsenin iyonizan radyasyonun ihtişarı ile ilgili mesiliyetini 
sınırlamaz veya bu mesuliyete başka bir şekilde tesir etmez."(***) Protokol C Md. 

E . 3 üncü maddenin ( c ) fıkrası kaldırılmıştır. (****) 
D. 4 maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur.[*****] 

Madde4 
[2 nci madde alıkinuna aykırı olmamak şartı ile, nükleer maddelerin taşınmaları 

ile ilgili depolama da dahil, nükleer maddelerin nakli halinde: 
(a)-.lşbu Sözleşme mucibince, bir nükleer kazanın bu tesisin haricinde 

vukubulduğu ve bu tesisten nakledilmiş nükleer maddelerle alikah olduğu ispat 
edildiği tekdirde, bir nükleer tesisin işleteni, kaza ile ilgili aşağıdaki şartların 
bulunması halinde, hasardan mesuldür. 

(*),(***),(*****) BBilJILır Kımdil 2 KIUUII 1967 girı 6/9003 S4Jdı Kllrltrı Üt OrıllybıMrı Profokol'dJl8ttlrÜtrı dtAfşlkltJr 

(**),(**"'*)BIIkiU!llır Kurıılu ıs Mırt 1966girı 86/10513 sııydı Kllrıın ıle orıllyfıuuuı Protokol'lillBttırılerı dtAtştlrltlr 
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(i)-Nükleer maddelerin sebebiyet verdigi nükleer kazalarla ilgili mesuliyetin, 
yazılı bir mukavelenin kati şartlan geregince, başka bir nükleer tesisin işleteni 
tarafından deruhte edilişinden önce kaza vukubulursa, · 

(ii)-Bu kabil kati şartları haiz bir mukavele mevcut degilse başka bir nükleer 
tesisi işletenin nükleer maddeleri teslim alışından önce kaza vukubulursa, veya 

(iii)-Bir nakil vasılasının aksamını teşkil eden bir reaktörde kuullanılmaya tahsis 
olunan nükleer maddenin, bu reaktörü tam yetkiyle işletecek kimsenin nükleer 
maddeyi teslim almasından önce kaza vukubulursa, 

(iv)-Nükleer maddeler ikit olmayan bir devlet ülkesinde bulunan bir şahsa 
gönderilmekte olup, bu ikit olmayan devletin ülkesine getirildİkleri nakil 
vasıtasından boşaltılmadan önce kaza vukubulursa, 

(b)-işbu Sözleşme mucibince bir nükleer kazanın o tesisin haricinde 
vukubuldugu ve o tesisten nakledilmiş maddelerle alikah oldugu ispat edildigi 
takdirde bu nükleer tesisin işleteni kaza ile ilgili aşagıdaki şartların bulunması 
halinde, zarardan mesuldür: 

(i)-Başka bir nükleer tesisin işletenin uhdesinde bulunan nükleer maddelerin 
sebebiyet verdigi nükleer kazalarta ilgili mesuliyetin, yazılı bir mukavelenin sarih 
şartları geregince, kendisi tarafından deruhte edilişinden sonra kaza vuku bulursa, 

(ii)-Bu kabil sarih şartları haiz bir mukavele mevcut degilse nükleer maddeyi 
teslim aldıktan sonra kaza vuku bulursa; veya 

(iii)-Bir nakil vasıtasının bir kısmını teşkil eden bir reaktörü işletenden nükleer 
maddeyi teslim aldıktan sonra kaza vuku bulursa, 

(iv)-Nükleer maddenin işletenin yazılı muvafakatİyle akit olmayan bir devletin 
ülkesinde bulunan bir şahıs tarafından gönderilmesi halinde bu akit olmayan taraf 
ülkesinden nakledilecek nakil vasıtasına yüktenişinden sonra kaza vuku bulursa, 

F . 4 üncü maddenin ( c ) fıkr.ası yerine aşagıdaki metin konulmuştur. (*) 
" ( c ) Bu sözleşmeye göre sorumlu işleten I O uncu maddeye uygun olarak gerekli 

teminatı saglayan sigortacı veya başka bir mali kefil tarafından veya bunlar adına 
düzenlenmiş bir belgeyi nakliyeciye saglayacaktır. Bununia berdber, bir Akit Taraf 
bütünüyle kendi sınırları içinde yeralan taşıma sözkonusu oldugunda bu 
yükümlülügü üstlenmeyebilir. Sözkonusu belge, işletenin ad ve adresini, teminatın 
tutarını, tipini ve süresini içermelidir ve bu bilgilere belgeyi tüzenleyen veya onun 
adına veren tarafından itiraz edilemez. Belge aynı zamanda, garantisi saglanan 
nükleer maddelerle taşımaya ilişkin bilgiyi ve yetkili resmi makamiarına sözkonusu 
şahsın işbu sözleşmede belirtilen anlamda bir işleten olduguna onayiayan beyanını da 
içermelidir." 

(d)-Bir Ak it Taraf milli mevzuatına uygun olarak koyacagı şarttarla ve 1 O uncu 
maddenin a fıkrası talep edilen şartların yerine getirilmesi halinde nakliyeciyi, kendi 
talebi, adı geçen Akit Tarafın ülkesinde kurulan nükleer tesisi işletenin muvafakatı 
ve 

(*),sllkaıı/Ar KNrıdu ıs Mart I966gilıı86/I0513 saydı Kararı dt ııııa~aııaıı Prııtokııl·dagttlrdtıı degışıklık 
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sela.hiyetli resmi makamın kararıyla, işletenin yerine, işbu Sözleşme geregince, mesul 
kılınabilecegini temin edebilir. 

Böyle bir halde işbu Sözleşme hükümleri geregince nakliyeci, nükleer 
maddelerin taşınması esnasında vukubulan kazalarda, mevzuatında bu hususta 
hüküm olan bahis konusu Akit Tarafın ülkesi üzerinde kurulan nükleer tesisin 
işleteni gibi telilli olunur.] 

E. 5 . ınadd~nin yerine aşagıdaki metin konulmuştur.[*] 
Madde S 
[(a)-Bir nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt yahut radyoaktifmahsuller veya artık 

birden ziyade nükleer tesiste bulunmuş olup, hasara sebep oldugu anda bir nükleer 
tesiste bulunmakta ise, daha önce bunları bulunduran nükleer tesis işletenlerden 

hiçbiri hasardan mesul olmazlar. 
(b)-Bununla beraber, nükleer bir tesiste, nükleer bir kazadan bir hasar vuku 

bulmuş ve bu hal sadece nakliyat esnasında arızi olarak depolanan nükleer cevher ile 
ilgili sie, 4 . madde geregince başka bir jşleten veya kimse mesul oldugu takdirde, 
nükleer tesisin işleteni mesul tıttulamaz. 

G. 5 inci maddenin (c) fıkrası yerine aşagıdaki metin konulmuştqr.[(**)] 
"( c ) Bir nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt veya radyoaktif ürünler veya artık 

birden fazla nükleer tesiste bulunmuş olup hasara neden oldugu zamanda bir nükleer 
tesiste bulunmamaleta ise; hasarın meydana gelmesinden önce bulundukları son 
nükleer tesisin işleteninden veya sonradan bunların sorwnlulugunu üzerine alan 
işletenden veya yazılı bir kontratın açık hükümlerine uygun olarak sorumlulugu 
üzerine alan işletenden başka hiç bir işleten hasardan sorumlu degildir." 

( d ) Hasar işbu Sözleşme hükümlerine göre birden ziyade işletene mesuliyet 
yüklerse bu işletenierin mesuliyeti aşagıdaki şartlarla müşterek ve birden fazladır.· 
Mesuliyet nükleer maddelerin nakli sırasında tek ve aynı nakil vasıtasında veya arızi 
depolama halinde tek ve aynı nükleer tesiste nükleer bir kazanın sebep oldugu bir 
hasar neticesinde ortaya çıkmış ise her işletenin mesul olacagı azami miktar 7 . 
madde hükümlerine göre onlar hakkında tespit edilecek en yüksek meblagdır. Hiç bir 
işleten hiç bir zaman nükleer kaza hususunda 7 . madde ile ona tahmil edilenden 
daha fazlasını ödemege mecbur tutulamaz. J 

F. 6 ncı maddenin yerine aşagıdaki metin konulmuştur.[***] 
Madde6 
[a-Nükleer kazadan dogan hasar sebebiyle tazminat hakkı, işbu Sözleşme 

mucibince sadece, basardan dolayı mesul olan işleten e, veya, I O madde ile istenen 
teminatı veren sigortacı veya mali kefiliere karşı milli kanunla dogrudan dogruya bir 
dava hakkı tanınıyorsa, sigortacı veya diger mali kefiliere karşı kullanılabilir. 

[***],[*] sııkaııLır Kurulıt 2 KIUım 1967 gün 6/9003 sayılı K.ıran ıle oMylıııııırı Protokahlııgetırderı değlştltlılt 

[(**)]sllkarıLır Kurulu ıs Mıırt 1966giirı 86/10513 saydı Kıran de orıııyfıırııırı ProfokaJr,lııgetırderı değlşıltlılt 
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b-Bu madde de aksine bir hüküm olmadıkça, nükleer kazaların sebep olduAu 
hasardan, bunların haricinde kimse mesul tutulamaz. 

Fakat bu şart nakil sahasında işbu Sözleşme tarihinde tatbik edilmekte olan veya 
imzaya açık olan veya iltihak ve tasdik safhasında bulunan milletlerarası 

anlaşmalann tatbikine tesir etmez. 

H. 6 ncı maddenin (c) fıkrası yerine aşa&ıdaki metin konulmuştur.[(*)] 
"c-( i) Bu sözleşmenin hiç bir hükmü: 
1 -Bir hasara sebebiyet vermek kastıyla bir şahsın bir fiili veya ihmaliyle 

meydana gelen ve 3 UncU maddenin (ii) bendi (1) ve (2) ve 9 uncu madde gere~ince 
bu sözleşmeye göre işletenin sorumlu tutulamayac~ı bir nükleer kazanın neden 
oldu~u bir hasardan dolayı hemangi bir şahsın. 

2-4 UncU maddenin (a) fıkrası (iii) bendi veya (b) fıkrası (iii) bendi gereAince 
işletenin sorumlu tutulamayacaaı ve bir taşıma aracının aksamını teşkil eden bir 
reaktörü işletmeye tam yetkili olan bir şahsın nükleer bir kaza dolayısıyla meydana 
gelen hasardan. 

SorumluluAuna etki etmez. 
(ii)-Bir nükleer kazanın neden oldultı hasardan dolayı bu sözleşmenin dışmda 

işletene bir sorumluluk yüklenem ez." 
d-Bu maddenin b paragrafında atıf yapılan Milletlerarası bir anlaşma veya Akit 

olmayan bir devletin mevzuatı gereAince nükleer bir kazanın sebebiyet verdiAi bir 
hasar dolayısıyla tazminat ödeyen bir şahıs, ödediAi meblaA kadar kendisine tazminat 
ödedigi zarara uAramış şahsın bu sözleşme tahtında sahip oldugu hakları, halefıyet 
yolayla iktisap eder. 

e-Akit olmayan bir devletin ülkesinde vukubulan, bir nükleer kazanın sebebiyet 
verdigi hasarı tazmin eden ve esas işyeri Akit taraf ülkesinde bulunan bir şahıs veya 
böyle bir şahsın emrinde çalışan bir kimse, ödedigi meblag kadar, bu şekilde 

tazminat alan şahsın 2 nci madde hükmü mevcut olmasaydı işletene karşı sahip 
olacak oldugu hakları iktisap edor. 

f-İşleten sadece şu hallerde rücu hakkını haizdir. 
i~ Nükleer kazanın sebep oldu~u hasar, kasıttan dogan bir fıil veya ihmal neticesi 

ise kasıtla hareket eden faile veya ihmal edene karşı, 
ii-Mukavelede sarahaten belirtildi~i takdirde, belirtilen nispet ve şekilde, 
g-E~er işleten bu maddenin (f) fıkrasına göre herhangi bir nispette bir kimseye 

karşı rücu hakkına sahip ise bu maddenin (d) veya (e) fıkraları mucibince, o şahıs 
işletene karşı bir hak iddiasında bulunamaz. 

h-Milli ~lık sigortası, sosyal sigorta, işçi tazminatı veya iş hastalıkları 
tazminatı, gibi sistemlerdeki hükümler, nükleer kazadan dogan hasar sebebiyle 
tazminatı da içine alışorsa, bu gibi sistemlerdeki lehdarların hakları ve bu gibi 
sistemler sebebiyle rücu hakları Akit Tarafın bu gibi sistemlerini kuran kanuna göre 
tayin edilir.] 

[(*)],BIIkııılır Kım•lıt 25 Mırt ı%6 di• 86/10513 sıyrlı Kırın de oıııyfııııııı Protoltoi·Jıgetırlleıı dtğtşıltltk 
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G . 7 nci maddenin yerine aşagıdaki metin konulmuştur. [*] 
Madde7 
[a-Bir nükleer kazanın sebep oldugu hasar sebebiyle ödenmesi iştenen tazminat 

bedeli, işbu madde mucibince tespit olunan, azami mesuliyetten fazla olamaz. 

I. 7 nci maddenin (b)fıkrası yerine aşagıdaki metin konulmuştur. [(**)] 
"(b )-Bir nükleer kazanın neden olduAtı hasar dolayİsıyla işletenin azami 

soruınlulugu Uluslararası Para Fonu tarafından belirlenen ve sözkonusu kuruluş 
tarafından kendi faaliyet ve işlemlerinde kullanılan 15.000.000. Özel Çekim Hakkı 
olacaktır. (Bundan böyle "Özel Çekim Hakkı" olarak geçecektir. 

Ancak, aşagıdaki şekilde belirlenecek miktarlar hiçbir halde 5.000.000. Özel 
Çekim Hakkından aşagı olmamak kaydıyla, 

(i)-Herhangibir Akit Taraf, işletenin ı O uncu madde geregince sigorta veya diger 
bir mali garantiyi temin edebilmesi olanaklarını gözönüne olarak ulusal mevzuatla 
daha fazla veya daha az miktarlar belirleyebilir. 

(ii)-Herhangibir Akit Taraf, nükleer tesisin özelliAini veya ilgili nükleer 
maddeleri ve bunlardan meydana gelecek kazanın muhtemel sonuçlarını dikkate 
alarak daha düşük bir miktar belirleyebilir. 

Yukarıda sözü edilen tutarlar yuvarlak rakamlar olarak ulusal paraya 
çevrilebilir." 

J. 7 inci maddenin (c) fıkrası yerine aşagıdaki metin konulmuştur. [{***)] 
"c-Nükleer kazanın meydana geldigi zamanda ilgili nükleer maddelerin 

bulundugu taşıma aracına yapılan hasara ilişkin tazminat, işletenin diger hasara 
ilişkin sorumlulugunun hiç bir şekilde 5.000.000 Özel Çekim Hakkından veya Akit 
Tarafın mevzuatı ile belirlenmiş daha yüksek herhangibir miktardan az olması 
sonucunu dojurmaz." 

d-Bu maddenin ( c ) fıkrasına göre Akit Taraf mevzuatındaki hükümler oldugu 
kadar bu maddenin (b) fıkrası mucibince de bir Akit Taraf ülkesindeki nükleer 
tesislerin işletenlerinin mesuliyeti nükleer kaza nerede vuku bulursa bulsun bu gibi 
işletenierin mesuliyetine tatbik edilir. 

e-Bir Akit Tarafnükleer maddelerin kendi ülkesinden geçişini, azami mesuliyet 
haddini transit esnasında vukuu muhtemel kaza tehlikelerine göre kifayetsiz buldugu 
takdirde, yabancı işletenin azaını mesuliyet haddi, kendi ülkesinde kurulmuş 
tesislerin işletenlerinin azami mesuliyet haddini geçemez. 

f-Bu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler; 
i-Nakliye deniz yolu ile ise, Devletler Hukuku kaideleri mucibince muhtemel bir 

tehlikeden dolayı sözü edilen Akit Tarafın limaniarına sıgınınma hakkı veya kara 
sularından zararsız geçiş hakkı, 

[*], Bakan/ar Kurubt 2 KRSmı 1967 giin6/9003 sıyılı K1mırı de oluıylaıı4n Protoiol·daaetırden dtgıştklık 

[( **)] [{ ***)), BııkAııLır Kurulu ıs MArt ı 966 gün 86/ ı os ı 3 SAydı KtırAn de oıuıyfmuın Protokohlıı gettrden değtşıklık 
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ii-Nakliye hava yolu ile ise, bir anlaşma veya Devletler Hukuku mucibince Akit 
Tarafın arazisi üzerinden uçma veya yere inme hakkı, mevzuu bahis olundugunda 
tatbik olunmaz. 

g-İşbu Sözleşmeye göre, bir mahkeme tarafından tazminatı mucip bir hadise 
sebebiyle hükmedilen faiz ve bedeller bu Sözleşme maksadına matuf bir tazminat 
olarak mütalAa edilmez ve bu madde mucibince işletenin mesut oldugu meblaga 
ilaveten işleten tarafından ödenebilir.] 

Maddesı•ı 

[ a-Tazminat hakkı işbu Sözleşme mucibince, n(lkleer kaza tarihinden itibaren on 
sene içinde kullanılmadıgı takdirde sukut eder. Bununla beraber, eger işletenin mesul 
oldugu nükleer tesisin ülkesinde bulundugu Akit Taraf tarafından I O yıllık bir 
sürenin 
bitiminden sonra da veya bu kadar uzun bir süre zarfında tazminat talepleri 
hususunda işletenin mesuliyetini karşılayıcı tedbirler alınmışsa, milli mevzuat I O 
yıldan fazla süren bir sukutu hak müddeti tesis edebilir. Şu şartla ki sukut müddetinin 
uzatılınası hiç bir halde bu Sözleşme geregince ölüm veya zarar ziyan dolayısıyle 
işletene karşı I O yıllık sürenin ~itiminden önce ikame edilen tazminat haklarına halel 
getirmez. 

b-Hasarın kaza anında çalınmış, kaybolmuş, denize atılmış veya terkedilmiş ve 
henüz istirdat edilmemiş nükleer yakıt, radyoaktif mahsuller veya artık ile ilgili 
nükleer kazadan dogmuş olması halinde bu maddenin a fıkrasında bahis konusu 
edilen süre nükleer kazanın oluşu tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak bu süre hiç 
bir halde çalınma kaybolma, denize atılma ve terkedilme tarihinden itibaren yirmi 
yılı geçemez. 

c-Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarında vaz edilen süreler geçilmemek şartiyle 
mevzuat, iki seneden aşagı olmıyacak şekilde, mutazamrın zarar ve mesul 
işletenden haberdar oldugu veya makul surette haberdar olması icapettigi tarihten 
itibaren bir müruru zaman veya sukutu hak müddeti tesis edebilir. 

K. 8 inci maddenin (d) fıkrası yerine aşagıdaki metin konulmuştur.[[**]] 
"( d)-ancak, 13 üncü maddenin ( c ) fıkrasının (ii) bendinin uygulanmasının 

mümkün oldugu hallerde, bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında belirtilen zaman 
zarfında tazminat hakkı ortadan kalkmaz. 

(i)- I 7 nci maddede sözügeçen Mahkeme tarafından karar verilmeden önce bu 
Mahkemenin seçebilecegi mahkemelerden herhangi birinde dava açılması halinde, 
Mahkeme davanın açıldıgı mahkemeden başka bir mahkemenin yetkili olduguna 
karar verirse, davanın yetkili olduguna karar verilen mahkemede açılması için br süre 
tesbit edebilir veya 

[*]BarRıtlıır Kıt1141ıt 2 Kıuını 1967 dlıı 6/9003 yıyuı KıırRn tlt oııııylıııııııı Protoltol·dıı 8 tııct nuulde nıetııl 

[(**)],BarRııLır Kıt1141ıt 25 Mıırt 1966 dlıı86/10513 SAydı K1mın de oııııyLııııııı Protoltol·dıı8ettrdeıı dtgtşıklık 
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(ii)-13 üncü maddenin ( c ) fıkrasının (ii) bendine göre Mahkemeden yetkili 
mahkemenin tesbitine ilişkin bir karar elde edilmesi için ilgili bir Akit Tarafa 
müracaat edilmiş olması ve davanın bu tebitten sonra Mahkeme tarafından tesbit 
edilecek bir zaman zarfmda açılması gerekir." 

e-Milli mevzuat aksine hüküm vazetmedikçe, bu maddede gösterilen müddet 
zarfmda tazminat davası açan nükleer' kazanın sebep oldugu hasardan mutazarrır 
olan şahıs, selMıiyetli mahkemenin nihai kararı olmamış olması şartı ile böyle bir 
müddetin bitamından sonra hasarın agırlaştı~ı şeklinde iddiasını tadil edebilir.] 

i . 9 uncu maddenin yerine aşagıdaki metin konulmuştur. (*) 
Madde9 
İşleten, silAhlı tecavüz, iç harp isyan veya ülkesinde nükleer tesisin bulundugu 

Akit Tarafın mevzuatmda aksi gösterilmedikçe istisnai karakterde vahim tabii bir 
Afet yüzünden dogacak nükleer bir kazanın sebep oldugu hasardan mesul degildir. 

Madde 10 
a-İşbu Sözleşme mucibince, mesuliyeti teminat altına almak için işleten, 7 nci 

madede gösterilen miktarda ve salMıiyetli resmi makamın tesbit edecegi şekil ve 
hükümler dahilinde sigorta veya diger mali garantiler bulundurmak zorundadır. 

b-Sigortacı veya diger mali garanti veren asgari 2 ay evvelinden, salMıiyetli 
resmi makama yazılı olarak ihbarda bulunroadıkça veya bu sigorta veya diger mali 
garanti, nükleer maddelerin taşınması esnasında sözü geçen taşıma ile ilgili 
olmadıkça bu maddenin ( a) fıkrasında gösterilen sigorta veya diger mali teminatı 
talik veya ilga edemez. 

c-Sigorta, reasürans ve diger mali garanti olarak yatırılan meblaglar sadece 
nükleer kazalardan dogan hasarların tazmini gayesi ile çekilebilir. 

---------------0---·-----------
13/5/ı96ı tarihinde 299 sayılı Kanunla yürüriOie giren "NOkleer Enerji Alanmda 

Hukuki Mesuliyet dair Sözleşme" de yer a1mad•l• anlaşdan ı ı inci maddenin tasdiki 
hakkmda Kanun 

Kanun No : 1414 
Kabul Ta.: ı7 Haziran ı971 
R.G : 25 Haziran ı97ı s.ı3876 

Dstr. Trp.: 5, C.J0/3, s.2738 

Madde ı 
299 sayılı Kanunu ekli Sözleşmeye aşagıda yazılı ı ı inci madde ilAve edilmiş ve 

Sözleşmedeki madde I 1, madde 12 olarak degiştirilmiştir: 

(*), Bakanlar Kımdu 2 Kıısırıı 1967 gürı6j9003 saydı K11r11rı de OMJiallllıı Protoko/·dll8tttrılerı dtgtştltltk 
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Madde ll 
Tazminatın cinsi, şekli, şOmuiO ve tazminatan ldil şekilde kauimi, bu Sözleşme ile 

6n16rOien sanarlar içinde miiR bukukla tanzim edilecektir. 
Maddel 

Bu Kanun 299 sayılı Kanunun yayınlandılı 13/5/1961 tarihinde yürürlüle ginniş 
sayılır. 

Madde3 
Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Madde 12 (Eski Madde ll) 
işbu Sözleşmeye göre tazıninat, sigorta ve reasürans primleri, sigorta, reasürans 

ve 1 O uncu madde mucibince talep edilen diger mali faranti gibi meblaglar ve 7 nci 
maddenin (g) fıkrasında gösterilen hisse ve bedeller Akıd taraflar para bölgelerinde 
serbestçe mübadele edebilirler. 

J-13 üncü maddenin yerine aşa~ıdaki metin konulmuştur. (*) 
Madde 13 
"a-Bu maddede aksine hüküm vazedilmedikçe, 3, 4, 6 a ve 6 e maddeleriyle ilgili 

kaza hakkı sadece ülkesinde nükleer kazanın vuku buldu~u Aldt Tarafın 
mahkemelerine tanınmıştır. 

b-Nükleer bir kaza Akit Taraflar ülkesinin, dışmda vuku buldugu veya nükleer 
kazanın vuku bulduAn yer katiyeıle tayin edilmedili taktirde kaza hakkı mesul 
işletenin ülkesinde nükleer tesis bulundu~u Akit Tarafın mahkemelerine tanınmıştır. 

c-Bu maddenin (a) veya (b) fıkraları geregince birden fazla Akit Tarafın 
mahkemeleri sellhiyetli ise, kaza hakkı, 

ti)-Nükleer kaza kısmen hemangi bir Akit Tarafın ülkesinin dışında kısmen tek 
bir Akit Tarafın ülkesi üzerinde vuku bulmuşsa, bu sonuncu Akit Tarafın 
mahkemelerine, 

(ii)-Diger bütün hallerde ilgili Akit Tarafın müracaatı üzerine, 17 nci maddede 
atıf yapılan mahkeme tarafından, bahis konusu işle en yakın ilgisi tespit edilen Akit 
Tarafın mahkemelerine 

aittir. 
d-Bu madde mucibince vicahi veya gıyabi yargılama sonunda selihiyetli 

mahkemenin aldıgı hükümler mahkemenin tatbik ettigi kanunlar mucibince 
14zımülinfaz hale gelince, ilgili Akit Tarafın talep ettigi fonnaliteler kabul edilir 
edilmez Akit Tarafın ülkesinde de yürürlüge girer. Davanın esasları başka herhangi 
bir muameleye tabi tutulmaz. Yukarıdaki hükümler ara kararlara tatbik edilemezler. 

e-işbu Sözleşme mucibince Akit Taraf aleyhine bir dava açıldıgmda, icrai 
tedbirlerle ilgili hususlar dışında, bu Akit Taraf bu madde ile selihiyetli mahkeme 
huzurunda hiç bir kazai muafiyet iddiası ileri süremez." 

(*), Bllk4ııl4r KıcndJ. 2 KIISUH 1967 giN 6/9003 S4Jdı KArın de ouylıooıN PrOOıitohlllgtUrıltrı dtğlşfklflt 
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K . Ek . ı yerine aşagıdaki metin konulmuştur. (*} 
Ek. 1 

" Aşagıdaki ilitirazi kayıtlar işbu Sözleşmenin veya ek protokolun imzası sırasında 
kabul edilmiştir. 

ı-6 maddenin (a) ve (c) (i) fıkraları. 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ve 

Yunan Kralhgı Hükümetinin ilitirazi kaydı. 
Milli kanunla işletenden başka diger şahısların, bu şahısların haksız ikame 

edilmiş davalar da dahil, işleten tarafından elde edilen bir garanti veya diger bir mali 
garanti ile veya amme fonlanyla, mesuliyetlerini tamamen teminat altına alınmış 
olmaları şartiyle, nükleer bir kazanın sebebiyet verdigi hasarla ilgili mesuliyetlerinin 
devam edebilmesine dair haklarını mahfuz tutarlar. 

2-6 maddenin (b) ve (d) fıkraları. 
A vusııırya Cumhuriyeti Hükümeti, Yunanistan Krallıgı Hükümeti, Norveç 

Kralllıgı Hükümüte ve İsveç Krallıgı Hükümetinin ihtirazi kaydı. 
6 . (b )Maddesinde Milletlerarası Anlaşmalar olarak kabul edilen ve 6 . (b) ve 

(d) maddelerine uygun Milletlerarası Anlaşmalarla aynı hükümleri muhtevi milli 
kanunların Milletlerarası Anlaşmalar gibi mütalAa etmek hakkını muhafaza ederler. 

3-8 maddenin (a) fıkrası: 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Cumhuriyeti 

Hükümetinin ilitirazi kaydı. 
Tazminat davaları ile ilgili olarak, işletenin mesuliyetini ı O yıllık bir süre 

sonunda veya bu kadar uzun bir süre zarfıhda karşılayıcı tedbirler derpiş edilmişse 
Federal Almanya Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti nükleer kazalarla ilgili 
olarak, ıo 
yıldan fazla süren bir sukutu hak müddeti tesis etme hususundaki haklarını mahfuz 
tutarlar. 

4-9 madde: 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Cumhuriyeti 

Hükümetinin ilitirazi kaydı. 
Nükleer kaza dogrudan dogruya silMıh çatışma, tecavüz, içharp, isyan veya 

istisnai karakterde vahim tabii bir afet neticesinde bir hasara sebebiyet vermişse, 
Federal Almanya Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinde vuku bulan nükleer 
kazalardan dolayı işleteni mesul tutmak hususundaki haklarını mahfuz tutarlar. 

5-madde 19: 
Federal Almanya Hükümetinin, Avusturya Cumhuriyeti Hükümetinin ve 

Yunanistan Kralhgının ihtirazi kaydı. 
işbu Sözleşmenin tasdikinin devletler hukukuna göre, işbu Sözleşme hükümleri 

mucibince nükleer enerji sahasında hukuki mesuliyet hususunda milli mevzuat 
kabulü şeklinde telakki olunması hakkını mahfuz tutmuşlardır." 

(*), sakaıılıır Kurulu 2 KIISuıı 1967 güıı 6/9003 sayılı Kararı de onaylanarı ProtDitol·dıı 13 rıuıddesl sorıuııdadır. 
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Madde 14 
a-işbu Sözleşme hiçbir milliyet, ikamet veya oturdugu yer farkı gözetmeksizin 

tatbik edilir. 
b-"Milli Hukuk" ve "Milli Mevzuat" tAbirleri nükleer kazadan dogan talepler 

mevzuunda işbu Sözleşme mucibince kaza hakkını haiz mahkemenin milli hukuk 
veya milli mevzuatını ifade eder ve bu hukuk ve mevzuat, işbu Sözleşmece bilhassa 
tanzim edilmiyen esasa veya usule mütaallik bütün meselelere tatbik olunur. 

c-Bu hukuk ve mevzuat hiçbir milliyet, ikamet veya oturdugu yer farkı 

gözetmeksizin tatbik edelir. 

Madde ıs 
a-Her hangi bir Akit Taraf işbu Sözleşme ile tesbit edilmiş tazminat miktarını 

artırmak için lüzumlu görece~ her türlü tedbirleri alabilir. 

L. 15 inci maddenin (b) fıkrası yerine aşagıd~i metin konulmuştur. (•) 
( b ) Hasar için ödenecek tazminat kamu fonlarını içerir ve 7 inci maddede anılan 

5.000.000 Özel Çekim Hakkından fazla olursa, alınacak önlemlerin uygulanmasında 
işbu sözleş~e hükümleri dışına çıkılabilir. 

Madde 16 
İdare Komitesi ı (a) (2) ve (3) ve ı (b) maddeleri mucibince alınan kararlar 

Akid Taraflan temsil eden üyelerin müşterek muvafakatİ ile kabul edilir. 

Madde 17 
İşbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikı dolayısiyle iki veya daha fazla Akıd T'araf 

arasında dogacak anlaşmazlıklar İdare Komitesince tetkik ve dostane uzlaşmanın 
mümkün olmadıgı hallerde mesele, ilgili bir Akıd Tarafın müracaatı üzerine, nUkleer 
enerji sahasında emniyet kontrolu tesisi hususunda 20 Aralık ı 957 tarihli Sözleşme 
ile vücuda getirilen mahkemeye arz edilir. 

Madde 18 
a-İş bu Sözleşme hükümlerinden bir veya daha fazlası için Sözleşmenin tasdik ı 

veya ona iltihaktan önce veya 23 üncü maddeye göre tebligde buhsedilen ülke veya 
ülkeler hususunda tebligden önce hükme kaydı ihtirazi konabilir. Ve bu ilitirazi 
kayıtlar ancak imza sahipleri tarafından hemen kabul edilirse mümkün olabilir. 

b-Böyle .ir kabul 24 üncü maddeye göre TeşkilAt Genel Sekreteri tarafından 
kendisine böyle bir ilitirazi kaydın bildirildigi tarihten itibaren 12 aylık bir müddet 
içinde işbu Sözleşmeyi tasdik etmiyen imza sahibinden talep edilmiyecektir. 

c-Bu maddeye göre kabul edilen bu çeşit bir kaydı ihtirazi TeşkilAtın Genel 
Sekreterine gönderilecek bir teblia ile her zaman geri alınabilir. 

(*),BAkAIIır KKntlN 25 Mırt 1966 giirı 86/10513 sıyılı Kırın de orııyLuwı Protolrohlıgıttrfltrı dtAtsıkitk 
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~•••aDitıtn~n•n·ılmm•lr~llld'•; ... t 
Madde 19 
a-işbu Sözleşme tasdik olunacaktır. Tasdik belgeleri TeşkilAtm Genel 

Sekreterligine tevdi edilecektir. 
b-işbu Sözleşme en az 5 imzahyanm tasdik evrakını tevdiinden itibaren 

mer'iyete girecektir. işbu Sözleşme bil4hara tasdik eden imzalıyanlar için tasdik 
belgelerinin tevdiinden itibaren mer'iyete girecektir. 

Madde lO 
işbu Sözleşmenin tadilleri bütün Akıd Tarafların müşterek muvafakatİ ile kabul 

edilir. Bunlar Akıd Taraflarm üçte ikisinin tasdik veya teyidi ile mer'iyete girer. 
Bilalıara tasdik veya teyideden Akıd Taraflardan her biri için tadilit veya teyit 
tarihinden itibaren--mer'iyete girer. 

Madde 21 
a-işbu Sözleşmeyi imzalamamış bulunan TeşkilAta üye veya ortak bir hükümet, 

TeşkilAtın Genel Sekreterli~ine gönderece~i bir teblig ile Sözleşmeye d4hil olabilir. 
b-işbu Sözleşmeyi imzalıyan di~er büttın hükümetler TeşkilAtın Genel_ 

Sekreterligine gönderecekleri bir tebli~ ile ve bütün Akıd Taraflarm ittifakı ile 
Sözleşmeye1ltihak edebilirler. İltihak muvafakat tarihinden itibaren muteberdir. 

Madde ll 
a-İşbu Sözleşme yürürlü~e girmesinden itibaren ı O yıl müddet için kabul 

edilmiştir. H~r Akıd Taraf 1 O yılın hitamında işbu Sözleşmenin kendisi bakımından 
tatbikına 12 ay evvelinden TeşkilAtm Genel Sekreterligine bildirerek son verebilir. 

b-İşbu Sözleşme 10 senelik müddetin bitamından soma bu maddenin (a) fıkrası 
mucibince Sözleşmenin tatbikma son vermiyen Akıd Taraf bakımından 5 sene 
müddetle ve bilAlıara 5 senelik müddetler süresince de bu gibi 5 senelik müddetlerin 
her hangi birinin hitamında Teşkilltın Genel Sekreterli~ine ı 2 evvelinden 
bildirilerek Sözleşmeye son vermiyen Akıd Taraflar için devam eder. 

c-Bu Sözleşmenin mer'iyete girmesinden itibaren 5 yıl veya Akıd bir Tarafın her 
hangi bir tarihteki talebi Uzerine talep tarihinden itibaren 6 ay içinde TeşkilAtm 
Genel Sekreterligi bu Sözleşmenin tekrar gözden geçirilmesi için bir konferans tertip 
edecektir. 

Madde23 
a-işbu Sözleşme Akıd Tarafların ana vatanianna tatbik edilir. 
b-işbu Sözleşmenin imzalanması veya tasdikı veya Sözleşmeye iltihak sırasında 

veya daha sonra Teşkilltın Genel Sekreterli~ine işbu Sözleşmenin milletlerarası 

münasebetlerinden mesul bulundugu ülkeler de dAhil olmak üzere ve bu maddenin 
(a) fıkrası mucibince işbu Sözleşmenin tatbik edilemedigi ve tebligde bahsedilen 
ülkelerine de tatbik edilecegini her hangi bir imzalıyan veya Akıd Taraf bildirebilir. 
Böyle bir tebligname burada mevzuubahis ülke veya ülkeler bakımından TeşkilAtın 
Genel Sekreterligine bir sene evvelden bildirilerek geri alınabilir. 

c-Akıd bir Tarafın, milletlerarası münasebetlerde mesuliyetini taşıdıgı ülkeler 
dahil işbu Sözleşmenin tatbik edilmedigi bütün ülkeleri işbu Sözleşme mucibince 
Aktd olmayan Devlet ülkesi olarak kabul edilir. 

---------------0---------------
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48a &(a) Adli Gayri AciH Bel. Yab. Me& Ttblili Szt. 

Bukakt veya Ticari Memdarda Adli ve Mahkeme Dqı Evralwı Yabancı 
Memleketlerde TebJilbıe dair S6zletmeDla 

oaayiiUUDUWD 11)'11111 bulundulu haldaııda Kallun 

Kaııwı No : 1483 
Kabul TL : 9 Eylil 1971 
R. G : 17 Eylil 1971 S. 13959 
Dttr. Trp.: 5, cıo, L3346 

Madde 1 
La Haye' de ı S Kasım ı 965 tarihin~ imzalanan " Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli 

ve Mahkeme Dışı Gayri Adli Evrak:ın Yabancı Memleketlerde Tebliline dair Sözleşme" nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yOrQrlüle girer. 
Madde 3 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yUı1ltQr. 

Hukuki veya Ticari Memılarda Adli ve M..._.,me Dıtı Gayri Adli Evrakm Yabancı 
Memleketlerde TebJiliııe dair SözletmeaiD 

oaaylamnuı hakkıada BakaDlar KuruluKaran 

Karar TL : 23 Ekim 1971 No: 713302 
R.G : 24 Aralık 1971 S. 14052 
Dstr. Trp. : 5, C.ll-3, s.236 

9 Eylül 1971 tarih ve 1483 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Hukuld veya 
Ticari Mevzularda Adli ve Mahkeme Dışı Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde 
Tebligine dair Sözleşme" nin onaylanması ~ ........ 244 sayılı Kanun\Ulun 3 Onc11 maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 23/10/1971 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Hukuki veya Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde 
TebJilhae dair Sözlqmenin 

onayilmması haldwıda Bakanlar Kurulu .Karan 

Karar TL : 3 Mayıs 1972 No: 714383 
R.G : 1711uiraa 1972 S. 14218 
Dstr. Trp. : 5, C. ll -3, s.l445 

Onaylanması 9 Eylül 1971 tarih ve 1483 sayılı Kanunla uygwı bulanması Uzerine 
Bakanlar Kmııl\Ulca 23/10/1971 tarih ve 7/3303 (Düsturda böyle yazıbr.7/3302 olacaktır.) 
sayılı karariyle onaylanan "Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Mahkeme Dışı Gayri 
Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebligine dair Sözleşme" nin 24 Aralık 1971 tarih ve 
14052 sayılı R.G. 'de yayınlanan Turkçe metninin yO.rürltıkten kaldınlarak Fransızca metin 
esas tutulmak suretiyle yeniden hazırlanan ve Adalet 
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48.(a) Adli Gayri Adli Bel. Yab. Me& TebJIIi Szt. 

BakanhAt'nca da uygun mtıtalia edilen TOrkçe ilişilc yeni metnin yO.rQrltıAe konulması 
; ......... 244 sayılı Kanununun 3 uııctı maddesinin ı inci tikrasma göre, Balcaıılar Kunılunca 
3/s/ı 972 tarihinde kararlaştınlmıştır. rı 

Hukuki veya Ticari Konalanla Adli veya DIŞI Gayrt Adli Belgelerill 
Yabancı Memleketlerde Teblipae Dair Sizietme 

İşbu Sözleşmeyi imza eden Devletler, 
Yabancı memleketlerde teblil edilecek adli ve gayri adli belgelerin muhatabına 

vaktinde teblijini saltayacak uygun vasıtalar ihdas; 
Bu maksada hizmet için usulleri basitleştirme ve süratlenetirmek ·sureti ile 

karşılıklı adli yardımiaşmayı islAh etmek üzere, 
Bu Sözleşme akdine karar vermişler ve aşaltdaki hususlarda mutabık 

kalmışlardır: . 

Madde ı 
İşbu Sözleşme, teblili edilmek üzere yabancı memleketlere ticari veya hukuki, 

adli veya gayri adli belgeler gönderilmesi söı konusu olan bütün ballerde 
uygulanır. 

İşbu Sözleşme, muhatabın adresinin bilinmedili hallerde uyguJanamaz. 

BÖLtİM 1 -ADLi BELGELER 
Madde2 

Akit Devletlerden her biri, diler Akit Devletlerden gelecek teblil istelderini 
kabul etmeli 3 ilA 6 ncı maddeler hükümlerine göre yükümlenecek bir Merkezi 
Makam tayin eder. 

Talep edilen Devlet, bu Merkezi Makamı kendi kanunianna göre kurar. 

Madde3 
Belgelerin çıkış memleketinin kanununa .. göre yetldli makam veya teblilat 

yapmaya yetkili kimse, resmi tasdik veya benzeri bir formaliteye lüzum 
kalmaksızın, talep edilen Devletin Merkezi Makamına, işbu Sözleşmeye eldi 
modele uygun şekilde düzenlenmiş bir talepname gönderir. 

Madde4 
Merkezi Makam talepnameyi, işbu Sözleşme hükümlerine uygun bulmadılı 

takdirde, talepnameye karşı ileri sürdüiii itirazlan belirtmek sureti ile, istekte 
bulunanı keyfiyelten derhal haberdar eder. 
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Madde S 
Talep edilen Devletin Merkezi Makamı evrakı aşa~ıdaki usullerden biri ile 

bizzat veya bir mutavassıt aracılı~ı ile teblig ettirecektir. 
a-Talep edilen memlekette düzenlenmiş olup yine o memlekette oturan kişilere 

tebli~ edilecek belgeleri, o memleket kanunlarında yer alan usule göre veya, 
b-Talep edilen Devletin kanununa aykın olmamak kaydı ile, istekte bulunan 

tarafından belirtilen özel bir usulle 
İş bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde öngörülen hal müstesna, belge her 

zaman, bunu kabul eden bir muhataba teslim edilmek sureti ile de teblig olunabilir. 
Belgenin, yukarıdaki ı inci fıkra uyannca tebligi gerektiginde, Merkezi Makarn 

belgenin, memleketin resmi dilinde veya dillerinden birinde yazılmış veya bu dille 
veya dillerden birine çevrilmiş olmasını isteyebilir. 

Teblig isteginin işbu Sözlerneye ekli formüle göre düzenlenen ve teblig edilecek 
belgenin esas unsurlarını ihtiva eden kısım, belge ile birlikte muhutaba teblig olunur. 

Madde6 
Talep edilen Devletin Merkezi Makamı veya bu makamın teblig işi ile 

görevlendirdigi herhangi bir makam, işbu Sözleşmeye ekli formüllerdeki numunesine 
uygun bir tebli~ tasdiknamesi düzenler. 

Tebli~ tasdiknamesi, belgenin teblig edildigini bildirecek ve tebligde başvurulan 
usul ile tebli~atın yapıldıgı yer ve tarihi gösterilecek sebebi de belirtecektir. 

Teblig iste~inde bulunan, Merkezi Makam veya bir adli makam tarafından 
doldurulmamış olan bir teblig tasdiknamesinin bu makamlardan biri tarafından 

tasdikini isteyebilir. 
Tebli~ tasdiknamesi dogruca teblig isteginde bulunana gönderilir. 

Madde7 
İşbu Sözleşmeye ekli numunelerde basılı olarak yer alan terimler bütün hallerde 

Fransızca veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Bu terimler, belgenin çıktıgı 
memleketin resmi dilinde veya resmi dillerinden biri ile de yazılabilir. 

Bu terimiere tekabül eden boş yerler talep edilen Devletin dili ile veya Fransızca 
veya İngilizce olarak doldurulmalıdır. 

Madde S 
Akit Devletlerden herbiri adli belgelerin yabancı memleketlerde tebligi işinı, zor 

kullanmaksızın, dogruca kendi diplomatik veya konsolosluk ajanları vasıtası ile 
yaptırmakta muhtardırlar. 

Tebligatın, belgenin çıktıaı memleketin uyruklusuna yapılması hali müstesna, 
Devletlerden herhangi biri, kendi topraklarında bu şekilde tebligat yapılmasına 
muhalefet edebilir. 
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Madde9 
Bundan başka, Akit Devletlerden herbiri, tebligatm diger bir Akit Devlet 

tarafından tayin olunan makamlarca yapılması için, teblig edilecek adli belgelerin bu 
makamlara tevdii işinde Konsolosluklar aracılıgını kullanmakta muhtardır. 

Akit Devletlerden herbiri, istisnai haller gerektirdigi takdirde, aynı maksatla, 
diplomatik yolları da kullanabilir. 

" Madde 10 
Talep edilen Devlet itiraz etmedikçe, işbu Sözleşme: 
a-Adli belgelerin yabancı memleketlerdeki kişilere dogruca posta vasıtası ile 

gönderilmesinde; 
b-Menşe Devletindeki adalet görevlileri, Devlet memurları veya Devletin diger 

yetkili kişilerinin adli belgelere ilişkin tebligatı dogruca talep edilen Devletteki 
tebligat yapmaga yetkili kimseler Devlet memurları, veya Devletin yetKili diger 
kişilere aracılıgı ile yapmakta; 

c-Bir dava ile ligili herhangi bir kimsenin, adli belgelere ilişkin tebligatm 
dogruca talep edilen Devletin tebligat yapmaga yetkili kimseleri, devlet memurları 
veya o Devletin diger yetkili kişileri vasıtası ile yaptırmakta 

muhtar olmasma engel teşkil etmez. 

Madde ll 
işbu Sözleşme, Akit Devletlerin, adli belgelerin tebliginde, yukardaki 

maddelerde öngörülen intikal yollarmdan başkalarını ve özellikle, herbirinin, 
birbirine tekabül eden Makamları arasmda dogruca ulaştırılması için aralarmda 
anlaşmalarına engel teşkil etmez. 

Madde 12 
Akit Devletlerden birinden gelen adli belgelerin tebligi, talep edilen Devletçe 

görülen hizmetler dolayısı ile harç veya masraf ödenmesine veya bunların iadesine 
yol açamaz. 

Teblig isteginde bulunan: 
a-Tebligat yapmaga yetkili bir kimse veya varış yeri Devletinin kanununa göre 

yetkili bir kimsenin müdahalesi; 
b-Tebligat için özel bir usul kullanılması, hallerinde yapılan masrafları ödemek 

veya iade etmek zorundadır. 

Madde 13 
Talep edilen Devlet işbu Sözleşmeye uygun olarak yapılan bir teblig isteginin 

yerine getirilmesini, ancak egemenlik veya güvenligini zedeleyici buldugu takdirde 
reddedebilir. 

Teblig ısteginin yerine getirilmesi, sadece talep edilen Devletin, sözkonusu 
davada kaza yetkisinin münhasıran kendi Adalet makamiarına ait oldugu iddiası veya 
kendi mevzuatının istek konusu için hukuk yolu tanımaması tebebiyle reddolunamaz. 
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İstelin reddi halinde, Merkezi Makam, istekte bulunanı keyfiyetten derhal 
haberdar eder. 

Madde 14 
Teblil edilecek adli belgelerin intikali dolayısiyle meydana gelebilecek 

güçlUkler, diplomasi yolu ile iÖzOmlenir. 

Madde 15 
Bir dava dilekçesi veya aynı nitelikte bir belge, işbu Sözleşme hükümleri 

geregince, tebfig edilmele Gzore yabancı bir memlelcete intilcaf ettirildiginde, davafı 
mahkemeye gelmedili takdirde; 

a-Belgenin, talep edilen 'Devlet topraklarında oturan kimselere teblil edilmek 
üzere hazırlanmış ve o memleketin teblilatla ilgili mevzuatına uygun bir şekilde 
teblil edilmiş oldulU veya, 

b-Belgenin, işbu Sözletnıede öng&1llen başka bir usulle davalıya veya 
ikametglhına tebliA veya tevdi oluadup ve bu hallerden herbirinde tebliA veya tevdi 
keyfiyetinin davaimm savunmasmı hazırlaması için yeteri kadar vakit bırakacak bir 
tarihte tebli~ veya tevdi edilmiş. buhmdutu tebeyyün etmedikçe, hAkim kararı 
ertelernek zorundadır. 

Aldt Devletlerden herbiri, birinci fıkra hükümlerine rapıen, tebliA veya teslim 
keyfiyetini belirten bir tebliA tasdiknamesi alınmamış olsa bile, aşalıdaki şartların 
birlikte gerçekleşmesi halinde, hAldmierin htıktlm verebilecqini beyanda muhtardır: 

a-Belgenin, işbu Sözleşmeele öngOrillen usullerden biri ile intikal ettirilmiş 
olması; ~ 

b-Belgenin gônderilme ı.ihinclen itibaren, altı aydan az olmtnak Qzere hAkimin 
her özel duruma göre takdir edeceli bir sOreDin geçmiş bqlunmasr, 

c-Talep edilen Devletin yetkili makarnlan nezdinde yapılan bOtUn teşebbüslere 
-.raAtnen herhangi bir tebliA tasdiknamesi elde edilmesinin mümkün olmaması. 

İşbu madde hikimin, acil hallerde geçici veya koruyucu tedbirler almasına engel 
teşkil etmez. 

Madde 16 
Bir dava dilekçesi veya aynı nitelikte bir belge, işbu Sözleşme hükümleri 

geretince teblil edilmek Gzere yabancı bir memlekete intikal ettirildili ve 
mahkemeye gelmeyen davalı aleyhine karar verildili takdirde, aşalıdaki şartların 
birlikte gerçekleşmesi halinde hAkim, kanun yollarına müracaatını saAlamak Qzere, 
süre aşımmm davalı hakkmdatci neticelerini kaldınnaya yetkilidir: 

a-Davalınm kendi kusutu bulunmaksızın savunmasını hazırlamak üzere 
dilekçeden veya, kanun yollarına mQracaat hakkını kullanması için, karardan 
vaktınde haberdar olmaması; 

b-Davalı tarafından ile s'"len derilerin dayanaktan yoksun bulunmllması. 
Süre qımmın neticelermin kaldınlması hakkındaki mnracat, davalının karara 

bilgi edinmesinden başlayacak makul bir süre içinde yapılmadılı takdirde kabul 
edilmez. 



Akit Devletlerden herbiri, kararın verildili tarihten itibaren bir yıldan az 
olmamak kaydı ile, bildirisinde belirtecegi sürenin geçmesinden sonra yapılacak 
müracaatlarm kabul edilmeyecegini beyanda muhtardır. 

İşbu madde, ahvali şahsiye ile ilgili kararlar için uygulanmaz. 

BÖLfiM n- GAYRI ADLi BELGELER 
Madde 17 
Akit Devletlerden birinin makam ve adalet görevlilerinden sadır olan gayri adli 

belgeler teblig edilınek üzere, işbu Sözleşmede öngörülen usul ve şartlar uyannca 
başka bir Akit Devlete intikal ettirilebilir. 

BÖLfiM ın -GENEL HOKOMLER 
Maddel8 
Akit Devletlerden herbiri, Merkezi Makarn dışmda ve buna iliveten,. yetkilerince 

şümulünü tespit edecekleri başka makamlar da tayin edebilirler. 
Ancak, teblig istelinde bulunan, her zaman, doAruca Merkezi Makama 

başvurabilir. 

Federal Devletler, birden fazla Merkezi Makam tayin etmekte muhtardır. 

Madde 19 
İşbu Sözleşme, Akit Devletlerden herbirinin, mevzuatının, kendi topraklannda 

teblig edilmek Uzere dış memleketlerden gelen belgelerin intikali için yukardaki 
maddelerde öngörülmeyen başka şekiliere müsaade etmesine engel teşkil eylemez. 

Madde lO 
İşbu Sözleşme, Akit Devletlerin: 
a-3 üncü maddenin 2 nci fıkrasının intikal ettirilecek belgeleııin iki nüsha olarak 

düzenlenmesine alt hükümlerine; 
b-5 inci maddenin 3 üncü fıkrasiyle 7 nci maddenin kullanılacak dillere ait 

hükümlerine; 
c-5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükümlerine; 
d-12 nci maddenin 2 nci fıkrasına 
istisna teşkil edecek hükümler koymak üzere aralannda anlaşmalarına engel 

teşkil eylemez. 

Madde ll 
Akit Devletlerden herbiri, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii anından veya 

daha sonraki bir tarihte: 
a-2 ve 18 inci maddelerde öngörülen makamların, 
b-6 ncı maddede öngörülen ilmuhaber düzenlemege yetkili makamın; 
c-9 uncu madde uyarınca konsolosluklar vasıtas ile intikal ettirilen belgeleri 

kabule yetkili makamın 
tayinini Hollanda Dışişleri Bakanlıgına bildirecektir. 
Akit Devletlerden herbiri, gerektiginde; 
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a-8 ve 1 O uncu maddelerde öngörülen intikal yollarının kullanılmasına karşı olan 
itirazlarım; 

b-15 inci maddenin 2 nci fıkrası ile 16 ncı maddenin 3 üncü fıkrasında 

öngörülen beyanları; 
c-Yukarıda sözü edilen tayin, itiraz ve beyanlarda vuku bulacak her türlü 

degişiklikleri 

aynı şartlar altında bildirecektir. 

Madde 22 
İşbu Sözleşme, tasdik eden Devletler arasındaki ilişkilerde, Hukuk 

Muhakemeleri Usulü ile ilgili olarak La Haye'de sırası ile 17 Temmuz 1905 ve 1 
Mart 1954'de(*) imzalanan Sözleşmelerin biri veya digerinde taraf oldukları nispette 
bunların 1 il~ 7 nci maddelerinin yerine kaim olacaktır. 

Madde23 
İşbu Sözleşme, Hukuk Muhakemeleri Usulü ile ilgili olarak La Haye'de 17 

Temmuz 1905'te imzalanan Sözleşmenin 24 üncü maddesinin uygulanmasına haler 
getirmeyecektir. 

Ancak, bu maddeler, yalnız sözü edilen Sözleşmelerde öngörülen intikal usulleri 
ile aynı nitelikte olan intikal usulleri kullanıldıgıtakdirde uygulanacaktır. 

Madde24 
İlgili Devletlerin bqka türlü aniaşmış olmaları hali müstesna, Akit Devletlerce, 

sözü edilen 1905 ve 1954 tarihli Sözleşmelere ek olarak akdedilen Sözleşmeler işbu 
Sözleşme için de uygulanacaktır. 

Madde2S 
işbu Sözleşme, 22 ve 24 üncü maddelerin uygulanmasına halel gelmernek kaydı 

ile, işbu Sözleşme ile düzenlenen hususlara ilişkin hükUmler ihtiva edip de Akit 
Devletlerin taraf oldukları veya olacakları Sözleşmeleri ıhl~l etmez. 

Madde 26 
işbu Sözleşme, La Haye Devletler Hususi Hukuku Konferansının onuncu 

oturumuna katılan Devletlerin imzasma açıktır. 
işbu Sözleşme, tasdik ve tasdik belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlıgma tevdi 

olunacaktır. 

Madde 27 
işbu Sözleşme, 26 ncı maddenin 2 nci fıkrasmda öngörülen üçüncü tasdik 

belgesinin tevdiinden altmış gün sonra yürürlüge girecektir. 
İşbu Sözleşme, imzalayan ve sonradan tasdik eden Devletlerden herbiri için, 

kendi tasdik belgesinin tevdiinden altmış gün sonra yürürlüge girecektir. 

AıııLUı S6Zlqmt I+ Mıırt ı 972 tıırtJih ve 157+ sı.ydı KilliNillll Kııtdııuuııız uygun liiduMıı S6zlepııt ;,"! (smı +9 dıı) yer 
vertlrııtştır. 
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Madde28 
La Haye Devletler Husust Konferasının onuncu oturumunda temsil edilmeyen 

her Devlet, 27 nci maddenin ı inci fıkrası uyarınca yürOrlüle girmesinden sonra işbu 
Sözleşmeye iltihak edebilir. İltihak belgesi, Hollanda Dışişleri Bakanlıjma tevdi 
edilecektir. 

İşbu Sözleşme, iltihak edecek her Devlet için ancak, bu tevdi keyfiyetinden önce 
tasdik eden bir Devletin, iltihakmın, Hollanda Dışişleri Bakanlıjmca kendisine 
bildirilmesinden itibaren altmış gün içinde yapacagı bir itirazı olmadıjmı bu 
Bakanlıga bildirildili takdirde yürOrlüje girecektir. 

İtiraz vaki olmadıjı takdirde Sözleşme, iltihak eden bir Devlet için, yukarıdaki 
fıkrada sözü edilen sürelerin bitimini izleyen ay m birinci günü yürUrlüje girecektir. 

Madde29 
Her Devlet, imza, tasdik veya iltihak sırasında, işbu Sözleşmenin Milletlerarası 

alanda temsil ettigi topraklarm tUmünü veya bunlardan biri veya bir kaçını 
kapsayacagmı beyan edebılir. Bu beyan, Sözleşmenin sözü edilen Devlet için 
yürürlüje girdiji tarihte hüküm ifade edecektir. 

Bundan sonra yapılacak bu nitelikteki her kapsama alma, Hollanda Dışişleri 
Bakanlıgma bildirilecektir. 

Sözleşme, kapsama alman topraklar için, yukarıdaki fıkrada sözü edilen 
bildirinin yapılmasından altmış gün sonra yürürlüje girecektir. 

Madde30 
İşbu Sözleşmenin süresi, sonradan tasdik veya iltihak eden Devletler için dahi, 

27 nci maddenin ı inci fıkrası uyarınca yururluge girmesi tarihinden itibaren beş 
yıldır. 

Sözleşme, fesih ihbarı vaki olmadıkça, her beş yılda bir zımmen yenilenmiş 
olacaktır. 

Fesih, keyfiyeti, Sözleşmenin uygulandıgı topraklardan bazılarına kısıtlı 

kalabilir. 
Fesih keyfiyeti ancak bunu ihbar eden Devlet hakkında hüküm ifade edecektir. 

Sözleşme diger Akit Devletler için yürürlükte kalacaktır. 
Madde31 
Hollanda Dışişleri Bakanlıjı, 26 ncı m,addede sözü edilen Devletlerle 28 inci 

madde uyarınca iltihak edecek Devletlere: 
a-26 ncı madde sözü edilen imza ve tasdikleri; 
b-İşbu Sözleşmenin, 27 nci maddenin birinci fıkra.cıı hükmü uyarınca yürUrlüge 

girecegi tarihlerı; 
c-28 inci mmaddede sözü edilen iltihakları ve bunların hüküm ifade edecegi 

tarihleri, 
d-29 uncu maddede sözü edilen kapsama alma keyfiyetieri ile bunların hüküm 

ıfade edeceji tarihleri; 
e-2 l inci maddede sözü edilen tayin, itiraz ve beyanları; 
f-30 uncu maddenin 3 üncü fıkrasında sözü edilen fesih ihbarlarını 
bildirecektir. 
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Bunu teyiden, usulüne uygun olarak yetkili kılınan aşagıdaki imza sahipleri işbu 
sözleşmeyi imzalamışlardır. 

15 Kasım 1965 de ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Fransızca ve 
İngilizce ve tek nüsha olarak yapılmış olup Hollanda Hükümeti arşivine tevdi 
edilecek ve tasdikli birer sureti La Haye Devletler Hususi Hukuku Konferansının 
Onuncu oturumunda temsil edilen Devletlerden herbirine diplomatik yoldan intikal 
ettirilecektir. 

SÖZLEŞMENİN EKİ FORMÜL 
TALEPNAME 

Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebligi için 
La Haye'de ......................................... 196 tarihinde imzalanan Hukuki veya 

Ticari Mevzularda Adli ve Gayri Adli Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine 
Dair Sözleşme 

Talepte bulunanın hüviyeti 
ve Adresi 

Muhatap Makamın 
Adresi 

Aşagıdaki imzası bulunan müracaatıçı, aşagıda yazılı belgeleri iki nüsha 
göndermek ve bir nüshasının sözleşmenin 5 inci maddesine uygun olarak en kısa 
zamanda (Muhatabın kimligi ve adresi) ................................................................... .. 

a-Sözleşmenin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendindeki hükmüne göre(*) 
b-Aşağıdaki özel usul ile (5 inci maddenin 1 inci fıkrasının b bendi(*) 

c-Kendi arzusu ile kabul ettigi takdirde muhatabına tevdi suretiyle (5 inci 
maddenin ikinci fıkrası) (*) 

tebligini talep etmekle şeref duyar. 
Teblig edilen belgeler ile eklerinin (*) birer nüshasının arka sayfada belirtildigi 

şekilde bir teblig tasdiknamesi ile birlikte talepte bulunana iadesi veya iadesinin 
saglanması bu makamdan rica olunur. 

Belgenin Listesi : 
DUzenledigi yer ........................................ . 
tarih 
imza ve /veya mühür .................................. . 

(*) Lüzumsuz olanları çiziniz. 
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48.(a) Adli Gayri Adli Bd. Y ab. Me& Teblilt Szt. 

(TALEPNAMENİN ARKA SAYFASI) 
TEBLI(; TASDIKNAMESI 

.Aşaatda imzası bulunan Makam, Sözleşmenin 6 ıncı maddesi uyannca 
belgelerin; 

1-........................... tarihinde ................................................................... . 
.......................................... (Yer, cac:tde (sokak), numara) de 

5 inci madde öngörülen aşaatdaki usullerin biriyle 
a-Sözleşmenin 5 inci maddesinin 1 inci fikrasımn (a) bendinde yazılı şekilde 

(*) 
b-.AşaAtdaki özel bir usulle (*) ....................................................................... . 
c-Kendi nzasiyle kabul eden muhataba tevdi suretiyle teblil ediidip (*) 
Talepnameele sözü edilen belgelerin ................................................................ . 

.. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. (Teblil edilenin kimiili ve sıfatı) 
muhatapla olan münasebeti (Ailevi, iş dolayısiyle veya başka 

suretle) ........................ . 
.. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . a tevdi edildilini, 

2-Belgelerin, aşaatdaki nedenlerle teblil edilemedilini tasdik etmekle şeref 
duyar(*) 

Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyannca müracaatçının ilişik 
belgede açıklanan masraflan ödenmesi veya iade etmesi rica olunur. (*) 

----o--
EK 

İade olunan belgeler : ........................ . 

Gerektilinde, tebliA işlemini 
tespit eden belgeler: 

(*) Lüzumsuz olanlan çiziniz. 

Düzenlenetili yer ......................... . 
Tarih ........................ . 
İmza ve/veya müh1ir ......................... . 

TEBLI(; EDILECEK BELGELEKİN ÖZETI 
Hukuki veya Ticari mevzularda Adli ve Gayri evralan yabancı memleketlerde 

tebli~e dair La Haye' de................................................ 196 de imzalanan 
Sözleşme 

5 inci maddenin 4 üncü fıkrası 
Talep eden ınerciin adı ve adresi: .................................................................... . 

Taratıann kimlikleri : (*) .............................................................................. .. 

(*)Var ise belgelerin gönderilmesi ile ilgili şahsın kimiili ve adresi 

511 



~~'-18JıJflt...._ Ylb.M-.lf-Sif. 

ADLİBELGELER 

Belgenin mahiyeti ve konusu ..................................................................... . 
Davanın mahiyeti ve konusu ve -var ise- ihtilafkonusu meblag: .................. . 
Duruşmanın yer ve tarihi :(**) ................................................................ . 
Kararı veren mahkeme :(**) ................................................................. . 
Karar tarihi :(**) ................................................................. . 
Belgelerde belirtilen süreler: (* *) ................................................................ . 

GAYRi ADLi BELGELER(**) 

Davanın mahiyeti ve konusu :(• *) ....................................................... . 
Belgelerde belirtilen süreler :(• *) ............................................................ . 

(* *) Lüzumsuz olanları çiziniz. 

----------0---------
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• xQIJiı•ıa•ı rllt.uıfllır~-lıu 
Türkiye CUmhuriyeti ile Almanya HükOmeti arasmda Ankarada 18 may1s 1919 

tarihinde imza edilmiş olan hukuki ve ticari mevadd1 adliyeye müteallik münasebatı 
mOtekabileye dair mukavelename hakkmda kanun(*) 

Kanun No : 1611 
Kabul Ta. : 15 mayıs 1930 
R.G : 4 haziran 1930 S.15ı ı 
Dstr. Trp.: 3, C.ll, s.470 
Madde ı 

HUkOmeti CUmhuriye ile Almanya HükOmeti arasında Ankarada 28 mayıs 1929 tarihinde 
ımza edilmiş olan hukuki ve ticari mevaddı adliyeye mUteallik mUnasebatı mUtekabileye dair 
mukavelename tasdik edilmiştir. 

Madde 1 Bu Kanun neşri tarihinde muteberdir. 
Madde 3 Bu Kanunun ıcrasına Heyeti Vekile memurdur. 

(*) 1622 sayılı K41lıtn, K4ltltnl4 yııyınmn Tilı*,e ıııetnt ve AlııWlC« tercilmest, (ulrulA.r«rıısı ~tŞIIle olıııP.yl)' ıkdt sözlesıtıt 
bulunnwtlıı berllher) vııtıııulıısLtrııııuın ~lultLı buluıu~Jı8ıt Fed.Alııuırıyıı dt oLın ~erdt yıırd1111cı olur d/lsincestyle (Dstr.ılıuı) 

Der/enımıize tılınnııştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE 
~ ALMANYA DEVLETi 

ARASINDA HUKUKi VE TİCARi 
MEV ADDI AD LiYE 

MÜTEALLİK MÜNASEBATI 
MÜTEKABİLİYE DAIR 

MUKAVELENAME 

Türkiye CUmhuriyeti ile Almanya 
Devleti Türk tebaasının Almanyada 
ve Alman tebaasının Türkiyede 
mevaddı hukukiye ve ticariyede 
himayei adliye-sini ve kezalik iki 
memleket adiiye dairelerinin 
yekdiğerine karşı ifası ile mükellef 
olduklan muaveneti müteka-bileyi 
tanzim etmek arzusunda bulun
duklarından bu bapta bir mukavele 
aktine karar vermişler ve 
murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicümhuru: 
Sabık Hariciye Müsteşarı ve Tokat 

Meb'usu 
Ali Şevki Beyfendiyi ve 
Almanya Devleti Reisi: 
Almanya Devletinin Türkiyede 

Fevkaldde Büyük Elçi ve murahhası 
olan Herr RudolfNadolny cenapları , 

ABKOMMEN ZWISCHEN DEM 
DEUTSCHEN REICH UND DER 

TÜRKISCHEN REPUBLİ~UBER 
DEN RECHTSVERKEH İN 

ZİVİL UND HANDELSSA HEN. 
Das Deutsche Reich und die Türki

sche Republik, von dem Wunsche 
geleitet, in Zivil und Handelsangele
genheiten den Rechtsschutz der 
Angehörigen des Duetschen Reiches 
in der Türkei und der Angehörigen 
der Türkisehen Rebublik in Deut
schland, sowie die Verpflichtung der 
Gerichtsbehörden beider Laender zu 
gegenseitiger Rechtshilfe zu regeln, 
sind übereingekommen, zu diesem 
Zweck einen Vertrag abzuschliessen, 
und haben zu ihren 
Bevollmaechtigten emannt: 

Der Deutsche Reichspraesident: 
Herrn RudolfNodolny, 
Ausserordentlichen und bevoll-

maechtigten Botschafter des 
Duetschen Reichs in der Türkei, und 

Herm Wilhelm Padel, 
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Geheimen Legationsrat UDd deut
schcn Generalkonsul ı . Klasse in 
Smyma; 

ve Almanya Devletinin Müpviri 
Hassı sıfatını haiz İzmir birinci sınıf 
Jeneral Konsoloso intihap 
etmişlerdir. 
Herr Wılhelm Padeü intihap etııliş
lerdir. 

Bu murahhaslar haiz olduklan 
saWıiyctnameleri yeledileriDe irae 
ederek usulüne muvatik bulduktan 
sonra aşaptaki ahkimı brarlaş

tımlışıardır: 
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Der Praesident der Türkscben Re
bublik: 

Herm Ali Scbewki Bey, 
Ebemaligen Understaatssekre 

im Ministeriuın der Auswaertigen 
Aııgelegenheiten, Abgeordneten von 
Tokat. 

Die Bevollmaecbtigten baben sich, 
nachdem sie einnaqder ibre Vollma
chten mitgeteilt und diese in guter 
und gehöriger Form befunden baben, 
übcr folgende Bestimmungen 
geeinigt: 



FASIL: 1 
Himayei adHye 

Madde 1-(1) Akit Devletlerden her 
birinin tebaası dilerinin topralmda 
şahıs ve mallarının ve adli himayesi 
hususlarında tebaai mahalliyeniD tAbi 
oldukları ayni muameleden müstefıt 
olacaklardır. 

(2)-Bu hususta mahkemelere ser
bestçe müracaat edecekler ve 
tebaanm tAbi oldulu ayni merasim ve 
şeraitle ikamei dava edebileceklerdir. 

Madde l-(1)-Akit Devletlerden biri 
mehakiminden müddei veya dahili 
dava olan bu devletlerden birinin te
baası bunlardan birinin arazisi dahi
linde ikametgAh sahibi olmak şartile 
gerek ecnebilik sıfatlarından gerek 
mahkemesine müracaat etti~i memle
kette ikametgAhı veya meskeni bulun
maınasmdan naşi her ne nam ile 
olursa olsun bir gdna kefalet itası 
veya teminat akçesi tevdii ile 
mükellef tutulmayacaktır. 

(2)-Ayni kaide masarifi muhake
menin temini için müddei veya dahili 
dava olanlardan talep edilebilecek 
tediyat hakkında caridir. 

Madde 3-( 1 )-Gerek ikinci madde, 
gerek davanın ikame edilmiş oldugu 
memleketin kanunları hükmünce 
kefa-letten, teminat akçesinden veya 
tedi-yeden muaf olan mUddei ve 
yahut dahili dava aleyhine harç ve 
masarifi muhakemeye müteallik 
olarak ' Akit Devletlerden birinin 
topralında veril-miş olan hükümler 
di~er devletin salihiyettar dairesince 
meccanen lAzi-müttenfiz olacaktır. 

ESRTER ABSCHNITT 
Reehtssehutz 

Artikel 1-(1)-Die Angehörigen 
jedes der vertragschliessenden 
Staaten gEmiessen in gebiete des 
anderen Staates in allem, wasden 
gesetzlichen und geriebtlichen Schutz 
ihrer Person und ihres Vermögens 
angeht, die gleiche Bchandlung wie 
die eigenen Staatsangehörigen. 

(2)-Demsemaess haben sie freien 
zutritt zu dem Gerichten und können 
vor Gericht unter denselben Bedin
gungen und in derselben Woise wie 
die eigenen Staatsangehörigen auftre
ten. 

Artikell-(1 )-Keine Sicherheitsleis
tung oder Hinterlegung, unter welcher 
Benennung es auch sei, darf den in 
einem der beiden Laender 
ansaessigen Angehörigen des einen 
Staates, die vor den Gerichten des 
anderen Staates als Klaeger oder 
İntervenienten auftreten, wegen ihrer 
Eigenschaft als Auslaender oder 
mangels eines inlaendischen 
Wohnsitzes oder Aufen-thalts 
auferlegt werden 

(2)-Das gleiche gilt fllr die Voraus
zahlung, die von den Klaegem oder 
lntervenienten zur Deckung der Ge
richtskosten einzufordem waere. 

Artikel 3-(1 )-Ergeht in Gebiete des 
einen Staates eine Verurteilung in die 
Prozesskosten gegen einen Kaleger 
oder Intervenienten der von Sicher
heitsleistung, Hinterlegung oder Vor
auszahlung auf Grund des Artikel 2 
oder der in Lande der Klageerhebung 
geltenden gesetze befreit ist, so ist 
diese Entscheidung durch die zusta
endige Behörde des anderen Staates 
kostenfrei ftlr vollstreckbar zu erkla
eren. 
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durch die zusta-endige Behörde des 
anderen Staates kostenfrei fiir 
vollstreckbar zu erlda-eren. 

(2)-Bu husustairi talep diplomasi 
tarikile vuku bulabilecek ve yahut 
alAkadar taraftan dolrudan doiJııya 
saWıiyettar daireye irsal edilebile
cektir. 

(3)-Ayni kaide dava masarifi 
miktannı biWwa tayin eden Ali mu
karrerat hakkında da caridir. 

Madde 4-(l}·Üçüncü maddede 
mev-zubahis olan harç ve masraflara 
mitteailik kararlann, mahkômün
aleyhin biWıara vski olacak 
müracaatı mUstesna olmak üzere, 
tarafeynin istimama hacet 
olmaksızın, takibatı İcraiyenin vaki 
oldutu memleketin kanunianna 
tevfikan IAzimüttenfiz oldulu beyan 
edilecektir. 

(2)-Tenfiz talebi hakkında karar 
ittihaz etmek için salihiyeuar olan 
daire aşaAıdaki hususlan tetkik ile 
iktifa edecektir.: 
a-Mahkôıniyet kararının sadır 

oldulu memleketin kanwıuna 
nazaran kararı mezkünın kaziyei 
muhkeme halini iktisap edip 
etmedili. 

b-Karan mezkünın fıkrai bükmi
yesinin talep eden devletin siyasi 
veya şehbenderi memuru canibinden 
ve yahut bir devlete veya 
matlubunminh devlete mensup 
muhallef bir müterciın canibinden 
musaMak ınatlubnnminh devletin 
lisanında yazılmış bir tercü-mesinin 
merbut bulunup bulunmadıjı, 

(3)-2 a bendindeki dermeyan edilen 
şarbn taahhuku için talep eden 
devletin salihiyeuar olan dairesinin, 
karann kaziyei muhkeme halini 
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iktisap ettip mübeyyin olarak bir 
beyan-name vermesi kAfidir. Bu 
dairenin salihiyeti, mezkür devlet 
adiiye idare-sinin en büyük memuru 
canibinden tasdik edilecektir. 
Anifüzzikir beyan-name ile 
tasdikname (2b) bendinde münderiç 
kaideye tevfikan tercüme edilmiş 

olmak lAzımdır. 
(2)-Der Antrag kann in diploma

tischen Wege oder unmittelbar bei 
der zustaenditen Behörde durch die 
beteiligte Paıtei gestelt werden. 

(3 )-Das gleiche gilt fiir gerichillche 
Entscheidungen durch die der Betrag 
der Prozesskosten spaeter festgesetzt 
wird. 
Aı1ikel 4-( ı )-Die im Artikel 3 

erwaehnten Kostenentscheidungen 
werden unbeschadet eines spaeteren 
.Rekurses der verurteilten Partei, 
gemaess der Gesetzgebung des Lan
des, wo die Vollstreckung betrieben 
wird, ohne Anhönmg der Parteien 
für vollsteckbar erklaert. 

(2)-Die fttr die Entscheidung über 
den Antrag auf Vollsterckbarerk
laerung zutaendige Behörde hat ihre 
Prüfung darauf zu blchraenken: 

a-ob naı-ıch dem Gesetze des 
Staates, wo die verurteilung ausges
prochen worden ist, die 
Entscheidung die Reschtskrafterlangt 
hat; 

b-ob der verfügende Teil der 
Entscheidung von einer Übersetzung 
begleitet wird, die in der Sprache des 
ersuchten Staates abgefasst und 
durch einen diplomatischen oder 
konsulari-schen Vertreter des 
ersuchenden Staates oder durch 
einen beeidigten Daimetseher des 
ersuchenden oder ersuchten Staates 
beglaubigt ist. 

(3)-Dem Erfordernis des Abs. 2 a 
wird genügt durch eine Erklaerung 



(4)-AlAkadar tarafın dahi talep et
mesi şartile, tenfiz talepnamesi 
Uzerine karar vermek ıçm, 
salAhiyettar daire (2b) bendinde 
işaret olunan beyana, tercüme ve 
tasdika ait masraflar mik-tarını 
takdir edecektir. Mezk6r mas-raflar 
, dava masraflan bilkınünde ad ve 
itibar olunacaktır. 

Madde 5-Akit Devletlerden birinin 
tebaası dijer devletin toprajı 

özerinde işbu devlet tebaasının t4bi 
oldulu şerait dahilin:de meccanen 
müzahereti adliyeye nail 
olacaldardır. 

Madde 6-(1)-Fakrü. zanıret şeha
detnamesi, müstcdinin mutat 
meskeni yahut böyle bir meskeni 
olmadılı takdirde nıeskeni hazın 
devairi tarafından ita edilmek 
llzımgelir. 

(2)-Eter müsted'i, meceanen 
muza-bereti adiiye talebinin vaki 
oldulu ınemlekette sakin deliise 
fakrü za-ruret şehadetnamesi işbu 
vesikanan ibraz edilmesi icap eden 
memleketin siyast veya şehbenderi 
memuru tara-fından meccanen tasdik 
edilecek-tir. 

(3)-Eter ınüsted'i Akit 
Devletlerden birinin toprajı üzerinde 
sakin degilse mensup oldulu devletin 
salAhiyettar siyast veya şehbenderi 
memuru tara-fından verilen bir 
şehadetname kAfidir. 

Madde 7-(1)-Eter müsted'i 
mecca-nen \ muzabereti adiiye 
talebinin vaki oldulu memlekette 
sakin ise, sali-hiyattar daire, fakrü 
zaruret şehadet-namesini vermek için 
mensup oldulu memleketin 
devairinden merk.umun mali vaziyeti 
haklanda maltlmatı muk-taziye 
istihsal edebilecektir. 

( 4)-Die fUr die Enscheidung tlber 
den Antrag auf Vollstreckbarerk
laenmg zustaendite Behörde hat auf 
gleichzeitigen Antrag der Partei den 
Betrag der Kosten für die in Abs. 2b 
vorgesehene Übersetzung und 
beglau-bigung festzusetzen. Diese 
Kosten sind als Kosten des ProZesses 
zu'betrachten. 

Artlkel 5-Die Angehörigen des 
einen der vertragschliessenden 
Staaten werden im Gebiete des 
anderen Staates zur Wohltat des 
Armenrecllts unter denselben Bedin
gungen wie die eigenen Staatsan
gehörigen zugelassen. 

Artikel 6-(1 )-Die Bescheinigung 
des Unvernıögens ist von der 
Behörde des gewönhlichen 
Aufenthaltsortes des Antragstellers 
und in Ermangelung eines solchen 
von den Behörden se-ines derseiligen 
Aufenthaltsortes auszustellen. 

(2)-Haelt sich der Antragsteller 
nicht in dem Lande auf, wo das 
Annenrecht nachgesucht wird, so ist 
die Bescheinigung des Unvermögens 
kostenfrei von einem diplomatischen 
oder konsularischen Vertreter des 
Lander, wo die Urkunde vorgelegt 
werden son, zu beglaubigen. 

(3)-Haelt sich der Antragsteller 
nicht im Gebiete eines der beiden 
Staaten auf, so ist die Becheinigung 
des für den Antragsteller 
zustaendigen diplomatischen oder 
konsularischen Vertreters seines 
Staates ausreichend. 

Artikel 7-( 1 )-Haelt sich der 
Antragsteller in dem Lande auf, wo 
das Armenrecht nachgesucht wird, 
so kann die zur ausstellung der 
Bescheinigung über das Unverm.ögen 
zustaendige Behörde beiden Behör
den des Landes, dem er angehört; 
Auskün:fte über seine Vermögenslage 
einzieh~n. 
(2)-Meccanen müzahereti adiiye 
talebi üzerine karar vermelde 
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mükellef daire kendisine ibraz 
olunan şeha-detname ve 
beyannameleri ve malii-matı 
saWıiyetlerinin hududu dahilinde 
murakabe ve muktazi oldultİ derece 
tenevvür için maldmatı mütemmime 
ahiz ve istihsal eylemek lulldam 
ınuhafaza eder. 

Madde 8-Akit Devletlerden birinin 
salihiyettar dairesi tarafından müza
hereti adiiyeden istifadesi kabul 
edilen taraf ayni davaya ınütea11ik 
olarak. işbu mukavele abkAıpına 

tevfikan diler devletin makamatı 
adliyesi huzurunda icra edilmiş olan 
bilcümle usule müteallik ııususatta 

keza bu haktan istifade edecektir. 

FASlLl 
AcQiye dairelerinin 

mfltekabll mtlzahereti 

Madde 9-( 1 )-Hukuki veya ticari 
hususlarla Aırit Devletlerden birinin 
dairelerinden sadır oluap dilerin 
topralı üzerinde bulunan qhasa 
teblil edilmesi lAzım gelen evrak, 
talep eden devlet 
konsoloslulduAunun madubun .. minh 
devlet canibinden gösterilecek 
daireye gönde~ bir talepname 
üzerine, teblil edilecektir. İrsal 
edilen varakayı, isdar eden daireyi, 
tarafeyn ısım ve sıfatlannı, 
mürselileyhin adre-sini, mevzuubahis 
varalanın ınahiyetini ınübeyyin 

· olacak olan talepname 
matlubunminh devletin llsanında 
tahrir edilmek lAzım gelecektir. 
Teblil edilecek varakanın bir 
tercümesi 4 öncü maddeDin 2b 
bendinde münderiç kaideye terilkan 
musaddak olarak bu talepoameye 
taı(ediJmiş olacaktır. 

(2)-Talepname kendisine gönderil
miş olan daire tebliliJı icra ediidip 
müsbit veyahut teblile mAni olan 
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(2)-Dİe Behörde, die überden 
Antrag auf Bewilligung des Armer
rechts zu entscheiden hat, behaelt in 
den Grenzen ihrer Amtsbefugnisse 
das Recht, die ihr vorgelegten 
Bescheini-gungen und auskünfte 
einer Nachprüfung zu unterziehen 
und sich zum Zwecke genögender 
Aufklaerung ergaenzende 
Mitteilwıgen geben zu lassen. 

Artikel 8-Ist einem Angehörigen 
deseinen Staates von der zustaendi
gen Behörde das Armenrecht 
bewilligt, so son ihm dieses Recht 
auch in alien Prozesshandlungen 
zustehen, die sich auf denselben 
Rechtsstreit beziehen und vor den 
Gerichten des anderen Staates auf 
Grund dieses Vertrages vorgenom
menwerden 

ZWEITER ABSCBNITT 
Rechtuhilfe 

Artikel 9-(1)-In Zivil oder 
Handels-sachen erfolgen die 
Zustellungen von Schriftstücken, die 
von den Behörden des einen Staates 
ausgehen und fiir eine im Gebiete des 
anderen Staates befindliche Person 
betimmt sind, auf einen Antrag, den 
vom Konsul des ersuchenden States 
an die vom ersuchten Staat zu 
bezeichnende Behörde gerichtet 
wird Der Antrag hat die Böherde, 
von der das übermittelte Schriftstüclc 
ausgeht, den Namen sowie die 
Stellwıg der Parteien, die Anschrift 
des Empfaengers und die Art des in 
Rede stehenden Schri.ftstOcks 
anzugeben und ist in der Sprache des 
ersuchten Staates abzu-fassen. Eine 
nach Massgabe des Artikel 4 Abs. 2 
b beglaubigte Übe-rsetzung des 
2.UZUStel1enden Scbrlflstiicks ist dem 
Antrag beizufiigen. · 

(2)-Die Behörde, an die der Antrag 
gerichtet ist, hat dem Konsul die 
Urkunde zu tlbersenden, die die 
rustellung nachweist oder die den die 



hadiseyi irae eden vesikayı konsolosa 
irsal edecektir. Mahallen ademi sali
hiyet takdirinde mezkftr daire talepna
rneyi salihiyettar olan daireye resen 
irsal edecek ve bundan konsolosu 
derhal haberdar eyleyecektir. 

Madde 1 0-( 1 )-Te b li~ matlubun
minh devletin salihiyettar dairesi 
marifetile icra edilecektir. İkinci 
fıkrada beyan edilen ahval müstesna 
olmak üzere, bu daire, evrakı 
mürselileyh tebeUQ~a arnade 
oldu~unu beyan etti~i takdirde, 
tebligatı yalnız varakanın tevdii sure
tinde icra etmekle iktifa edecektir. 

(2)-Talep eden dairenin talebi üze
rine tebli~ matlubunminh daire 
canibin-den dahili kanunda tebligatı 
mümasile için muayyen şekillerde 

yahut, kendi kanununa muhalif 
olmadıkca, bir şekli mahsusta icra 
edilecektir. 

Madde ı ı-Te b ligatın i cra edilmiş 
oldugu ya mürselileyhin müverrah ve 
musaddak bir makbuzu veya matlu
bunminh olan devlet dairesinin 
tebligin ne şekilde ve hangi tarihte 
vuku buldu~unu mübeyyin bir 
şehadetna-mesi ile ispat olunur. 

Madde 12-(1)-Hukukt veya ticari 
hususlarda Akit Devletlerden birinin 
adiiye dairesi, kendi kanunları alıki
rnma tevfıkan, di~er devletin salihi
yattar dairesine, havzai kazası 

dahilin-de gerek bir tahkik 
muamelesinin, gerek di~er adli 
muamelelerin İcrasını talep ıçın 

istinabe ile müracaat ede-bilecektir. 

Zustellung bindemden Umstand an
gibt. Im Falle ihrer örtlichen Unzusta
endigkeit hat die den Antrag von 
Amts wegen an die zustaendige 
Behörde abzugehen und den l(onsul 
hiervon umverzüglich zu benach
richtigen. 

Artikel ıO(l)-Für die Zuztellung 
hat die zustaendige Behörde des 
ersuchten Staates Sorge zu tragen. 
Diese Behörde kann sich, abgesehen 
von den in Abs. 2 vorgesehenen 
Faellen, darauf beschraenken, die 
Zustellung durch Übergabe des 
Schriftstücks an den Empfaenger zu 
bewirken, sofem er zur Annahme 
bereit ist. 

(2)-Auf Antrag der ersuchenden 
Behörde hat die ersuchte Behörde das 
zuzustellende Schriftstück in der 
durch ihre innere Gesetzgebung ftlr 
die Bewirkung gleichartiger Zustel
lungen vorgeschriebenen Form oder 
in eine besanderen Form zuzustellen, 
sofem diese ihrer Gesetzgebung nicht 
zuwiderlaeuft. 

Artikel ll-Der Nachweis der 
Zustellung erfolgt entweder durch 
eine mit Datum versehene und 
beglaubigte Empfangsbestaetigung 
des Empfaengers oder durch ein 
Zeugnis der Behörde des ersuchten 
Staates, aus dem sich die Tatsache, 
die Form und die Zeit der Zustellung 
ergi bt. 

Artikel 12-(1 )-In Zivil oder 
Handelssachen kann sich die Gerichts 
-behörde des einen Staates gemaess 
den Vorschriften ihrer Gesetzgebung 
mittels Rechtshilfeersuchens an die 
zustaendige Behörde des anderen 
Staates wenden, um die Vomame 
einer Prozesshandlung oder anderer 
gerichtlicher Handlungen innerhalb 
ihres Geschaeftskreises nachzu
suchen. 
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(2)-İstinabe varakası talep eden 
devletin şehbenderi tarafından matlu
bunminh devletin tayin edeceti 
daireye irsal edilecektir. Mezkdr 
varakaya talep eden devletin 
diplomasi veya şehbendeıi bir 
memuru canibinden veyahut işbu 

devlete veya matlubunminh devlete 
mensup muhallef bir mOtercim 
tarafından musaddak matlubunminh 
devletin lisanında yazılmış bir 
tercümesi merbut bulunacaktır. 

(3 )-İstinabenin gönderildigi daire 
İstinabenin icrasını mübeyyin veya 
icraya m!ni olan sebebi müş'ir 

varakayı şehbendere irsal edecektir. 
Malıalien ademi salihiyet halinde bu 
daire istinabeyi salihiyettar daireye 
irsal ile keyfıyetten konsolosu derhal 
haberdar eyleyecektir. 

Madde 13-(1)-İstinabe kendisine 
gönderilen adiiye dairesi, kendi 
memleketi dairesinden sadır olan bir 
İstinabenin icrası için istimal edecegi 
ayni müeyyedeleri istimal ederek 
istinabeyi ifaya mecbur olacaktır. 
Hali münazaada olan tarafeynin 
şahsen icabeti mevzuubahis oldugu 
takdirde mezkftr müeyyedelerin 
tatbikı mecburi degildir. 

(2)-Bu hususta talep edilecek usule 
gelince, matlubunminh daire 
istinabeyi icra ederken kendi 
memleketinin ka-nunlarını tatbik 
edecektir. Maamafıh talep eden 
devletin bir şekli mah-susada icraya 
müteallik talebi, mezkftr şekil, 
matlubunminh devletin kanunu-na 
muhalif olmamak şartile, kabul ve 
infaz edilecektir. 
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(2)-Das Rechtshilfeersuchen wird 
durch den Konsul des ersuchenden 
Staates der von dem ersuchten Staate 
zu bezeichnenden Behörde über
mittelt. Eine Übersetzung in die 
Sprache des ersuchten Staates ist 
beizuftlgen; diese ist durch einen 
diplomatischen oder konsularischen 
Vertreter des ersuchenden States 
dder durch einen beeidigten 
Dolmetscher des ersuchenden oder 
ersuchten Staates zu beglaubigen. 

(3)-Die Behörde, an die das 
Rechtshilfeersuchen gerichtet ist, hat 
dem Konsul die Urkunde zu übersen
den, aus der sich die Erledigung des 
Ersuchens oder die die Erledigung 
bindemden Umstaende ergeben, Im 
Falle ihrer örtliehen Unzustaendigkeit 
hat sie das Ersuchen von Amts wegen 
an die zustaendige Behörde abmge
ben und den Konsul hier von unver
züglich zu benachrichtigen 

Artikel 13-( ı )-Die Gerichtsbehör
de, an die das Rechtshilfe ersuchen 
geric-htet ist, ist verpflichtet, ihm zu 
ents-prechen, und hat dabei dieselben 
Zwangsmittel anzuwenden wie bei 
der Erledigung eines Ersuchens der 
Landesbehörden.Zwangsmittel 
brauchen nicht angewendet zu 
werden, wenn es sich um das 
persönliche Erscheinen der 
streitenden Parteien handelt. 

(2)-Die ersuchte Behörde hat bei 
Erledigung des Rechtshilfeersuchens 
in Ansehung der zu beobachtenden 
Form die Gesetze ihres Landes anzu
wenden. lndessen ist dem Antrag der 
ersuchenden Behörde, nach einer 
besanderen Form zu verfahren, zu 
entsprechen, wenn diese Form der 
Gesetzgebung des ersuchten Staates 
nicht zuwiderlaeuft. 



(3)-Talep eden daire, ejer ister ise, 
alikadar tarafın hazır 
bulunabilmesini 
temin için isıinabenin ne zaman ve 
nerede ifa edileceAUıden ~rdar 
edilecektir. 

Madde 14-Konsolos tarafından 
talep olunan tebligatın ifasından, 
yahut konsolos tarafından irsal edilen 
istina-benin icrasından tevellü! 
edebilecek bilcümle müşkilit 

diplomasi tarikile hallolunacaktır. 

Madde 15-Ya bir teblijin yahut bir 
isıinabenin icrası kendi topratmda 
vaki olacak devlet bunlan hukuku 
hükümranisine, emniyetine veya 
niza-mı ammeye halel iras edecek 
mahiyette görürse mezkôr icra 
reddedilebilir. Bundan maada bir 
isıinabenin · icrası evrakın 
mevsukiyeti tahakkuk etmez veya 
matıubunminh devletin topraıın-cta 
bu icra kuvveti adiiyenin vezaifi 
meyanına dahil olmazsa reddoluna
bilir. 

Madde 16-(1)-Tebligatın ve istina
belerin icrası her ne mahiyette olursa 
olsun bir gQna harç ve masraf 
tediyesine mahal vermiyecek:tir. 

(2)-Şu kadar ki matıubunminhh 

hükümet, şahltıere ve ehlihibrelere 
verilecek tazminatın, şahltıerin 
tav'an ademi icabetinden naşi adiiye 
memur-lannın müdahalesini icap 
ettiren masarifin yahut tebligatın 
veya isıinabenin icrasmda bir şekli 
mahsus tatbik edilmesinden 
mütevellit masari-fin iadeten 
tesviyesini talep eden hükUmetten 
isternek hakkım haiz olacaktır. 

(3)-Die ersucbende Behöerde ist auf 
ihr Verlaengen von Zeit und Ort der 
Erledigung des Ersuchens zu benach
richtigen, damit die interessierte 
Partei in die Lage versetzt wird, 
dabei zuge-gen zu sein. 

Artikel 14-Alle Schwierigkeiten, 
die etwa aus Aniass eines Zustellung
saııtrags des Konsuls oder eines 
durch ihn übermittelten 
Rechsihilfeersuch-ens entstehen, 
werden auf diplomatischen Wege 
geregelt. 

Artikel 15-Die Erledigung eines 
Zustellungsantrages oder eines 
Recht-shilfeersuchens kann 
abgelehnt wer-den, wenn der Staat, 
in dessen Gebiet die Erledigung 
stattfinden soll, sie für geeignet 
baelt, seine Hoheitsrechte, seine 
Sicherbeit . oder die öfl'entliche 
Ordnung zu gefaehrden. Die Erle
digung von Ersuchen kann ferner 
abgelehnt worden, wenn die Echheit 
der Urkunde nicht festgestellt ist 
oder wenn im Gebiete des ersuchten 
Staates die Erledigung des Ersuchens 
nicht in den Bereich der Gerichts
gewalt faellt. 

Artikel 16-(1)-Für die Erledigung 
von Zustellungsantraeger und von 
Rechtshilfeersuhen dürfen Gebühren 
und Auslagen irgendwelcher Art 
nicht erhoben werden. 

(2)-lndessen kann der ersuchte 
Staat von dem ersuchenden die 
Erstattung von Zeugen und 
Sachverstaendigen gebühren 
verlangen sowie derjenigen 
Auslagen. die durch die Mitwirkung 
eines Vollziehungsbeamten 
entstehen, wenn eine solche ~ 
notwendig wird, dass Zeugen 
freiwillig nicht erscheinen; endlich 
derjenigen Auslagen, die gegebeneıp'alls 
infolge Anwendung einer besonderen 
Fonn bei Erledigungg der Zustellungen 
oder Rechtshilfeersuchen erforderlich 
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Madde 17-(1)-Akit Devletlerden 
her biri dijer Devletin toprajmda 
bulunan tebaalanna diplomasi ve 
şehbenderi memurları vasıtasile 

dojrudan doAruya ve hiç bir suretle 
cebri tazamınun ettneksizin tebligat 
i fa ettinnek hakkın hazidir. 
(2}-İstinabelerin icrasmda da bu 

hüktlın caridir. 
(3)-İşbu maddenin tatbikmda 

mUşkilit tahaddüs eyledili takdirde 
işbu mukavelenamenin 9 ve 12 inci 
maddeleri ahk4mma tevfıkan ifayı 

muamele olunacaktır. 

Madde 18-(1)-İşbu mukavelename 
tasdik edilecek ve tasdiknameleri 
mümktln oldulu kadar süratle 
Beriinde teati edilecektir. 

(2)-Mukavelename tasdiknarnelerin 
teatisinden itibaren Oç ay sonra 
iktisabı rner'iyet edecektir. Akit 
Devletlerden biri veya dileri 
tarafından feshedilebilecek, maamafıh 
yevmi fesihtem itibaren altı ay daha 
mer'i olacaktır. 

Kararlarını tasdikan murahhaslar 
işbu mukavelenarneyi imza ve 
mühürlerile mühürlemişlerdir. 

Ankarada 28 mayıs 1929 tarihinde 
iki nüsha üzerine tamzim edilmiştir. 

RudolfNadolny 
Wilhelm Padel 
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Artikel 17-(1)-Jeder der beiden 
Staaten hat die Befugnis, Zustellun
gen an eigene Staatsangehörige, die 
sich in dem Gebiete des anderen 
Staates befmden, durch seine 
diploma-tischen oder konsularischen 
Vertreter ohne Anwendung von 
Zwang bewirken zu lassen 

(2)-Das gleiche gilt fllr die 
Erledigung von Rechtshilfeersuchen. 

(3 )-Ergeben sich bei Anwendung 
dieses Artikels Schwierigkeiten, so 
wird gemaess Artikel 9 und 12 
verfahren fahren 

Artikel 18-(1)-Dieses Abkommen 
soll ratifıziert und die Ratifıkationsur
kunden sollen so bald als möglich in 
Berlin ausgetauscht werden. 
(2)-Das Abkommen tritt 3 Monate 
nach dem Austausch der Ratifıkation
surkunden in Kraft. Es kann von 
jedem der vertragschliessenden Staat
ten gekündigt werden, bleibt jedoch 
nanch der Kündigung noch 6 Monate 
in Kraft 

Zu Urkund dessen haben die 
Bevollmaechtigten dieses Abkommen 
unterzeichnet und mit ihren Siegeln 
versehen. 

Geschehen in doppelter Urschrift in 
Angora. 

Am ..................... 1929 



41.(e-1) Adalet Baka•latı(YurtdatıAdli Yardıa Talepledade Uyt.Esas.) TebBII 

T.C. 

Sayı : 2/13/4591 

ADALET BAKANLICI 
II1JKUK İŞLERi GENEL MfJDtlRLtl(;t) 

KoDU : Yurtdışı adli yar<hm taleplerinde 
uygulanacak esaslar hk. 

ANKARA 
29/1/1992 

................................. CUMHUlÜYET BAŞSAVC~IÖINA 

Yabancı devletlerin Tiirkiye'de ve Ulrkiye'Din yabancı devletlerden yapacaklan 
teblil ve istinabe, aylık ücret tesbiti ve adres tahkiki talepleriyle, Türkiye' de ölen 
yabancının terekesi 'inin tasfiyesinde yapılacak qlemler yönOııden, zaman zaman 
açıldamayı içeren teblij ve genelgelerimize ratmen, bazı hususlarda tereddüt 
edildili veya hata yapıldıp gözlenmekteir. 

Bu balnmdan, geçen zaman itibariyle ihtiyaca tam ve saAJıkh cevap 
veretnedili anlaplan konuya ilişkin 9/4/1981 tarihli ve 9131 sayılı genelge ve 
depşiktilderinin ytirürlökten kaldınlması, adli yardım taleplerinin gOnün 
~ uygun ve ivedi akışını teminen ekteki yeni açtklamalar çerçevesinde 

1 

işlerin yürütülmesi uygun bulunntUftUr. 
Adli mercilerimiz ve diler ilgili kuruluşlar arasında uygulama biriilinin 

sallanabilmesi için, keyfiyetin yargı çevrenizdeki Cumhuriyet Başsavcılıklanna, 
· Hukuk, Ticaret, İş Mahkemelerine, İcra ve İflAs Dairesi Müdürlüklerine ve 
Noterliklere duyuru1masını önemle rica ederim. 

M. Seyfi OKTAY 
Adalet Balranı 



48.{e-1) Adalet BakaDiıp(Yurtdqı Adli Yardım Taleplerinde Uyg.Esu.) TebJiti 

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK VE YURT DIŞINDAN GELECEK ADLİ 
YARDIM TALEPLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR(*) 

Yurt dışına gönderilecek ve yurt dışmdan gelecek tebliA ve istinabe evrakı ile 
Türkiye' de ölen yabancılann terekesi ve aynca aylık ücret ve adres araştırması gibi 
adli yardım taleplerine aşajıdaki esaslar uygulanacaktır. 

IKISIM 
ARANnzDAADLİYARDIMSÖZLEŞMESİBULUNMAYAN 

ÜLKELER 

Adli yardım isteminde bulunulacak yabancı devletle ülkemiz arasında 
herhangi bir sözleşme yoksa, bu gibi devletlerle adli yardım istemlerimiz aşajıdaki 
esaslara göre yürütülecektir. 

A-Teblil btemi 
Devletimizle arasında adli yardım konusunda herhangi bir sözleşme olmayan 

yabancı ülkeyle olacak teblil işlemlerimiz~ devletler arası karşılıklı yardmı ilkesine 
istinatla yapılıp yürütülmektedir. 

Burada iki hususa işaret edilmesinde yarar bulunmaktadır. 
Teblil muhatabının yabancı veya Türk vatandaşı olmasına göre teblil 

işlemlerine yön vermek keyfiyetidir. 

Teblil muhatab• yabancı ise; TebliA belgelerinin gönderileceji devletin 
yetkili merciine başlıjını taşıyan, kısaca maksadı ifade eden, teblil istemini içeren, 
tebliA çıkaran merciin mühür ve yetkilisinin imzasını taşıyan iki adet talep yazısı 
ve bunların gönderileceli devletin diline tercümesine ballı olarak, her teblil 
belgelerinin bir adet Türkçesi, bir adet gönderileceli devletin diline tercümesi 
olacak şekilde iki takım teblil evrakımn düzenlenmesi ve Bakanlıjımıza 
gönderilmesi gerekir. 

Tipleştirilmiş talep yazısı örneli için (bakınız örnek 2). 
Matbu davetiyelerimiz (Teblil mazbatalı davetiye, İsticevap davetiyesi, yemin 

davetiyesi vs) yabancı devlet makamına hitap etmeyip mevcut halleriyle milli 
sınırlarımız içerisinde hukuki sonuç dolUrduldarmdan, dış ülkeye gönderilecek 
davetiyelerin ( .............. davetiyesi başlıjını taşıyan kısaca ınaksadı ifade eden yazılı 
kajıtlar olarak) düzenlenmesi ve bu şekilde yazılı davetiyelerin gönderileceli 
devletin diline tercümesi tebliA evrakına eklenmelidir. 

Tipleştirilmiş davetiye örneli için (bakınız; örnek 1.) 

(*) P.sasliırtfa s. 6 geçen ı:.ft 1faye SiJ~sine - sıra 48/a 
P.sasliır s. 9 'aa Sffm 1fu~t Vsu&ne tfair La Jfaye SiJzl6rmesine, sıra 49'tfa, 
P.sasliır s. 22'iU seçen 'l(pnsofosCu(ilif~ 1faijpu{a~ 1/ı)una SiJzi6rmesine- Ci[t ı'tfe sıra 
'l(Jınunfar 24 'd'e 
'Esasliır tlelifit saıfakınntla <Dipfomati( ilifiJ(M 1faijpu{a 1/ı)una SiJzl6rmesine Cift ı 'lU 
1(ıznunfar Sıra 32/a 'aa J'T'fleriUnipir. 



Yabancı Olkedeki tebliQ muhatabı TOrk ise; Tebligat Kanununun 25/2 
maddesi geregince ilgili yabancı devletdeki dış temsilciligimiz (Büyükelçilik veya 
Başkonsolosluklarımız) kanalıyla, usulünce doldurulacak matbu (ömegin; 
mahkemelerde yapılacak tebliglerde kullanılan davetiye, Noterliklerce 
yapılacaktebliglerde noterierin yurt içinde kullandıkları matbu davetiyeler gibi) 
davetiyelere baglı olarak Türkçe teblig belgeleriyle teblig yaptırılması mümkündür. 

Bu gibi teblig evrakının tebligi için Bakanlıgımızın aracı kılınması 
gerekmektedir. 

Dış temsilciliklerimizce bizzat yapılacak bu şekildeki tebliglerde, tebligin 
yapılabilmesi, muhatabın dış temsilciligimizin teblig belgelerini alma çagTısına 
uyması ve teblig evrakını kabullenmesi ana şartına baglıdır. 

Aksi halde teblig işlemi akim kalmaktadır. 
Zira; dış temsilciliklerimizin yurt dışında bulunan vatandaşımızı zorla getirtme 

veya buna baglı olarak herhangi bir şekilde teblig yaptırma yetkisi bubınmamaktadır. 
Türkçe teblig belgelerine istinaden yapılan tebliglerde, muhatabın tebligi 

kabullenmemesi, böylece tebligin akim kalması halinde tekrar Türkçe teblig 
belgelerine istinaden tebligde ısrar edilmemesi gerekmektedir. 

Burada bir hususun açıklanmasında yarar vardır. 
Yabancı ülkede bulunan Türk vatandaşına Tebligat Kanununun 25/2 maddesine 

göre ilgili dış temsilciliklerimiz kanalıyla ve Türkçe teblig belgelerine istinaden 
yapılabilen tebligin; muhatabın yabancı olması durumunda düzenlenmesi gereken 
teblig belgeleri gibi düzenlenerek ve yabancı adli merciin yardımını isteyerek 
öncelikli bir teblig istenmesinemani bir durum da bulunmamaktadır. 

Yabancı ülkede bulunan TOrk vatandaşına Türkçe teblig belgelerine İstinatla 
ilgili dış temsilciliklerimiz kanalıyla veya yabancı ülke adli merciierinin yardımını 
isteyerek (Te b lig belgelerini Türkçe ve tercümeleri olacak şekilde) teblig 
yapılmasında, teblig yaptırmaya yetkili merciilerin seçme haklarını kullanmaları 
kendi takdirlerine aittir. 

Teblig evrakının yabancı ülkeye gidiş ve gelişinden dogan posta gideri 
HAZİNE tarafından karşılandıgından; bu masrafın teblig isteyene yansımasını 
teminen Bakanlıgunızca her takvim yılı başında, Tebligat Tüzügü'nün 37 inci 
maddesi icabı, diger hususlar yanında posta giderlerine ilişkin olarak R.G. 'de 
Bakanlıgımız tebligi olarak yayınlanmaktadır. 

Teblig belgeleri Bakanlıgımıza gönderilmeden önce, teblig evrakının gidecegi 
dış ülke esas alınıp ve yapılan ilin içerigi de gözönünde de tutularak MALİYE'nin 
ilgili hesabına gereken paranın öncelikle depo ettirilmesi saglanarak keyfıyetten 
Bakanlıgımıza, bu ilinda belirtildigi şekilde bilgi verilmesi lüzumludur. 

B-İstinabe İstemi 
Dış istinabeye ait istemler genel olarak şahit dinleme, yemin, isticvap, hesap ve 

vesika incelenmesi, dem tesbiti v.s. gibi hususlara ilişkin adH yardım taleplerinden 
oluşmaktadır. 

istinabe talebinde bulunulacak Devlet ile Devletimiz arasında adli yardıma ait 
herhangi bir sözleşme yoksa, istinabeye yönelik adli yardımın yerine getirilmesi, 
devletler arası karşılıklı yardım ilkesine dayanılarak bu konudaki istinabe evrakı 
Bakanlıgımız kanalıyla ilgili dış ülkeye gönderilerek sonuç alınmaya çalışılmaktadır. 
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... llllll ll ı 711 Ult ll IL lt•tba 1 ı ı ·1111._1~ lı i'fraaiaıt7et~Wl 
Adli yardım konusunda İkili ve Çok Taraflı anlaşmalarımızın oldugu devletler 

ileride tadat edileceginden, talimat evrakı gönderilecek Devletle, Devletimiz 
arasında adli yardım sözleşmesi bulunup bulunmadıAının tesbitinden sonra işlemlere 
yön verilmesi uygun olur. 

Talimat evrakı; gönderilecek dış ülkenin adli makamına hitaplı (örnegin: 
Yetkili İngiltere Adli Merciine gibi) olmak üzere kısaca malesadı ifade eden, 
tarafların iddia ve savunmasını içeren, tanıklara veya dintenilmesi istenilen kişilere 
sorulması gereken hususları sorular halinde bünyesinde taşıyan, dintenecek kişilerin 
dış ülkedeki adresleri de bulunan, mahkeme mührü, yetkili imzası olan iki adet 
Türkçe talimat ile bunların gönderilecegi (mutlaka görderilecegi devletin dilinde 
tercüme ettirilmiş olup olmadılı araştınlacaktır.) devletin diline tercümesi 
Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

İlgili mahkemenin dolrudan doAruya; dış ülkeden istinabe konusunda adli 
yardım talebinde bulunmak üzere talimat belgelerini gönderme yetkisi )Oktur. 

Talimat evrakının düzenlenmesi sırasında ve Bakanlıgımıza gönderilmesi 
öncesinde aynca üzerinde duruhnası gereken hususlar aşagıda açıklanmıştır: 

1-Talimatta dintenecek kişiler bqka şehir veya yerleşim yerlerinde 
bulunuyorlarsa talimat belgeleri selahiyedi mahkemelere yönelik olarak ayn ayn 
tamzim edilecektir. 

2-Talimat evrakına, dava dilekçesi ve tercümesi, cevap dilekçesi ve tercümesi 
eklenmiyecektir. 

3-Tatimatın muayyen olan duruşma gününe kadar yetiştirilmemesi durumunda 
geri çevrilmemesi için talimat metnine duruşma tarihi yazılmıyacaktır. 

4-Tatimatın gidiş ve gelişinden dogan posta masrafı ile yabancı ülkede 
dintenecek tanık veya kişilerden veya yapılacak tesbit ve incelemeden neşet edecek 
istima masraflarının ilgilerine ödettirilmesini teminen yukarıda deginilen masraftarla 
ilgili olarak Bakanlıgımızca her takim yılı başında yayımlanan teblig içeriline göre 
hareket edilecektir. 

5-Talimat istemlerinin yabancı ülke adli merciierince yerine getirilmesinden 
dogan ve yabancı adli merciye ödenmesi gereken istimamasrafları için T.C. Merkez 
Bankasından Bakanlıgımızca alınacak ve mahalline gönderilecek döviz imine 
istinaden (döviz vennege yetkili) mahalli bankalardan temin edilecek döviz çeki 
Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

Bu gibi transfere konu borçların tasfiyesini temin edecek döviz çeki bedeli 
Türk parası karşılıgı PIT havalesi veya dogrudan Bakanlıgımıza gönderilerek, döviz 
çekinin Bakanlıgımızca alınması yönünde herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. 

6-Yabancı mahkemelerce talep edilecek istima masrafının zamanında 

ödenilmesi Devletimizin dış prestijini ilgilendirdiginden ödeme istemi vukuunda 
konu üzerine titizlikle eginilmesi ve borcun tasfiyesinin saglanması lüzumludur. 

Yabancı ülkelere gönderilecek talimatların düzenlenmesinde yardımcı 
olabilecek talimat örnekleri ile istima masrafının yabancı merciye ödenmesinin 
gecikmesi halinde yapılacak işlem yönünden yazılacak yazı ömegi için (bakınız; 
örnek 3 ve ek 1). 

lstinabe istemlerine ilişkin evrak, yapılması arzu edilen veya ihtiyaç duyulan 
belirli bazı işlemlerin bir adli merciden diger bir adli merciye aktarılmasını temin 
eden belgelerden ibarettir. 
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istinabe belgelerinin bu genel özellikleri gözönüne alınarak, Devletİnıizle 
aralarında sözleşme olmayan veya bulunan (ikili çok taraflı) bütün yabancı 
devletlerden olacak istima taleplerimize ait talimat belgelerinin örnek 3'de belirtilen 
şekilde düzenlenmesi gecikmeleri önliyecegi gibi işin daha çabuk sonuçlanmasını da 
sa~ la yacaktır. 

Talimat evrakının gidiş ve geliş posta masraflarıyla istinabe avansı için her yıl 
Ocak ayında çıkan R.G.'de yayınlanmış Bakanlıgımız tebligi içeri~ine göre işlem 
yapılacaktır. 

Özellikle Almanya'ya gönderilecek talimatlarda istinabe avansmın mahkeme 
veznesine mutlaka depo ettirilmesine özen gösterilmesi, istinabe avansı yatırılmayan 
istinabe evrakının Bakanhgımıza gönderilmemesi hususuna dikkat edilmelidir. 

IlKISIM 

ARAMlZDA IKİLI ADLI Y ARDlM SÖZLEŞMESI 
BULUNAN ÜLKELER 

Aramızda İkili Adli Yardım Sözleşmesi Bulunan Ülkeler Bakımından 
Yapılacak İşlemler Aş~ıdaki Esaslara Göre Yürütülecektir. 

ı -Almanya ile Devletimiz arasında ı 622 sayılı Kanunla onanmış 28 Mayıs 
I 929 tarihli "MUKA VELENAME" mevcuttur.(*) 

Teblilin Istemi 
Bu adli yardım sözleşmesine göre; teblig belgelerinin Türkçe ve Almanca'ya 

tercümesinin tek ntısha olarak tebli~ için gönderilmesi öngörülmektedir. 
Ancak Almanya, Devletimizin de taraf oldu~u ı 965 LAHEY Tebli~ 

Sözleşmesine(**)katıldı~ından, Almanya ile olan teblige yönelik adli yardım 

istemlerimiz bu sözleşme hükümlerine göre yürütülmektedir. 
İkili sözleşmeye göre yapılacak adli yardım istemleri, fiili durumda kan örne~i 

alınmasına ilişkin işlemlere inhisar etmektedir. 
LAHEY ı965 Tebli~ Sözleşmesiqe göre Almanya'ya gönderilecek teblig 

belgeleri; usulünce ve Almanca doldumalcak iki adet 1 84 numaralı forına baglı 
olarak her tebli~ belgesinin iki adet Türkçesi iki adet Almaca tercümesi olacak 
şekilde takım halinde düzenlenerek tebli~e gönderilecektir. 

Tebli~ belgeleri arasında bulunması gereken davetiyenin tanzimi için örnek 
1 'deki izahata bakılacaktır. 

Almanya'da bulunan Türk vatandaşları için Tebligat Kanununun 25/2 maddesi 
icabı Türkçe teblig belgeleriyle ilgili Başkonsolosluklarımızca veya LAHEY ı 965 
Tebli~ Sözleşmesi hükümlerine göre düzenlenecek teblig belgelerine göre ilgili 
Alman adli merciileri kanalıyla teblig yapılması mümkündür. 

(*) MUkıveleiiJUiıe Türkçe ve Al~tıııııcı rııetrıt de bırlıkte ..s b•de 

(**) +8 4' dı yer verılerı 
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Alınanya'da bulunan vatandaşlarımıza yapılacak tebliglerde öncelikle Türkçe 
teblig belgelerine İstinatla teblig yapılmasına yönenilınesine, bu yolla yapılacak 
teblig akim kaldıgında yukarıda belirtildigi gibi ı 965 LAHEY Teblig Sözleşmesi 
hükümlerine göre düzenlenecek teblig evrakı ve Alman Adli Merciinin yardımını 
isternek suretiyle tebligin yapılması uygun olacaktır. 

Almanya'da yapılacak tebliglerde muhatabın Türk veya yabancı olması fark 
etmeden te b lig belgelerinin 1965 LAHEY Sözleşmesi hükümlerine göre tanzim 
edilmesi durumunda; bu teblig evrakının tebligi için Bakanlıgımız kanalıyla ilgili 
Alman merciine veya teblig çıkaran mahkemelerce dogurudan Alman merkezi 
makamiarına gönderilmesi mümkündür. 

Ancak; dogrudan Alman merkezi makamiarına gönderilen evrakın atıbetinin 
araştırılması ve diger hususlara yönelik yazışmaların tercümesi Almanca olacagından 
işin sonuca baglanmasında verilecek çaba, büyük masrafı ve zaman kaybını 

beraberinde getirecektir. 
Zaruret olmadıkça, teblig çıkaran merciierin Alman Merkezi Makamları 

marifetiyle teblige yönelmemeleri daha uygun olacaktır. 
Alman Merkezi makamları ve adresleri için (Bakınız Kısım VII). 
İstinabe İstemi 
Bu devletle olacak istinabe istemlerinde evrakın düzenlenmesi yönünden 

Kısım B' deki izahata; istinabe avans ı ve posta gideri yönünden her yıl Ocak ayında 
çıkan R.G.'deki Bakanlıgımız tebligine bakılmalıdır. 

2-Avustralya : Tebligata ilişkin adli yardım konusunda İngiltere ile aramızda 
varolan 28 Kasım ı 93 ı tarihli mukavelenameye katılmıştır. 

Teblil İstemi 
Bu memlekete gönderilecek te b lig belgelerinin yetkili Avustralya adli 

makamına başligını taşıyan kısaca maksadı ifade eden, teblig istemini içeren, teblig 
isteyen merciin mührü ile yetkilinin imzası bulunan iki adet Türkçe talep yazısı ve 
bunun İngilizce tercümelerine baglı olarak, teblige gönderilecek her teblig belgesinin 
iki adet Türkçesi, iki adet İngilizce tercümesi Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

Ancak, Avustralya Adli Merciileri yapacakları teblige ilişkin olarak teblig 
masrafını peşin talep ettiklerinden bu masrafı karşılayacak döviz çeki teblig 
belgeleriyle birlikte Bakanlıgımıza ulaştırılmalıdır. 

Avustralya Devletince peşin gönderilmesi talep edilen teblig masrafı miktarı 
halen 50 Avustralya do larıdır. 

Avustralya' da yaptırılması gereken te b lig ihtiyacından bahisle te b lig masrafının 
transferi için T.C. Merkez Bankası veya şubelerinden öncelikle döviz izin 
alınmalıdır. 

Bu gibi döviz izinlerinin T.C. Merkez Bankasından Bakanlıgımızca veya teblig 
çıkaran merciilerce T.C. Merkez Bankası Şubelerinden malıalien alınması 

mümkündür. 
Böylece temin edilecek döviz iznine istinaden de, döviz vermege yetkili 

mahalli banka şubelerinden alınacak döviz çekinin teblig belgelerine birleştirilmek 
suretiyle Bakanlıgımıza gönderilecektir. Teblig masrafına ilişkin çekin 
Bakanlıgımızca temini için her ne şekilde olursa olsun bir talepte bulunulmayacaktır. 
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Avustralya'da bulunan Türk vatandaşlarına, usulünce doldurulacak matbu 
davetiyeyle ve Türkçe teblig belgeleriyle, Tebligat Kanununun 25/2 maddesi 
geregince Avustralya'daki ilgili Başkonsoloslugumuz kanalıyla yapılması 

mümkündür. 
Bu şekilde yapılacak teblig, muhatabının kabullenmesi ve Başkonsolosluk 

çagrısına uyarak teblig belgelerini alması halinde teblig işlemi tamam olmaktadır. 
Aksi halde teblig akim kalmaktadır. 
Böylece akim kalan tebligden sonra daha fazla zaman kaybetmemek için 

yukarıda açıklanan ikili sözleşme hükümlerine göre Avustralya adli makamlarının 
yardımını isternek suretiyle teblig yoluna gidilmesi zorunlugu vardır. 

Avustralya' da bulunan yabancıya esasen ikili sözleşmeye göre te b lig yapılması 
gerekmektedir. 

Gerek ikili sözleşme ve gerek Tebligat Kanununun 25/2 maddelerine göre 
yapılacak tebliglere ilişkin posta masrafı giderleri; Bakanhgımızca her takvim yılı 
başında bu konuda yapılan teblig gözönünde tutularak Maliye'nin ilgili hesabına 
öncelikle dava ilgilisine yatırtılması ve teblig belgeleri bundan sonra Bakanlıgımıza 
gönderilmelidir. 

3-Avusturya , 
Adli yardım konusunda Devletimizin ile Avusturya arasında 1/311954 Tarihli 

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ilişkin olarak yapılan 16 
eylül I 988 Tarihli Ek Anlaşma mevcuttur. Ek anlaşmanın yürürltlge girmesi ile 
Türkiye ile Avusturya Arasındaki Münakit Hukuki ve Ticari Mevaddi Adliyeye 
Müteallik Münasebetlere ve Adli Kararların Tenfizine dair 22 Haziran ı 939 tarihli 
Anlaşma yürürlükten kalkmıştır. 

TebliA İstemi 
İkili sözleşmeye göre teblig belgelerinin Türkçe ve bunların Almanca 

tercümelerinin te b lig için A vusturyaya gönderilmesi gerekmekte ise de; yukarıda 
açıklandıgı gibi Avusturya, Devletimizin de dahil oldugu ı 954 LAHEY Hukuk 
Usulüne Dair Sözleşmesi'ne taraf olup, teblig istemlerimiz bu sözleşmeye baglı 
olarak yürütülmektedir. ' 

Avusturya'ya gönderilecek teblig belgeleri ömegi örnek 4'deki talep yazısına 
(ANTRAG) baglı olarak bir adet Türkçesi bir adet Almanca tercümesi olacak şekilde 
iki takım halinde Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

Talep yazılarının usulünce ve Almanca doldurolması alt sag köşesindeki yerin 
mahkeme mührü ile mühürlenip teblig çıkaran mercii yetkilisince imzalanması 
gerekmektedir. 

4-Bulgaristan : Devletimiz ile Bulgaristan arasında ı3 Mart 1977 tarih ve 
2079 sayılı Kanunla onanmış "Hukuki ve Cezaf Konularda Adli Yardım Sözleşmesi" 
mevcuttur. 

TebliA İstemi 
Tebliğ istemleri bu sözleşme hükümlerine göre yürütülecektir. 
Bunun için yetkili Bulgaristan adli merciine başlığını taşıyan (Bakınız örenk 2) 

Türkçe talep yazısı ve bunun Bulgarca (Slav hartli) tercümesine baglı olarak her 
teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir adet Bulgarca (Slav harfli) tercümesi olacak 
şekilde iki takım halinde teblige aracı olunması için Bakanlığımızca gönderilecektir. 
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lstinabe Istemi 
Bulgarca ve Slav harfli tercOmeli olacaktır. 

5-Çekoslavakya 
Adli yardım konusunda Devletimizle, Çekoslavakya arasmda 2 ı 45 sayılı 

Kanunla onanmış 22 Agustos ı 930 tarihli ikili sözleşme bulundugu gibi 
Çekoslavakya; Devletimizin dahi oldugu çok taraflı 1 954 ve ı 965 LAHEY 
Sözleşmelerine de taraftır. 

Teblil İstemin 
Çekoslavakya ile ikili sOzleşıneye göre teblil yapılması (Evrakm Ttırkçe, 

Çekce veya Fransızca tercOmesi birer nOsha olacak şekifde) mUmktln ise de; ı 965 
LAHEY teblig sözleşmesi ikili sözleşmeye göre daha gelişmiş içerikli oldugundan 
Çekoslavakya ile olan teblil işlemlerimiz bu sözleşme hükUmlerine göre 
ytııiltülmektedir. 

Bunun için Çekoslavakya 'ya gOnderilecek teblig belgeleri muhatabı yabancı 
oldulu takdirde iki adet usuıtınce çek lisanında (sadece fonnun dotdurulması 

İngilizce veya Fransızal olabilir) doldurulacak iki acŞet ı 84 numaralı fonna baglı 
olarak her TOrkçe teblil belgesinin bir adet Çek lisanma tercümesi olacak şekilde iki 
takım halinde teblige gönderilmelidir. 

Bu şekilde düzenlenecek teblil evrakı tebligi için; Bakanlıgımız kanalıyla veya 
dogrudan dogruya Çekoslavakya merkezi makamına (Merkezi Makam adresi için 
Bakınız Kısım VII gönderilmesi mümkündür. 

6-0rdon 
Adli yardım konusunda 1 Eylül 1975 ve 15347 sayılı R.G.'de yayınlanmış 1900 

sayılı Kanunla onanmış 20/5/1975 tarihli sözleşme mevcuttur 
Teblll İstemi 
örnek 2' de izah edilen şekilde dQzenlenecek talep yazısı, bunun Arapça veya 

İngilizce tercümesine baglı olarak her teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir adet 
Arapça veya İngilizce tercümesi olacak şekilde iki takım halinde teblig için 
Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

lstinabe Istemi 
Arapça tercOmeli olacaktır. 

7-Irak 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile Irak arasmda 53 ı O sayılı kanunla 

onanmış 29 Mart 1946 tarihli MUKAVELENAME mevcuttur. 
Teblil Istemi 
Teblig istemleri bu sözleşme hükümlerine göre yürUtOlmesi gerekmektedir. 
Bunun için yetkili Irak adli merciine başlıgını taşıyan (Bakınız 1 ~ısım Büyük 

A) Türkçe talep yazısı ve Arapça tercümesine baglı olarak, teblige gönderilecek her 
teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir adet Arapea'ya tercümesi olacak şekilde 
düzenlenecek teblil evrakı iki takım halinde tablig için Bakanhgımıza 
gönderilecektir. 
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İstinabe İstemi 
Arapça tereUroeli olacak 

S-İngiltere 
Adli yardm konusunda Devletimiz ile İngiltere arasmda 2045 sayılı Kanunla 

onanmış 28 Kasım 1931 tarihli "MUKA VELENAME" mevcuttur. 
İngiltere aynca; Devletimizin dahil oldugu 1965 (Hukuki veya Ticari 

Konularda Adli veya Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebligine Dair 
Sözleşme) LAHEY Sözleşmesine taraftır. 

Teblil İstemi 
Bu devletle olan teblig işlemlerimiz 1965 LAHEY teblig sözleşmesine göre 

yürütUldügunden, teblig belgeleri anılan sözleşme hükümlerine göre düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

Bunun için, usulünce ve İngilizce doldurulacak 184 numaralı forma bagh 
olarak, her teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir adet İngilizce'ye tercümesi olacak 
şekilde iki takım halinde teblige aracı olunması istegiyle Bakanlıgımıza 

gönderilebilir. 
Ancak, İngiltere çok taraflı I 965 LAHEY Teblig sözleşmesine taraf olmakla, 

teblig çıkaran merciierin dogtudan İngiltere Merkezi Makamına da (Merkezi makam 
adresi için Bakınız Kısım VII) teblig belgelerini göndererek teblig yaptırmalarına bir 
engel bulunmamaktadır. 

İstinabe İstemi 
İngilizce tercum~li olacaktır. 

9-İran 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile İran arasında 321 3 sayılı kanunla 

onanmış 13 Mart 1937 tarihli "MUKA VELENAME" mevcuttur. 
Bunun için yetkili İran adli merciine başlıgını taşıyan (Bakınız örnek 2) Türkçe 

talep yazısı ve Farsça tercümelerine bagh olarak teblige gönderilecek her teblig 
belgesinin bir adet Tükçe bir adet Farsça'ya tercümesi olacak şekilde düzenlenecek 
teblig evrakı iki takım halinde teblige aracı olunması için Bakanlıgımıza 

gönderilecektir. 
istinabe Istemi 
Farsça tercOmeli olacaktır. 

10-isviçre 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile İsviçre arasında 2534 sayılı kanunla 

onanmış I Haziran 1933 tarihli "MUKA VELENAME" mevcuttur. Ayrıca İsviçre, 
Devletimizin dahil oldugu çok taraflı 1954 LAHEY sözleşmesine katılmıştır. 

Teblil İstemi 
İkili sözleşmeye göre teblig belgelerinin Türkçe ve (muhatabın bulundugu 

mahalde konuşulan Fransızca veya Alman veya ltalyanca) tercümelerinin teblig için 
İsviçre'ye, gönderilmesi gerekmekte ise de, yukarıda açıklandıgı gibi İsviçre, 
Devletimizin de dahil oldugu ı 954 LAHEY "Hukuk Usulüne Dair Sözleşmesi" ne 
taraf olup, teblig istemlerimiz bu sözleşmeye bagh olarak yürütülmektedir. 
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İsviçre'ye gönderilecek tebliA belgeleri (ı Kısım Büyük A) daki izahata göre 
tanzim edilmiş talep yazısına baJlı olarak bir adet Türkçesi, bir adet. (Almanca veya 
Fransızca vey ltalyanca) terctıaıesi olac• şekilde iki takım halinde Bakanhlımıza 
gönderilecektir. 

Talep yazılannın tercümeleri usulünce doldurolması alt sat köşedeki yerin 
mahkeme mührU ile mühürlenip teblil çıkaran mercii yetkilisince imzalanması 
gerekmektedir. 

11-lta\'Y'* 
Adil yardım konusunda Devletimizle İtalya arasında ı 394 sayılı Kanunla 

onanmış ı O AAustos ı 926 tarihli MUKAVELENAME mevcuttur. 
Ayncı İtalya, Devletimizin taraf oldultı ı 954 tarihli "Hukuk Usulüne Dair 

Sözleşme" ile ı 965 tarihli "Hukuki veya Ticari Konular-da Adli veya Gayir Adli 
Belgelerin yabancı Memleketlerde Tebliline Dair Sözleşme LAHEY sözleşmelerine 
katılmıştır. 

Teblil İstemi 
İtalya ile teblil işlemlerimiz ı 965 tarihli LAHEY teblil sözleşmesi 

hükümlerine göre yüriltülmektedir. 
Bunun için usulnnce ve öncelikle İtalyanca(İngilizce veya Fransızca dilinde de 

doldurulabilir.) doldurulacak iki adet ı 84 numaralı forma baAlı olarak her tebliA 
belgesinin bir adet Türkçesi, bir adet İtalyanca tercümesi olacak şekilde ve iki takım 
halinde Bakanlılımıza gönderilecektir. 

ll-Macaristan 
Macaristan ile devletimiz arasında 3607 sayılı kanunla onanmış l8/l/ı990 

tarihli sözleşme mevcuttur. 
Ayrıca Macaristan, Devletimizin dahil' oldulu çok taraflı ı 954 tarihli LAHEY 

Sözleşmesine de katılmıştır. 
Teblil İstemi 
Macaristan ile olan teblil istemlerimiz halen ı 954 tarihli Hukuk Usulüne Dair 

LAHEY Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. 
Bunun için, öncelikle Maau dilinde ve usulünce doldurulacak (Sadece formun 

doldurulmasına yönelik İngilizce olarak veya Fransızca da doldurulabilir.) iki adet 
ı 84 numaralı forma bal h olarJk her tebliA belgesinin bir adet Türkçesi bir adet 
Macar diline tercümesi olmak üzere iki takım halinde BakanhAımıza teblil için 
gönderilmelidir. 

ll-Romanya 
Adil yardım konusunda Romanya ile Devletimiz arasında ı 7/5/ı972 tarih ve 

14190 sayılı R.G.,de yayınlamnış ve 1575 Nolu Kanunla onanmış iki sözleşme 
mevcuttur. 

Ayrıca Romanya; Devletimizin dahil oldulu ı 954 LA HEY "Hukuk Usulüne 
Dair Sözleşme" ye taraftır. 
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Teblil İstemi 
İkili ve çok taraflı sözleşme hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir. 
Bunun için (Bakınız ömek 2) talep yazısına (usulünce ve Romence 

doldurulacak) batlı olarak bir adet Türkçesi bir adet Romence tercümesi olacak 
şekilde iki takım halinde Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

Talep yazısının Romence tercümesinin usulünce doldurolması alt sag köşedeki 
yerin mahkeme mUhUrU ile mUhürlenip teblig çıkaran mercii yetkilisince imzalanması 
gerekmektedir. 

14-Yugoslavya 
Adli yardım konusunda Yugoslavya ile Devletimiz arasında 2874 sayılı 

Kanunla onanmış 3 Temmuz 1934 tarihli "MUKA VELENAME" mevc\Atur. 
Ayrıca; Yugoslavya, Devletimizin dahil oldugu çok taraflı ı 954 LAHEY 

"Hukuk Usulüne Dair Sözleşme" ye taraftır. 
Teblil İstemi 
Bakınız örnek 2 'de izah edildigi şekilde (Sırpça ve Hırvatça veya Fransızca) 

doldurulacak talep yazısına baglı olarak her teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir 
adet 
Sırpça veya Hırvatça tercümesinin iki takım halinde teblig için Bakanlıgımıza 
gönderHimesi gerekmektedir. (Tipleştirilmiş talep yazısı için bakınız örnek 2) 

15-Tunus 
Adil yardım konusunda Devletimiz ile Tunus arasmda 3026 sayılı Kanunla 

onanmış 20/6/ı 984 tarihli sözleşme mevcuttur. 
Teblil İstemi 
Bakınız örnek 2' de izah edildigi şekilde tanzim edilen usulünce ve Arapça 

doldurulacak talep yazısına baglı olarak her teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir 
adet Arapça tercümesi olmak üzere iki takım halinde teblig için Bakanlıgımıza 
gönderilecektir. 

16-Pakistan 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında 

2648 Kanunla onanmış 5 Haziran ı 983 tarihli sözleşme mevcuttur. 
Ayrıcı Pakistan; Devletimizin dahil oldugu 1965 LAHEY "Hukuki veya Ticari 

Konularda Adli veya Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebligine Dair 
Sözleşme'ye taraftır. 

Teblil İstemi 
Devletimiz ile Pakistan arasında teblig istemi; ikili sözleşmeye göre daha 

gelişmiş olan ı 965 LAHEY Teblig sözleşmesi hükümlerine göre yUrütulmekted~r. 
Bunun için usulünce ve Pakistan dilinde (veya sadece 184 numaralı fonnun 

dotdurulması yöntınden İngilizce veya Fransızca) doldurulacak iki adet ı 84 numaralı 
forma bagh olarak her tebliA bölgesinin bir adet Türkçesi bir adet Pakistan diline 
tercümesi olacak şekilde iki takım halinde teblig için Bakanhgımıza gönderilmesi 
gerekmektedir. 
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17-MISır 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile Mısır arasında 3604 sayılı Kanunla 

onanmış 18/1/1990 tarihli sözleşme mevcuttur. 
Teblil İstemi 
Bakınız örnek 2' de izah edildigi şekilde tanzim edilen usulürice ve Arapça 

düzenlenecek talep yazısına baglı olarak her teblig belgesinin ·bir adet Türkçesi bir 
adet Arapça tercümesi olmak üzere iki takım halinde teblig için Bakanlıgımıza 
gönderilecektir. 

lS-Hindistan 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile Hindistan arasmda 3605 sayılı kanunla 

onanmış 1 8_.111 990 tarihli Sözleşme mevcuttur. 
Teblil İstemi 
Bakınız örnek 2' de izah edilen şekilde usulünce ve ingilizce düzenlenecek talep 

yazısına baglı olarak her teblig belgesinin bir adet Türkçesi bir adet İngilizce 
tercümesi olmak üzere iki takım halinde teblig için Bakanlıgmıza gönderilecektir. 

19-Polonya 
Adli yardım konusunda Devletimiz ile Polonya arasında 3606 sayılı Kanunla 

onanmış 18/1/1990 tarihli sözleşme mevcuttur. 
Teblil İstemi 
Bakınız örnek 'de izah edildigi şekilde tanzim edilmiş ve usulünce bu ülkede 

konuşulan yabancı dilde düzenlenecek · talep yazısına bagh olarak her teblig 
belgesinin bir adet Türkçesi bir adet tercümesi olmak üzere iki takım halinde teblig 
için Bakanlıgımıza gönderilecektir. 

lO-Kuzey Kıbrıs TOrk Cumhuriyeti 
Adil yardım konusunda Devletimiz ile Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti arasında 

3490 sayılı Kanunla onanmış 27/10/1988 tarihli "Hukuki, Ticari ve Cezai 
Konularda, Adli Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve 
Hüktımlülerin Nakli Sözleşmesi" mevcuttur. 

Teblil İstemi 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Devletimiz arasında teblig istemleri; 

aramızda aktedilmiş ikili sözleşme hükümlerine göre ytırOtnlmektedir. 
Bunun için; iki takımdan oluşacak Türkçe teblig belgeleri iki ülkenin yetkili 

makamlarınca dogrudan birbirlerine gönderilmek suretiyle tebligin yapılması 

olanagdır. 

Türkiye' de bu makam Adalet Bakanlıgı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetide de 
"İçişleri, Köyişleri ve Çevre Bakanlıgı"dır. K.K.T. Cumhuriyetine gönderilecek 
teblig belgelerinin tebligi Bakanlıgımız aracılıgıyla yapılacaktır. 

-Görüldügü Uzere, iki taraflı sözleşme yaptıgımız devletler yukarıda 

belirtilmiştir. 

Bu devletlere yapılacak istinabe istemlerinde istinabe evrakı 1 Kısım B'deki 
izahatımıza göre düzenlenmelidir. 
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İstinabe evraklarının posta masrafı, istinabe avansı ve teblige yönelik posta 
masrafları yönünden de her yıl Ocak ayında çıkan R.G.'de yayıml8Jlan Bakanlıgımız 
tebligine göre hareket edilmelidir. 

II KlSlM 

ÇOK TARAFLI ADLI YARDIM SÖZLEŞMESI 
Adli yardım isteminde bulunulacak yabancı devletle ülkemiz arasmda çok 

taraflı adli yardım sözleşmesi bulunması halinde dışa yOnelik teblig ve istinabe 
istemleri aşagıdaki esaslara göre yürütülecektir. 

Adli yardım talebinin çok taraflı sözleşmeye dayandınlması durumunda, teblig 
ve istinabe taleplerinin nasıl olacagı ve evrakın dUZenlenme şeklinin izahından önce, 
Devletimizin ve diger devletlerin katıldıgı çok taraflı sözleşmelerin burada 
açıklanmasına gereksinme duyulmuştur. Bunlar: 

a-I 954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi ile, 
b- ı 965 tarihli Hukuki veya Ticari Konularda Adli veya Gayri Adli Belgelerin 

Yabancı Memleketlerde Teblijine Dair Lahey Sözleşmesidir. 
Bu sözleşmelerin kısaca içeriji ve taraf olan Devletler aşagıda açıklanmıştır. 
A- ı 954 Tarihli Sözleşme 
Bu sözleşme, taraf olan devletlerin birbirlerinden tebligat ve istinabe 

konularmda karşılıklı adli yardım isteminde bulunabilmelerini (sözleşme şartları 
saklı kalmak kaydıyla) yasal olarak öngörmektedir. 

Sözleşmeye taraf olan devletler şunlardır. 
ı- Türkiye 
2- Almanya 
3- Avusturya 
4- Belçika 
S- Çekoslavakya 
6- Danimarka 
7- Fas 
8- Finlandiya 
9- fransa 
ı 0- Hollanda 
ı ı- İsrail 
12- İspanya 
13- İsveç 
14- İsviçre 
15- İtalya 
ı6-Japonya 

ı7- Lübnan 
ı 8- Lüksemburg 
ı 9- Macaristan 
20- Norveç 
2ı- Polonya 
22- Portekiz 
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23-Romamya 
24- Rusya 
25- Surinam 
26- Venezüella 
27- Yugoslavya 

Teblil İstemi 
örnek 2' de izah edildigi şekilde tanzim edilmiş bulunan talep yazısına baglı 

olarak, teblige gönderilecek belgelerin iki adet Türkçe iki adet gönderilecegi devletin 
diline tercümesi olacak şekilde düzenlenip gönderilecektir. 

Bu devletlere gönderilecek teblig belgelerinin gönderilmesinden ekseriya 1965 
LAHEY Sözleşmesinde kullanılması gereken 184 numaralı forrolara baglı olarak 
teblig belgeleri gönderilmektedir. 

Bundan böyle 1954 tarihli LAHEY teblig sözleşmesine taraf olan ülkelere 
(I 965 tarihli sözleşmeye taraf degilse) talepnameye baglı teblig belgeleri 
gönderilecektir. 

İstinabe İstemi 
1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme hem teblig hem de istinabe istemini 

kapsamaktadır. 

Bu Sözleşmeye taraf olan devletler karşılıklı olarak birbirlerinin teblig ve 
istinabe istemlerini yerine getirmek durumundadırlar. 

Aramızda ikili ve çok taraflı sözleşme bulunmayan devletlere gönderilecek 
istinabe istemleri, devletlerarası Kaşılıklı Yardım İlkesine göre sonuca baglanması 
mümkün olabilecektir. 

B-1965 Tarihli ~zleşme 
Bu sözleşme 1954 tarihli sözleşme oldugu gibi, taraf devletlerin tebligat 

konularında, karşılıklı birbirlerinden adli yardım isteminde bulunabilmelerini 
(sözleşme hükümlerisakıl kalmak kaydıyla) yasal olarak öngörümektedir. 
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Sözleşmeye taraf olan devletler şunlardır: 
1- Türkiye 
2- Almanya 
3- Amerika Birleşik Devletleri Barbados 
4- Barbados 
5- Belçika 
6- Çin 
7- Mısır 

8- İngiltere 
9- Boswana 
1 0- Danimarka 
ı 1- Finlandiya 
12- Fransa 
13- Cebelitarık 
14- Hollanda 
15- İsrail 



16- İsveç 
17- Japonya 
18- Lüksemburg 
19- Norveç 
20- Malavi 
2 ı- Portekiz 
22- İtalya 
23- Şeyşel 

24- Çekoslavakya 
25- Yunanistan 
26- Arjantin 
27- İspanya 
28- Kanada 
29- Pakistan 

Teblil İstemi 
Usulünce ve gönderilece~i devletin dilinde (bu sözleşmenin 7 nci maddesi 

formların Fransızca veya İngilizce doldurulmasına da cevaz vermektedir.) 
doldurulacak iki adet ı 84 numaralı forma baglı olarak gönderilecek her teblig 
belgesinin bir adet Türkçesi bir adet gönderilecegi devletin diline tercümesi olacak 
şekilde iki takım halinde Bakanlıgımıza veya bu sözleşmeye taraf devletlerin 
merkezi makamiarına teblig çıkaran malıkernelerin teblig belgelerini dogrudan 
gönderip teblig ettirmelerinde bir mani bulunmamaktadır. 

Ancak merkezi makamlara teblig için mahkemelerce dogrudan gönderilecek 
teblig belgelerinin lüzumu halinde akıbetinin araştırılması ilgili devletin merkezi 
makam nezdinde yapılacagından tekit v.s. yazışmaların yapılması o devletin dilinde 
ve teblig çıkaran mercie ait olacaktır. 

Buna baglı olarak da verilecek çaba büyük masrafı ve zaman kaybını 

beraberinde getirecektir. 
Zaruret olmadıkca tebliğ çıkaran merciierin bu sözleşmeye taraf olan ülkelerin 

merkezi makamiarına doğrudan tebliğ evrakını göndermemeleri ve Bakanlığımıza 
aracı kılmaları daha uygun olacaktır. 

Burada şu hususun açıklanmasında yarar vardır: 

İsveç, ülkesinde yapılacak tebliğ istemiyle ilgili olarak, tebliğ belgelerinin 
isveç, Norveç veya Danimarka dillerınden birine tercümeli olmasını istemektedir. Bu 
itibarta bu ülkeye gönderilecek tebliğ belgeleri söz konusu ülke dillerinden birine 
tercüme ettirildikten sonra Bakalığmıza gönderilmelidir. 

Sözleşmeye taraf devletlerin merkezi makam adresleri için (Bakınız Kısım 
VII). 

1965 LAHEY Sözleşmesinin 1 O maddesine göre, gönderilecek devlet itiraz 
etmediği takdirde adli belgelerin yabancı memleketlerdeki kişilere uluslararası iadeli 
taahhüdü mektupla tebliğ için gönderilmesi mümkündür. 

Bu şekilde tebliğ yapılacilecek devletler şunlarıdır: 
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...... 1111111• IJPtllk s ltL•••ı:IMfllltlffllltll :tr.••• 
1- Amerika Birleşik Devletleri 
2- Belçika 
3- Danimarka 
4- Finlandiya 
S- Fransa 
6- Hollanda 
7- İngiltere 
8- İsrail 
9- İsveç 
lO-İtalya 
1 1-Lnksemburg 
12-Japonya 
13-Portekiz 

Bu şekilde yapılacak teblilin muhatabı yabancı ise, tebliA belgelerinin Türkçesi 
ve gOnderil~eai devletin dilinde te~Omelerinin zarf üzerinde teblil muhatabmm dış 
adresi, teblil çıkaran merciin ad ve adresi ile kısaca tebliAin mahiyetini içerecek 
:zarfm yabancı ülkeye hitabeden dilde ve usulünce doldurolması gerekmektedir. 

Teblil yapılacak kişi Tork vatandaşı ise tebliA belgelerinin tercOmesine gerek 
yoktur. 

Zarfın 0st yazısmm yukanda açıklandılı gibi yabancı ülkeye hitabedecek 
şekilde ve usulünce yazılması uygun olur. 

IV KlSlM 

UYGULANACAK SÖZLEŞMENİN SEÇİMI 

Adli yardım talep edilecek devletle devletimiz arasmda ikili ve çok taraflı 
sözleşme bulunması halinde, bu sözleşmelerden hangisine istinat edilmek suretiyle 
tebliA ve istinabe isteminde bulunulacaAı ve evrakm nasıl dOzenleneceAi aşaAıda 
açıklanmıştır. 

Adli yardım konusunda Devletimizle ikili sözleşme olan devletler II Kısımda 
sayılmıştır. 

Devletimizin dahil oldulU çok taraflı sözleşmeler de; tebliA istinabeye ilişkin 
ı 954 "Hukuk UsulOne Dair'' Sözleşme ile sadece tebliA işlemine mOnhasır ı 965 
"Hukuki veya Ticari Konularda Adli veya Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Memleketlerde Teblipe Dair' Sözleşmedir. 
Adli yardım isteminde bulunaca&ımız devletler yönünden ikili ve çok taraflı 

sözleşmelerin birleşmesi halinde, bu gibi devletlerden olabilecek tebliA işlemlerinde 
iki sözleşme yerine 1965 LAHEY teblil sözleşmesi, istinabe istemlerinde de ikili 
sözleşmede maksada uygunbir çözüm şekli bulunamadılı takdirde 1954 tarihli 
LAHEY sözleşmeleri hOkOmleri esas alınarak bir de&erlendirilme yapılması ve buna 
göre bir talepde bulunulması ve evrakm düzenlenmesi daha uygun olacaktır. 
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V KlSlM 

YABANCI UYRUKLU ÖLC VE TEREKESI 

27 EylUl 1975 gün ve 15369 sayılı R.G.'de yaymlaaın ve 1901 sayılı Kanunla 
Devletimizin katıhnasu uygun bulunan "Konsolosluk bişkileri Hakkında Viyana 
Sözleşmesi"nin 3 7 maddesi geregince, yurdumuzda ölen yabancının ölüm vukuatmm 

bu sözleşmeye taraf olan ve ölen şahsın uyrugu devletin en yakın 
Konsolosluguna yetkili makamlarımızca duyurulması yüktımlulugnmuz vardır. 

Bunun dışında, devletler arası yardımlaşma ilkesi icabı yurdumuzda ölen her 
yabanemın ölüm wkuatı ve buna baglı olarak terekesi yönünden yapılacak işler için 
uyrugu oldugu devletin ilgili Konsoloslujuna bildirilmesi gerekmektedir. 

Demek oluyor ki, yurdumuzda ölen yabanemın uyrugu oldugu devletle 
aramızda anlaşma olsun veya olmasın öiUm vakıasını ögrenen Cumhuriyet 
Başsavcılıjmm ölenin uyruklugunda bulundUlu devletin en yakın konsoloslujuna 
ölümü ihbar etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu duyuruda aşagıdaki hususların yerine getirilmesinin satlanması 
uygun ve faydalı olacaktır: 

a-ÖlUmün ne suretle vuku buldugu bildirilecek, varsa kaza raporunun bir 
ömeAi, otopsi yapılmışsa raporunun bir ömegi, 

b-Ölümün, memleketinde nüfusa işlenebilmesi için iki nUsha ölüm belgesi, 
c-Ölenin kimligi, memleketinde adresini tesbite yarar pasaportu, ehliyeti v .s. 
d-Ceset Konsoloslukca teslim alınmışsa ne yapıldı&ını, gömUimUşse mezarın 

yerini bildiren bir yazı, 
e-Tereke eşyasının yabancı ve Türk paraları dahil listesi eklenerek bu eşyanın 

ne şekilde teslim almacajmm soroldugu bir yazı, 
Birlikte gönderilecektir. 
Özellikle öltım trafik kazası sonucu vukua gelmiş ise; 
I-Trafık kazasında birden fazla ölü, yaralı veya hadiseye karışmış kişi varsa, 

hadise mahallindeki eşya, para, evrak ve belgeler birbirine karıştınlmadan ve kimin 
üstünden çıktıjı veya kime ait oldugu belli olanlar belirtilerek ayn torba ve zarflarda 
veya paketler halinde muhafaza edilecek ve şahısların üzerinden çıkınayıp hadise 
mahallinde bulunan eşyanın bUtUn vasıfları ne şekilde bulunduju belirtilecek ve 
mUkkUnse kime ait oldukları tahkik edilecek tutanaklarda tesbit edilecek1ir. 

2-Bulunan eşya ve yabancı paralar aynen muhafaza edilecek katiyen TUrk 
parasına çevrilmiyecektir. 

3-Tereke Hakimligi ölenin miraçıları ve terekesinin tasfiyesi ile meşgul 
olmayacak bu işleri ilgili Konsolosluk yapacaktır. 

4-Kazada yaralı veya yarasız kurtulan şahıslar varsa açık hUviyetleri ve 
adresleri tesbit edilerek karışmış tereke eşyası hakkında bilgileri sorulacak bUtUn 
eşya ve paranın ayır ayrı sahiplerinin tesbitine çahşılacaktır. 

5-Mahkemelerimiz sırf tereke konusunda Türkiye'deki yabancı konsolosluklar, 
Yurt dışındaki Ttırk konsolosluklan ile yapacagı yazışmalarda Bakanlıgımızın 

aracılıjına gerek kalmadan resmi puldan yararlanılarak re'sen yazışma 
yapabilecektir. 
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Cumhuriyet başsavcılıgı cezai yönden incelemesini yapıp bu evraka tereke 
eşyasına ait listeyi de dereetmesi ve Medeni Kanun 531 ve müteakip maddeleri 
geregince "Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin 
Uygulanmasına Dair Tüzük'ün 29, 30, 31, 32 ve diger müddeleri hükümlerine göre 
gerektilinde işlem yapılması için mahalli Tereke Hakimligine intikal ettirilmesi (bu 
intikalde cezai yönden yapılan incelemeye ait tahkikat zaptı örnekleri varsa rapor ve 
terekeye ait liste diger belgelerin mahiyeti belirtilerek) uygun olacaktır. 

VI KlSlM 

YABANCI fJLKEDE BULUNAN V AT AND AŞLARIMIZIN fJCRET VE 
ADRES ARAŞTIRMASI 

Yabancı ülkede bulunan vatandaşlarımıza ilişkin olarak adres ve ücret tesbitine 
ait yazılara posta pulu eklenmiyecektir. 

Adres veya ücret tesbiti istenen kişinin yurt dışında bilinen en son adresinin 
bulundugu şehir ismi ile şehir kod numarası ve şehir adresi, özellikle adres tesbiti 
istemlerinde ilgilinin dogum yeri, ay, gün ve yıl olarak dogum tarihi, ana ve baba 
adının yazılması ve mümkün olursa nüfus kaydı eklenmelidir. 
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VII KlSlM 
MERKEZI MAKAM ADRESLERİ 

1- Almanya 
a-Baden Württemberg: 

Justimıinisterium Baden- Württemberg 
Schillerplatz 4 
D-7000 Stuttgart 1 

Deutschland 
b-Lower Sarony: (*) 

Niedersachsischer Minister der Justiz 
Am Waterlooplatz 
D-3000 Hannover 

Deutschland 
c-Bavaria: 

Bayersiches Staatsministerium der Justiz 
Justizpalast 
Am Karlsplatz 
D-8000 München 35 

Deutschland 

(*) Not: Alııwıt4 ·Nıtdm.tm", 

i~e "LDırtr SAXMI.f obıwı H"tkır. 



•tllll Illiilli 1 • 1 ·-·111.11 1 • 
d-Berlin 

Senatar Für Justiz 
Salzburger Strasse 2 ı -35 
D- ı 000 Berlin 62 Deutschland 

Deutschland 
e-Bremen 

Praesident des Landgerichts Bremen 
Domsheide ı 6 
D-2800 Bremen 

Deutschland 
f-Hamburg: 

Prlsident des Amtsgerichts Hamburg 
Sievekingplatz 
0.,2000 Hamburg 36 

Deutschland 
g-Hasse : (1) 

Hessiseber Minister der Justiz 
Luisenstrasse ı 3 
D-6200 Wiesbaden 

Deutschland 
g-Northrhine- Westphalia: (2) 

Justizminister des Landes Nordrhein - Westfalen 
Martin - Luther - Pıatz 40 
D-4000 Düsseldorf ı 

h-Rhineland - Halatinate (') 
Ministerium der Justiz 
Emst - Ludwig - Strasse 3 
D-6500 Mainz 

i-Saarland : 

Deutschland 

Deutschland 

Minister Für Rechtspflage und Bundesangelegtnheiten 
Zahringerstrasse 12 
D-6600 SaarbrUcken 1 

Deutschland 
i-Scblevwig- Holstein: (•) 

Justizminister des Landes Schleswig Holstein 
Lorentıendamm 35 
D-2300 Kiel 

(1) Hesstil 

(2) Nonlrittııı-westf.Jeıı 

(3) RhetıtWul-Pjlflz 
( .) sch~Holstebı Dbwı gmkır. 

Deutschland 
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Almanya'ya yapılacak tebligat konusunda aşaAıdaki hususlar önem arzetmek
tedir: 

_Almanya merkezi makamları 28 Mayıs 1929 tarihli adli yardım mukavelesi 
yürürlükte olması nedeniyle teblig belgelerinin kendilerine dogrudan teblig çıkaran 
makam tarafından gönderilmesini Almanya'daki ilgili Konsolosluklatımızdan teblig 
istediklerinden diplomatik yoldan sorunun çözümüne degiiı teblil belgelerinin 
Bakanhgımız kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

_Hamburg merkezi makamı dogrudan gönderilm e leri sadece Sulh Hukuk 
Mahkemeleri işlemlerine münhasır olarak kabul etmektedir. Bunların dışardaki 
göndermeler, ilgili başkonsolosluklarımızca Alman adli merciine ulaştırmak üzere 
Bakanhgımıza gönderilınelidir. 

_Hesse (Wiesbaden) Merkezi makamı dogrtıdan gönderilen evrakı kabul 
etmedilinden bu merkezi makama gitmesi gereken evrakın Bakanlıgımız aracıhgı ile 
gönderilmesi gerekmektedir. 
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2-Amerika Birleşik Devletleri 
DepartmentofJustice 
Washington D.C. 20530 

U.S.A. 
3-Barbados 
The Registrar of the Supreme Court of Barbados 
Law Courts, Bridgetown, Barbados 

4-Belçika 
Ministere de la Justice 
Placa Poelaert 3 
1000 Bruxelles 

5-Çin Halk Cumhuriyeti 
Bureau of International Judicial Assistance 
Ministry of Justice of the People's Republic ofChina 
No ı ı, Xiaguangfi 
Niuwangmiao, Chaoyang district 
BEIJING, 100016 
People's Republic of China 

6-Mısır 

Ministry Of Justice 
(Office for international Judical, Co- Operation) 
Cairo 



7-İngiltere 
The Senior Master of the Supreme Court of Judicature 
Royal Courts of Justice 
S tran d 
London WC2A 2LL 

England 

8-Botswana 
The Minister of State in the office of the President 
Of the Repuplic of Botswana 
Lobatse 
Botswana 

9-Danimarka 
Justitsministeriet 
Stotsholmsgade I O 
I 2 I 6 Kopenhagen 

1 O-Finlandiya 
Ministry of Justice 
1 O Etelaesplanadi 
Helsinki 13 

ll-Fransa 
Minİstere de la Justice 
(Breau de I'Entraide Judiciaire İntemationale) -04 
I 3 Place Vendôme 
75042 Paris Cedex Ol 

12-Cebelitarık (Gibraltar) 
The Registrar of the Supreme Court 
Gibraltar 

13-Hollanda 
De offıscier van Justice bij de Arrondissementsrechtbank 
te' s- Gravenhage 
Juliana van-Stoleberglaan 2-4 
The Hague 

14-İsrail 
Director of Courts 
Russian Compound 
Jerusalem 
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ı5-tsveç 
Utrikes departementet 
Juridiska byran 
Box 16121 
S- ı 03 23 Stockholm 16 
S w eden 

ı6-Japonya 

The Minister of foreign Affairs 
2-2- ı Kaswnigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 

1 7-Lüksemburg 
Parquet general presla cour superieure de Justice 
ı 2 Côted' Eich 
Luxembourg - Ville 

18-Norveç 
Ministry Of Justice 
Boks 8005 
OslaDep 
Oslo 1 

ı9-Malavi 

The Registrar of the High Court of Mala w i 
P.O. Box 30244 
Chichiri 
Blantyre 3 
Mala w i 

20-Portekiz 
Dırecçao, General dos Serviças Judiciarios Misitreio de Justiça 
Praça do Comercio 
ı ı 94 Lisboa Codex 

2ı-ltalya 
L 'Ufficio Unico degli Ufficiali 
giudiziari presso la corte d' appello di Roma 

22-Seysel 
The Registrar, Supreme Court 
Victoria Mahe, Republique des Sychelles 



24-Yunanistan 
Department of Administrative and Judicial Affairs Ministry 
of Foreing Affairs 
Athene-GREECB 

25-Arjantin 
Ministry of Justice 
Buenos Aires - Argentina 

26-İspanya 
Ministry of Justice 
Madrit-Espana 

27·Kanada 
Ministry of Justice 
Ottowa Kanada 

28-Pakistan 
Ministry of Justice 
İsiamabad - Pakistan 

29-Türk:ife 
Adalet Bakaniılı Hukuk İşleri Genel Madörlölü 
ANKARA 

tsrtMA MASRAFININ TAHSiLt 
İstima masraflannın ödenmesini anlaşmalarla Devletimizin üstlendipıden 

söz konusu meblajm biran önce ödenip ödemnemesi Devletimizin dıt prestijiııi1 
ilgileııdirmekte ve aynca her geçen gün ciMz kurlan yükseldipıden, yabançı 
paranın merciine geç transferi bir takım mali sorunlan da beraberindeı 
getirmektedir. 

Bu nedenlerle, konunun üzerine titizlikle ejinilip yabancı mahkeaeye olan! 
borcun ivedililde ödenmesinin gereklilili açıktır. 

Bugünkü döviz kurlan gözönünde tutularak. ............... D. Markı ~ 
Türk parası karşılıtmm dava ilgilisinden kesin olarak tahsil edil~ 
zonınlujuyla kaqıJamlınası durumunda HUMK.nun 415/2 maddesi gerepıce 
mahkemece veri1eoek karara istinaden, suçüstü ödenelinden yeteri kadat 
(mahkeme veznesindeki avansa ilAve olarak) paranın tefriki suretiyle .................... . 
çek transferinin sajlaıımasının da düşünülmesi uygun olacaktır. Şüphesiz; bu gibi 
dunmılarda tefrik edilen paranın dava ilgilisinden tahşili için zamamoda npt 
defterdartıp duyuruda bulunulması asıldır. 

Geçen zaman itibariyle döviz izni süresi dolmuş ise (döviz izni üzerindeki 
tarihten itibaren üç ay geçmiş ise) bu Si1reDin uzattiması için döviz izni 
Babnlıjımıza sunulmalıdır. 
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Süresi dolmamış veya süresi uzatılmış döviz imine istinaden de evvelki 
duyurulanmız geregi almacak çek'in biran önce BakanlıAıinıza gönderilmesi 
lüzumludur. 

T.C . 

••••••••••••••••....•.. HUKUK MAHKEMESi 

DOSYA NUMARASI 

DURUŞMA GÜNÜ İÇİN DA VETIYE 

Davet Edilenin Adı, Soyadı ve Adresi: 
TebliA İsteyenin Adı, Soyadı 

veya Ünvanı ve Adresi 

Tebligin veya Davanın Konusu 

Duruşmanın günü ve saati 

Duruşmanın Yeri 

lhtar: 

Bu dava ile ilgili olup duruşmada ibraz etmek istediginiz belgeleri;duruşma 
gününden önce göndenneniz veya duruşmaya birlikte getinneniz, Eger belirtilen 
zamanda duruşmada bulunmaz veya kendinizi bir vekil vasıtasıyla temsil ettinnez 
iseniz, duruşmaya gıyabmız da devam edilerek karar verilecegi ihtar olunur (M. Yasa 
Mad .................. ) 
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Hakim Imzası 
Mahkeme Mühürü 



Ornekl 

T.C . 
.....••............•. Mahkemesi 

Dosya No: 

Yetkili ............................. , ... adli Makamma Sunulmak Üzere 
Adalet BakanlıAı Hukuk İşleri Genel MUdtıriUAUne 

Davacı ... . ......... .... .................... .. tarafından davalı ............ ... .............. aleyhine 
açılan .......................................... davası nedeniyle ............................................... . 
mahkememizde yapılan açık yargılanması sırasında verilen ara kararı gerelince 
davaimm ................................. ,. adresinde bulunması nedeni ile davalıya duruşma 
günü olan .............................................. gününden evvel tebligatm yapılarak tebellOA 
belgesinin mahkememize gönderilmesi rica olunur. 

H ik im 
İmzaMühür 
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İSTİNABE EVRAKININ D0ZENLENİŞ ŞEKLİ 
(Talimatın Şekline Göre İki Örnek Verilmiştir.) 

T.C . 

...............................•............... Mahkemesi 

Saya Es. 
Yetkili ..................................... Makamına 
Davacı : 

Davalı 

aleyhinde 

Örnek3 

Mahkememiz nezdinde açılmış olan ................................................. davasında 
,...... ... . . . .. ..... . ..... .... .... . . Hukuk Mahkemesi .............................................................. . 
tarihinde ...................................... vaki talebi Uzerine 

Karşa Taraf 

aşa~ıda formüle edilen yemin şekli çerçevesi içersinde istinabe yoluyla yetkili 
......................................... Mahkemesi tarafından dinlenmesine ve yemin verilmesine 
karar verilmiştir. 

Hadisenin mahiyeti aşa~ıdadır. 

Davacı ................................... , Davalı .............................................. ' ın kiracısıdır. 
Davalı .............................................................. aylık ikra alaca~ının (davacıdan olan 
.................... aylık kira alaca~ının) tahsili için icra yoluna başvurmuştur. S. Bu 
sebepten dolayı Davacı, Davalının 12 aylık kira alaca~ı olan ................................... . 
lirayı davalının kendisine (eline peşin olarak ödedi~ini ispat etmek için Mahkememiz 
nezdinde Davalı aleyhinde menfı tesbit davası açmıştır. 
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Talimatın 2 ine sahifesi 

Böylece Davacı, 
................................. Mahkemesi huzurunda ispat edilecek olan dava (Mevzuu) 
üzerine aşalıda zikredilen yemin formülü çerçevesi içerisinde davalıya yemin 
verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, Davaemın müvekkillerine yemin verilmesi hakkında talebini kabul 
etmiştir. 

Bundan sonra Mahkeme yukarıda verilmiş olan ara kararını tefhim etmiştir. 
Yetkili .. .... .. .... .. ................. ...... ........ ........... Adli Makamlarmdan, duruşma günü 
tayin edilerek yukarda şahıs ve hüviyeti yazılı Davalı ........................................... .. 
'm duruşmaya davet edilmesini ve davetiye'ye Türkçe ve ................................. .. 
dilinde aşalıdaki meşruhat'ın verilmesi saygıyla rica olunur. 

MEŞRUHAT: 

Eler siz tespit edilen duruşma gününde muhik bir mazeretiniz olmadan 
duruşmada hazır bulunmadıgmız takdirde veya yemini eda etmekten kaçınırsanız 
iddia edilen hadise ispat edilmiş sayılacaktır. Davalı tespit edilen muayyen günde 
Mahkemeniz huzurunda bulundugunda, Mahkemenizden oradaki selihiyetle 
çerçevesi içerisinde ve Türk Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun ekli 
maddelerine göre davaimm işbu talimatta sorgusunun icrası ve ispta edilmesi 
gereken dava (mevzuu) üzerinde yemin şekli çerçevesi içerisinde yemin etmege 
mecbur oldulu ....................................... 'ya açıklanması rica olunur. 

Bundan sonra Karşı taraf olan Davalı aşagıdaki şekilde yemin etmege mecburdur. 
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Talimatın 3 tıncO Sabifesi 

Yani . .. .. .. ......... ......... ...... .... ......................... aşaAıda fonnUle edilen yemin şeklinde 
geçen kelimeleri Türkçe ve Almanca olarak söylemesi gerekmektedir. 

T8rkçe yemin şekli: 

Aylık .......... ~.......................................... Liradan ı 987 senesi eylUl, ekim, kasım, 
aralık ve ı 988 senesi ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve aAustos 
ayianna ait toplan 12 aylık kira bedeli olan ....................................................... lirayı 
davacı .................................................. 'm şahsen bana ödemediline Allahırnın 

huzurunda ve namusumun Uzerine yemin ederim. 

Buraya ........................................................................ tercümesi ilave edilmelidir. 

Yemin eda edildikten sonra Mahkemece yeminde ısrar edip etmedili (yemin de 
durup dunnadıAı) davalıya sorulması ve bundan sonra tanzim edilen zaptın 
adresimize gönderilmesi rica olunur . 

...... . .......... ............ Hukuk Mahkemesi HAkimi 

M8him Not: 
Karşı tarafın (davalmm) yemin ettirilmesi dolayısıyla selihiyetli ......... .. 

.... .. .. ..... .......... ..... Mahkemesince tayin edilecek duruşma günUnUn bildirilmesi 
hususunda tarafların selihiyetli vekilierinin herhangi bir talebi yoktur. 
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Ornek3/A 

T.C • 

................................................ Hukuk Mahkemesi 

Dosya No: 

YETKİLİ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ADLİ MAKAMINA 

Davacı . .......................... .. ............ .. .... ile davalı ....................................... . 
arasındaki ......................................... davası nedeniyle, açık kimligi ve adresi yazılı 
bulunan .......................... 'ın mahkeme'mize çaAnlarak aşaJıdaki soruların sorularak 
alınacak cevapların tutanaga geçilerek mahkememize gönderilmesi rica olunur. 

TANIGA SORULACAK SORULAR 

Sorulacak soruların maddeler halinde, kısa ve öz olarak belirtilmesi. 
ı 

2_ 
3_ 
4 

Tanık Ad ve Adresi: 

ı 

2_ 
3 
4 

Hikim İmzası 
Mahkeme MühürU 

ss ı 



Örnek-4 

ANTRAG (TALEPNAME) 

ADLİ BİR EVRAKIN YABANCI ÖLKEDE TEBLİGİNE İLİŞKİN 
TALEPNAME 

Talep eden makamın adı ve adresi : .......................................................................... . 

Taraflarm kimlikleri ve davalmın adresi : .................................................................. . 

Evrakm mahiyeti ve niçin gönderildigi : ................................................................... .. 

Davanın konusu ve amacı; var ise ihtilaf konusu meblagı : ...................................... .. 

Duruşma yeri ve tarihi : .......................................................................................... . 

Karar veren Mahkeme: .......................................................................................... . 

Evrakta belirtilen süreler : ........................................................................................ . 
Yeri Adı Tarih 

İmza ve Mühür 

Not: Tire çekilen yerler (Alttaki Türkçe'ye göre gönderileceai devletin dilinde 
doldurolmas ı. 

SSl 
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Adalet Bakaolalıdan : 

Yabancı ülkelerden tebligat ve istinabe istemi ile ilgili olarak ı 997 yılı için 
yapılan uygulamada; 

ı-Yurdışı tebligat ve istinabe işlemlerin9e, 21.9.ı995 tarih 3-3-4-72-ı995 sayılı 
Genelgemizde belirtilen esaslarla, geçmiş yıllara ait tebliglerde açıklanan hususlara 
uyulmasına özen gösterilmesi, 

2-Diplomatik ayrıcalıgı bulunan misyon mensuplan veya elçilik veya 
konsolosluklarda görevli kişilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, 4.9.ı984 tarih ve 
J042 sayılı Kanunla onaylanan 6.1 !.1984 tarih ve 8418124 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararışta katılmamızın uygun bulunan ve 24.12.1984 tarih ve 18615 sayılı R.G.'de 
yayımianın "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" nin 22, 30, 3 ı ve 37 
nci maddeleri hükümleri de göZönünde tutulması, 

3-Diplomatik ayrıcalıgı bulunan misyon mensupları ile ilgili tebligat evrakı ve 
bu konudaki yazıların dogrudan Bakanlıgımıza gönderilmesi, 

4-Özel Hukuk ilişkilerinden dogan uyuşmazlıklar ile yargı bagışıklıgı 
tanınmayan hallerde yabancı devlet diplomatik temsilcilerine yapılacak tebliglerde 
"Tebligat Tüzülü"nün 45 inci maddesinde belirtilen usullere uyulmasının 
satlanmas ı, 

S-Yurtdışı tebligat talep lerinde, Tebligat Tüzngnnan 37 nci maddesi uyarınca , 
her tebligat için; 

a-A vrupa, Ortadogu Ülkeleri, Amerika Bi.-Ieşik Devleıleri, Afrika Avustralya ve 
Uzakdogu ülkeleri için 750.000.TL 

b-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de 250.000.-TL nın, 
Yurtdışı posta tebligat gideri olarak alınması, 
Tebligat ve istinabe evrakına pul yapıştınlmaması veya eklenmemesi, 

Bakanlıgımızdan herhangi bir c:luyuru beklenilmeden gideceai ülkeye ve göre posta 
giderinin tesbit edilerek, ilgilisince Maliye'nin "Muhtelif Gelirleri" hesabına 
yatırılmasmm satlanması ve bl.Ula dair makbuzun, BakanhAnmza gönderilen evraka 
eklenmesi ve tarih ve sayısının Sakanhgımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi, 

c-Kanada ve Avustralya adli makamlar aracılıAtyla yapılacak tebligatlarda 
masraf talep ettiklerinden, Kanada için, Ottowa Büyükelçiligimiz adına 
düzenlenecek SO Kanada Doları çekin evrak ile birlikte Bakanlıgımza gönderilmesi, 
Avustralya için ise ı 00 A VQstralya Doları karşılıgı Ttrk Lirasının mahkeme 
veznesine peşinen yatırılmasının saglanması ve bu hususun Bakanlıjımıza 
görderilecek sevk yazısında beltrtilmesi, 

6-tstinabe istemlerinde: 
a-Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istima taleplerimizin 

yerine getirilmesi için masraf talep edildiginden, posta masrafından ayrı olarak, 
dinlecek her bir tanık için 25.000.000.-TL avansın ilgilisince mahkeme vemesine 
depo ettirilmesi ve bu husıısun Bakanlıgımıza gönderilecek sevk yazısında 
belirtilmesi, 

----------0----------
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Hukuk Usaibe Dair Slzletıaeye IC.atdmamızm U)'lllll 
Buhmmuılllkkmda Kuu 

IC.aau No : 1S74 
IC.abatTa.: t4 Mart 1m 
R.G : a Martım S.t4137 
Dttr. Trp. : s, C111l, L1990 

Maddel 
1 Mart 19S4 tarihinde La Haye'de akdedilen Hukuk UsulUne dair Sözleşmeye 

katdmam•z uygun bulumnUflur. 
Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yOrGrlOAe girer. 
Madde 3 Bu KanUilu Bakanlar Kurulu y0ı1lt0r. 

"Hüıık Ut'llllae Dair Sizietme " ye katlbaUUDD uypa baludıJAu 
haümda Bakular Kurala IC.aran 

Kanr Ta. : 13 Nlsu ım No: 714283 
R.G : 23 Mayu 1m s. t4t94 
Dttr. Trp. :S, C.UI'l, L21SS 

14/3/1972 tarih ve 1574 sayılı KanUDla bhlmamJz uygun bul11D81l ilişik ''Hukuk 
UsulOne Dair Sözleşme" ye, onay belgesinin tevdi tarihinden 60 gOn sonra yQrOr10Ae girmek 
'GZere, katılmamı:r; ........ 244 sayılı KanununlDl 3 Onc11 maddesine göre, Babnlar Kurulunca 
141411972 tarihinde tararlaştınlmıştar. M 

Sözleşme metni gerek 1S74 sayılı Kanun gertbe 7/4283 sayılı Karar R G. 'de 
yayuılaıumş olup, alınan metin Kaınm1a ~ metindir. 

(*) ı~ ~ ~ yllt1lt'{ll; ~ uyijn 'l(prtırınt/4; .Onay 
~ twtlii tarilritufl1l ~ 60 gibi IOIIt'a • yllt1lt'{ll; ~ 1lzMı ~ 
~~ Orta]~, Z4M4II twtfi ~ 6./li ~ yartb'{D( 
tariiii u ~ olimı(6Jli ~ 7(Jılil4lBaipıliır 'l(Jlrrl& 1

naJ yllt1lt'{ll; 1/yijn oliıra{afınan 
'l(prar, ~ 2811li 1lllllf4uinin 2. ~ lillqdba üi,ran ~ 

2~ ı483 Myrlı (Sını 48 ailiı) ~ w ~· 'l(Jlrrl& 7/3302 'l(Jırar ıayın w 
tmtıyliuran ıs 'l(Jurm ı96s ttıriliJi SiJz/qtM w yui.pw/ilıS74 sayılı 'l(Juam w ~· 'l(Jlrrl& 
7/428314Jf{ı 'l(Jıran il6 tmtıyliuran ı~ ı9J4 tatiliii S~ tluriıttf., tfvtwuı(isteri.z. 

a-ı483 ıayıfı 'l(pnun/iı w lBaipıliır 'l(Jlrrl& 7/3302 'l(prar sayın il6 0114]1'a11411 ıs 'l(Jurm 

ı96S tanzim t4tili& ,SiJr/qrMI ı ~ ı9S4 tariliS ( ıS74 sayılı '1(Jımmliı W (}Jaipı/iJr 'l(Jlrrl& 
7/428314yr{ı 'l(pran w tmtıyfiuran)~ giJrl muııftliar 6ir SiJ~ 

6-tBu mualiliar s~ ~ """ C11f11J14mm1 oliNuı ami.PJ ı !4t4rt ı9s4 tari/i& 
SiJ~ 1 w 7 1111111iUfmnin ym. .,_ oliıcııpıa tl4ir 22 nd~~ frlliJntlliaizıf'ır. 
~ . 
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HUKUK USULONE DAIR SÖZLEŞME 
(Sirlq. ıWt, Dslr ·u Kalldlllrflkı ,.,..,_ lldıMır ) 

İşbu Sözleşmeyi imza eden devletler; 
Hukuk UsulOne dair 17 Temmuz 190S Sözleşmesine, tecı1lbenin ilham ettiAi 

ıslahatı ilAve etmek istediklerinden; 
Bu mevzuda yeni bir sözleşme akdine karar vennişler ve aşatıdaki hükümler 

hakkında mutabık kalmışlardır: 

I- Adli ve gayradlf evrakın teblifı : 

Madde ı 
Hukuki veya ticari mevzuda Akit Devletlerde, yabancı memleketlerde bulunan 

kimselere yapılacak tebligat, talebeden Devletin konsolosu tarafından talebe muhatap 
olan Devletin tayin edeceAi makama yapılacak talep tızerine yapılır. Evrakın s&dır 
oldulu makam taraflarm isim ve sıfatiarını alacak olanın adresini, bahis mevzuu 
evrakm mahiyetini muhtevi talep, talebe muhatap makamın diliyle yazılmış 
olmalıdır. Bu makam tebliAin yaptidıAını ispat eden veya teblilin yapılmasına engel 
olan olayı bildiren vesikayı konsolosa gönderecektir. 

Konsolosun talebi ile ilgili olarak meydana çıkacak gOçlOkler diplomatik yoldan 
halledilecektir. 

Akit her Devlet, diger Akit Devletlere bildirilecegi bir teblig ile, 1 inci fikrada 
zikrolunan hususları ihtiva eden ve ülkesinde- yapılacak olan tebliAat talebinin 
kendisine diplomatik yoldan gönderilmesini istiyebilir. 

c-157+ sıjili m ·jWWI ı MArt 195+ tMiJili S6:ııt;illiill 1 iLI 7 Ullltlti1; (Bl iHAJIIdnill ymııe iliiit 
olıc~ıu tlJllr 15 M«JU 1965 tmızıııı tırrJıll S6ılqıııeıı&ı DUJIU dıjr&ı 1483 sıyılı KililiM 6ıteal Mr KmıWı 
oıuıylıııııw4;ı If &ı) ltihıiırll raltırfıızı tbıtıkttılır. 

BNrıWkf unpMfk, 
Öıteal fırrJılı ~lr S6..,.1rı IAJfiJIIfUUiıı Kmnlı OMJUIUI N.MIII lıldıuuıwıııuı 8fCılıtırılıtınl, Vt lıl OMJA dıjrııı KMNII 

çı'tltrılJıuıdııı 6ıct, lfiiUihJıır ~tr Sözltşııınılll OIUlJIIUl dfltlll KRIIICIIIIII, DIKil Siılquuıı OIUlJUIR dıjrlll KRIINıulıuı irıa 

çı'tltrılıwıııJmı~~. 

157+ sıyılı ı<mu•ami Wıdliamht s.hırlır KNrıdıt'ıteı lluwı 7/+'1.83 sıyılınrınilllıl k•y• ıl~ ılıtr 6ır 
ışırtı hla~ır. 

1483 sıyılı KilliNilNil ll ıtel lflllllıltsı tt&fk tılılılyl ZAIHilll, ı Mllrt J 9S+ tırrJılt Söılqıırııııır 11t oLfıWı Vt ıttrtit ~ 

sorıtSN ı1e Wıı urııyı ~-
151+ sıyılı KmıWı ouylıw S6zlqrııı ırıetrıbdıf ı ılıı 7 ffWiılıltrt tıhırAıljt ZAIHilll, IAIIItılılbit lıl rıwlıltltr JıMıı,Wır. 

Ofljıcemtz : Btrbfrt ıJt fwl411tdı S6z/qıHtltrırı; flliiZtııı flırtlıltrt1111 Fe iiAM ht- JlldAıı itAısıtiiltrflı, "KRbtı Dlrııı" 
ltiikilmlertnırı aizilliiııt IIIIIIBd NJ8f'll wılılı Kmnlırlıı oıuıylıumuısı " MAııW Kıtndına DllllJUIIII brıı~ır. 
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............. " 
Yukardaki hükümler, Akit iki Devletin kendi makamları arasmda dovudan 

dogruya muhabere yapmak için anlaşmalarına mani olamaz. 

Maddel 
Teblia, talep edilen Devletin kanuniarına göre yetkili makam eliyle yapılacaktır. 

Bu makam, tebliaatı 3 üncü maddede derpiş edilen haller müstesna, evrakı iradesiyle 
kabul eden teblig edilecek şahsa vermekle iktifa edebilir. 

Madde3 
Teblig edilecek evrak iki nüsha olarak talebe eklenir. Eger teblig edilecek evrak 

müracaat olunan Devletin dilinde veya allkah iki Devlet arasında kabul edilmiş bir 
dilde yazılmış ise veya bu dillerden birine tercümesi eklenmiş ise, müracaat edilen 
Devlet, talepte istenmiş ise, bu gibi tebliAlerin icrası için kanunlarının derpiş ettigi 
şekilde veya bu kanunlara aykın olmamak şartiyle hususi bir şekilde tebligat 
yapılacaktır. 

Eger böyle bir istek yoksa müracaat edilen Devlet tebligatı evvel& 2 nci maddenin 
alıkAmma göre yapmaya çalışır. 

Aksine dair bir anlaşma olmadıgı takdirde, yukardaki fıkranın derpiş ettigi 
tercüme, müracaat eden Devletin diplomasi memuru veya konsolosu ve müracaat 
edilen Devletin yem~nli tercOmanı tarafından tasdik edilir. 

Madde4 
1, 2 ve 3 üncü maddelerde derpiş edilen, te b ligatın icrası ancak ülkesi üzerinde 

teligat yapılacak Devlet tarafından bunun hAkimiyet veya güvenligini haleldar edecek 
mahiyette olduauna hükmedilirse reddedebilir. 

Madde S 
Tebligatın işpatı, ya teblig edilecek şahsın tarih ve imza attıgı bir makbuzla veya 

müracaat edilen Devletin makamlarımn, olayı, tebligin şekil ve tarihini tespit eden 
tasdikli bir vesika ile yapılır. 

Makbuz veya tasdikli vesika teblig edilecek evrakın suretlerinden birisinin 
üzerinde bulunacak veya buna eklenecektir. 

Madde6 
Yukardaki maddelerin hükümleri: 
1-Evrakın yabancı memlekette bulunan alikahiara dogrudan dogruya posta ile 

gönderilmesi hakkında; 
2-Allkahların tebligatı, dogrudan dogruya evrakın gönderildigi memleketin 

noterleri veya salabiyetli memurları vasıtasiyle yaptırmaları hakkına; 
3-Her Devlet için yabancı memlekette bulunan kimselere tebligata, diplomasi 

memurları veya konsolosları vasıtası ile dogrudan dogruya yaptırma hakkına; 
halel getirmez. 

SS6 



....,._ Usuline Dair Szş. 

Bu hallerin her birinde, derpiş olunan hak, ancak alikah Devletler arasındaki 
sözleşmeler bunu kabul etmişse veya sözleşme olmaması halinde, ülkesi üzerinde 
tebligat yapılacak Devlet buna mürnanaat etmezse, kullanılabilir. Bu Devlet, fıkra 1 
inci numara 3 teki hallerde evrak, müracaat eden Devletin vatandaşlarından birisine 
tazyiksiz teblig edilecekse buna mUmanaaat edemez. 

Madde7 
Tebli~atlar, ne mahiyette olursa olsun, vergi veya masraf tediyesine yol 

açmazlar. Bununla beraber aksine bir anlaşma mevcut obnadıjı takdirde, müracaat 
olunan Devlet, müracaat eden devletten, bir Noterin mUdahalesi yüzünden veya 
madde J te derpiş edilen husust bir şekilde kullanılması ile ilgili hususla gelen 
masraflarm tediyesini isternek hakkına sahip olacaktır. 

II .. lstiriabeler. 
Madde S 
Hukuki veya ticari konuda bir Akit Devletin adli makamları kendi kanunlarının 

hükümleri gereginee istinabe ile, diger bir Akit Devletin saiAhiyetli makamlarına, 
salAhiyetleri sahasında, bir soruşturma veya diger adlt bir muainelenin icrasını 
'istem ek üzere, müracaat edebilecektir. 

Madde9 
İstinabe varakaları müracaat eden Devletin konsolosu ıarafmdad müracaat edilen 

Devletin tayin edeceji makama verilir. Bu makam İstinabenin yerine getirildijini 
tespit eden veya bunun icrasına mini olan hali bildiren vesikayı konsolosa 
gönderecektir. 

Bu göndermede karşılaşılacak bütün güçlükler diplomatik yoldan halledilecektir. 
Her Akit Devlet, dijer Akit Devletlere yapacagı bir tobligle ülkesi Uzerinde icra 

olunacak istinabelerin diplomatik yoldan gönderilmesini istedijini bildirebilir. 
Yukardaki htıkümler iki Akit Devletin salihiyetli makamları arasında, 

istinabelerin dogrudan dojruya gönderilmesini kabul hususunda anlaşmalarına mani 
teşkil etmez. 

Madde 10 
Aksine bir anlaşma olmadıkça, istinabe, ya müracaat edilen makamın dilinde 

veya alikah iki Devlet arasında tespit edilmiş olan dilde yazılmış olacak yahut da 
buna bu iki dilden birisinde yapılmış ve müracaat eden Devletin bir diplomasi 
memuru veya konsolosu veya müracaat edilen Devletin yeminli tercOmanı tarafından 
tasdik edilmiş bir tercüme eklenecektir. 

Madde ll 
İstinabenin gönderildigi adli makam bunu müracaat edilen Devletin 

makamlarının bir istinabesini veya alikah taraflardan birisinin bu maksatla yaptıgı 
muracaatı yerine getirmek için kullandıgı tazyik vasıtalannın aynını kullanarak. icra 
etmeye mecbur olacaktır. Davadaki tarafların huzura çagırılmaları bahis mevzuu 
oldugu zaman bu tazyik yollarının kullanılması şart degildir. 
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Müracaat eden makam, talep ettigi takdirde, alikab tarafın ispatı vücut 
edebilmesi için, istenilen muamelenin yapılacagı tarih ve yer hakkında malQmat 
verilecektir. 

İstinabenin icrası ancalc: 
ı-Vesikanın hakikilili tespit edilmemişse, 
2-Müracaat edilen Devlette İstinabenin icrası adli makamlarin salihiyetleri 

dışında kalıyorsa, 
3-Ülkesi üzerinde İstinabenin icra edilecegi devlet bunun, hAkimiyeti veya 

güvenligine halel getirecek mahiyette olduguna kaani olursa; reddedilebilir. 

Madde ll 
Müracaat olunan makamın salihiyetsizligi halinde istinabe varakası re'sen aynı 

devletin selihiyetli makamına, bu devletin kanunlarının hükümlerine göre, 
gönderilecektir. 

Madde 13 
Müracaat edilen makam tarafından İstinabenin icra edilmedigi bütün hallerde bu 

makam, müracaatı yapan makamı, 1 ı inci maddenin derpiş ettigi haldede İstinabenin 
icra edilmemesinin sebeplerini ve 12 nci maddenin derpiş ettigi haldede İstinabenin 
havale edildigi makamı bildirerek, derhal haberdar edecektir. 

Madde 14 
Bir istinabeyi icra eden adli makam, takip edilecek şekil hakkında memleketinin 

kanunlarını tatbik edecektir. 
Bununla beraber, müracaat eden makam hususi bir şekil kullanılmasını isterse, 

bu şekil müracaat edilen devletin kanuniarına aykırı degilse yerine getirilir. 

Madde 15 
Yukadıraki maddelerin hükümleri, her devlet için eger alAkah devletler 

arasındaki anlaşmalar bunu kabul ediyor veya ülkesi üzerinde İstinabenin icra 
olunacagı devlet buna mürnanaat etmiyorsa, istinabeyi dogrudan dogruya diplomasi 
memurları veya konsolosları vasıtasiyle icra ettinnesine engel olmazlar. 

Madde 16 
İstinabenin icrası, her ne mahiyette olursa olsun, vergi vesair masraf tediyesine 

yol açmazlar. 
Bununla beraber, aksine bir anlaşma yapılmamışsa, müracaat olunan devlet, 

müracaat eden devletten şahitlere ve eksperlere ödenen ücretlerle şahitlerin 

rızatariyle huzura çıkmamaları yüzünden bir noterin müdahalesi sebebiyle yapılan 
masrafların veya madde 14 fıkra 2 nin tatbikinden dogması muhtemel olan 
masrafların ödenmesini istiyebilir. 
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III- Caution Judicatum So/vi : (Teminat akçesi) 

Madde 17 
Akit Devletlerden birisinde ikamet eden ve diger bir devlet mahkemeleri 

huzurunda davacı veya müdahil olarak bulunan Akit bir Devletin vatandaşlarından 
yabancı olmaları veya o memlekette ikametgih veya meskenleri bulun~aması 
sebebiyle, ne isim altında olursa, olsun, herhangi bir teminat veya depozito 
istenem ez. 

Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak için davacı veya madalıilden 
istenen tediyata da tatbik olunacaktır. 

Akit Devletlerin, vatandaşlarının ikamet şartı olmaksızın teminat akçesinden 
veya mahkeme masrafları karşılıgı tediyattan muaf tutulmalarını derpiş ettikleri 
sözleşmeler tatbik olunmaya devam edilecektir. 

Madde 18 
Akit Devletlerden birisinde, ı 7 nci maddenin ı ve 2 nci fıkraları mucibince veya 

davanın açıldıgı devletin kanunları mucibince teminat, depozite veya masraf 
tediyatından muaf tutulmuş olan davacı veya müdalıili mahkeme masraflarını 
ödemeye mahkQm eden hüküınler diplomatik yoldan yapılan talep üzerine diger Akit 
Devletlerin her birinde selihiyetli makam tarafından meccanen kabili icra hale 
getirilecektir. 

Aynı kaide mahkeme masraflarının sonradan tespit olundugu mahkeme 
kararlarına da tatbik olunacaktır. 1 

Yukardaki hükümler iki Akit Devletin aralarında, alikah tarafın kararın tenfizini 
dogrudan dogruya istemesini ~aglamak için anlaşmalarına mani teşkil etmez. 

Madde 19 
Mahkeme masraftarına dair kararlar, mahkOm olan tarafın İcrasının yapılacagı 

memleketin kanuniarına uygun olarak, temyizi müstesna, taraflar dinlenmeden kabili 
i cra olarak ilin edileceklerdir. 

Tenfiz talebi üzerine katar vermeye selihiyetli makam şunları tatbikle iktifa 
edecektir. 

ı -tıa.ın, malıkOrniyet kararının verildigi memleketin kanuniarına göre, 
hakikiligini kabul için lüzumh.ı olan şartları bir araya getiriyor mu; 

2-Karar, aynı kanuna göre katiyet kesbetmiş midir; 
3-Kararın hüküm fıkrası müracaat olunan makamın dilinde veya al!kalı iki 

devlet arasında tespit edilen dilde yazılmış mıdır veya bu dillerden birisine yapılmış 
ve bir anlaşma mevcut degilse, müracaat eden devletin, diplomasi veya memuru veya 
komsolosu veya müracaat eden devletin yeminli tercümanı tarafından tasdik edilmiş 
tercümesi ekli midir. 

2 nci fıkranın ı ve 2 numaralarının derpiş ettigi şartları yerine getirrnek için 
müracaat eden devletin selihiyetli makamının kararın katiyet kesbetmiş oldugunuu 
bildiren bir beyanı veya kararın katiyet kesbettigini tespit edecek mahiyetteki 
musaddak evrakın ibrazı k4fi ~elecektir. Aksi bir anlaşma olmadıgı takdirde; yukarda 
bahsi geçen makamının selihiyeti, müracaat eden devletin adliyesindeki en yüksek 
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memur tarafmdan tatbik edilecektir. Sözü edilen beyan evrak veya fıkra 2, numara 3 
ün ihtiva ettili k.aideye göre tanzim veya tercüme edilecektir. 

Tenfız talebi hakkında karar vermeye seiAhiyetli olan makam, aynı zamanda 
alAkah taraf da bunu isterse, 2 nci fıkranın 3 üncü numarasının istihdaf ettigi tasdik, 
tercüme, imza tasdiki masratlarının yekQnunu tespit edecektir. Bu masraflar 
mahkeme masrafı olarak kabul edilecektir. 

IV- Meccani adli müzaharet: 

Madde lO 
Hukuki ve ticari konularda Akit Devletler vatandaşları, diger bütün Akit 

Devletlerin vatandaşları gibi, adli müzaharetin talebolundugtrdevletin kanuniarına 
uyarak, adli müzahare~n istifade edeceklerdi. 

İdari konuda adli müzaharetin mevcut oldugu devletlerde, yukardaki fıkranın 
derpiş ettigi hükümler, bu konuda saiAhiyetli mahkemelere arz edilen işlere de tatbik 
olunacaktır. 

Madde ll 
Bütün hallerde fakrü hal ilmtlhaberi veya beyanı yabancının mutat ikametgAhının 

bulundugu yerin makamları tarafından verilecek veya alınacaktır. Veya bu makamlar 
olmazsa halen ikametgAhının bulunduAtı yer makamları tarafından verilecek veya 
alınacaktır. Bu son makamların Akit bir Devlete ait olmamaları ve bu neviden 
ilmühaber veya beyanname almamaları veya vermemeleri hallerinde yabancının ait 
oldugu memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafından verilen veya alman 
bir ilıtıühaber veya beyanname kAfi gelecektir. 

Eger talebeden, müracaatm yapıldıgı memlekette ikamet etmiyorsa, fakrü hal 
ilmühaberi veya beyannamesi vesikanın gösterildigi memleketin diplomasi memur 
veya konsoloso tarafından meccanen tasdik edilecektir. 

Madde22 
Fakrü hal ilmühaberini veımeye veya beyannameyi almaya salAhiyetli olan 

makam, diger Akit Devletler makamlarmdan müracaatı yapanın varlık durumu 
hakkında malumat isteyebilir. 

Meccani adli mUzaharet talebi hakkında karar vermeye memur edilen makam 
' salAhiyeti hudutları içinde ilınOhaıberleri, beyannameleri ve kendisine verilen 

malumatı kontrol etmek veya kAfi bilgi sahibi olabilmek için tamamlayıcı malumat 
isıemek hakkını muhafaza edecektir. 

Madde23 
Eger fakir olan kimse meecani adli müzaharetin istenecegi memleketten başka 

bir memlekette ise, adli mUzaharet teminine matuf olan ve talebin tahkikine faydalı 
olabilecek ilmühaberlerinin, beyannamelerin işbu talep hakkında karar vermesi için 
salAhiyetli makama veya talebin tahkik edilecegi devletin tayin edecegi makama 
verilebilecektir. 
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9 uncu maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarının ve ı O ve ı 2 nci maddelerin ihtiva 
ettili, istinabeleri, alakadar eden hükümler adli mUzaharet teminine matuf 
dilekçelerin ve bunların eklerinin gönderilmesine de tatbik edilebileceklerdir. 

Madde24 
Adli mUzaharet Akit Devletlerden birisinin vatandaşına yapılmışsa, davasına 

dair olan ve bu devletlerden birinde, hangi şe~ilde olursa olsun, icra olunacak 
tebligat, müracaat eden devletin müracaat ettigi devlete herhangi bir masraf 
ödemesine yol açmıyacak.tır. 

Eksperlere ödenen tazminat hariç, istinabeler için durnın aynıdır. 

V- Nüfus kayıt iJrneklerinin meccanen verilmeşi: 

Madde25 
Akit Devletlerden birisinin vatandaşları olan fakirler, vatandaştarla aynı şartlar 

altmda nüfus kayıt örneklerini meccanen elde edebileceklerdir. Evlenmeleri için 
lüzumlu olan evrakı Akit Devletlerin diplomasi memurları veya konsolosları 
tarafından meccanen tasdik edilecektir. 

VI- Tazyik hapsi: 

Madde26 
İsterse icra vasıtası, ister sadece muhafaza tedbiri olarak kullanılmış olsun tazyik 

hapsi hukuki veya ticart konuda, vatandaşa tatbik olunmadıgı hallerde Akit 
Devletlerden birisinin vatandaşı olan yabancılara tatbik edilemeyecektir. Tazyik 
hapsinin kaldırılmasını temin için, memlekette oturan bir vatandaşın öne sürecegi bir 
olay, bu olay yabancı memlekette vukua gelmiş olsa dahi, Akit Devletlerden birisinin 
vatandaşı lehine aynı neticeyi dogurmalıdır. 

VII- Nihai hükümler: 

Madde27 
İş bu Sözleşme Milletlerarası Husus i Hukuk Konferansının Yedinci İçtima 

devresinde temsil edilmiş devletlerin imzalarına açıktır. 
Tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Holanda Hariciye Vekiletine tevdi 

edilecektir. 
Her tasdik evrakının tevdiinde bir zabıt tutulacak, bunun tasdikli bir sUreti 

diplomatik yoldan mümzi devletlerin her birine gönderilecektir. 

Madde28 
Işbu Sözleşme, madde 27, fıkra 2 nin derpiş ettiAi şekilde 4 üncü tasdik 

vesikasının tevdiinden 60 gün sonra mer'iyete girecektir. 
Sonradan tasdik eden mümzi devletler için Sözleşme, tasdik evrakının tevdii 

tarihinden 60 gün sonra mer'iyete girecektir. 
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Maddel9 
lşbu Sözleşme, tasdik eden Devletlerin münasebetlerinde, Lahey'de 17 Temmuz 

1905 de imzalanmış olan Hukuk Muhakemeleri Usulüne dair Sözleşmenin yerini 
tutacaktır. 

Madde30 
lşbu Sözleşme, Akit Devletlerin anavatan topraklanna kendiiilinden tatbik 

edilir. 
EAer Akit bir Devlet bunun milletlerarası münasebetlerini kendisinin temin ettiAi 

diter bütün ülkelerde veya bu ülkelerden bazılarında tatbik edilmesini istiyorsa, bu 
husustaki niyetini Holanda Hariciye Vekiletine tevdi .edecegi bir beyan ile 
bildirecektir. Ho landa Hariciye Vekileti de bunun tasdikti bir sUretini diplomatik 
yoldanAkit Devletlerin her birisine gönderecektir. 

Sözleşme bu bildiriden sonra altı ay içinde itiraz etmeyen Devletlerle 
milletlerarası münasebetleri bahis mevzuu devlet tarafından temin edilen ve kendileri 
için beyan yapılan ülke veya ülkeler arasındaki mOnasebetlere tatbik olunacaktır. 

Madde31 
Konferansm 7 nci içtima devresinde temsil edilmemiş olan her Devlet, işbu 

Sözleşmeye katılmaya kabul edilebilir. Ancak bu katılmanın Holanda Hükümeti 
tarafından bildirilmesinden itibaren altı ay zarfmda Sözleşmeyi tasdik etmiş bir 
devlet veya birkaç devletin itiraz etmemiş olması lAzımdır. Katılma 27 nci maddenin 
2 nci fıkrasının derpiş ettili şekilde olacaktır. 

Bittabi katılmalar ancak işbu Sözleşmenin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrası 
mucibince mer'iyete girmesinden sonra vaki olabilir. 

Madde32 
Her Akit Devlet, işbu Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veya ona katılırken, 

1 7 nci maddenin, Akit Devletlerin kendi ülkesinde, ikamet eden vatandaşına tatbikini 
tahdit etmek hakkını muhafaza edebilir. 

Yukardaki fıkranın derpiş ettili hakkı kullanmış olan Devlet, 17 nci maddenin 
diger Akit Devletler tarafından ancak mahkemeleri huzuruna davacı veya müdahil 
olarak çıkacqı ülkede oturan vatandaşlarına tatbikini istiyebelir. 

Madde33 
İşbu Sözleşmenin 28 inci maddesinin 1 inci fıkrasında bildirilen tarihten itibaren 

beş sene müddetle devam edecektir. 
Bu müddet, Sözleşmeyi sonradan tasdik eden veya buna katılan devletler için 

dahi bu tarihten itibaren başlıyacaktır. 
Sözleşme fesih ihbarı vaki 9lmadıgı takdirde her beş senede bir zımnen 

yenilenecektir. İhbar müddetinin bitmesinden en az altı ay evvel, Holanda Hariciye 
V eklietine gönderilecektir. Hariciye V eklieti de bunu bütün diter Akit Devletlere 
bildirecektir. 

İhbar, 30 uncu maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan yapılmış bir beyanda işaret 
edilecek olan ülkeye veya bu ülkelerden bazılarına inhisar ettirilebilir. 
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İhbar, ancak bunu teblil eden devlet için muteber olacaktır. Sözleşme diler Akit 

Devletler için mer'jyette kalac~ır. 
HtlkUmetleri tarafından usulone uygun olarak saiAhiyet verilmiş aşalıdaki imza 

sahipleri işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
ı Mart 1954 de Lahey'de, Holanda HükUmetinin arşivlerinde muhafaza edilecek 

olan ve musaddak bir sOreti diplomatik yoldan, Lahey Milletlerarası Husust Hukuk 
Konferansmm 7 nci içtimai devresinde temsil edilmiş olan devletlere gönderilecek 
olan tek bir nUsha halinde tanzim kılınmıştır. 

---------0----------
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Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasınan Uygun Bulundutuna İlişkin Kanun 

Kanun No : 1885 
Kabul Ta.: 17 Nisan 1975 
R.G : 4 Mayıs 1975 S. 15ll6 
Dstr. Trp.: 5, C.14/l s.l734 

Madde 1 
18 Nisan 1974 tarihinde Starzburg'da imzalanan ''Vasiyetnamalerin tescili konusunda bir 

usul kurulmasına dair Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Maddel 
TOrkiye Noterler Birligi, Sözleşmenin 3 UncU maddesinde öngörülen "milli tescil 

merkezi" görevlerini Sözleşme hükümleri uyarınca yUrUtUr. Bu görevin yerine getiritme şekli 
ve usul U ı 5 ı 2 sayılı Noterlik Kanununun ı 98 inci maddesi uyarınca çıkarılacak yönetmelikte 
gösterilir. 

Madde3 
Bu Kanun yayımı tarihinde yUrUrluge girer. 

Madde4 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrUtUr. 

----o,---
Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 

Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurylu Karart 

Karar Ta. : 3 Haziran 1975 No: 7110101 
R.G : 7 Alustos 1975 8.15319 
Dstr. Trp. : 5, C. 14/l s.l963 

17 Nisan ı 975 gUnlU ve ı 885 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 

"Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin 
onaylanması ; ........ 244 sayılı Kanunun 3 ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
3/6/1975 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

--------------0--------------

V ASİYETNAMELERtN TESCİLt KONUSUNDA BİR USUL 
KURULMASINA DAIR AVRUPA SÖZLEŞMESI 

Aşagıdaki imzaları bulunan Avrupa Konseyi'ne üye Devletler, 
Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha yakın bir birlik 

gerçekleştirmek oldugunu gözönünde tutarak, 
V asiyetnamelerin meçhul kalmaları veya geç bulunmaları ihtimalini azaltmak ve 

vasiyetçilerin ölümlerinden sonra vasiyetnarnelerin varhgının tespitini kolaylaştırmak 
için vasiyetçilerio vasiyetnamelerini kaydettirmelerine imkan saglayacak bir tescil 
usulü kurmayı dileyerek,. 
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Böyle bir sistemin, özellikle yabancı ülkelerde düzenlenmiş vasiyetnarnelerin 
meydana çıkanimalarını kolaylaştıracagmdan emin olarak, 

Aşagıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Akit Devletler, vasiyetçiterin ölümlerinden sonra vasiyetnarnelerin varlıAmm 

tesbitini kolaylaştırmak için, vasiyetnarnelerin tescili konusunda, bu Sözleşme 
hükümlerine uygun bir usul kurmayı ta8hhüt ederler. 

Maddel 
Sözleşme hükümlerini uygulamak üzere, her Akit Devlet, Sözleşme'nin 

öngördügu tescil işlemlerinden ve 8 . maddenin 2 fıkrası uyannca yöneltilecek bilgi 
taleplerini cevaplandırmaktan sorumlu bir veya birden fazla organ kuracaktır. 

Madde3 
I -Uluslararası işbirligini kolaylaştırmak amacıyla, her Akit Devlet, bir aracı 

makama lUzum kalmaksızın, 
a-6 . maddede belirtildigi gibi diger Akit Devletlerde tescili temin etmek, 
b-Diger Akit Devletlerin milli organlarından gelen bilgi taleplerini 8 . madde 

çerçevesinde cevaplandırmak üzere bir milli organ tayin edecektir. 
2·Her Akit Devlet, yukarıdaki fıkra uyannca tayin edilen milli organın adını ve 

adresini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirecektir. 

Madde4 
I -Akit Devletler aşagıdaki belgeleri tescile tabi tutacaklardır. 
a-Noterler ya da ilgili Devletin mevzuatının yetkili-kıldıgıkamu merciieri veya 

kişiler tarafından düzenlenen vasiyetnameler ile tesellUme yetkili merci veya kişilere 
resmi bir tUsellüm belgesi karşıligında tevdi olunan sair vasiyetnameler. 

b-İlgili Devletin mevzuatı izin verdili takdirde, tesellUın belgesi tanzim 
edilmeksizin noteriere ya da tesellUme yetkili kamu merciieri veya kişilere tevdi 
olunan elle yazılı vasiyetnameler. İlgili Devletin mevzuatı yasaklamadılı takdirde, 
vasiyetçi karşı çıkabilir. 

2-İşbu madde uyarınca tescil edilen vasiyetnarnelerin geri alınışına, iptaline veya 
tadiline ilişkin belgeler de, yukarıdaki fıkraya göre tescili zorunlu bir şekilde 
düzenlendikleri,takdirde, tescil olunacaklardır. 

3-Her Akit Devlet, silahlı kuvvetler makamiarına tevdi olunan vasiyetnameleri 
bu madde kapsamının dışında tutabilir. 

Madde S 
ı-Tescil, 4 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen noter, kamu mercii veya kişinin 

talebi üzerine yapılır. 
2-Bununla birlikte, her Akit Devlet, milli mevzuatının tayin ettigi özel 

durumlarda, vasiyetçinin tescil talebinde bulunabilecegini öngörebilir. 
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Madde6 
ı-Tescil, vasiyetçinin uyrulduk veya ikametgAiıına baAlı tutulınayacaktır. 
2-V asiyetçinin istemi üzerine, noter ya da 4 . maddede belirtilen kamu mercii 

t~eya kişi , vasiyetnamenin yalnız düzenlendili ve saklandılı ülkede delil, aynı 
zamanda, milli organların aracılılıyla dilerAkit Ülkelerde de tescilini talep edebilir. 

Madde7 
1-Tescil talebi, asgari aşalıdaki bilgileri ihtiva eder. 
a-Vasiyetçinin veya belge sahibinin soyadı ve adı (varsa kızlık soyadı) 
b-Dopm tarihi ve yeri (bilinmiyorsa doldulll memleket) 
c-Adresi veya beyan ettili ikametgAh 
d-Tescili istenen belgenin nitelili ve tarihi 
e-Belgeyi tesellüm eden ya da belgenin tevdi olundulu noter, kamu mercii veya 

kişinin adı ve adresi. 
2-Bu bilgiler, her Akit Devlet tarafından tesbit olunacak şekilde tutulacak sicilde 

yer almalıdır. 
3-Sicilin saklanma sOresi her Akit Devlet tarafından tayin edilebilir. 

Madde S 
ı-Vasiyetçi hayatta oldup sürece, sicil kaydı gizli tutulur, 
2-V asiyetçinin öltımünden sonra, ölüm belgesi ya da ölümü kanıtlayan diler 

herhangi bir belge ibraz eden herkes, 7 maddede belirtilen hususlarda bilgi alabilir. 
3-Vasiyetname iki ya da daha fazla kişi tarafından mUştereken düzenlenmiş 

oldulU takdirde, vasiyetçilerden herhangi birinin ölümü halinde, işbu maddenin 2 
fıkrası, ı . fıkra gözönüne alınmaksızın uygulanır. 

Madde9 
Bu Sözleşme'nin Akit Devletler arasında gerektirdili hizmetler parasız yerine 

getirilir. 

~ddelO 
Bu Sözleşme, vasiyetnarnelerin veya Sözleşme kapsamına giren diler belgelerin 

geçerliiiiine ilişkin Akit Devletler mevzuatını etkilemez. 

Madde ll 
Her Akit Devlet, kendi tayin edeceli şartlarla, bu Sözleşme'nin satladıjı tescil 

sistemini, 4 . maddede yer almayan vasiyetnameler ile mal dalıtımını öngören 
herhangi bir tasarrufateşmil etme hakkına sahiptir. 

Bu halde, özellikle 6. maddenin 2 fıkrası uygulanır. 

Madde ll 
I-Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme 

onaylanacak veya kabul olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteriiline tevdi edilecektir. 
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2-Sözleşme, UçüncU onay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden üç ay sonra 
yürürlüge girecektir. 

3-Sözleşmeyi daha sonra onayiayan veya kabul eden Devlet bakımından, 
Sözleşme, onay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden Uç ay sonra yürürlüge 
girecektir. 

Madde 13 
ı -Sözleşme yürürlüge girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 

Konsey üyesi olmayan Devletleri Sözleşme'ye katılmaya davet edebilir. 
2-Bu yolla katılma, tevdi tarihinden üç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma 

belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdii suretiyle gerçekleşir. 

Madde 14 
I-Her Akit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında 

Sözleşme'yi uygulayacagı ülkeyi ya da ülkeleri tasrih edebilir. 
2-Her Akit Devlet, onay, kabul ya da katılma belgesini tevdi sırasında veya daha 

sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecegi bir bildiri ile, uluslararası 
ilişkilerinden sorumlu ve adına taahhütlerde bulunmaya yetkili oldugu diger ülkelere 
bu Sözleşme hükümlerini teşmil edebilir. 

3-Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşme'nin 16 . 
maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir. 

Madde ıs 
Bu Sözleşme hükümlerine ihtirazi kayıt koyulamaz. 

Madde 16 
ı-B~ Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Her Akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne gönderecegi bir ihbarla 

Sözleşme'yi kendi bakımından feshedebilir. 
3-Fesih, ihbann alındıgı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde 17 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Her imzalamayı, 
b-Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c-ı2. madde uyarınca Sözleşme'nin yürürlüge giriş tarihlerini, 
d-3 . maddenin 2 . fıkrası ve ı 4 . maddenin 2 ve 3 fıkraları çerçevesinde aldıjı 

her bildiriyi, 
e- ı 6 . madde çerçevesinde aldıgı her ihbarı ve fesbin hüküm ifade edecegi tarihi, 
Konsey üyeleri ile Sözleşme'ye katılmış bulunan Devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında geregi gibi yetkili kılınmış aşagıda imzaları 
bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de 
aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak ı 6 Mayıs ı 972 
tarihinde Bal'da tanzim edilmiştir. Genel Sekreter imza eden ve katılan Devletlerin 
her birine bu Sözleşme'nin aslma uygun Omeklerini iletecektir. 
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Televizyen YayiDiaranan Korunmasana Dair Avrupa Anlaşmasa ile 
Ek Protokollerinin Onayianmasanan Uyaun Bulunduluna Dair Kanun 

Kanun No : 1898 
Kabul Ta. : 20 Mayas 197! 
R.G : 29 Mayas 1975 S.: 15249 
Dstr. Trp. : S, C. 14/2, s.2878 

Madde 1 
22 Haziran 1960 tarihinde imzalaıun "Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 

anlaşması" ve 24 Mayıs 1974 tarihinde imzalanan "Televizyon yayınlannın korunmasına dair 
Avrupa Protokolu~· ile "Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa protokolüne ek 
protokol" ün onaylanması uygun bulunmuştur. (j 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütOr. 

----o---
(*) T.V. Ytıyvı/ııruıuı lCDrlllllASuıtı d4fr AVrl/4 sizlqıııest de D ~ollm 20 Mayıs l97S tıırtJılt 1898 Silyılı Kmrı'Lı 
oruıylaiiJIU$fır. 

Kıuırm·dıt sizil edderı Sözlqıııe ayrı bır Bllkanlıır KUralu kartın de, tltt Protdtol oiJ'W' ~n Protokolltr tçtn le ayrı ıyn 
karar alllllHAk silrettyle oruıylAımııstır. 

Gerek bu Protsltollertıı tlttııeısbıle, gerthe rcmrdıı oıuıyfıımıııulııs Ancı.r BAkıııılar KNI'JIIurrtll oıuıylaıurus ~er d Protoltollerıle, 
yollıuıuı yA)'ıLırı sizlqrııe, bu slzlqrııentrı Yollıııwı YAJfıöt ~ bır siz/qllle, vt lırc Sözlqııeıiırı soıırı ,., bır Sözlqrııeııtıı v«r44ı 
8Öriilmtkfedtr. 

Bttkırılıır Kuralıtııca ProtHollertıı ouyıruı tltsktrı kollllJ118tnııederı iııa BU SÖZLEŞMEIOERiN ııder olJıı8x ymııle lıtnııık 

ıstertz. 

PROTOKOLLERDE Yollıutuı JAJ'ıfıın Sizlqrrıe; 

ı-l"icrıcı &truıtçılıır, PIAi Y~llllCılıın ve RJıllya KNndıqlmnın rcmıuııMuıtt ılıtır 26 dtıa 1961 tıırılııııde RCJI!Ul'AA tııuılııwt 
ve ıs Mayıs ı 96+ tıırıhındt yirilrlilğe 8ıren ulıısLırıırası Koııvıınstyon ·olıııı ve 7/7/ ı 99S tırthlt ve +ı 16 Silyılı KlliiNJflıı 

kııtılnuımızırı ollilylıınrHASı "Y81" bııbıruıııl, 
"İcrııcı SlllllltçıLır, PYDcfA111 YII)'Un Vt YllJlll Klırı4lıqlıınııırı KDriiiiHASlllll D«lr 26/ı0/1961 tıırtJılt RDIIIil SizlqrııesıJtr." (Sl 

b·de) 
2-Bu Sözlqıııentn 2+ ndi mıullest 2 ııct forası,soıı dlmlestrule, 

"Arıcak, bfıLırı oevletlmıı Emıısel Telif Hllklıın Sizlqırıestııe tıırRj obwı Eılthtyııt ve &ııuıt Eserlertııtıı KoraiiiHASuıtı il*bı 
ulııslıırıırıısı Btrltk üyest lnıhllflffASı 8ertktr hilhıi 8etırılmts bulılflluıktııdır. 

Bıt hiihıflıı8eregt, 28 w.yıs 19Sl tıırıhlt ve 5777 ( 51 c ·lt) Silyılı Kmıılıı, 8erek ·sdebıyııt ve Sllllllt Eserlertııt Konuıuı 

için KurıdJııı BERN BfRLİdİ'Jfe ktıflfiiUiıU, gerekse 26 HAZtrııı 1 9+8 ıle Brilhel•ıle tAdtl eJıkn •Elebt vt Artlsttlt EStrlerbı 
Htrıııyestne Dlltr BERN Sizlqrııesıııe, iafıbıllllfıu lwıısııııdıt Hiikiiıııete yetkı vertbııekle , dAluı. ince ytrllıe 8ttırtbııtş, 

3-Edeblyet ve &ıllilt Eserltrüıtıı KorlnllfiiSIIIIl dqktıı BERN SÖZLEŞMESiNDE OEdiŞfKLfK YAPAN ve 1979 AA fAild 
edderı PARİS MttNfNE kııfıbwuııızııı oruıylaiiJHilSI 7/7/199S fllrtlıll.fJ 17 (SI l•lt) Silyılı Killlllnfıı uygun fıufıtiiJiwsfı4r. 
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Televizyon Yayaalaraaaa Koruamastaa Dair Avrupa 
Aa .... asa Ue Ek Protokelleriain Oaaylaamua 

Halduada Bakaalar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 20 Haziran 1975 No: 7110115 
R.G : 8 AtustOI 1975 8.15320 
Dstr. Trp. : S, C.l412, s.3075 

20 Mayıs 197S tarihli ve 1898 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"Televizyon Yayınlannm Kuranmasına Dair Avrupa Anlaşması" nın onaylanması; .......... 244 
sayılı Kanunun 3 ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 20/6/1975 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.{*) 

Televizyoa Yayıalanam KorualDUma Dair 
Avrupa Aatatması 

Aşalıda imzalan bulunan Avrupa Konseyi üyesi Htıkümetler, 
Konyesi'in amacının, üyeleri arasmda daha gOçiO bir birlik vücuda getinnek 

oldutunu dikkate alarak, 
Avrupa Olkeleri arasmda televizyon programları mObadelesinin, bu amacın 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunacatmı göz önOnde bulundurarak; 
MOzik, dramatik icra ve benzeri programlarm dtızenleyicileri ve spor olayları 

organizatOrleri, porgramların özel olarak izlenmesinden başka amaçlarla 
kullanılmaması şartıyla diAer Olkelere yayınianmasına muvafakat ettikleri halde 
televizyon kuruluşlannın çotunlutunun kendi yayınlannın tekrarlanmasını, tespitini 
ya da umuma arzını önlemeye muktedir bulunmamaları nedeniyle sözkonusu 
program mübadelesinin engellendilini dikkate alarak, 

Televizyon yayınlannın uluslararası konmmasınm, yayımlarla ilgili üçüncü 
kişilerin haklarına hiç bir şekilde dokunmayaca.Amı dtışUnerek; 

Avrupa Televizyon Kurulaşiarı arasmda program mübadelesini teknik açıdan 
kolaşlaştıran ballanb ve araçlarm bUtOn Avrupa'da hizmete ginnekte olmaları 
nedeniyle meselenin öncelik taşıdıAını dikkate alarak; 

Haler incelenmekte olan "Komşuluk Hakianna dair Evrensel Sözleşme" 
gerçekleşinceye kadar, yalnız televizyon yayınianna inhisar eden mahdut süreli, 
bölgesel bir anlaşma akdinin uygun olacalını göz önOnde bulundurarak; 

Aşalıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

(*) olıbt tiılırst si.,_. •yarı .._ •• .aa ~r Kanıli'UN 7/IOI ıs .,m Kınan R. o:ııııı 
B/B/1915 tArtltJt rıiJ1wııJA yıJfllıııustu. 

~tJI'iJı • .,.,. ,. Mlr • .ı-, (S.S7+) hif 7/JOJ 16 MyW Kırır lsl6 ~ 1975 fM6ıııJt ,.yuılıaılf{ır. 

(ostr. ılı yalıs ~ lsd 11ı ,MM R..G.ildd ..,....,. 
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Madde ı 
Bu Anlaşmaya taraf bir Devletin ülkesinde ve onun kanunianna göre tesis edilen 

veya böyle bir ülkeden yaymda bulunan kuruluşlan yaptıklan bütün Televizyon 
yayınları ile ilgili olarak, 

ı -Bu anlaşmaya taraf olan bütün Devletlerin ülkeleriııde, 
a-Yayımlannın tekrarlanmasına, 
b-Yayımlarının telle umuma yayılmasına, , 
c-Yayımlanıim işaret, ses ve görüntü nakline yarayan herhangi bir araçla umuma 

ulaştırılmasma, 

d-Yayımlannın tespitine, fotoğaflannm alınmasıııa ve bu gibi tespitierin 
ço~altılmasma, ' 

e-Hak sahibi kuruluşun, sözü edilen tespit ve çopltmaların satılmasına izin 
verildi~i haller dışında, bu paragrafın ( d ) bendinde de~inilen tespit ya da 
ço~altmalar yoluyla yayımlarnun tekrarlanmasuıa, telle yayımma ya da, toplum 
önünde icra edilmesine, izin verme ya da bunu yasaklama hakkından faydalanırlar. 

2-Anılan kuruluşlar, bu Anlaşmaya taraf di&er herhangi bir Devletin Ulkesinde, o 
Devletin kendi topraklarında ve kanuniarına göre kurulmuş veya ülkesinden yayın 
yapan kuruluşlara tanıdılı himayeden de, bu himaye 1 . paragrafın-sa~laııdıtmdan 
daha geniş oldulU takdirde, aynen yatarlanırlar. 

Maddel 
ı- ı inci maddenin 2 nci paragrafı ile ı 3 ve 14 neU madde hükümleri saklı 

kalmak kaydiyla, ı nci maddenin I nci paa.grafında öngörUien koruma, bu 
Anlaşmaya taraf bir ülkede yapılan ilk yayım yılını izleyen onuncu takvim yılı 
sonuna kadar devam eder. 

2-Sözleşen tarafların hiçbirinden, ı nci maddenin 2 nci paragrafı uyarmca, bu 
Anlaşmaya taraf dijer bir Devletin Dikesinde ve onun Kanuniarına göre tesis edilmiş 
veya sözkonusu -tılkeden yayım yapan herhangi bir yayını kunıluşwıun yayımlanna, 
anılan akit tarafca saAtanan korunmadan daha uzun bir konıma süresi temin etmesi 
istenem ez. 

Madde3 
ı -Sözleşen Taraflar, ı O ncu madde uyarınca yapacaklan bir beyanla, kendi 

ülkeleri bakımından, 
a-l nci maddenin ı nci paragrafının ( b } bendinde öngörülen korunınayt7 
b-Programların ücret karşılıjında seyrettiriltnesi, kendi kanuniarına göre 

sözkonusu delil ise, ı inci maddenin ı inci paragrafının ( c ) bendinde öngörtllen 
korunmayı, 

c-Program tespiti ya da tespit ço&altılması özel kullanma için ya da sadece 
egitim amacıyla yapıldıgı takdirde, ı inci maddenin ı inci paragrafının ( b ) bendinde 
öngörülen korunmayı, 

d-Hareketsiz görüntüler veya böyle fotoArafların ço&altılması ile ilgili olarak ı 
inci maddenin 1 inci paragrafının ( d ) ve ( e ) bendleril}de öngörülen korunmayı 
sa~lamaktan kaçıııabilecekleri gibi, 
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e-Ülkeleri üzerinde ve kanunianna göre tesis edilmiş veya ülkelerinden yayım 
yapan yayım kuruluşlarının televizyon yayımları iç hukuklarıyla korundugu takdirde, 
bu Anlaşmanın öngördü~Q korunmadan sarfınazar/ettiklerini, 

f-Bu Anlaşmanın uygulanma alanını, Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde ve 
onun kanuniarına göre tesis edihniş veya sözkonusu ülkeden yayım yapan yayım 
kuruluşları ile smırlandırdıklarmı, 

beyan edebilirler. 
2-Sözleşen Taraflar, kendi ülkeleri bakımından televizyon yayımlannın 

korunmasına; 

a-Günlük olaylan haber vermek amacıyla, yayım tekrarı, tespit, tespit 
çogaltılması, telle yayım veya söz konusu olayın bütünü ya da bir bölümünün 
yayımlanndan kısa iktihasların umuma arzı hususlannda, 

b-Bir yayım kuruluşunun, kendi imkAnları ile ve kendi yayımları için, televizyon 
yayımlarını geçici olarak tespit etmesiyle ilgili hallerde, 

istisnalar getirmek hakkına sahiptirler. 
3-Sözleşen Taraflar, kendi ülkelerinde, hak sahibi Yayım Kuruluşu tarafından ı 

inci maddenin ı inci paragrafının ( e ) bendinde deginilen umuma arz hakkının 
sebepsiz reddedilmesi ya da uygun olmayan koşullarla tanınmasından dogacak 
uyuşmazlıkları çözümlernek hususunda yargı yetkisini haiz bir merci ihdas 
edebilirler. 

Madde4 
ı -Bu Anlaşmanın uygulanmadılı bir ülkede yapılarak Anlaşromaya taraf bir 

ülkeye ithal edilen ve Anlaşmada öngörülen Koruma kapsamına giren yayın tespitleri 
fotografları ve bu fotogr-aflarm çogaltılmış nüshaları, hak sahibi Yayım Kuruluşunun 
muvafakatı bulunmaması dolayısiyle kanunsuz oldugu takdirde sözügeçen Tarafın 
ülkesinde mUsadere edilebilir. 

2-Bu sözleşmede öngörülen korumadan faydalanan yayımların fotoArafları ve bu 
fotografların çogaltılması nüshaları, 3 üncü maddenin ı inci paragrafının ( d ) 
bendine dayanılarak Anlaşmaya taraf bir ülkede yapılmış olsa dahi, sözkonusu 
fotograf ve çogaltmaların Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine ithali halinde de 
yukarıda paragraf hükümleri uygulanır. 

3-Müsadere, Sözleşen Tarafların milli kanuniarına uygun şekilde yapılır. 
4-Sözleşen Taraflardan hiçbiri, bu Anlaşmaya taraf diger bir Devletin ülkesinde 

ve onun kanunianna göre tesis edilmiş veya sözkonusu ülkeden yayım yapan yayım 
kuruluşlarına ait yayımların fotoArafları ya da bu fotoArafların çogaltılmış nüshaları 
ile ilgili kounmayı, anılan Devlet 3 . maddenin ı . paragrafının ( d ) bendinde 
öngörülen çekinceden yararlandılı takdirde, saglamakla yükümlü degildir. 

Madde5 
Bu Anlaşmada öngOrülen korunma, televizyon yayımlannın gerek ses ve gerek 

görüntü unsurları ile ilgili olarak uygulanır. Yayım ayrı yapıldıgında, ses unsuru 
hakkında bu korunma uygulanmaz. 

Madde6 
ı- ı inci maddede öngörülen korunma, söskonusu televizyon yayımı ile ilgili 
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bulunan eser sahipleri, icracı sanatçılar, film yapımcıları, plak yapımedarı veya 
eglence düzenleyicileri gibi üçüncü kişilerin haklarını etkilemez. 

2-Sözü geçen korunma, televizyon yayımlarının korunması hususunda bu 
anlaşma dışında öngörülmüş bulunan esaslara halel getirmez. 

Madde7 
I-Bu Anlaşma Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Üye Devletler, 
a-Onay kaydı olmaksızın imzalama; veya 
b-Onay belgesi daha sonra tevdi edilmek üzere onay kaydı ile imzalama yoluyla 

Anlaşmaya taraf olabilirler. 
2-0nay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekteretligine tevdi olunur. 

Madde S 
I-Bu Anlaşma üç Avrupa Konseyi üyesinin 7 nci maddeye uygun olarak 

sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladıgı veya onayladıgı tarihten bir ay sonra 
yürüriUge girer. 

2-Anlaşmayı daha sonra onay kaydı olmaksızın imzalayan veya onayiayan 
Avrupa Konseyi üyeleri bakımından, Anlaşma imza veya onay belgesinin tevdi 
olundugu tarihden bir ay sonra yürUrlüge girer. 

Madde9 
ı -Anlaşma yürürlüge girdikten sonra Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Avrupa 

hükümeti veya bir Avrupa Konseyi üyesi ile siyasal bagları bulunan her Avrupa dışı 
Hükümet, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ön muvafakatına baglı olarak 
Sözleşmeye katılabilir. 

2-Bu yolla katılma tevdi tarihinden bir ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma 
belgesinin tevdi edilmesi suretiyle gerçekleşir. 

Madde 10 
Imza, onay ya da katılma bu Anlaşmanın bütün hükümlerinin kabul edildigini 

ifade eder. Ancak her ülke imza, katıma ya da onay belgesinin tevdii sırasında 3 üncü 
maddenin 1 inci paragrafında öngörülen çekincelerden birinden veya birden 
fazlasından yararlanmak istedigini beyan edebilir. 

Madde ll 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Onay kaydına baglı olanlar dahil bütün imzaları, onay belgelerinin tevdiini ve 

Anlaşmanın yürUrlüge giriş tarihini, 
b-9 ncu madde uyarınca katılma belgelerinin tevdiini, 
c-12, 13 veya 14 ncü maddeler uyarınca aldıgı ihbar veya beyanları, 
d-Bakanlar Komitesinin, 12 nci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca aldıgı 

kararları, 

Konsey üyelerine, A11alaşmaya katılan diger Hükümetlere ve Uluslararası 

Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma Birligi Bürosu Müdürüne bildirir. 
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Madde 12 
ı -Bu Anlaşma, Sözleşen Taraflarm anavatanlannda uygulanır. 
2-BüUln taraflar, imza ya da katılma veya onay belgesini tevdi sırasında veya 

daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sönderecekleri bir .ihbarla bu 
Anlaşmayı uluslararası ilişkilerinden sorumlu bulundugu bütün ülkelerde veya 
bunların bazılarında uygulanaca&mı bildirebilir. 

3-Bu maddenin 2 nci paıagrafma göre, bu Anlaşmayı uluslararası ilişkilerinden 
sorumlu bulundulU ülkelerde uygulayac&~mı beyan eden her htlktlınet, sadece 
sözkonusu ülkeler bakımından, 14 ncü maddeye uygun olarak,~ Anlaşmayı 
feshedebilir. 

Madde 13 
ı-Televizyon yayımlarının korunmasını da kapsayan ve diAer ülkeler meyanında 

Avrupa ülkelerine de açık bir "Komtuluk bakla n" Sözleşmesi, bu Anlaşmaya taraf 
Avrupa Konseyi üyelerinin çoAunlutu bakımından yürürlüle girdili tarihte, bu 
Anlaşma ytırtlrlükten kalkar. Aneak o tarihten önce yapılmış bulunan tespitler 
hakkında Aıllaşmanm uygulanmasma devam olunur. 

2-A vrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, uygun görecegi tarihte, yukandaki 
paragrafta öngörUlen şartların gerçekleşmiş olduAunu ve Sözleşmenin feshinin 
gerektilini ilin edecektir. 

Madde 14 
Sözleşen Taratlardan herbiri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir yıl önceden 

ihbarda bulunmak suretiyle bu Anlaşmayı kendi bakımından feshedebilir. 
Usulünce yetkili imza sahipleri bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
22 Haziran 1960 tarihinde, Strasbourg'da, Avrupa Konseyi arşivlerinde 

saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 
Ingilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
imzalayan ve katılan HQkQınetler ile Uluslararası Edebiyat ve Sanat Eserlerini 
Koruma Biriili Bürosu Müdtırüne, Anlaşmanın tasdileli birer örnetini bildirecektir. 

-------o----------
Televizyon Yayınlarınin Korunmuıni Dair Avrupa 

Anlaşması Ek Protokol'unun Onaylanması 
Halduada BakaDlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : lO Haziran 191! No: 7110116 
R.G : 6 Atustos 1975 8.15318 
Dstr. Trp. : 5, C.l4-l, s.3080 

20 Mayıs 197S tarihli ve ı 898 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"TelevizyQn Yayınlannın Kuranmasına Dair Avrupa Anlaşması Protokolu" nun 
onaylanması; .......... 244 sayılı Kanunun 3 ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
20/6/1975 tarihinde kararlaştınlmıttır. 
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Televizyon Yayınlarının Kuranmasma Dair Avrupa Anlaşması 
Protokolu 

Aşagıda imzalan bulunan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler, 
22 Haziran I 960 taribinde Strasbourg' da imzalanan ve bundan sonra "Anlaşma" 

olarak anılacak "Televizyon Yayınlarının Korunmasına dair Avrupa Anlaşması" nın 
tadil edilmesi istejinin dikkate alarak; 

26 Ekim ı 96 ı tarihinde Roma' da im:mlanan ve ı 8 Mayıs ı 964 tarihinde 
yürürlüje giren "İcra Sanatçılar, Plik Yapımedarı ve Radyo Kuruluşlarının 
Korunmmasına dair Uluslararası Konvansiyon" u göz önünde bulundurarak, (*) 

AşaAıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 
Madde ı 
I-Anlaşmanın 2 nci maddesinin ı inci paragrafı aşagıdaki şekilde tadil 

edilmiştir: 
" I 3 ve I 4 üncü maddeler ile I inci maddenin 2 nci paragrafı saklı kalmak 

kaydıyla, I inci maddenin ı inci paragrafında öngörülen korunma, yayımın yapıldıgı 
yıl sonundan itibaren yırmi yıllık bir sUreden daha az olamaz." 

2-Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı çıkartılmıştır. 

Maddel 
I -Anlaşmanın 3 üncü maddesinin ı inci paragrafının ( a ) bendi aşajıdaki 

şekilde tadil edilmiştir: 
a-"Ülkeleri üzerinde tesis edilmiş ya da ülkelerinden yayım yapan yayım 

kuruluşları ile ilgili olarak I inci maddenin I inci paragrafının ( b ) bendi ile 
öngörülen korunmadan sarfınazar edebilir ve bir dijer akit taraf ülkesi üzerinde tesis 
edilmiş ya da o ülke üzerinden yayın yapan radyo kuruluşlarının yayımiarına ilişkin 
korunma uygulamasını sınırlayabilirler. Bu sınırlama oranı, sözkonusu kuruluşların 
haftalık ortalama yayın süresinin yüzde ellisinden az olamaz." 

2·Anlaşmanın 3 üncü maddesinin ı inci paragrafının ( e ) bendi aşajıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

"Bu maddenin ı inci paragrafının ( a ) bendine halel gelmeksizin, ülkesi 
üzerinde yasalara göre tesis edilmiş veya ülkesinden yayım yapan kuruluşların 

televizyon yayımlarını, milli mevzuatla korundukları takdirde, işbu anlaşmada 
öngörülen korunmanın dışında bırakacaklarını" 

3-Anlaşmanın 3 üncü maddesinin 3 üncü paragrafı aşajıdaki şekilde tadil 
edilmiştir: 

"Sözleşen taraflar, kendi ülkelerinde hak sahibi yayım kuruluşu tarafından, 1 
inci maddenin ı inci paragrafının ( b ) bendinde deginilen telle dagıtım hakkının ya 
da I inci maddenin I inci paragı:afının ( c ) bendinde deginilen umuma arz hakkının 
sebepsiz reddedilmesi ya da uygun olmayan koşullarla tanınmasından dogacak 
uyuşmazlıkları çözümlernek hususunda yargı yetkisini haiz bir merci ihdas 
edebilirler" 
(*)Görüldüğü özere yult4nyı abl~ırııız 7/10116 Stıydı Kllrllrlıı oruıyLuuuı Protoltolin inslzfirule ıl difı (sı tı ·d11 d'l"otMrula 

konu edden) 26 Ektııı 1961 tArıhınde ROlilli'dı tnıZAlmuııı ve ıs Mıyıs 196+ tArthtndt yilıirfiiAe gtren sözleşrııtye yolbınlll 

JllJ'drııllktıAır. 
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..................... ProtuiMIW 

4-Anlaşmanın ı O uncu maddesine uygun olarak Protokolun yürürlüge 
girmesinden önce Anlaşmanın 3 üncü maddesinin ı paragrafının ( a ) bendinde 
öngörülen çekinceyi kullanmış bulunan her devlet, bu maddenin ı inci parragrafına 
halel getirmeksizin bu çekinceyi uygulamaya devam edebilir. 

Madde3 
Anlaşmanın ı 3 üncü maddesi çıkartılmış ve yerine aşagıdaki hüküm ikame 

edilmiştir.: 

"ı . Bu anlaşma, süre ile baglı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 
2 . Bununla beraber, ı Ocak I 975 tarihinden itibaren, hiç bir devlet, 26 Ekim 

1961 tarihinde Roma'da imzalanan leracı Sanatçıların, Plik Yapımcılarının ve 
Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Konvansiyona taraf olmadıkca 
bu Anlaşmaya taraf olamaz ya da taraflılıgını muhafaza edemez." 

Madde4 
I-Anlaşmayı imzalayan ve Anlaşmaya katılan hükümetler, Avrupa Konseyi 

üyesi olsun ya da olmasınlar. Anlaşmanın 9 nucu maddesi ya da 7 nci maddesinde 
öngörülen usule uygun şekilde bu protokolataraf olabilirler. 

2-Bu protokol, Anlaşmanın bütün taraflarının, onay kaydı bulunmaksızın, 

protokolu imzaladıkları ya da önceki paragraf hükümlerine uygun olarak onay ya da 
katılma belgelerini tevdi ettikleri tarihten bir ay sonra yürürlüge girer. 

3-Bu protokolun yürürlüge girdigi tarihten itibaren hiç bir devlet protokolataraf 
olmaksızın Anlaşmaya taraf olamaz. 

Madde S 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, onay kaydına bag h olanlar dahil bütün 

imzaları, onay ya da katılma belgelerinin tevdiini ve protokolun 4 üncü maddesinin 2 
nci paragrafında belirtilen tarihi, Konsey üyesi Devletlere, Anlaşmaya taraf olan 
diger devletlere ve Uluslararası Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma Birligi Bürosu 
Müdürüne bildirir. 

Usulünce yetkili imza sahipleri bu protokolu imzalamışlardır. 
22 Ocak 1965 tarihinde Strasbourg'da Avrupa Konseyi arşivlerinde tek nüsha 

halinde muhafaza edilmek üzere, her iki metin de eşit şekilde muteber olarak 
İngilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
tasdik edilmiş nüshaları imzalayan ya da katılan devletlere gönderecektir. 

----------0----------
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Televizyon Yaymlarmın Korunmaama Dair Avrupa 
Anlaşması Protokoluna Ek Protokolua Onaylanması 

Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 20 Haziran 1975 No: 7/10157 (*) 
R.G : 20 EylUl 1975 8.15362 
Dstr. Trp. : 5, C.l4-2, s.3085 

20 Mayıs ı 975 tarihli ve ı 890 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması Protokoluna Ek Protokolun 
" un onaylanması ; .......... 244 sayılı Kanunun 3 ve S inci maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunca 20/6/1975 tarihinde kararlaştırılmıştır. (**) 

----------0--------
Televizyon Yaymlannm Korunmasma Dair Avrupa 

Anlaşması Protokoluna Ek Protokolun 

Aşa~ıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler, 
26 Ekim 1961 tarihinde Roma'da imzalanan teracı Sanatçılar, Plak Yapımedarı 

ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Konvansiyona henüz taraf 
olmayan Devletler yararına Televizyon Yayınlannın Korunmasına dair Avrupa 
Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek Protokol süresinin uzatılınası iste~ini dikkate alarak, 

Aşa~ıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde 1 
Anlaşma Protokolunun 3 üncü maddesinin 2 nci paragrafı yerine aşalıdaki 

hüküm ikame edilmiştir: 
"Bununla beraber, ı Ocak ı 985 tarihinden itibaren, hiç bir devlet, 26 Ekim 

1 96 ı tarihinde Roma' da imzalanan leracı Sanatçıların, Plak Yapımedarının ve 
Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Konvansiyona taraf olmadıkça, 
bu Anlaşmaya taraf olamaz ya da taraflıımı muhafaza edemez." 

(*) 71101 15, 71101 16 ve 7110157 SA.ydı BAWıltır KımJu K~erırltın 1898 SAydı ıc~tnuıılıı oMyLuuwısı "Y8"11 bıJıtMn sözlqrııe 
ve ProtokoUer de ~dldır. 

(**) Yuk~trJakt 7/10157 SAydı Kllrllr rııefntrule "1890 Sllydı KlllfNifw fıı fb~trtSt bıJıınrı!Akfıı 1890 SAydı KlllfNIINif, 1898 SA.Jdl 
Kilnun olrıwı gerektfAbuleıı ostr:dıı kı biUitı lı4tıuındıın dert geldfAL d;q;lniilebdtr. 
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Televizyon Programlarmin Korunmasma Ait Avrupa 
Sözleşmesi ProtokolOne Ek Yeni Protokol'un Onaylanmasma 

Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 6 Kasım 1984 No: 84/8722 (*) 
R.G : 10 Kasım 1984 8.18577 
Dstr. Trp.: 5, C.24, s.ll54 

23 Mayıs 1983 tarihli ekli "Televizyon Programlarının Korunmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesi Protokolüne Ek Yeni Protokol" un onaylanması ; .......... 244 sayılı Kanunun 3 
UncU ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/1111984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

-·--------o----------
Televizyon Programlartom Korunmasma Dair Avrupa 

Sözleşmesi ProtokolOne Ek Yeni Protokol 

Mevcut Ek ProtokolU imzalayan Konsey üyesi Devletler: 
22 Ocak 1965 tarihli Protokol ve 14 Ocak 1974 tarihli Ek Protokol ile 

degiştirilıniş 22 Haziran 1 960 tarihli TV programlarının korunmasına i!işkin Avrupa 
Sözleşmesine dayanarak -bundan böyle Sözleşme diye anılacaktır. 

Sözkonusu 14 Ocak 1974 tarihli Ek Protokol ile Sözleşmenin 13 . maddesinin 2 . 
oaraJUafmda öngörülen t8:rlh uzatıldıAı için; 

26 Ekim 1961 'de Roma'da imzalanan Yorumcu ve İcracı Sanatçıların, Plak Yapım
(.;ıları ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Konvansiyona henüz ta
raf olmamış Devletlerin yararına bu tarihin yeniden uzatılınasının uygunluğu gozömindc 
bulundurularak; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde I 

Son olarak 14 Ocak 1974 tarihli Ek Protokolün I inci maddesiyle değiştiritmiş Söz
leşmenin 13. maddesinin 2 paragrafı şu şekilde düzenlenmiştir . 

.. 2 - Bununla birlikte I Ocak 1990 tarihinden itibaren hiçbir Devlet 26 Ekim 
1961 'de Roma'da imzalanan Yorumcu ve İcracı Sanatçılarm Plak Yapımcıları ve Radyo 
Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Konvansiyona taraf olmadıkça bu Söz
leşmeye taraf olamaz veya taraflılığını sürdüremez." (**) 

(*) 8+/8722 sıfdı Kllr~trdı • ....... Sözltşmtst Protokolint d Ytııl Prot«ol· • uıı oıuıyLuıi1z1ı iftıslt tdd111~1t Ist dt, dıJııı öııc~t 
Protoltolilıı ııt ~uıuı, MlltJI Kımırlıı oıuıylllrul1z1ııuı dııtr yollmııa yııfılırwuıkttıslır. 

Ayrıca Avntfa sözltşmtslııbı MlltJl K11111111A o1111yıııııı lııdıt~ıufıı lıtlırtdıııtııılştır. 

(**) Giiriibliiğü üzere Prot«olilrı ı tııcl rruulıltst dt getırıleıı düzenltıııtdt Roırıa Siizlepııeslrıt katılııra tıırtht uzııtılırıaittıslır. 
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Televizyon Yaymlarmm Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına 
Ek Protokol'un Onayianmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 13 Haziran 1989 No: 89/14194 
R.G : ll Atustos 1989 1984 S.l0l60 
Dstr. Trp. : 5, C.l9, s.95l 

20 Nisan 1989 tarihinde Strasbourg'da imzalanan ekli ''Televizyon Yayınlannın 
Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Ek OçOncO Protokol"un onaylanması; .......... 244 
sayılı Kanunun 3 OncO ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 23/6/1989 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. (*) 

----------0---------
Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına 

Ek OçOncO Protokol 

İş bu Ek ProtokolU imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler 
22 Ocak 1965 tarihli Protokol ve 14 Ocak 1974 tarihli Ek Ptotokollerle 

de~iştirilmiş Televizyon Yayınlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına 
dayanarak bundan böyle Anlaşma diye anılcaktır. 

Sözkonusu 14 Ocak 1974 ve 21 Mart 1983 tarihli Ek Protoklerle Anlaşmanın 13. 
maddesinin 2 . paragrafında öngörülen sürenin uzatılmış oldu~unu dikkate alarak, 

26 Ekim 1961 'de Roma'da imzalanan Yorumcu ve leracı Sanatçıların, Plak 
Yapımedarı ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye 
henUz taraf olmamış Devletlerin yararına butarihin yeniden uzatılmasının 
uygunlu~unu gözönünde bulundurarak; 

A~ıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde I 

Anlaşma Protokolü'min 3. maddesinin 2 paragrafı ve Anlaşma'nın 13. maddesinin 2. 
paragrafı şu şekilde düzenlenmiştir. 

''2- Bununla birlikte 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren hiçbir Devlet 26 Ekim 1961 'de 
Roma'da imzalanan Yorumcu ve İcracı Sanatçıların Plak Yapımedarı ve Yayın Kuruluş
Jannın Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olmadıkça bu Anlaşma'ya ta
raf olamaz veya taraflılığını sürdüremez." (**) 

(*) 89/1+29+ sıyılı Kırıınk ılı tiAM 6rıctkı ~t~Wtrın DlfltJU" ~~~ Kuırlınıı ı..rılr ve sıyı14nııı, Am!'- AIILışııwuırn 
0114JIIIlll JtJgMII bJtfJtruiılğJtu ıWfr KililiM yolLuruı JAj'UIJtkfAJır. 

(**) vıJtıırulııkt 89/1+29+ sıydı K4r4rLı oMyLıw Protlko~iln 1 nd IHAIIJesbıde8ettrtleıı diizenleıııden JeBBrileceğt ilure RDIWI 

Sözleşıııestııe fır4J olııuı ı..rtht yentıitn ıwıtıbrııştır. 

BJtrıuiıı ıızetııuı de tJııılt tliizeıJtıııentn dtkkııtt Alıııııuısı SDrıııcJt: 

7/71 ı 995 Wthlt ve + 116 S4Jdı KtınJtııLı •icrııcı S4114tçıLır, PrD8f'11111 YAJ'ınıcıLırı ve vııyııı KJtrıdışlıınnırı KorıuııtuısıiiJl 04tr 

ROMA SÖZLEŞMESi'NE KATILMAMIZ UYGUN BULUNMUŞTUR. (SI b' de) ~ 
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RDIIIA sizleşııusbıt utıfııırş llıu& ı898 sıyılı Kitiiii Vt BAWLır KNndK KllrllrLın dt OIIAyWwr sizlqııe Vt Protokol'lm 
IArRj ~IUIINZN tltrı stlnııtk lfliJitiıı ltA1t pış ~ır. 

ı - sizltpııt ve .d Protokollırtıı DIIAJIIIA ~ ı898 sıyılı KillilllNil ı ınct IHIIJJtsbıdt "22 HA.Zfrllll ı 960 !Arıltbıdt IJtızll1uwı 

•••••••. AvrNfll Aıılışıwı, Vt 2+ MllJIS ı 97+ IArıltı.Je IJıızAWwı ıki llJI1 Protokol " SÖZ koiiiiSNJıır. 

11-ı898 sıyılı KwrıJıı "22 HA.Zfrıın ı 960 !Arıltbıllt IJrızA1ıNuı ıbltrısı ·, sizlqıııeıılıı ı+ ilrıdi IIIAAıltslıılıı son 1ıırıgrıfutJII 
yuılı ollln lArılı olıırA&, lıK tıırfhııı HilÖIIfttıııdz tllrıfuıJilll; lul!Arıltı obıooirAı ılA ııçıktır. 

b-Yiııt KilliKilNil ı lııtl ıuMtsbult ProUWtrlıı ıuıtıırıltı olllrllk, 2+ MllJIS ı97+ lArılti yllZilııııştır.BırıJıı ~Ir JllıılıslrAm 

o~, 2+ MllJIS ı 97+ tıırıltıııııı ProtoWtnit OtiMıııdbıdzu DIIAJ lArılti btlırtlbııdlğlnt göre) sizlqınt dt H bıızll tArıhi, Bılıl 
ıın/Jşıbtwuuı ıwltıı olıııllktlllır. 

oywı, 

YNillnlAH (KiliiKN ı nd IHIIJJtsiJultltt) ıki )"''f#~Wltn: 

(4)-Tdtvlzyoıı YıyuWınnm KOrNIIIIWIIIA O.lr AvrNJ'Il AııLqırwı PROTOKOL 'il 22 OW ı 965 tllrıltiJtlt strllSlıouı;flll 

!Anzbıı dılırııştır. 

(~)-TtltVIzJOII YllJııılıırutuı KOrNIIIIWIIIA o.lr AvrNJ'Il Aıı1ışııwı PROTOKOL'UNA EK PROTOKOL , 11 oW ı97+ 

lArıltiıile strMboııtılA tllıızbH eJıbıdşttr. 

2-BAKANLAR KURULU KARARLARlNDA; 

6 K.Sllll ı9S+ lArılı Vt B+/8122 sıyılı KırırınılA Kllrllr'IIIUHt MşirAı,: 
11-TtltvlzJon Proğrllllllınnm KOrNIIIIIASlllll AİT AvrNJ'Il sizlqıııtsl Protokolint EK YENİ Protoko/'Nn o11AyLıiiJIIIU111A DAİR 

Bllkllııl4r KımılK Kllrlln olllrllk yuıbıııştır. 

BNrıılll koıııJıın (AİT) Vt (DAİR) ktfbndtrııılıı JtrlMt bJWııbıııııirAmı, (OMyLuulArll d'*lll ıwhuı~Ar KNrNlK KllrllMn fetkık 

edıJlf81 UIHIIII ll{JkÇ4 görilltctğl ilzm) 1 iftW ttıııtlt ısttrlz. 
b-Ylnt KllrAI'JIAIIIt bışirAuııiA "TELEVİZVON PROGRAMLARINIW ıltnllğltılirıtttltttyız; 

Bil KllrllriiAIIIt ÖIICtSl Vt SOliriiSI ÇrUrılllll Vt sizltprınılıt OIIAJIIIA d'*lıt ıwhuı~Ar KNrNIK KllrllMnrıJ4 ~tilnil dt 
"TELEVİZVON YAYINLARININ" ıbltresl6çfl81 JWle bıtrıılll ttltvlzJon PrD8fllllllınnm dtJIIHtSI ndtııl dt llfllışı1uıuuıııştır. 

"Pr08fııtı" kdbırtsıııııı KıırıırLı oMylıMn ProftMolde ntPHil olırwı, ~rtltçe obwuıllllılır. 
c-23/6/I989tllrıltlı 89/1+29+ sıyılı KıırırıW, 

Kllrllr bllŞ!rAuılıı· ......•. AVRUPA ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 'UN ••••••• " ıltnıJlf8l nöri&ııtltlt, bu yıııJış/ığm, lAM 
sonr11 kı Kllrllntllllıt ıtıtfııııılt • ••...••. Aıılıışııwı ProtokolııM d ilçiııcil Protokol ..••.•. • ~ yuılJrAmm , fıı~IIIA vıınlw11 
diizeltıllf81 göribııtlttdır. 

d-6 KısDH ı98+ !Arıltlı B+/8122 sıyılı K11rırLı d Ytııı Protokoliln ı ıncı 11uıAksııılt Jllfılııı ıltgışlıktt " .•..•.•••• PLık 

Y4f1111CıLın ve Rlllyo KNrıdıqlmnın koruuwıııı .•... "deııılııukttır. 
oywı; 

23 ~rllrı 1989 !Arıltll 89/ı+ı9f sıyılı urıırıiA Ist " ••••••••••••• PLık YllJ'UIICıLın Vt YAYlN KURULUŞLARININ 

kontiiiiWlllll ...... " denıbııtlttdır. ~ 
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Bıt dıınllll UrışısılliW, bıt B Profdto8trdt11 silre uıturııııuı dısurdıı (Kımıruı AluıiiiASuıı sebep~) jı~lı btr Urır ılAJııı 
ıfı1111wıııı , obyıteıtıııtrı yorwıutM bır~yız. 

Ayrıtı; 1898 S4yrlı Kllllltıııt telittk edıWIAt Z41114Jl1 bıt bıııtırLı ouyfaıwı "18"11 bıtluw S6ıltşmt ve PrOfllltti tWtft 
oltırırk, BırkaııLır Kurwlıl KArwrıııuı R.G. de yıyıttWwı (ostr. dA ~ g6l) Kıru "'slıtiıırı""' K4ıııtrıJA yuıJı KArır 

bRŞ~~ırıJArı fııilı sekıllmlt yızıiıwuıMı fııildıkLırııı 1.,w. fercibırtde lıiitiırfiW' bıtluJIJfiDIASliiiWı u~uıı ~ırız. 

---------------o---------------
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İcrac1 Sanatçiiar, Fonogram Yap1mcllar1 ve Yaym Kuruluşlarmm 
Korunmasina Dair Roma S6zleşınesine Katllmam1zm 
Onaylanmasm1n Uygun Bulundulu Hakkmda Kanun 

Kanun No: 4116 
Kabul Ta. : 7n/t995 
R.G : lln/1195 S.ll314 
Madde 1 

"İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımedarı ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 
Roma Sözleşmesi" ne katılmamızın onaylarımam uygun bulunmuştur.(*) 

Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü~e girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

leracı Sanatçılar, Fonogram Yapamcaları ve Yayın Kuruluşlarının 
Korunmasına Dair 26/10/1961 Roma Sözleşmesi 

(Metin T.B.M.M. Kanunlar Dergisinden alınmıştır.Bakanlar Kurulunun ..... 244 sayılı Kanuna göre 
alınmış bir Kararı görülmemiştir. ) 

İcracı sanatçılar, fonogram yapınıcıları ve yayın kuruluşlarının haklarını koruma 
amacını güden Akit Devletler aşa~ıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Bu Sözleşme ile öngörülen koruma edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif 

haklarının korunmasını hiçbir suretle ihlal etmez ve etkilemez. Bu sebeple bu 
Sözleşmenin hiçbir hükmü, işbu korumayı ihlal edebilecek şekilde yorumlanamaz. 

Madde2 
I -Bu Sözleşmeye göre ulusal uygulama deyiminin anlamı, toprakları üzerinde 

koruma istenen Akit Devletin kendi ulusal mevzuatınca: 
a-Yurttaşı olan icracı sanatçılara, kendi toprakları üzerinde yapılmış, ilk defa 

tespit edilmiş veya radyo ile yayınlanmış İcraları için; 
b-: Yurttaşı olan fonogram yapımcılanna, kendi toprakları üstünde ilk defa 

yayınlanmış veya tespit edilmiş fonogramları için; 
c-Yönetim merkezi kendi toprakları üzerinde bulunan yayın kuruluşlarına bu 

topraklar üstündeki vericiler vasıtasıyla yapılmış radyo ve televizyon yayınları için, 
kabul etti~i uygulama anlamına gelir. 

2-Ulusal uygulama, işbu Sözleşmede açıkça teminat altına alınmış koruma ve 
açıkça öngörülmüş sınırlamalar gözönünde tutulmak suretiyle tanınır. 

(*) (sıra s I • de) .. I I 7 sayılı KIUOIIIW "Pilrfs llftbıl.lıt utıbıuııııt' MJ~ ll bıJNIIIJLNlfılr. 
NUt41l llttbttıt 33 KıtCil ııt«ddtslıtlıt ( 1) JIAr«e"«ftM tktlrul kAytt koıudııwtM AAlr K4ıtKIULil 1 lıtcl ııwfdtstıtdt kikiııt ettrtlııtcştlr. 

Ywnya alıllllll 4- ı I6 sayılı KIUOiııfıı "ROIIIA s5zltsıtıestııt utıbrwıııt' "J8"" brJıııırııAktadır. +ı I 7 saydı KitlllW ihttrut 
Kayıt ko111bıııq olrıwırıA rııgrııerı tıyııı şekıLle, kııtılıuyı MY8J'II brılıııı 4- ı ı 6 sayılı KillilllNil (ı) rrıaddestrıde Rorıuı S8zleşrııestııtıı 30 

1111cıc rııaddtsl de ~dt htrluıııgt bır ihttrut Ktıyıt kDIIItLfıWt göriilllıtJHektedtr. 
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r•ıMI: i lt •ıırı• t:r.ıtflll; ll Id !lll 1 11111 ili' ll 
Madde3 
İşbu Sözleşme uyarınca: 
a-İcracı sanatçı fıkir ve sanat eserlerini canlandıran, anlatan, söyleyen, oynayan 

veya icra eden aktlrleri, şarkıcılan, müsizyenleri, dansçıları ve diger kişileri: 
b-"Fonogram biricra ürününü veya sair seslerin münhasıran ses olarak tespitini, 
c-"Fonogram Yapımcısı" biricra ürününü veya sair sesleri ilk defa tespit eden 

gerçek veya tüzel kişiyi, 
d-"Yayın" uygun miktarda fonagram nüsbalannın umuına arz edilmesini, 
e-"Çog3ltma" bir tespitin bir veya daha fazla olarak kep-ya halin~ getirilmesini, 
f-"Yayın" seslerin yahut resim ve seslerin toplumun yararlanacagı şekilde radyo 

dalgaları ile yayınını, 
g-"Tekrar Yayın" bir yayın kuruluşunun yapmış oldugu yayının, diger bir yayın 

kuruluşu tarafından aynı anda yayınını, 
ifade etmektedir. 

Madde4 
Aşagıda yazılı şartlardan herhangi birinin mevcut oldugu hallerde her Akit 

Devlet, icracı sanatçılara ulusal uygulamayı tanır: 
a-İcranın, başka bir Akit Devlet topragında yapılmış olması; 
b-İcranın 5 inci madde geregince korunan bir fonograma kaydedilmiş olması; 
c-Bir fonograma kaydedilmiş olan bir icranm, bu Sözleşmenin 6 ncı maddesi 

geregince korunan bir yayınla yayınlanmış olması; 

Madde S 
1-Aşagıda yazılı şartlardan herhangi birinin mevcut oldugu hallerde, her Akit 

Devlet, fonagram yapınıcıianna ulusal uygulamayı tanır: 
a-Fonogram yapımcısının, diger bir Akit Devlet yurttaşı olması, (yurttaşlık 

kriteri); 
b-Sesin, ilk defa bir diger Akit Devlet topragında yayınlanmış olması (yayın 

kriteri), 
2-IIk yayın, itit olmayan bir Devlet topraklarında yapılmış olmakla beraber, ilk 

yayını takip eden 30 gün zarfında Akit bir De-vlet topratı üzerinde de yaymlanrrsa 
(aynı anda yayınlama), bu fonogramın Akit Devlet topraklarında ilk defa 
yaymlandıgı kabul edilir. 

3-Her Akit Devlet, B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreteriili nezdinde yapacagı 
bir ihbarla, yayın veya tespit kriterini uygulamayacalını bildirebilir. Bu ihbar, ya 
sözleşmenin onaylanması, kabul veya katılma anında veyahut daha sonra herhangi 
bir zamanda yapılabilir. Bu son halde, tevdi edildigi tarihten 6 ay sonra yürürlüge 
girer. 

Madde6 
1-Aş&gıdaki yazılı şartlardan herhangi birinin mevcut oldugu liallerde, her ikit 

Devlet, yayın kuruluşlarına ulusal uygulamayı tanır: 
a-Y ayın kuruluşunun yönetim merkezinin başka bir Akit Devlet topraAı üzerinde 

olması, 
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b-Yayının, başka bir Akit Devlet topraAt üzerinde bulunan bir vericiden yapılmış 
olması, 

2-Her Akit Devlet, B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreterligi nezdinde yapacagı 
bir ihbarla, yayın kuruluşlan yönetim merkezinin başka Akit Devlet topraklarmda 
bulunması ve yayının aynı Akit Devlet topragı üzerinde bulunan bir vericiden 
yapılması kaydıyla, yayınları koruyabilecegini bildirebilir. Bu ihbar, ya onama, kabul 
veya katılma anındaveyahut daha sonra herhangi bir zamanda yapılabilir. Bu son 
halde, tevdi edildigi tarihten 6 ay sonra ytırllrlüge gerir. 

Madde7 
1 -Bu Sözleşme ile icrası sanatçılar için sallanan koruma: 
a-Yayın veya umuma arz suretiyle kullanılan icranın bizzat daha evvel radyo ile 

yayınlanmış bir icra olması veya daha önce yapılan bir tespitten yayınlanması hariç, 
kendi İcralarının izinleri olmaksızın yayınianmasını ve umuma arzını; 

b-İzinler olmaksızın tespit edilmemiş olan İcraların tespitini; 
c-İzinleri olmaksızın tespit edilmiş olan icralarının; 
i-Eger ilk tespit izinleri olmaksızın yapılmışsa; 
ii-Eger çogaltma, izin vermiş oldukları amaçlar dışında başka bir amaçla 

yapılmışsa; 

iii-Eger ilk tespit, 15 inci maddeye göre yapılmış ve bu madde hükümleri ile 
güdülen aıneçlardan başka amaçlar güdülerek çogaltılmışsa; 

önleyecektir. 
2-1-leracı sanatçının, yayma izin vennesi halinde yayın tekrarlarına, yayın 

amacıyla yapılacak tespitiere ve böylece bir tespitin yayın amacıyla çogaltılmasma 
karşı öngörülecek koruma, ülkesi üzerinde koruma istenilen Akit Devletin ulusal 
mevzuatı ile düzenlenir. 

2-Yayın kuruluşları tarafından, yayın amacıyla yapılmış olan tespitierin yayın 
kuruluşları tarafından kullanılma şekilleri, ülkesi üzerinde koruma istenilen Akit 
Devletin ulusal mevzuatı ile düzenlenir. 

3-Bununla birlikte, bu maddenin 1 ve 2 numaralı alt paragraflarında öngörülen 
hallerde ulusal mevzuat, icracı sanatçılarm yayın kuruluşları ile ilişkilerini anlaşma 
yolu ile düzenleme hakkından mahrum edemiz. 

Madde S 
Her Akit Devlet, icracı sanatçılar arasından, birden fazlasının ayın icraya 

katılmaları halinde, bunların haklarını kullanma bakımından temsil edilme şekillerini 
kendi ulusal mevzuatıyla tayin edebilir. 

Madde9 
Her Akit Devlet, kendi ulusal mevzuatıyla, işbu Sözleşmede öngörülen 

korumayı, edebiyat veya sanat eserleri icra etmeyensanatçılarada teşmil edebilir. 
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Madde 10 
Fonogram yapımcıları, kendi fonogramlarının dogrudan veya dolayb olarak 

ço~altılmasına izin verme veya önleme hakkına sahiptir. 

Madde ll 
Bir Akit Devletin ulusal mevzuatı, plak yapımcılarının, icracı sanatçıların veya 

her ikisinin haklarının koruma şartı olarak bazı formalitelerin yerine getirilmesini 
öngörınüşse, satışa çıkarılmış olan fonogramın bütün nüshaları veya kapakları (P) 
işareti ile birlikte, ilk yayım yılını, korumanın mahfuz tutuldugunu açık surette 
gösterir 
şekilde taşımaları halinde bu talep yerine getirilmiş addedilir. Aynca, bu fonogram 
nüshaları veya kapakları, fonogram yapımcısını veya yapımcı tarafından kendisine 
izin verilmiş olan kişinin isim, marka veya başkaca uygun işaretlerle kimli~ini tespite 
elverıniyorsa, sözü edilen işaret ayın zamanda fonogram yapımcısının haklarını 

elinde bulunduran kimsenin adını da ihtiva etmelidir. Bundan başka nüshalar veya 
kapaklarında, icracı sanatçıların kimligini gösterir bilgi mevcut degilse, sözü edilen 
işaret, tespitin yapıldı~ı ülkedeki icracı sanatçıların haklarını elinde bulunduran 
kimsenin de ismini ihtiva etmelidir. 

Madde 12 
Ticari amaçlarla yayımianmış olan bir fonogram veya bunun çogaltılmış 

nüshaları, do~dan do~ya radyo ve televizyon yayınları veya umuma arz için 
kullanılmışsa, kullanan tarafından, icracı sanatçılara veya fonogram yapımedarına 
veyahut her ikisine bir defaya mahsus olmak üzere makul bir ücret ödenir. Sözedilen 
ilgililer arasmda anlaşma mevcut olmadı~ı takdirde, bu ücretin taksim şekli ulusal 
mevzuat ile tayin edilebilir. 

Madde 13 
Yayın Kuruluşları: 

a-Yayınlarının tekrar yayınlanmasma; 
b-Yayınlarının tespit edilmesine; 
c-Aşagıdakilerin çogaltılmasına; 
i-Yayınlannın izinleri olmaksızın yapılan tespitlerinin, 
ii-Yayınlarının ı 5 inci madde hükümlerine uygun şekilde yapılmış tespiti erinin; 
e~er çogaltmalar bu hükümler ile güdülen amaçlar dışında yapılmışsa, 

yayınlarının 

d-Halkın, giriş ücreti ödeyerek gidebilece~i mahallerde, televizyon yayınlannın 
halk istifadesine çıkarılmasına; 

izin verebilir veya men edebilir. 
Bu hakkın kullanılma şartları, bu hakkın korunması kendisinden istenen ülkenin 

ulusal mevzuatınca tayin olunur. 
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Madde 14 
Bu Sözleşmeye göre tanmacak koruma süresi: 
a-Fonogramlar ile fonogram üzerine tespit edilmiş İcralar için tespit yılının 

sonun dan; 
b-Fonogram üzerine tespit edilmeyen icralar için icranın yapıldı~ı yılın 

son undan; 
c-Yayınlar için, yayının yapıldı~ı yılın sonundan; 

başlamak üzere yinni yıllık bir süreden az olamaz. 

Madde 15 
I-Her Akit Devlet, işbu sözleşme ile teminat altına alınan koruma hükümlerine 

aşalıdaki hallerde kendi ulusal mevzuatıyla istisnalar öngörebilir: 
a-Özel kullanım; 
b-Güncel olaylarm bildirimi ile ilgili olarak ldlçUk alıntılarm kullanılması; 
c-Bir yayın kuruluşu tarafından kendi araçlan ile ve kendi yayınlan için geçici 

bir tespit yapılması; 
d-Münhasıran etitim veya bilimsel araştınDalar amacıyla kuHanılması. 
2-Birinci paragraf btlktlınleri mahfuz kalmak üzere, her Akit Devlet, icracı 

sanatçılar, fonogram yapımedarı ve yayın kuruluşlarının korunması konusuunda, 
kendi ulusal mevzuatında, edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki telif hakkının 
korunmasına ilişkin sınırlarnalara benzer nitelikte sınırlamalar öagönnek imkAnına 
sahiptir. Bununla beraber, zorunlu ruhsatlar ancak işbu sözleşme hükümlerine uygun 
bulundulu oranda öngörülebilir. 

Madde 16 
1-İşbu Sözleşmeye taraf olan her devlet, Sözleşmede öngörllen bütün hak ve 

yükümlülükleri kabul eder. Bununlar birlikte, Akit Devletler her zaman B. Milletler 
Teşkilatı Genel Sekreterine başwrarak aşalıdaki hususlan beyan edebilir: 

a- ı 2 nci madde ile ilgili olarak: 
i-Söz edilen maddenin hiçbir hükmünü uygulamayacagını; 
ii-Bu maddenin bazı kuruluş şekillerine ilişkin hükümlerini uygulamayacagını; 
iii-Bu maddede, Akit Devlet yurttaşı olmayan fonagram yapımcısı konusunda 

öngörülen hükümleri uygulamay~agını; 
iv-Bu maddede, başka bir Akit Devlet yurttaşı olan fonogram yapımedarı 

hakkında öngörülen koruroamın kapsam ve süresini, sonuncu Akit Devletin, beyan 
sahibi devletin yurttaşı tarafından ilk defa tespit olunan fonogramlara tanıdıgı 
kapsam ve süre ile sınırlayacaAını; bununla birlikte, fonogram yapımcısı kendi 
yurttaşı olan bir Akit Devletin bu korumayı beyan sahibi Akit Devletle birlikte aynı 
yararlanan kişi veya kişilere tanıması halinde, bu durum konımanm kapsamına ilişkin 
bir fark sayılmaz. 

b- ı 3 üncü madde ile ilgili olarak, bu maddenin ( d ) paragrafı hükümlerini 
uygulamayacagını; bir Akit Devlet bu anlamda bir beyanda bulunursa, diger Akit 
Devletler I 3 üncü maddenin ( d ) paragrafında öngörülen hakkı, merkezleri bu devlet 
toprakları üzerinde bulunan yayın kuruluşlarına tanımak zorunda degildirler. 

586 



2-Bu maddenin ı inci paragrafında sözedilen beyan, onama, kabul veya katılma 
belgesinin tevdiinden sonra yapılmışsa, bu beyan, ancak tevdi tarihinden altı ay sonra 
hüküm ifade eder. 

Madde 17 
26 Ekim ı 96 ı tarihinde yürürlükte olan ulusal mevzuatıyla fonogram 

yapımedarına yalnızca tespit kriterine dayanan bir koruma saglayan her devlet 
onama, kabul veya katılma belgeleri ile birlikte B. Milletler Teşkilatı Genel 
Sekreterligine yapacagı bir beyanla, tespit kriterini münhasıran 5 inci madde 
amaçları için uygulaycagını ve fonogram yapımcısının yurttaşlık kriteri yerine, ı 6 ncı 
maddenin ı ( a ), (iii) ve (iv) ncü paragrafı amaçlan için tespit kriterini 
uygulayacagını beyan edebilir. 

Madde 18 
5 inci maddenin 3 üncü paragrafı, 6 ncı maddenin 2 nci paragrafı, ı 6 ncı 

maddenin I inci paragrafı veya I 7 nci maddede öngörülen beyanlardan birinde 
bulunmuş olan her devlet, B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreterligine yapılacak yeni 
bir ihbarla ilk beyanın kapsamını daraltabilir veya bun tamamen geri alabilir. 

Madde 19 
Bu Sözleşmenin diger hükümlerine halel gelmeksizin, bir icracı sanatçı, 

İcrasının görüntü veya ses ve görüntüye ilişkin bir tespit içine alınmasını kabul 
ederse 7 nci madde uygulanmaz. 

Madde lO 
1 -Bu Sözleşme, Akit Devletlerden herhangi birinde, Sözleşmenin yürürlüge 

girmesinden evvel kazanılmış hakları ihlal etmez. 
2-Hiçbir Akit Devlet, bu Sözleşme hükümlerini, Sözleşmenin yürürlüge girdili 

tarihten evvel yapılmış İcralar veya radyo-televizyon yayınları veyahut tespit edilmiş 
fonogramlara uygulamakla yükümlü degildir. 

Madde ll 

Bu Sözleşme tarafından öngörülen koruma, icracı sanatçılann, fonogram 
yapımedarının ve yayın kuruluşlarının başka şekilde yararlanabilecekleri korumaya 
halel getirmez. 

Madde ll 
Akit devletler, icracı sanatçılara, fonogram yapımedanna veya yayın 

kuruluşlarına,bu Sözleşmedeki haklardan daha kapsamlı haklar tanıyan veya bu 
Sözleşmeye aykırı bulunmayan diger hükümleri içeren özel anlaşmalar yapma 
hakkını saklı tutarlar. 
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••tnıı 11 ., llllt .. •llll tUt llllllilli IIH 1 

Madde ll 
Bu Sözleşme B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreterligine tevdi olunur. Sözleşme, 

Evrensel Telif Haklan Sözleşmesine veya edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına 
dair uluslararası Birlige taraf olan ve icracı sanatçılar, fonagram yapıineılan ve yayın 
kuruluşlarının uluslararası konınınasma ilişkin Diplomatik Konferansa çagınlmış 
olan devletlerin imzasına 30/6/1962 tarihine kadar açıktır. 

Maddel4 
ı -Bu Sözleşme, imzacı devletlerin tasdik veya kabulüne tabidir. 
2-Bu Sözleşme, 23 üncü maddede sözü geçen ve konferansa çagılmış devletler 

ve B. Milletler Teşkilatmda üye bulunan her devletin katılmasına açık 
bulundurulacaktır. Ancak, katılan devletlerin Evrensel Telif Haklan Sözleşmesine 
taraf olması veya edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına ilişkin Uluslararası 

Birlik üyesi bulunması gerekir. 
3-0nama, kabul veya katılma hususu, banlarla ilgili belgelerin B. Milletler 

Teşkilatı Genel Sekreterligine sunulması ile yapılır. 

Madde lS 
ı -İşbu Sözleşme altıncı onama, kabul veya katılma belgesinin teslimini takip 

eden üç ay sonra ytlrürlüge girer. 
2-Bundan sonra, Sözleşme, her devlet için onama, kabul veya katılma belgesinin 

tesliminden üç ay sonra ytırUrlüge girer. 

Maddel6 
1 -Her Akit Devlet, kendi Anayasa hükümlerine göre bu Sözleşmenin 

uygulanmasını saglamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. 
2-0nama, kabul veya katılma belgesinin teslimi anında her devlet, ulusal 

mevzuatına uygun olarak bu Sözleşme hükümlerini uygulama imkAnma sahip 
olmalıdır. 

Maddel7 
1 -Her devlet, onama, kabul veya katılma anında veya daha sonra B. Milletler 

Genel Sekreterligine bu sözleşmeyi uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldugu 
topraklarm tamamı veya bir kısmı Uzerinde uygulayacagmı beyan edebilir. 

Ancak, Evrensel Telif Hakları Sözleşmesi veya edebiyat ve sanat eserlerinin 
korunmasına dair Uluslararası Sözleşmenin sözü geçen topraklarda uygulanmasının 
mümkün olması gerekir. Bu beyanın hükümleri, beyanın alındıgı tarihten üç ay sonra 
yürürlüge girer. 

2-5 inci maddenin 3 üncQ paragrafı, 6 ncı maddenin 2 nci paragrafı, 16 ncı 
maddenin 1 inci paragrafı, 17 ve 1 8 inci maddelerde öngörülen beyan ve tebligler, 
yukarkİ paragrafta sözü geçen topraklarm tamamı veya bir kısmınateşmil edilebilir. 
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Madde28 
1 -Her Akit Devlet, gerek bizzat kendi adına ve gerekse 27 nci maddede söz 

edilen toprakların tamamı veya bir kısmı için bu Sözleşmeyi feshedebilir. 
2-Fesih ilanı, B. Milletler Teşkilatı Genel SekreterliAffie yapılacak beyan ile olur 

ve alınışından on iki ay sonra hüküm ifade eder. 
3-Bu maddede öngörülen fesih beyanı, Sözleşmenin her Akit Devlet için 

yürürlüge girdigi tarihten sonraki beş yıllık süre bitmeden yapılamaz. 
4-Akit devletlerin, bu Sözleşmeye taraf olma hakları, devletlerin Evrensel Telif 

Hakları Sözleşmesinden ayrılmaları veya edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına 
dair Uluslararası Birlik üyeliginden ayrılma anından itibaren ortadan kalkar. 

S-Evrensel Telif Hakları Sözleşmesi veya edebiyat ve sanat eserlerinin 
korunmasına dair Uluslararası Sözleşme hükümleri, 27 nci maddede öngörülen 
topraklara uygulama şartlarını kaybettikleri andan itibaren bu Sözleşmenin bu 
topraklara uygulanma niteligi ortadan kalkar. 

Madde29 
I-Bu Sözleşme beş yıl yürürlükte kaldıktan sonra her Akit Devlet, B. Milletler 

Teşkilatı Genel Sekreterli~ine yapacagı bir beyanla Sözleşmenin tekrar gözden 
geçirilmesi amacıyla bir konferans toplanmasını isteyebilir. Genel Sekreter bu iste~i 
bütün Akit Devletlere bildirir. Genel Sekreterlik tarafından, Akit Devletlere yapılan 
ihbar tarihinden itibaren altı yıl içinde Akit Devletlerin en az yarısı istege katılırsa, 
Genel Sekreter durumu Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Müdürüne, B. Milletler 
E~itim, Bilim ve Kültür. Teşkilatı Genel Müdürüne ve Edebiyat ve Sanat Eserlerini 
Koruma Bürosu Genel Müdürüne bildirir. Bu kuruluşlar, 32 nci maddede öngörülen 
Hükümetlerarası Komisyonun işbirligi ile Sözleşmeyi yeniden gözden geçirme 
amacıyla bu konferansı toplantıya çagırır. 

2-Bu Sözleşmenin bUtun gözden geçirilme isteklerinin düzenlenecek konferansta 
hazır bulunan devletlerin üçte iki çogunlugu tarafından kabul edilmesi gerekir. 
Ancak sözü geçen çogunlugun üçte ikisinin, gözden geçirme konferansı tarihinde 
Sözleşmeye taraf teşkil eden devletlerden oluşması gerekir. 

3-Bu Sözleşmenin bütünü veya bir kısmının degiştirilmesi öngören yeni bir 
Sözleşme kabul edildigi ve bu yeni Sözleşme tersi yönde hükümler ihtiva etmedigi 
takdirde: 

a-Bu Sözleşme degiştirilmiş Sözleşmenin yürürlUge girdigi tarihten itibaren 
onama, kabul veya katılmaya açık olmayacaktır. 

b-Bu Sözleşme, yeni Sözleşmeye taraf teşkil etmeyen Akit Devletlerle ve onlar 
arasındaki ilişkiler bakımından yürürlükte kalır. 

Madde30 
Bu Sözleşmenin yorum veya uygulanmasından dolayı iki veya daha fazla Akit 

Devlet arasında dogan ve görüşme yolu ile çözümleomeyen ihtilaflar, taraflardan 
birinin istegi Uzerine ilgili devletler başkaca bir çözüm yoluna karar vermemiş 
oldukları takdirde, çözümtenrnek üzere Uluslararası Adalet Divanma gönderilir. 
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Madde31 
5 inci maddenin 3 UncU paragrafı, 6 ncı maddenin 2 nci paragrafı, ı 6 ncı 

maddenin ı inci paragrafı ve ı 7 nci maddenin hükümleri mahfuz kalmak üzere bu 
Sözleşme için hiçbir itirazi kayıt ileri sOrOlemez. 

Madde3l 
ı -Görevleri: 
a-Bu Sözleşmenin uygulama ve işleme sorunlarını incelemek; 
b-Sözleşme ile ilgili olarak yapılabilecek delişiklik tekliflerini toplamak ve bu 

hususa ilişkin belgeleri hazırlamak, 
olan Hükümetlerarası bir Komisyon kurulmuştur. 
2-Komisyon, Adil bir co~Jifı bOlUmün gözönünde tutularak seçilmiş olan Akit 

Devletler temsilcilerinden oluşur. Komisyon üyelerinin adedi, Akit Devletler oniki 
veya onikiden aşalı oldup takdirde, altı, Akit Devletler onUç ile onsekiz arasmda 
bulundupnda dokuz, Akit Devletler onsekizi aştılında oniki olacaktır. 

3-Birer oya sahip olanAkit Devletler arasında düzenlenen oylamayı takiben ve 
anlaşmanın roror1oge girmesinden oniki ay sonra Komisyon oluşacaktır. Bu 
Komisyon, Aldt Devletlerin kesin çopnlugu tarafından evvelce kabul edilmiş 
bulunan kurallara göre Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel MüdOrO, Birleşmi 
Milletler Egitim, Bilim ve KUltür Teşkilatı Genel MüdürO ve Edebiyat ve Sanat 
Eserlerinin Korunmasına Dair Uluslararası BOronun Genel MüdürOnden oluşur. 

4-Komisyon, Başkan ve memurlarını seçer. Çalışma esas ve usulleri Komisyon 
tarafından düzenlenir. Bu kurallar, özellikle Komisyonun gelecek çalışmalarını ve 
Komisyon üyeiili ile ilgili olarak çeşitli Akit Devletler arasında dönüşOmU 
saglayacak seçim esaslarını öngöı1lr. 

S-Komisyon Sekreterlili, Uluslararası Çalışma Teşkilatı, B. Milletler Egitim, 
Bilim ve KUltür Teşkilatı ve Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair 
Uluslararası Büronun memurlanndan oluşur. Bu memurlar, ilgili Oç kuruluşun Genel 
Müdürleri ve MüdürO tarafından atanır. 

6-Üy~ler çoklupnun gerekli gördugo her zaman ç&gnlacak olan Komisyon 
toplantılan;sırasıyla Uluslararası Çalışma TeşiklAtı,B. Milletler Egitim,Bilim ve 
Kültür Teşkilltı ve Edebiyat ve Sanat Eserlerinin ·Korunmasına Dair Uluslararası 
Büronun merkezlerinde yapılır. 

7 -Komisyon üyelerinin harcamaları ait oldukları Hükümetler tarafından 
karşılanır. 

Madde33 
1-Bu Sözleşme Fransızca, İngilizce ve lspanyolca dillerince Uç metin de geçerli 

olmak üzere yazılmıştır. 
2-Bu Sözleşmenin Almanca, İtalyanca ve Portekizce dillerinde de resmi 

metinleri düzenlenecektir. 
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Madde34 
1 ·B. Milletler Genel Sekreteriili 23 UncU maddede sözü geçen konferansa 

çalfılmış olan ve B. Milletler Teşkilltınca Uye bUtUn devletlere ve Uluslararası 
Çalışma Teşkilltı Genel MUdUrüne,B. Milletler Elitim, Bilim ve KUltür Teşkilltı 
Genel MUdUrOne ve Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Uluslararası 
BOronun Genel MUdUrOne aşagıdaki konularda bilgi verecektir : 

a-Onama, kabul katılmaya ait her tUrlU belgelerin tevdii ; 
b-Sözleşmenin yOrtırlUAe girdili tarih ; 
c-28 inci maddenin 4 ve 5 inci paragraflarında öngörülen durumlardan herhangi 

birinin oluşumu. 
2-B. Milletler Genel Sekreteri, Uluslararası Çalışma Teşkilltı Genel MUdUrUne, 

B. Milletler Egitim, Bilim ve KUltür Teşkilltı Genel MlUdUrüne ve Edebiyat ve 
Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Uluslararası BOronun Genel MUdUrüne 29 uncu 
madde geretince yapılacak her tUrlU teblitler ve Akit Devletler tarafından 
Sözleşmenin degiştirilmesi amacıyla sunulacak hertürlü belgeler hakkında bilgi 
verecektir. 

İçindekileri kabul eden, usulünce, yetkili imza sahipleri Sözleşmeyi 
imzalamışlardır. 

---------------0---------------
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Edebiyat ve sanat eserlerini koruma için kurulan Bern Birliline· 
katılma hususunda HflkOmete yetki verilmesine dair Kanun 

Kanun No : 5777 * 
Kabul Ta. : 28 May1s 1951 
R.G 2 Haziran 1951 S.7824 
Dstr. Trp.: 3, C.32, s.1451 

Madde 1 
9 EylUl ı886 da imzalanarak 4 Mayıs 1896 da Paris'de, 13 Kasım 1908 Berlin'de, 20 

Mart ı 9 ı 4 de Bem' de, 2 Haziran ı 928 de Roma' da ve 26 Haziran ı 948 de Brüksel' de tadil 
ve itmam edilmiş olupta aslının örnegi ve Türkçe metni bu kanuna ilişik bulunan edebiyat ve 
sanat eserlerini koruma için kurulan Bem Birligi Sözleşmesine; bu Sözleşmenin 8 inci 
maddesi yerine, Türkçeye yapılacak tercümeleri ilgilendirmesi nispetinde, 1896 da Paris'te 
yeniden gözden geçirilmiş olan ı 886 Birlik Sözleşmesinin 5 inci maddesinin hükümleri 
konmak kaydiyle ı Ocak ı 952 gününden itibaren hUkUm ifade etmek üzere katılmak ve 
Sözleşme hükümlerinin gerektirdigi işlemleri yapmak ve tedbirleri almak için hükümete yetki 
verilmiştir. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrUrlUge girer. 
Madde 3 - Bu Kanun Bakanlar Kurulu yürütür. 

-----o------
Edebi ve Artistik Eserlerin Himayesi için 9 Eylül 1886 da imzalanarak 

4 May1s 1896-Paris'te itmam edilen, 13 Kas1m 1908 de Berlin'de tadil edilen, 20 Mart 
1914 te Bern'de tekrar itmam edilen, 2 Haziran 1928 de 
Roma'da tadil olunan ve son olarak 26 Haziran 1948 de 

Brüksel'de tadil edilen Bern Sözleşmesi 

ROMA SÖZLEŞMESi'ne 7/7/ı99S ~rtJllt ve +ı 16 saydı Kanıııı·/a KATILMAMIZ (sı b·Je) UYlf"" /iN/urırıııq, SöZfeşıııenln 
getirilen hukürıılert hAkkıııdA bir beyarım yapdrııası veya ıhttrazi kayıt koııulrııasıııa ılışkın hükrııe yer verıld~ı görülrııerıılştır. 

Sözleşıııeııtıı 3 ı 1 s 1 ı 963 tarthlı ve 24-i- saydı Kanull'a göre Bakanlar KUf'IIW'nca oııaylaıırııasımıı kararlaştırıldığı hllk'tıııdA bır 

karar lıeııUz alııırııırıııştır. 
ROMA SÖZLEŞMESi, {1898 saydı Kanunla oııaylarıaıı (sı a 'da), Sözleşıııe Protokolu·rıa Ek PROTOKOL'lerde, o Sözleşıııe 

ve Protoko/lm tarAf olrııı veya taraf olduğunu dert siirebd•ıentn getird~! zorlarııa sonucu), katddığmıız Siizleşıııedtr. 

ROMA SÖZLEŞMEsi·ııııı ı+ üncü rıııMesırıde de lııtııa benzer btr koşulun da hmıe bağlımdığı görülrııektedır. 
24- iiııcii rııaddede getirden koşullardan btrlsl, MEdebtyat ve &ıııat Eserlerinin Korunrııasıııa dışkin ULUSLARARASI BiRLİK 

ÜYESi" bulunmak olıtp, 
YukarufAktrııetııt alıııarı S777 • sayılı Kanıuıla Birlık üyel~tne katıldığırııız, açık ve kesindir. 
BU halde, 4-116 (SI b 'de) Kanunla klltUIIIIliiiiZ uygun buluııan ROMA SÖZLEŞMESİ'rıln 24- üncü ltıaddesinde KATILMA 

koşulun da öngörülen sır/tk, yukarıyil llldığmıız 28 Mayıs 19S1 kabul tarihli ve S777 sayılı kanun'la KATILMAMIZ uygun 

lıu/uııan BİRLİK'ttrı başka btr Btr/tk olaıııaz. ~ 
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Ancak, ROMA SÖZLEMESİ'ne katdıtuımızın "Y8"" bubıııdugullll dııtr +ı 16 saydı KilitlllNil kııbulilııdtn heıııeıı sonra aynı kıılnll 
tlırthlt +117 saydı Kanuıı•lıı "Edebtyet ve SilHAt Eseriertnin KoruniWlllll ilflttn BERN SÖZLEMESİ'Me değlştltltlt J4)1411 ve 1979 

dıı fAslti edılen Paris metnille KATILMAMIZ'lll OllllYMIIJIIASl "YcP'II bubınrıuqtur. ( 51 J 'de) 
Buradıı zannedtltr kı, Benı Sözltşrııe!oole dtğlştltltlt y4)1all ve ı 979 dıı tAdd edtlen Paris Metııtııe klltdmaklıı, ROMA 

SÖZLEMESi'ııtıı 2+ ilncil mAddesınde öngörülen Koşul böylece yertııe 8etırtbııtş olmalttııdır. Bu ZIVl 28 Mayıs I 95 I tarıJılı ve 5777 

saydı KilliNliN 8Özıırdı etmek olur. 
Zira, +II7 saydı Kllnllrılıı katıbııaıtıız UJ8"11 bubı~~~tn "BERN SÖZLEŞMESiNDE DEGiŞiKLİK YAPAN VE ı979 DA 

TADİL EDİLEN" Pllrfs metntdır. 

28 Mayıs 1951 tarthlt ve 5777 sayılı Kllllıtllftı klltıld~ırııız BERN SÖZLEŞMESİ'Mt 4-117 saydı KilliNilKil kııbıtl tartJıı oftın 

7/7/ı995 tarıhıııe kadıır 8e,en silre ıçınde "Parts Be~esıw 2+ Temmuz 1971 ........ 29 Eylül ı979 tarıhınde tAslti y4)1ıldıgıllll 
göre, BİRLİK ÜYESİ BULUNDUGUMUZ Kuruluş Sözleşrııestnde y4)1ılıııt tııdıllerın ZAiflllıımdJı dindertte geUrtbıttrııtş oJrıwı ve 
+ 1 ı 7 saydı KllllıtnLı KATILMAMlZA kadıır 8ectlttırtbııesı ııedenı sorusu aklıı 8fltbtlır. 

+I ı 7 saydı Kanu11lıı katdmarııız "YeP'" bıtfıtlllln PARiS METNİ'ııırı 32 fllct rııaddesı şöyltdır; 

"9 Eylül I886 tartJılı Benı Sözleşrııesıntıı ve sonraki değtştlt be~elertıı yerıne 8e,er. Biltilııil ıle bıt Be~eyt oMy!tımayltll veya 
katdltlllJilll Btrltlt ülkelerı de tlijttlerde yuhırıdııkt Jıkrll hakmillle 8Öre lll.ltlllrııı Vtyll UZIVllısı bu be~ede yer ııbılll.ltııs öııcekt be~elertn 

hükümlerının "JcPtlııltllbdtrltltğt dtvllltl eder." 
hıikmil 8etlrılmtş olmaltlıı, btztrıı yönilmüzden 5777 saydı Kltllurılıı katıb4;ırııız Btrltlt ilyeltğtntıı dtvllltl etttğt ve +I I 7 sayılı 

Kanunlll kıtıldt1ırııız Parst Metnine tımıf obblğurııuz AÇıktır. 

----------0----------
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• {ı •• 1 Lll lll 1 ll lll ll 1 1111111' 'lll i 011• L 111•1 
Edebiyat ve Saaat Elerlerini Koru••••••• İlitkin Bern saza.,.eslnde 

Delltiidi Yapan ve 19?9'da TadU Edilen Paris Metnine .Katll•ammn 
Onaylaama~~nm Uypn Bulaadutu Hakkinda Kanun 

Kanun No: 4117 
.Kabul TL : 7n/t99S 
R.G : 1217/199S 8.22341 

Madde 1 
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bem Sözleşmesinde deAişiklik yapan 

ve 1979'da tadil edilen Paris Metnine, 33 OncO maddesinin ( 1 ) numaralı paragrafına ihtinzi 
kayıt konulmak suretiyle katılmamızuı onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı ı.ihindc yOrOrlOie girer. • 
Madde 3 - Bu Kanun hOkOmlerini Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

Edebiyat ve Saaat Eserlerinin 
Koru•••••• lUtkin Bera 

Sizlefalesi 

Paris Belaesi 
24 TemJauz 1971 

29 Eylll 1979 
Taribillde Tadll Edilmiştir. 

(Metin T.B.M.M. Kanuni•J:>eraisinden llmmıttJr.BUanl• Kurulunun ..... 244 sayıh Kanuna gore 
llımut bir Kldll l(kQimemiştir. ) 

Birlik ülkeleri, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat eserleri üzerindeki haklarını 
mtımkOn oldulu kadar etkili ve birbirine uyumlu bir şekilde korumak ortak arzusu ile 
hareket ederek, 

ı 967 yılmda Stockholm' de yapılan Revizyon Konferansı çalışmalannın önemine 
inanarak, 

Stockholm Konferansmda kabul edilen Belgenin ı -20 ve 22-26 ncı maddelerini 
deliştiımeksizin muhafaza ederek metnin yeniden düzenlenmesini 
kararlaştınnışlardır. 

Sonuç olarak aşalıda imzalan bulunan Temsilciler, usulOne uygun yetki 
belgelerini sunarak aşa&ıdald hususlan kabul etmişlerdir. 

Madde ı 
Bu Sözleşmenin uygulaoacatı ülkeler, eser sahiplerinin edebiyat ve sanat 

eserleri tızerindeki haklarını korumak amacıyla bir Birlik kuracaklardır. 
Madde2 

1 -"Edebiyat ve Sanat Eserleri" deyimi, ifade şekli ne olursa olsun, edebiyat, 
bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve diler yazılar; konferanslar, kitaplar, 
vaazlar benıer nitelikteki diler eserler; dramatik veya dramatik müzik eserleri, 
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koreografık eserler ve gösteri eAlenceleri; sözlü veya SÖZSÜZ müzikal 
konposizyonlar; sinema tekniAine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserleri; 
çizim, sulu ve yallı boya resim, mimarlık, heykeltraşlık, oymacılık ve taş basma 
eserler~ fotoaraf tekniline benzer bir yöntemle ifade edilen fotoaraf eserleri, 
uygulamalı sanat eserleri; resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokile ve coArafya 
topografya, mimari veya bilimsel üç boyutlu eserler gibi bütün ürünleri içerir. 

2-Bununlar birlikte, maddi bir fonn içinde tespit edilmedikçe korunamayacak 
olan genel ve özel herhangi bir kategorideki eserlerin tanımlanması Birlik içindeki 
ülkelerin mevzuatı tarafından düzenlenir. 

3-Çeviriler, işlemeler, müzik düzenlemeleri ve edebiyat ve sanat eserlerindeki 
diAer deAiş1mler, özgün eser üzerindeki haklara zarar venneksizin, özgün eser olarak 
korun ur. 

4-Yasama, yönetim ve yargı nitelijini taşıyan resmi metinler ve bu gibi 
metinlerio resmi çevirileri için öngörülecek koruma Birlik ülkelerinin mevzuatı ile 
düzenlenir. 

5-Ansiklopediler ve antolojiler gibi içerili seçme ve düzenlemelerden oluşan ve 
fıkir yaratıcılıJı sonucu olan edebiyat ve sanat eserleri derlemeleri, bu gibi 
derlernelerin bölümlerini oluşturan her eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla 
korunur. 

6-Bu maddede söz edilen eserler bütün Birlik- ülkelerindeki korumadan 
yararlanır. Bu korumadan eser sahibi ve haletleri yararlanır. 

7-Bu Sözleşmenin 7 ( 4 ) maddesinin hükümlerine uyarak, korunacak olan 
uygulamalısanat, endüstriyel tasarımlar ve modeliere ve bu tür çalışmaların altında 
yatan koşullara, uygulanan yasaların boyutunu belirleme Birlik içindeki ülkelerin 
mevzuatı ile düzenlenecektir. Menşei ülkesinde yalnızca tasarım ve model olarak 
korunan eserler, BİrliJin diger bir ülkesinde, o ülkede sadece bu tür tasarım ve 
modeliere sajlanan özel koruma saAlanacaktır. Bununla birlikte, eger o ülkede özel 
bir koruma yoksa, bu tür çalışmalar, sanatsal eserler olarak korunacaktır. 

8-Bu Sözleşmede öngörülen koruma, günlük haberler veya salt basın haberi 
nitelijini ~ıyan çeşitli olaylar hakkında uygulanmaz 

Madde 1 (Tekrar) 
ı -Siyasal konuşmalar ile yargılama sırasında yapılan konuşmaların kısmen veya 

tümüyle, yukarıdaki madde ile öngörülen korumanın dışında tutulması Birlik 
ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenecektir. 

2-Dersler, konuşmalar ve tophma sunulan benzer nitelikteki diAer eserlerin basın 
ve radyo tarafından yeniden üretilmesi, kamuya medya ile iletilmesi ve bu 
Sözleşmenin ı ı (Tekrar) ( ı ) maddesinde öngörüldUAU gibi kamu haberiernesine 
uyarak bu tür kullanım bilgi amacı taşıdılı zaman ki koşulları belirlemek Birlik 
ülkelerinin mevzuatı ile belirlenir. 

3-Ancak, yukandaki paragrafta söz edilen eserlerin derlemesini yapma hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir. 
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Madde3 
I-Bu Sözleşmede öngörüleen koruma: 
a-Eserlerin yayımianmış olsun veya olmasın, Birlik ülkelerinden birinin uyrugu 

olan eser sahiplerine; 
b-Birlik ülkelerinden birinin uyrugu olmayan ve eserleri bu ülkelerden birinde 

ilk defa yayımlanan veya Birlik ülkelerinde veya Birlik ülkesi olmayan bir ülkede 
aynı anda yayımlanan eser sahiplerine; 

uygulanır. 

2-Birlik ülkelerinden birinin uyrugunda olmamakla birlikte, ikametgihları bu 
ülkelerden birinde bulunan eser sahipleri, bu Sözleşme amaçları için o ülkenin 
uyrukları ile benzer muameleye tabi tutulur. 

3-"Yayımlanmış Eserler", çalışmanın yapısı dikkate alınarak, basım yöntemi ne 
olursa olsun, kanmnun gereksinimlerini karşılayacak sayıda bulunan, yazarının rızası 
ile basılmış eserler anlamını taşır. 

Dramatik, dramatik-müzik, sinernatografik veya müzik eserleri, bir edebiyat 
eserinin temsili, bir edebiyat ve sanat eserinin radyo ve televizyon ile yayınlanması 
veya kablo ile dagıtımı, bir sanat eserinin sergilenmesi ve bir mimari eserin yapımı 
"yayın" anlamını taşımaz. 

4-Bir eserin, iki veya daha fazla ülkede yayımdan itibaren otuz gün içinde 
yayımlanması halinde eser aynı anda yayımianmış sayılır. 

Madde4 
Bu Sözleşmede öngörülen koruma, 3 üncü maddedeki şartlar yerine getirilmemiş 

olsa dahi, 
a-V apımcısının ikametgihı veya çalışma merkezi Birlik ülkelerinin birinde 

bulunan sinema eseri sahiplerine, 
b-Birlik ülkelerinin birinde yapılan mimari eserlerin veya Birlik ülkelerinin 

birinde bulunan bir bina veya diger yapılarda bulunan diger sanat eserlerinin 
sahiplerine 

uygulanır. 

Madde S 
1 -Eser sahipleri bu Sözleşme ile korunan eserleri ile ilgili olarak, bu sözleşme 

ile özel olarak verilen haklar yanında kaynak ülkeden başka Birlik ülkelerinde kendi 
uyruklarına tanıdıkları veya daha sonra tanıyabilecekleri haklardan yararlanır. 

2-Bu haklardan yararlanma ve uygulama herhangi bir formaliteye tabi degildir; 
bu gibi yararlanma ve uygulama, eserin kaynak ülkesindeki mevcut korumadan 
bagımsızdır. Sonuç olarak, bu sözleşme hükümlerinden ayrı olarak korumanın talep 
edildigi ülke kanunları ile düzenlenir. 

3-Kaynak ülkede koruma iç hukuk ile düzenlenir. Ancak, eser sahibinin, bu 
Sözleşmeye göre korunan eserin kaynak ülkesinin uyrugu olmaması halinde eser 
sahibi bu ülkede ulusal eser sahiplerine tanınan benzer haklardan yararlanır. 

4-Kaynak ülke: 
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a-Birlik ülkelerinden birinde ilk defa yayınlanan eserler; farklı koruma süreleri 
öngören çeşitli Birlik ülkelerinde aynı anda yayımlanan eserlerin mevcudiyeti 
halinde mevzuatı ile en kısa koruma süresi tanıyan ülke; 

b-Birlik ülkeleri dışmda bir ülke ile bir Birlik ülkesinde aynı anda yayınlanan 
eserler ile ilgili olarak Birlik ülkesi; sonraki ülke; 

c-Birlik ülkeleri dışmda bir üllrede yayınlanmamış veya bir Birlik ülkesi ile aynı 
anda yayımianma niteligi taşımaksızın ilk defa yayınlanmış eserler ile ilgili olarak' 
eser sahibinin uyrugu Birlik ülkesi; 

Ancak, 
i-Sinema eserlerinde, Birlik ülkesinde yapımcının çalışma merkezi ve ikametgAh 

bulundugu takdirde kaynak ülke, bu ülke olacaktır, ve 
ii-Bir Birlik ülkesinde yapılan mimari eserlerin veya bir bina veya diger 

yapılarda bulunan diger sanat eserleri ile ilgili olarak kaynak ülkenin bu Birlik ülkesi 
oldugu kabul edilecektir. 

Madde6 
I -Birlik dışmda bir ülkede, Birlik ülkelerinden birinin uyrugundan olan eser 

sahiplerinin eserlerinin yeterli ölçüde korunmaması halinde, sonraki ülke ilk yayım 
tarihinde diger ülkenin uyrugundan olan ve Birlik ülkelerinin birinde ikametgAhı 
bulunmayan eser sahiplerine tanınan korumayı kısıtlayabüir. İlk yayıının yapıldıgı 
ülke kendisi için bu hakkın kullanılmasını kısıtladıgı takdirde, Birligin diger ülkeleri 
de bu gibi özel muameleye tabi eseriere ilk yayıının yapıldıgı ülkede öngörOlen 
korumadan daha geniş bir koruma uygulaması istenemez. 

2-Yukarıdaki paragrafa dayanarak öngörülecek hiçbir kısıtlama, bu gibi 
kısıtlamanın yürürlüge konulmasından önce, Birlik ülkelerinden birinde yayımlanan 
bir eserle ilgili olarak, eser sahibinin elde edecegi hakları etkilemez. 

3-Bu maddeye uygun olarak telif hakkı verilmesini kısıtlayan Birlik ülkeleri, 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürüne (bundan sonra genel müdür olarak 
anılacaktır.), korumanın kısıtlandıgı ülkeleri ve bu alkelerio uyrukları lan eser 
sahiplerinin haklarına getirilen kısıtlamalan belirleyen yaııh bir beyanname verir. 
Genel müdür bu beyannamesi bütün birlik ülkelerine derhal iletir. 

Madde 6(Tekrar) 
l-Eser sahibinin mali haklarından bagımsız olarak ve bu hakların devrinden 

sonra dahi eser sahibi eseri üzerindeki sahipligini ileri sürerek eserinde yapılacak her 
türlü tahrifatı, bozulma, diger degişiklikleri, onur veya şöhretine zarar verebilecek 
her türlü küçük düşürücü fıillere itiraz etme hakkına sahip olacaktır. 

2-Yukarıdaki paragrafı uygun olarak eser sahibine tanınan haklar, kendisinin 
ölümünden sonra en az mali hakların ortadan kalkmasuıa kadar devam eder ve 
korumanın talep edildigi ülkenin mevzuatı ile yetki verilen kişiler veya kuruluşlar 
tarafından kullanılır. Ancak Sözleşmeye katılma veya onama sırasında mevzuatında 
yukarıdaki paragrafta öngörülen bütün haklar ile ilgili olarak eser sahibinin 
ölümünden sonra koruma saglamamış ülkeler, bu haklardan bazılarının eser sahibinin 
ölümünden sonra devam etmeyecegini öngörebilir. 
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3-Bu madde ile öngörülen hakların korunması için hukuk yolları, korumanın 
talep edildiAi ülkenin mevzuatı ile düzenlenir. 

Madde7 
I-Bu Sözleşme ile öngörülen koruma süresi eser sahibinin hayatı boyunca ve 

ölümünden sonra elli yıl devam eder. 
2-Ancak, sinema eserleri ile ilgili olarak, Birlik ülkelerinin saglayacagı koruma 

süresi, eser sahibinin izni ile eserin kamuya sunulmasından sonraki elli yıl veya 
böyle bir durum söz konusu olmazsa eserin yapımından sonraki elli yıl içinde 
geçerliligini yitirecektir. 

3-İsimsiz veya takma adlı eserler ile ilgili olarak, bu Sözleşme ile tanınan 
koruma süresi, eserin yasal olarak topluma sunulduAu tarihten elli yıl sonra son 
bulur. Ancak, eser sahibince kabul edilen takma ad, eser sahibinin kimliAi açıklaması 
halinde, uygulanacak koruma süresi ( 1 ) . paragrafta öngörülen süredir. Birlik 
ülkelerinden, sahipleri elli yıl önce ölmüş olduklan düşünülen isimsiz veya takma 
adlı eserlerin korunması istenemez. 

4-FotoAfaf eserleri ve sanat eseri olarak korunan uygulamalı sanat eserlerinin 
koruma süreleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tespit edilir, ancak bu süre böyle bir 
eserin yapımından başlayarak en az yimi beş yıllık bir sürenin sonuna kadar devam 
edecektir. 

5-2, 3 ve 4 üncü paragraflarda öngörülen süreler ve eser sahibinin ölümünden 
sonraki koruma süresi, bu paragraflarda deAinilen olaylardan veya ölüm tarihinden 
itibaren işlemeye başlar, fakat, bu sürelerin ölüm veya bu tür olayı takip eden yılın 
Ocak ayının birinci gününden itibaren başladıAı farz edilir. 

6-Birlik ülkeleri, yukarıdaki paragraflarda belirtilen sürelerden daha fazla 
koruma süresi saglayabilir. ' 

7-Bu belgenin imza tarihinde yürürlükteki ulusal mevzuatı ile yukarıdaki 
paragraflarda öngörülen koruma sürelerinden daha kısa süreler kabul eden bu 
Sözleşmenin Roma Belgesine baAh bulunan Birlik ülkeleri, bu Belgeye katılma veya 
onama sırasında bu süreleri uygulamaya devam etme hakkına sahiptir. 

8-Her durumda, süre, korumanın talep edildiAi ülke mevzuatı ile düzenlenir, 
bununla birlikte, bu ülke mevzuatmda aksine bir hüküm bulunmadıkça, süre, eserin 
kaynak ülkesinde belirlenen süreden daha fazla olamaz. 

Madde 7(Tekrar) 
Yukarıdaki madde hükümleri, ortak eser sahipliAi konusanda da uygulanır, 

ancak, eser sahibinin ölümünden sonraki süre son saA kalan eser sahibinin ölüm 
tarihi esas alınarak hesaplanır. 

Madde8 
Bu Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eserlerinin sahipleri, özgün eserleri 

üzerindeki haklarınınkoruma süresi içinde eserlerinin çevirilerini yapmak veya 
yapılmasına izin vennek hususunda inhisarı hak sahibıdirler. 
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Madde9 
ı -Bu Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eserlerinin sahipleri, hangi biçim 

ve yöntemle olursa olsun, eserlerinin çogaltılmasma izin vermek hususunda inhisarı 
hak sahibidirler. 

2-Bu eserlerin, eser sahibinin çıkarlarına zarar vermemek ve eserden 
yararlanılmasına engel olmamak kaydıyla, bazı özel durumlarda çogaltılmasma 
verilecek izin, Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir. 

3-Her türdeki ses ve görüntü kayıtları bu Sözleşmenin amaçları için çogaltma 
olarak kabul edilir. 

Madde 10 
1-Hukuken umuma arz edilmiş bir eserden mutad uygulamaya uygun bulunmak 

ve amacın haklı gösterecegi ölçüyü aşmamak kaydıyla, gazete makaleleri ve basın 
özetleri biçimindeki dergilerden iktihasları da dahil olmak üzere kısa alıntılar 
yapılmasma izin verilebilir. 

2-Edebiyat ve sanat eserlerinin basılı yayınlarda yer alan resimlendirmeleri 
egitim amacıyla yapılan radyo ve televizyon yayınları, ses ve görüntü kayıtlarından 
açık uygulamaya uygun olarak ve amacın haklı gösterdigi ölçüde olmak kaydıyla 
yararlanılmasına izin verilmesi, Birlik ülkelerinin mevzuatı ve taraflar arasmda 
mevcut veya aktedilecek özel anlaşmalar ile düzenlenir. 

2-Günlük olayların, fotograf, sinema, radyo ve televizyon veya kablo ile topluma 
ilettimesi amacıyla olay sırasında görülen veya duyulan edebiyatı ve sanat 
eserlerinin, haber verme amacını haklı gösterecek kapsamda çogaltılması ve topluma 
sunulması şartları Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir. 

Madde ll 
I-Dramatik, dramatik-müzik ve müzik eserlerinin sahipleri: 
i-Eserlerinin her türlü yöntem ve araçla toplum önünde icrasma, 
ii-Eserlerinin toplum önündeki İcrasının her türlü iletimine izin verme hususunda 

inhisarı hak sahibidirler. 
2-Dramatik veya dramatik müzik eserlerinin sahipleri, özgün eserleri üzerindeki 

haklarının devamı süresince, bu eserlerin çevirileri üzerinde de aynı haklardan 
yararlanır. 

Madde ı l(İkinci Tekrar) 
1 -Edebiyat ve sanat eserleri sahipleri: 
i-Eserlerinin radyo ve televizyon ile yayınianmasına veya telsiz olarak işaret, ses 

veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla topuma iletilmesine; 
ii-Eserinin kablo ile topluma iletimine veya radyo ve televizyon yayınlarının 

kaynak kuruluştan başka bir kuruluş tarafından yapılması halinde tekrarlanmasına; 
iii-Radyo ve televizyon ile yayınlanan eserinin hoparlör ile veya diger benzer bir 

araçla ya da işaret , ses ve görüntü nakleden bir araçla topluma iletimine, 
izin verme hususunda inhisarı bir hak sahibidir. 
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2-Yukarıdaki paragrafta öngörülen hakların uygulanma şartları Birlik ülkelerinin 
mevzuatı ile düzenlenir; ancak bu şartlar yalnızca öngörülen ülkelerde uygulanır. Bu 
şartlar, hiçbir şekilde eser sahibinin manevi haklarını veya eser sahibinin, bir 
anlaşmanın yoklu~u halinde, yetkili makam tarafından tespit edilen uygun ücreti elde 
etmek hakkını haleldar edemez. 

3-Aksine bir hüküm bulunmadıkça, bu maddenin ( 1 ) paragrafına uygun şekilde 
verilen izin, radyo ve televizyon ile yayınlanan eserlerin ses veya görüntü kaydına 
yarayan araçlarla kayıt imini ihtiva etmez. Ancak, radyo ve televizyon kuruluşlannın 
kendi yayınlarında kullanılmak üzere kendi imkAnları aracılıgı ile yaptıkları geçici 
kayıtlara uygulanacak kurallar Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenir. Bu 
tespitlerin, istisnai dökümantasyon niteli~i taşıması nedeniyle resmi arşivlerde 

saklanmasına mevzuat ile izin verilebilir. 

Madde 1 l(Tekrar) 
1 -Edebiyat eserlerinin sahipleri: 
i-Eserlerinin her türlü acaç ve yöntemle anlatımı dahil topluma ~onulmasına; 
ii-Sunulan eserlerinin kamuya herhangi bir şekilde iletilmesine, 
izin verme hususunda inhisarı hak sahibidirler. 
2-Edebiyat eserleri sahipleri özgün eserleri üzerindeki haklarının koruma 

süresinin tamamı boyunca, bu eserlerinin çevirileri ile ilgili olarak benzer haklara 
sahiptir. 

Madde 12 
Edebiyat veya sanat eseri sahipleri eserlerinin uyarlanması, düzenlenmesi ve 

di~er degişiklik lerine izin verme konusunda inhisari hak sahibidir. 

Madde 13 
1-Her Birlik ülkesi, söz yazarının izni ile yapılan kayıtla ilgili olarak müzik eseri 

sahibine tanınan inhisari hak üzerine, müzik eserinin söz ile birlikte ses kaydının 
yapılması hususunda şart ve çekince öngörebilir; ancak, bütün bu gibi şartlar ve 
çekinceler, yalnızca öngörülen ülkelerde uygulanır ve her durumda, bir sözleşmenin 
mevcut olmaması durumunda eser sahiplerinin, yetkili makam tarafından belirlenen 
haklı bir ücreti talep hakkını haleldar etmez. 

2-2 Haziran 1928 tarihinde Roma'da ve 26 Haziran 1928 tarihinde Brüksel'de 
imzalanan Sözleşmelerin 13 (3) maddesine uygun şekilde bir Birlik ülkesinde 
yapılan müzik eserlerinin kayıtları, o ülkkenin bu Sözleşme ile baglantı 

kurmalanndan itibaren iki yıl içinde müzik eseri sahibinin izni olmaksızın 
çogaltılabilir. 

3-Bu maddenin ( ı ) ve ( 2 ) nci paragrafıianna göre yapılan kayıtlar ve ilgili 
tarafların izni olmaksızın ithal edildi~i ülkede yasa dışı yapılmış kayıtlara el 
k onacaktır. 

Madde 14 
I-Edebiyat ve Sanat Eseri Sahipleri; 
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i-Eserlerinin sinernatografik uyarlaması ve çogaltılması ve bu şekilde uyarlanan 
ve çogaltılan eserlerin dagıtımına, 

ii-Bu şekilde uyarlanan ve çogaltılan eserlerin umuma arzına ve temsiline, 
izin verme hususunda inhisari hak sahibidirler. 
2-Edebiyat ve sanat eserlerinden türetilerek üretilen herhangi bir formdaki 

sanatsal ve sinernatografik ürünün uyarlanması sinernatografik üretim sahibinin 
yetkisi mahfuz kalmak kaydıyla özgün eser sahiplerinin iznine tabidir. 

3- I 3 (i) maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Madde 14(Tekrar) 
1 -Bir sinema eseri, uyarlanmış ya da çogaltılmış herhangi bir eserdeki telif 

hakları saklı kalmak kaydıyla, özgün bir eser olarak koruııur. Bir sinema eserinin 
telif hakkı sahibi, yukardaki maddede deginilen hakları da içermek üzere özgün bir 
eser sahibinin sahip oldugu haklardan yararlanır. 

2-a-Sinema eserindeki telif hakkı sahipligi, korumanın talep edildigi ülke 
mevzuatı tarafından düzenlenir. 

b-Ancak mevzuatında, hak sahipleri arasında bir sinema eserinin yapımma 
katkıda bulunan eser sahiplerinin telif hakkı sahibi olacagına ilişkin hüküm bulunan 
Birlik ülkelerinde, sinema eserine katkıda bulunmayı taahhüt eden eser sahipleri, 
aksini veya özel hükümlerin bulunmaması halinde, eserin çogaltılması, dagıtımı, 
temsili, kablo ile topluma iletimi, radyo ve televizyon ile yayınlanması veya eserin 
seslendirilmesi veya alt yazı ile sunulmasına muhalefet etmeyebilirler. 

c-Yukarıdaki ( b ) alt paragrafının uygulanması için belirtilen taahhüdün yazıl 
bir sözleşme veya yanı etkide yazılı bir belge ile yapılması, sinema eseri 
yapımcısının ikammetg4hı veya çalışma merkezinin buhmdugu ülke mevzuatı ile 
düzenlenir. Ancak, söz edilen taahhüdün yazılı bir sözleşme veya aynı etkide yazılı 
ber belge olması, korumanın talep edildigi Birlik ülkesinin mevzuatına göre tayin 
edilir. Bu gibi hükümler içeren mevzuat sahibi ülkeler Genel Müdüre yazılı bir 
beyanname ile bilgi verir. Bu beyanname diger Birlik ülkelerine derhal iletilir. 

d-"Aksine veya özel hükümler" ifadesi yukarıda sözü edilen taahhüde ilişkin 
kısıtlayıcı şartı ifade eder. 

3-Ulusal mevzuata aykırı bir hüküm bulunmadıkça, yukarıdaki ( 2 ) ( b ) 
paragrafının hükümleri, sinema eserinin yapımı için oluşturulan senaryo, diyalog ve 
müzik eserleri sahipleri veya yönetmen için uygulanmaz. Ancak, sözU edilen ( 2 ) ( b 
) paragrafının uygulanmasına ilişkin kurallar ihtiva etmeyen mevzuat sahibi Birlik 
ülkeleri yazılı ber beyanname ile durumu Genel Müdüre bildirir. Bu beyanname 
diger birlik ülkelerine derhal iletilir. 

Madde 14(İkinci Tekrar) 
l-Eser sahibi veya onun ölümünden sonra ulusal mevzuatca yetkili kılınan kişi 

veya kurumlar, orijinal sanat eserleri ve yazar ve bestecilerin orijinal el yazmaları 
konusunda, eserin sahibi tarafından yapılan ilk devrin ardindan eserin herhangi bir 
satışındaki kirda devir ve feragı mümkün olmayan haklardan yararlanacaktır. 
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2-önceki paragrafta saglanan koruma ancak eser sahibinin ait oldugu ülkenin 
mevzuatının izin verdigi Birlik ülkesinde ve bu korumanın talep edildigi ülkenin izin 
verdigi dereceye kadar talep edilebilir. 

3-Toplama prosedürü ve meblagı ulusal mevzuatca belirlenecek konular 
olacaktır. 

Madde 15 
I-Bu Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eseri sahiplerinin, aksine bir kanıt 

bulunmadıkça, Birlik ülkelerinde ibiallere karşı yasal yollara başvurabilmeleri için, 
eser üzerinde olagan şekilde adının bulunması yeterlidir. Takma olsa dahi eser 
sahibince kabul edilen ad, eser sahibinin kimligi üzerinde şüphe uyandırmadıkça bu 
paragraf uygulanır. 

2-Bir sinema eserinde olalan şekilde adı bulunan gerçek veya tüzelkişi, aksine 
bir kanıt bulunmadıkça, söz edilen eserin yapımcısı kabul edilir. 

3-( 1 ) inci paragrafta deginilenler dışmda isimsiz veya takma adlı eserler ile 
ilgili olarak, eser üzerinde adı bulunan yayımcı, aksine bir kanıt bulunmadıkça, eser 
sahibinin temsilcisi olarak kabul edilir ve bu sıfatla eser sahibinin haklarını korumak 
ve takip etmek hakkına sahip sayılır. Bu paragraf hükümleri, eser sahibinin kimligini 
açıklaması ve eserin sahipligine ilişkin haklarını kullanılması halinde son bulur. 

4-a-Yaymlanmamış eserlerle ilgili olarak, eser sahibinin kimligi bilinmemekle 
birlikte, kendisinin bir Birlik ülkesi uyrugu olduguna inandıracak nedenlerin 
mevcudiyeti halinde eser sahibini temsil edecek ve Birlik ülkelerinde haklarını 

koruyacak ve takip edecek yetkili makam, bu Birlik ülkesi mevzuatı ile belirlenir. 
b-Bu gibi yetkilendirmeyi yapan Birlik ülkeleri, Yetki verilen makam hakkında 

tam bilgi içeren yazılı bir beyannameyi Genel Müdüre verir. Genel Müdür bu 
beyannameyi derhal Birlik ülkelerine iletir. 

Madde 16 
1 -Birlik ükelerinden birinde hukuki korumadan yararlanan eserler üzerindeki 

hakları ihlal eden eser kopyalarma al konulur. 
2-Yukandaki paragrafhükümleri korunmayan veya koruma süresi sona ermiş bir 

ülkeden saglanan çogaltılmış eser büshalanna da uygulanır. 
3-El koyma her ülkenin mevzuatına uygun şekilde yapılır. 

Madde 17 
Bu Sözleşme hükümleri, her Birlik ülkesi hükümetinin mevzuat veya 

düzenlemeleri ile herhangi bir eserin dolaşımı, sunumu veya gösterimi ya da yetkili 
makamın bu hakkın uygulanması için gerekli görecegi esaslara göre üretimine izin 
vermek, denetlernek veya yasaklamak hakkını haleldar etmez. 

Madde 18 
I-Bu Sözleşme, yürürlüge girdigi tarihte koruma süresinin son bulunmasına 

kadar kaynak ülkede henüz kamusal kullanma alanına girmemiş bütün eserler 
hakkında uygulanır. 
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2-Ancak, daha önce saJlanan koruma sUresinin son bulmasına kadar, korumanın 
talep edildiJi ülkede kamusal kullanma alanına giren eser yeniden konıma 
kapsarnma alınmaz. 

3-Bu ilkenin uygulanması Birlik ülkeleri arasmda mevcut veya öngörülecek özel 
sözleşmelerin içerdiAi htlktlmlere bajlıdır. Bu gibi hüktliJllerin yokluJu halinde, 
ülkeler, aynca ilgileri oranında bu ilkenin uygulama şartlarını kararlaştınrlar. 

4-Yukarıdaki hükümler, Birlite yani katılmalar ve 7 nci maddenin uygulanması 
ile konımanın genişletilmesi veya çekincelerin ortadan kaldırılması halletinde de 
uygulantr. 

Mad-'e 19 
Bu Sözleşme hükümleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tamnan daha geniş bir 

korumadan yaıcU'laıutıa isteline engel oluştunnaz. 

Madde lO 
Birlik ülkelerinin hükümetleri, aralarmda eser sahiplerine bu Sözleşme ile 

tanman haklardan daha geniş haklar veren veya bu Sözleşmeye aykırı hOktlmler 
içenney en özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar. Bu şartlara uygun -bulunan 
mevcut anlaşmalann hükümleri yürürlükte kalır. 

Madde ll 
1-Ekte, gelişmekte olan ülkelere ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. 
2-28 ( ı ) ( b ) madde hükmüne uygun olarak, Ek, bu Belgenin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturur. 

Madde ll 
1 -a-B irlik, 22, 26 . maddeler ile batianan Birlik ülkelerinden oluşan bir Meclis 

kurar. 
b-Her ülkenin hükümeti, vekil delegeler, danışmanlar ve uzmanların yardımcı 

olabilece~ bir _delege ile temsil edilir. 
c-Her delegenin harcamaları, delegeyi atayan hükümet tarafından karşılanır. 
2-a-Meclisin görevleri şunlardır; 

· i-BirliAin devamı, ilerlemesi ve bu Sözleşmenin gelişimine ilişkin bütün konular 
üzerinde çalışmak, 

ii-22-26 ncı maddelerle baAımlı olmayan Birlik ülkelerince öne sürülecek 
düşünceler gözönünde bulundurularak, Dünya Fikir Mülkiyeti Teşkilatı (bundan 
böyle "Teşkilat" olarak söz edilecektir.) nı kuran Sözleşmede deAinilerı Uluslararası 
Fikir Mülkiyeti Bürosu (bundan böyle "büro" olarak söz edilecektir) nun d~nleme 
konferanslarının hazırlılına ilişkin talimatı vennek, 

iii-Teşkilat Genel MüdürUnUn Birlik ile ilgili faaliyet ve raporlarını müzakere 
etmek, onaylamak ve Birli~in yetki alanı içinde kalan hususlarda gerekli talimatı 
vermek, 

iv-Meclisin Yönetim Kurulu üyelerini seçmek, 
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v-Yönetim Kurulunun faaliyet ve raporlarını müzakere etmek, onaylamak ve 
Kurula talimat vermek, 

vi-Birligin iki yıllık bütçesini kabul etmek, programını kararlaştırmak ve son 
hesapları onaylamak, 

vii-Birligin malt yönetmeliklerini kabul etmek, 
viii-Birlik çalışmaları için gerekli olabilecek çalışma grupları ve uzmanlar 

kurullarını oluşturmak, 

ix-Birlik üyesi olmayan ülkeler ile hükümetler arası veya hükümet dışı 

kuruluşların Kurul toplantılarına gözlemci olarak kabul edilmesini kararlaştırmak, 
x-22-26 maddelerdeki degişiklikleri kabul etmek, 
xi-Birligin amaçlarına ulaşması için uygun diger kararları almak, 
xii-Bu Sözleşmeye göre uygun görülen diger görevleri yerine getirmek, 
xiii-Teşkilatı oluşturan sözleşmede öngörülen kuralları, kabule bagh olarak 

uygulamak, 
b-Teşkilat tarafından yönetilen diger Birliklerin de ilgi alanı içindeki konuları 

Meclis Teşkilatı Koordinasyon Kurulunun görüşünü aldıktan sonra kararla 
baglamak. 

3-a-Meclis üyesi her ülke bir oya sahiptir. 
b-Meclis üye ülkelerin yarısı toplantı için nisabı oluşturur. 
c-Alt paragraf ( b )'nin hükümlerine ragmen otururnlardan herhangi birinde, 

temsil edilen ülkelerin sayısı, Kurulun üyelerinin yarısından az ancak eşit ise veya 
üçte birinden fazla ise, Kurul karar verebilir fakat kendi prosedürü ile ilgili kararlar 
hariç tutulursa tüm bu kararlar aşagıdaki koşulların saglanması ile yürürlüge girer. 
Uluslararası Büro, sözü edilen kararları, temsil edilmeyen Kurul üye ülkelerine iletir 
ve iletimi yaptıgı tarihten itibaren üç aylık bir dönem içinde üye ülkeleri, oylarını 
veya çekimserliklerini yazılı olarak belirtmeye çagırır. Bu dönemin sona ermesiyle, 
oylarını veya çekimserliklerini belirtmiş olan ülkelerin sayısı, oturumda yeterli 
sayıya ulaşınada eksik olan ülke sayısına ulaşırsa; bu tür kararlar aynı zamanda 
istenen çogunluk elde edildigitakdirde yürürlüge girer. 

d-Madde 26 ( 2 )'nin hükümlerine baglı olarak, Kurulun kararları oyların üçte 
ikisini gerektirir. 

e-Çekimserlik oy sayılmaz. 
f-Bir delege bir ülkeyi temsil edebilir ve bir ülke adına oy kullanabilir. 
g-Kurula üye olmayan Birlik ülkeleri, toplantılara gözlemci olarak kabul 

edilecektir. 
4-a-Kurul, Genel Müdürün toplantı daveti üzerine her iki takvim yılında bir ve 

istisnai şartlar olmadıgı sürece aynı dönemde ve aynı yerde Genel Kurul 
Organizasyonu olarak toplanacaktır. 

b-Kurul, Genel Müdürün toplantı daveti ve Yürütme Kurulunun ve Kurula üye 
ülkelerin dörtte birinin ricası üzerine olaganüstü oturumda toplanacaktır. 

5-Kurul kendi prosedür kurallarını benimseyecektir. 

Madde 23 
I-Meclis bir Yürütme Kuruluna sahiptir. 
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2-a-Yürütme Kurulu, üye ülkelerin oluşturduAll Meclis tarafından seçilen 
ülkelerden oluşur. 25 ( 7 )( b ) maddesi htıkUmlerine göre teşkilatm yönetim 
merkezinin bulundugu ülkeye de Yürütme Kurulunda bir üyelik verilir. 

b-Yürütme Kurulu üyesi her ülke hükümeti, vekil delegeler, danışmanlar ve 
uzmanlarm yardım edebileeeli bir delege ile temsil edilir. 

c-Her delegasyonun harcamalan atayan Hükümet tarafındmı karşılanır. 
3-Yürütme Kurulu üyesi ülkeler, Meclisi üyesi ülke miktannın dörtte biri olarak 

belirlenir. Üyelik sayısının hesaplanmasında dörde bölünmeden sonra arta kalan 
miktar dikkate alınmaz. 

4-Yürütme Kurulu üyelerinin seçiminde, eşit coArafi datılım ve Yürütme 
Kurulunu oluşturan ülkeler arasındaki Birlik ile ilgili yapılabilecek özel sözleşmelere 
tarafülkelere duyulacak ihtiyaç göz önünde bulundurulur. 

5-a-Her Yürütme Kurulu üyesi seçilditiMeclis oturumunun kapanış tarihinden 
gelecek olagan Meclis oturumunun kapanış tarihine kadar görev yapar. 

b-Yürütme Kurulu üyeleri üye miktarının üçte iki oranını aşmamak kaydıyla 
yeniden seçilebilir. 

c-Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi ve yeniden seçilmesini düzenleyen 
kurallarm ayrıntılan Meclis tarafından tespit edilir. 

6-a-Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır; 
i-Meclisin gündem taslatını hazırlamak, 
ii-Genel Müdtır tarafından hazırlanan iki yıllık bütçe ile program tasiatma 

ilişkin teklifleri Meclise sunmak, 
iii· Kaldırılmıştır. 
iv-Genel Müdürün dönemlere ilişkin raporları ile hesaplara ilişkin yıllık denetim 

raporlarını, düşünceleri ile birlikte Meclise sunmak, 
v-Meclis kararlarına uygun şekilde ve Meclisin iki olatan toplantısı arasmda 

oluşan koşullara göre Birlik Programının Genel Müdür tarafından uygulanmasını 
saglayacak gerekili bütün tedbirleri almak, 

vi-Bu Sözleşme ile kendisine verilen diger görevleri yerine getinnek, 
b-Teşkilat tarafından yönetilen diger Birliklerin ilgi alanı içindeki konularla 

ilgili konularda Teşkilat Koordinasyon Kurulunun görüşuna aldıktan sonra Yürütme 
Kurulu karar verir. 

7-a-Yürütme Kurulu, Genel Müdürün çalfısı üzerine tercihen Teşkilat 
Koordinasyon Kurulunun toplandılı ayın dön~m sırasında ve yerde, yılda bir defa 
toplanır. 

b-Yürütme Kurulu, ya bizzat Genel Müdürün çagnsı veya Yürütme Kurulu 
Başkanının veya üye adedinin dörtte birinin talebi üzerine olaganüstü toplantılar 
yapar. 

8-a-Yürütme Kurulu üyesi her ülke bir oya sahiptir. 
b-Toplantı nisabı, Yürütme Kurulu üye adedinin yarısıdır. 
c-Kararlar, kullanılan oyların basit çogunlugu ile alınır. 
d-Çekinceler oy olarak kabul edilmez. 
e-Bir delege, yalnızca bir ülkeyi temsil eder ve o ülke adına oy kullanır. 
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9-Yürütme Kurulu üyesi olmayan birlik ülkeleri, Kurul toplantılarına gözlemci 
olarak kabul edilir. _ 

lO-Yürütme Kuunılunun çalışma esas ve usulleri Yürütmo Kurulu tarafından 
kabul edilir. 

Maddel4 
1 -a-B irlik ile ilgili idari görevler Sınai Mülkiyetİn Korunmasına Dair 

Uluslararası Sözleşme ile kurulan Birlik Bürosu Birleşik Birlik Bürosunun devamı 
olan uluslararası Büro tarafından yürütülür. 

b-Uluslararası Büro, özellikle Biriitin çeşitli organlarının sekreterya 
hizmetlerini s~lar. 

c-Teşkilat Genel Müdürü, Biriilin üst Yöneticisidir ve Biriili temsil eder. 
2-Uluslararası Büro fıkir haklarının korunmasına ilişkin bilgiyi toplar ve 

yayınlar. Her Birlik ülkesi, telif haklannın korunmasına ilişkin bütün yeni kanunlan 
ve resmi belgeleri en kısa sürede Uluslararası Büroya gönderir. 

3-Uluslararası Büro, aylık bir dergi yayınlar. 
4-Uluslararası Büro, istek üzerine, telif haklarına ilişkin konularda her Birlik 

ülkesine bilgi saglar. 
S-Uluslararası Büro telif haklannın korunmasını kolaylaştırmak için çalışmalar 

yapar ve hizmetleri s~lar. 
6-Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından tespit edilen personel oy hakkı 

olmaksızın Meclis, Yürütme Kurulu ve diger uzmanlar komisyonun veya çalışma 
grubunun bütün toplantılarına katılır. Genel ve Genel Müdür tarafından tespit edilen 
personel bu organların sekreterya görevini yapar. 

7-a-Uluslararası Büro Meclis kararlarına uygun şekilde ve Yürütme Kurulu ile 
işbirliAi içinde, bu Sözleşmenin 22-26 m~deleri dışında kalan hükümlerinin gözden 
geçirilmesi amacıyla konferans hazırlıklarını yapar. 

b~Uluslararası Büro gözden geçirilme konferanslarının hazırlıkları ile ilgili 
olarak hükümetlerarası ve hükümet dışı uluslararası kuruluşların görüşünü alır. 

c-Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından· tespit edilen kişiler bu konferanslar 
sırasında yapılan tartışmalara oy hakkı olmaksızın katılır. 

S-Uluslararası Büro kendisine verilen diger görevleri yerine getirir. 

Madde lS 
1 -a-B irlik bir bütçeye sahiptir. 
b-Biriilin bütçesi, Birlik için gerekli gelir ve harcamaları. 
Birlik için ortak harcama bütçesine katkıları ve gerektilinde teşkilatın konferans 

bütçesinde mevcut miktarı ihtiva eder. 
c-Münhasıran Birlite yüktenmemekle birlikte Teşkilat tarafından yönetilen bir 

veya daha fazla Biriitin harcamaları, Birlik için ortak harcama olarak kabul edilir. 
Bu gibi ortak harcamalarda Birlik hissesi, Birliklerin içinde BirHAin sahip oldugu 
pay oranmda olacaktır. 

2-Birlik Bütçesi, Teşkilat tarafından yönetilen diger Birliklerin bütçeleri ile 
koordinasyon gerekleri göz önünde bulundurularak hazırlanır. 
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3-Birlik bütçesi aşagıdaki kaynaklardan fınanse edilir; 
i-Birlik ülkelerinin katkıları, 
ii-Birlik ile ilgili olarak Uluslararası Büro tarafından yerine getirilen himıetler 

karşılıgı alman ücret ve gelirler, 
iii-Birlik ile ilgili olarak Uluslararası Büro tarafından yapılan basılı yayınların 

satışı veya yayın hakkı bedelleri; 
iv-Hediyeler, baAışlar ve sübvansiyonlar, 
v-Kiralar, faizler ve diger çeşitli gelirler. 
4-a-Bütçeye katkıda bulunmak amacıyla, Birligin her ülkesi, aşaAıda belirtilen 

bir sınıfa katılarak tespit edilen birim adedi üzerinden yıllık katkısını ödeyecektir. 
I. Sınıf 25 
II. Sınıf 20 
III. Sınıf 15 
IV. Sınıf 10 
V. Sınıf S 
VI. Sınıf 3 
VII. Sınıf 1 
b-Her ülke, katılma veya onama belgesinin tevdii sırasında, daha önce 

belirtilmiş olması durumu hariç, katılmak istedikleri sınıfı beyan eder. Her ülke sınıf 
degiştirebilir. Daha aşagı bir sınıfa geçmek isteyen ülke, durumu Genel Kurulun 
olagan oturumlarından birinde duyurmak zorundadır. Bu konuda yapılacak 
degişiklikler oturumu takip eden takvim yılının başlangıcında yürürlüle girer. 

c-Her ülkenin yıllık, katkısı bulunan ülkelerin birim sayısı toplamına 
uygulanacak Biriilin bütçesinde öngörülen tutar üzerinden hesaplanan aynı orandaki 
miktardır. 

d-Katkıların her yıl Ocak ayının başında vadesi dolacaktır. 
e-Katkı ödemelerini zamanında yapamayan ülke, ödenmemiş boçlarının miktarı, 

önceki iki yıl için ödenmesi gerekli katkı miktarlarına eşitse veya aşıyorsa, üyesi 
oldugu Birligin herhangi bir organı ödemedeki gecikmenin istisnai ve kaçınılmaz 
şartlar nedeniyle olduguna ikna edilirse ve ikna edildigi sürece o ülkeye, o organda 
oyunu kullanmaya devam etmesine izin verebilir. 

f-Bütçenin yeni mali dönemin başlangıcından önce kabul edilmemesi halinde, 
mali kurallara uygun olarak bir önceki yılın bütçe esasları uygulanır. 

S-Uluslararası Büro tarafından Birlige ilişkin verilen himıetlerin ücret ve 
karşılıklarının miktarı, Genel MUdUr tarafından tespit ve Meclis ve Yürütme 
Kuruluna bildirilir. 

6-a-Birligin, her Birlik ülkesi tarafından yapılan tek ödeme ile oluşturulan bir iş 
sermaye fonu mevcuttur. Fonun yetersiziili halinde gerekli artış Meclis tarafından 
kararlaştınhr. 

b-Her ülkenin söz edilen fona yaptıgı ilk ödeme miktarı veya artış miktarına 
katkısı, fonun oluşturoldugu veya artışın kararlaştınldıgı yıl için bu ülkenin katkısı 
oranında olacaktır. 

c-Ödeme oranı ve şartları, Teşkilat Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi 
alındıktan sonra Genel MüdUrUn teklifi üzerine Meclis tarafından tespit edilir. 
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7-a-Teşkilatm yönetim merkezinin bulundugu ülke ile anlaşmaya varılan 
yönetim merkezinde, iş sermayesi fonunun yetersiz kalması halinde bu ülkenin bir 
ön ödeme yapması öngörülür. Bu avanslarm miktarı ve avans şartları, Teşkilat ve bu 
ülke arasmda ayrı bir anla.,ma konusu teşkil eder. Avans verme yükümlülülünün 
devamı süresince bu ülkeye Yürütme Kurulunda bir üyelik verilir. 

b-(a) alt paragrafında söz edilen ülke ile Teşkilat, yazılı bir ihbar ile avans 
verme yükümlülUgünden cayma hakkına sahiptirler. Cayma, ihbarın yapıldıgı yıl 

sonundan başlayarak Uç yıl soma ytırUrlUAe girer. 
S-Hesapların denetimi mali kurallara uygun olarak bir veya daha fazla Birlik 

ülkesi veya Birlik dışı denetçilerce yapılır. Bunlar Meclis tarafından sözleşme ile 
karşılanır. 

Madde26 
1-22, 23, 24, 25 inci maddelerin ve bu maddenin tadilatı için teklifler, Meclis 

üyesi herhangi bir ülke, Yürütme Kurulu veya Genel Müdür tarafından verilebilir. 
Bu gibi teklifler, Meclis tarafından tetkik edilmeden en az 6 ay önce, Meclis üyesi 
ülkelere Genel Müdür tarafından iletilecektir. 

2-( 1) inci paragrafta anılan maddelerin tadilatları, Meclis tarafından 
benimsenecektir. Benimseme, dörtte üç oy gerektirir, 22 nci ve bu paragrafın 

herhangi bir tadilatını sqlamak için beşte dört oy gereklidir. 
3-(1) inci paragrafta anılan maddelerde yapılacak herhangi bir degişiklik, 

degişikHAin benimsenmesi tarihinde Meclis üyesi ülkelerin dörtte üçünden Genel 
Müdüre ulaştırılan kuruluş projesine göre yerine getirilmiş kabul bildirgesinin 
yazılmasından 1 ay sonra yürürlüge girecektir. Sözü edilen maddelerde kabul edilen 
herhangi bir degişiklik, degişikligin yürürlüge girdili tarihte, Meclis üyesi bütün 
ülkeler için baglayıcı olacaktır veya Birlik üyesi ülkelerin finansal yükümlülüklerini 
artıran herhangi bir degişikligin saglandıgı tarihten sonraki bir tarihte üye olacak 
ülkelerden sadece bu tür degişikHAin kabul edildigini bildirecek olan ülkeler için 
baglayıcı olacaktır. 

Madde27, 
1 -Bu Sözleşme, Birlik sisteminin geliştirilmesi için öngörülen degişiklik amacı 

ile yeniden gözden geçirmek için sunulacaktır. 
2-Bu amaçla konferanslar söz edilen ülkelerin delegeleri arasında Birlik 

ülkelerinde birinde sırayla yapılır. 
3-22-26 nci maddelerdeki degişiklikler hakkındaki 26 ncı madde hükmüne 

uygun olarak bu Sözleşmenin ve EK' inin gözden geçirilmesi için kullanılan O}' larda 
ittifak gerekir. 

Madde28 
l-a-Bu Sözleşmeyi imzalayan Birlik ülkeleri Sözleşmeyi onaylayabilir, henüz 

imzalamamış ülkeler katılabilir. Katılma veya onay belgeleri Genel Müdüre tevdi 
edilir. 
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b-Birlik ülkeleri onama ve katılma belgelerinde, onamaveya katılmanın ı-ı2 
nci maddeler ile EK hakkın~ uygulanmayacalını beyan edebilir. Ancak, daha önce 
EK'in (IV) ( ı ) . maddesin~ göre bir beyanda bulunan Ulke, daha sonra söz edilen 
belgelerde onanıa katılmanJD 1-20 nci maddeler için uygulanmayacatın beyan 
edebilir. 

c-( b ) Onama veya katılma belgelerinin yürürlüiünden başlayarak öngörülen 
hükümleri dışlayan her BiriilC ülkesi, ( b ) alt paragrafına uygun olarak onama veya 
katılmanın bu hUkümlerin ynrUrlüjUnü kapsadıpıı daha sonra da beyan edebilir. Bu 
gibi beyanla{ Genel Müdüre tevdi edilir. 

2-( a) ı-2ı . maddeler ile EK aşajıda belirtilen iki şartın yerine getirilmesinden 
üç ay sonra yürUrllge girer. 

i-Biriilin en az beş ülkesinin, ( ı ) (b) alt paragrafında öngörülen bir beyanda 
bulunmaksızın bu Sözleşmeyi onamaları veya katılmaları. 

ii-Fransa, İspanya, Boytık Britanya Birleşik Krallıjı, Kuzey İrlanda ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin 24 Temmuz 1971 tarihinde Paris'te gözden geçirilen Evrensel 
Fikir Hakları Sözleşmesine uıraf olmaları, 

b-( a ) alt paragrafında dejinilen yürürlük tarihi, ( ı ) ( b ) alt paragrafında 
öngörülen bir beyan içennekSizin, Yürürlük tarihinden en az Uç ya önce onama veya 
katılma belgelerini tevdi eder' Birlik ülkeleri hakkında uygulanır. 

c-( b ) alt paragrafının kapsamadıjı ve bu Sözfeşmeyi ( ı ) ( b ) paragrafma 
göre bir beyanda bulunmaksızın onayan veya katılan bir 6irlik ülkesi ile ilgili olarak 
ı-2ı inci maddeler ile Ek, ()enel Müdürünonama veya katılma belgelerinin ihbar 
tarihini takip eden üç ay ~onra yürürlüje girer. Sonraki bir tarih öngörüldülll 
takdirde, bu ülke ile ilgili olarak ı -2 ı inci maddeler ve EK öngörülen tarihte 
yürürlüje girer. 

d-( a ) ve ( c ) paragraf hükümleri EK'in IV maddesinin uygulanmasını 
etkilemez. 

1 

3-( ı ) ( b ) paragrafma göre yapılmış bir beyan ile veya böyle bir beyanda 
bulunulmaksızın, bu Sözleşnıeyi onayiayan veya katılan her Birlik ülkesi ile ilgili 
olarak 22-38 inci maddeler, tevdi edilen belgede sonraki bir tarih belirtilmedigi 
takdirde, Genel Müdürün onama veya katılma belgeleriai bildirdigi tarihten üç ay 
sonra yürUrlUje girer. Son dıınımda bu ülke ile ilgili olamk 22-38 inci maddeler bu 
suretle gösterilen tarihte yürürlüje girer. 

Madde29 
I-Birlik dışındaki her (llke bu Belgeye katılabilir ve böylece bu Sözleşmeye 

taraf ve BirHain bir üyesi olat>ilir. Katılım belgeleri, Genel Müdüre sunulacaktır. 
2-( a ) ve ( b ) paragranna uygun olarak bu Sözleşme, Birlik dışındaki bir ülke 

ile ilgili olarak, tevdi edilen belgede sonraki bir tarih belirtilmedigi tak4irde Genel 
Mü.dO.tü.n. on.em.a ve~a katdına bel~sini bildir~ tarihım ü.c; a~ s.nnra ~tldlr~ 
girer. Sonraki bir tarih öngötüldüjü takdirde, bu Sözleşme, bu ülke ile ilgili olarak 
öngörülen tarihte yürürlüje girer. 

( b ) ( a ) alt paragrafuıa göre yürürlUk tarihi 28 ( 2 ) ( a ) maddesine uygun 
şekilde, l-21 inci maddeler ile EK'in yürürlük tarihinden daha önce ise, söz edilen 
ülke aynı zamanda 1-21 iııci maddeler ile Ek yerine bu Sözleşmenin Brüksel 
Belgesinin ı -21 nci maddelerini kabul etmiş sayılır. 
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Madde l9(Tekrar) 
Bu Sözleşmenin Stocholm Sözleşmesinin 22-38 inci maddelerinin baglayıcı 

olmadıgı herhangi bir ülke tarafından bu Sözleşmeyi onaylama ve Sözleşmeye 
katılım, Teşkilatı oluşturan Sözleşmenin 14 ( 2 ) maddesinin temel amaçları için, 
Stockholm Sözleşmesinin 28 ( 1 ) ( b ) ( i ) maddesinde ifade edilen smırlamalar 
oranmda olacaktır. 

Madde30 
I-Bu maddenin 2 nci paragrafı, 28 ( I ) ( b ), 33 ( 2 ) ve Ek ile izin verilen 

istisnaiara tabi olarak onama veya katılma, otomatik olarak bu Sözleşmede 
öngörülen bütün avantajların kabul edilmesini ve bütün hükümlerin benimsenmesini 
ifade eder. 

2-a-Bu Belgeyi onayiayan veya katılan her Birlik tllkesi EK'in V ( 2 ) nci 
maddesine uygun olarak, onama veya katılma belgesinin tevdi sırasında, daha önce 
yapılan bir beyan ile belirlenen şartlara göre öngörülen çekincelerin yararlarını saklı 
tutar. 

b-Birlik dışındaki her ülke, bu Sözleşmeye katılırken EK'in V ( 2 )nci 
maddesine uygun olarak çeviri hakkı ile ilgili olarak bu Belgenin 8 inci maddesi için 
I 896 'da Paris 'te tamamlanan I 886 Birlik Sözleşmesinin S inci maddesi 
hükümlerinin, yalnızca bu ülkede genel kullanımı bulunan bir dile yapılacak çeviriler 
hakkında uygulanacagmı beyan edebilir. EK'in I ( 6) (b) maddesine uygun şekilde, 
her ülke, kaynak ülke eserlerinin çeviri hakkı ile ilgili olarak, kaynak ülke tarafından 
tanman korumaya eşit bir koruma öngörme hakkını saklı tutar. 

c-Her ülke bu gibi çekinceleri, her zaman Genel Müdüre yapılacak bildirim ile 
geri alabibilir. 

Madde31 
I -Her ülke, bu Sözleşmenin, beyan veya ihbarında belirtilen dış iliskiler 

hakkında sorumlu bulundugu topraklann tamamı veya bir kısmı için uygulanabilir 
oldugunu, her zaman onama veya katılma belgesinde beyan edebilir veya Genel 
Müdüre yazılı bir bildirim ile bilgilendirebilir. 

2-Böyle bir beyanda bulunan veya bir bildirim yapan her ülke, her zaman 
topraklarının tamammda veya bir kısmında uygulanabilirliginin son bulduAunu Genel 
Müdüre bildirebilir. 

3-a- I inci paragraf uyarınca yapılan her beyan, beyanı içeren onama veya 
katılma ile aynı tarihte yürürlüAe girer ve bu paragrafa göre yapılan her beyan Genel 
Müdüre bildirildili tarihten Uç ay sonra hüküm ifade eder. 

b-2 nci paragrafa göre yapılan her bildirim, bildirimin Genel Müdür tarafından 
alındıgı tarihi takip eden oniki ay sonra hüküm ifade eder. 

4-Bu madde, hiçbir şekilde bir Birlik ülkesinin 1 inci paragrafa göre yapılan bir 
beyan yoluyla diger bir Birlik ülkesi tarafından bu Sözleşmenin uygulanacagı bir 
topraga ilişkin fiili bir durum olarak tanımasım veya zımmen kabulünü ifade edecek 
şekilde yorum onaylamaz. 
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Madde32 
1 -Bu Belge, Birlik ülkeleri arasındaki ilişkiler ve uygulama alanı bakımından 9 

Eylül 1886 tarihli Bem Sözleşmesinin ve sonraki degişik belgelerin yerine geçer, 
Bütünü ile bu Belgeyi onaylamayan veya katılmayan Birlik ülkeleri ile ilişkilerde 
yukarıdaki fıkra htlkmüne göre tamamı veya uzantısı bu belgede yer almamış önceki 
belgelerin hükümlerinin uygulanabiliriili devam eder. 

2-Bu Belgeye taraf olan Birlik dışı ülkeler ( 3 ) üncü paragrafa uygun şekilde, 
Belgeye taraf olmayan veya Belgeye taraf olmakla birlikte 28 ( 1 ) ( b ) maddesine 
göre beyanda bulunan Birlik ülkeleri ile ilgili olarak bu Belgeyi uygulayabilir. Bu 
gibi ülkeler, söz edilen Birlik ülkeleri ile ilişkilerde: 

i-Taraf oldukları en son Belge hükümlerini uygulayabilirler, ve 
ii-EK'in I ( 6 ) maddesine uygun şekilde bu Belge ile öngörülen koruma 

düzeyini kabul etme hakkına sahiptirler. 
3-EK'te öngörülen yetkilerin herhangi birinden yararlanan bir ülke bu Belgeye 

taraf olmayan diger Birlik ülkesiyle ilişkilerinde EK'te belirtilen yetki veya yetkilere 
ilişkin yararlandılı hükümleri, sonraki söz edilen hükümlerin uygulanmasını kabul 
ettili takdirde, uygulayabilir. 

Madde33 
I-Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla 

Birlik ülkesi arasmda müzakere yolu ile çözümlenemeyen ihtilaflar, başka bir çözUm 
yolu üzerinde anlaşma sajlanamaması halinde ilgili ülkelerden biri tarafından 
Uluslararası Adalet Divanına, Mahkemenin statusüne uygun şekilde götürülebilir. 
İhtilafı Divana götüren ülke, Uluslararası Büroya, durum hakkında bilgi verir; 
Uluslararası Büro konuyu diAer Birlik ülkelerinin dikkatine sunar. 

2-Her ülke, 6u Sözleşmeyi imzalama veya onamaveya katılma belgesini tevdi 
sırasında ( 1 ) inci paragraf hükümlerine baglı bulunmadılı husununu beyan edebilir. 
Bu gibi ülkeler ile Birlijin diger ülkeleri arasındaki ihtilallarda ( 1 ) inci paragraf 
hükümleri uygulanmaz. 

3-2 nci paragraf hükümlerine uygun şekilde beyanda bulunan bir ülke her 
zaman Genel Müdüre göndereceji bir bildirim ile beyanını &eri alabilir. 

Madde~4 
1 -29(Tekrar) maddesine uygun olarak hiçbir ülke 1-21 inci maddeler yürürlüje 

girmedikçe, bu Sözleşmenin önceki Belgesine katılamaz ve onaylayamaZ 
2-Bu Sözleşmenin 1-21 inci maddeleri ile Ek'i yürürlUAe girdikten sonra, hiçbir 

ülke, Stockholm Belgesinin eki olan Gelişmekte Olan Ülkelere Dair Protokolün 5 
nici maddesine göre bir deklarasyon bulunmaz. 

Madde35 
1 -Bu Sözleşme süre sınırlaması olmaksızın yürürlükte kalır. 
2-Her ülke Genel Müdüre göndereceji bir bildiri ile bu Sözleşmeyi 

feshedebilir. Böyle bir cayma, daha önceki belgelerin de fesh edildiji anlamını taşır; 
ve bu yalnızca 
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bunu yapan ülkeyi etkiler ve Sözleşme diger Birlik ülkeleri ile ilgili olarak 
yürürlUgünü sürdürür. 

3-Feshetmek, Genel Müdürün bildiriyi aldıgı günü takip eden bir yıl sonra 
hüküm ifade eder. 

4-Hiçbir ülke, Birlik üyesi olmasını takip eden beş yıl somi ermedikçe bu 
maddede öngörülen fesh etme hakkını kullanamaz. 

Madde36 
ı -Bu Sözleşmeye taraf her ülke, anayasasına uygun olarak bu Sözleşmenin 

uygulanmasını saglayacak gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder. 
2-Buradan anlaşılacagı gibi bir ülke sözleşmeye baglandıgı zaman kendi iç 

hukukuna göre bu Sözleşmenin hükümlerini yürürlüge sokacaktır. 

Madde37 
ı -a-Bu Sözleşme İngilizce ve Fransızca dillerinde tek nüsha olarak imzatanır ve 

( 2) nci paragrafhükmüne uygun olarak Genel Müdüre sunulur. 
b-Resmi belgeler ilgili Htlktlmetlerle istişare edildikten sonra Arapça, Almanca, 

İtalyanca, Portekizce ve Ispanyolca dilerinde ve Meclis tarafından belirlenecek diger 
dillerde hazırlanır. 

c-Çeşitli metinlerin yorulmlanmasında görüş ayrılıgı olması halinde Fransızca 
metin esas alınır. 

2-Bu Sözleşme 3 ı Ocak ı 972 tarihine kadar imzaya açık bulundurulur. Bu 
tarihe kadar da paragraf ( 1 ) ( a ) da söz edilen kopya Fransız Cumhuriyeti 
Hükümetine sunulur. 

3-Genel Müdür, bu Sözleşmenin imzalanmış kopyalaruıdan iki ömeAi 
onaylayarak bütün Birlik ülkeleri Hükümetlerine ve talep halinde diger ülke 
hükümetlerine iletir. 

4-Genel Müdür, bu Sözleşmeyi B. Milletler Sekreterliginde tescil eder. 
S-Genel Müdür, bütün Birlik ülkeleri hükümetlerine, onama veya katılma 

belgelerinin ve belgelere ek dek larasyonların veya daha sonra (28) (ı) ( c ), (30) (2) 
(a), ve (b) ile (33) (2) nci maddelerine ilişkin deklarasyonlar ve Sözleşme 

hükümlerinin yürürlügü, fesh etme ihbarları ve (30) (2) (c), (3 ı) (ı), ve (2), (33) (3) 
ve (38) (1) ve Ek ile ilgili bildiriler hakkında bilgi verir. 

Madde38 
I-Bu Belgeyi onaylamamış veya katılmamış veya Sözleşmenin Stockholm 

Belgesinin 22-26 ncı maddeleri ile bagh bulunmayan Birlik ülkeleri 26 Nisan ı 975 
tarihine kadar istedikleri takdirde bu hükümlerle baglı sayılarak söz edilen 
maddelerde öngörülen hakları uygulayabilirler. Bu hakları uygulamak isteyen her 
ülke Genel Müdüre bu durumu belirleyen yazılı bir beyanda bulunur; bu gibi 
beyanlar ahndıgı tarihten itibaren yürürlüge girer. Bu gibi ülkeler söz edilen tarihe 
kadar Meclis üyesi olarak kabul edilir. 
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...... w &aat Eserlerini Koruma- Bem Szş.- Paris Metni 

2-Birli~in bütün ülkeleri Teşkilat üyesi olmadı~ı sür~e, Teşkilatın Uluslararası 
Bürosu, Birlik Bürosu olarak işlevini yerine getirir ve Genel Müdür, anılan Büronun 
Genel Müdürü olarak görev yapar. 

3-Birli~in bütün ülkeleri Teşkilat üyesi olduAundan, Birlik Bürosunun hakları, 
yükümlülükleri ve mallan Teşkilatın Uluslararası Bürosuna devir edilir. 

EK 
GELIŞMEKTE OLAN ÜLKELERE İLİŞİN ÖZEL HÜKÜMLER 

Madde I 
1-B. Milletler Genel Kurulunun yerleşik uygulaması çerçevesinde "gelişmekte 

olan ülke" olarak kabul edilen ve bu Ekle ayrılmaz bir bütün teşkil eden bu Belgeyi 
onayiayan ya da katılan her ülke, iktisadi durumunu, toplumsal ve kültürel 
ihtiyaçlarını dikkate alarak kendisini öngörülen bütün hakların korunmasını 

sa~layacak hükümleri derhal oluşturacak durumda görmüyorsa, katılma veya onama 
sırasında veya madde V (ı) ( c ) ye göre daha sonraki bir zamanda Genel Müdüre 
sunaca~ı bir bildirimle II . veya III . maddede veya her ikisinde birden öngörülen 
hükümlerden yararlanmak istedi~ini bildirebilir. Bu ülkenin ikinci madde 
hükmünden yararlanmak yerine 5 (l) (a) maddesine göre bildirimde bulunması 
mümkündür. 

2-(a) 28 inci maddenin (2) nci paragrafına göre l-21 inci maddelerin ve işbu 
Ek' in yQrürlü~e girmesinden itibaren geçecek ı O yıllık sürenin sona ermesinden önce 
ı inci paragraf hükmüne göre yapılacak her bildirim anılan sürenin sona ermesine 
kadar geçerli olacaktır. 

Bu tür bir bildirim in, tamamen veya her ı O yıllık süre için kısmi olarak 
yenilenmesi mümkündür. Yenilenme, sürmekte olan lO yıllık sürenin sona 
ermesinden en az 3, en çok ı 5 ay önce Genel Müdüre sunulacak bir bildirimle olur. 

b-2&._inci maddenin 2 nci paragrafına göre ı-2ı inci maddelerin ve bu Ek'in 
yQrürlü~e girmesinden itibaren geçecek ı O yıllık sürenin sona ermesinden sonra ı 
inci paragraf hükmüne göre yapılacak her bildirim, sünnekte olan. ı O yıllık sürenin 
sona ermesine kadar geçerli olacaktır. Böyle bir bildirimin yenilenmesi (a) 
paragrafının 2 nci cümlesinde'düzenlenen şekilde olacaktır. 

3-Birli~e dahil ülkelerden birinin ı inci paragrafta yer alan "gelişmekte olan 
ülke" sıfatının sona ermesi halinde söz konusu ülkenin bundan böyle 2 nci paragrafta 
öngörülen bildirimini yenileme hakkı kalmayacaktır. Bildirimini resmi olarak geri 
alsın veya almasın bu durumdaki bir ülkenin; "gelişmekte olan ülke" sıfatının sona 
ermesinden sonra geçecek 3 yıllık sürenin ya da sürmekte olan ı O yıllık sürenin 
(hangisi daha sonra bitiyorsa) bitiminden itibaren ı inci paragrafta öngörülen 
imkilardan yararlanması mümkün olmayacaktır. 

4- I inci veya 2 nci paragraflara göre yapılan bildirimierin geçersiz hale gelmesi 
durumunda, işbu Ek çerçevesinde verilen ruhsata dayanarak çıkarılan 
nüshalarınmevcudu bitenekadar dalıtılmalarına devam edilebilecektir. 
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S-Bu Sözleşme hnktımleri ile hallanan ve 3 ı inci maddenin ı inci paragrafı 
hükmüne göre bu Sözleşmenin belli bir ülke topratmda uygulanması için bildirimde 
bulunan her ülke, yukanda ı inci paragrafta belirtilen ülkelere benzer durumda kabul 
edilerek, Sözleşmenin uygulaoacatı muayyen ülke topralı içine ı inci paragrafta 

öngörüldüAQ biçimde bildirimde ve 2 nci paragrafta öngörOidtıAQ biçimde 
yenileme bildiriminde bulunabilecektir. 

6-a- ı inci paragraf bükmOnde öngörülen imkAnlardan yararlanan bir ülke diAer 
bir ülkeye daha kısa korunma stıresi için izin vennemesi durumunda, eter önceki 
ülke kaynak ülke ise, ı-20 nci maddeler gereti bu imi vennek zorundadır. 

b-Madde V (1) (a) ya göre bildirimde bulunmuş bir kaynak ülke eserleri için, 
30 uncu maddenin (2) (b) fıkrasının ikinci cümlesinde dtızenlenen karşılıklı 
muamele(mütekabiliyet) için başwru hakkını, ı inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki 
süre sona cnneden kullannamayacaktır. 

Madde ll 
1 -Bu maddenin sqladıAi haklardan yararlanmak istedilini bildiren her ülke 

basılı veya benzer şekilde çopıtılmış eserler için madd 8 (a) da düzenlenen inhisari 
nitelikteki çeviri hakları için, yetkili makamlarca aşaAıdaki koşullarda IV . maddeye 
göre verilecek inhisari nitelikte olmayan ve devredilemez bir ruhsat sisteminden 
yararlanacaktır. 

2-a-Eserin ilk yayım tarihinden itibaren 3 üncü paragrafta sözü geçen üç yıllık 
bir sürenin ya da söz konusu Dikenin ulusal mevzuatınca belirlenen daha uzun bir 
sürenin bitmesinden sonra çeviri hakkı sahibi tarafından, bizzat veya onun 
muvafakatı ile bir başkası tarafmdan, o ülkede konuşulan dillerden birinde eserin bir 
çevirisi yayımlanmamışsa, o ü.lce uyruau olan herkes çeviri için ruhsat alarak eseri 
basılı olarak veya benzer şekilde çoAaltılarak yayımlayabilecektir. 

b-0 ülke dilinde yayımlanan bir çeviri eserin basılı bütün nüshalarının mevcudu 
Wkenmişse, bu madede öngörülen şartlar ile bir ruhsat verilebilecektir. 

3-a-2 (a) paragrafında öngörülen üç yıllık süre, eserin Birlite üye olan bir ya da 
daha fazla gelişmiş ülkede yaygın olarak konuşulan dillerin dışındaki bir dile 
çevirisi halinde bir yıla indirileccktir. 

b- ı inci paragrafta söz eelilen lükelerden · biri, Birlite üye olan ve aynı dilin 
yaygın olarak konuşuldup gelişmiş ülkelerin oybirlili ile varacaklan bir 
mutabakatla bu dile yapılacak çeviriler için 2 (a) paragrafında öngörtllen üç yıllık 
süreyi bir yıldan az olmamak kaydıyla daha kısa bir süreye indirebilecektir. Ancak 
İngilizce ve İspanyolca dilleri için bu cümle hükmü uygulanmaz. Bu konuda 
vanlacak mutabakat ilgili hüktımetlerce Genel Müdüre bildirilecektir. 

4-a-bu maddeye dayanılarak; 
i-Ruhsat için başvuran madde IV . (ı) de aranan şartları karşıladılı tarihten 

itibaren. 
ii-Ruhsat için başvuranın çeviri hakkı sahibinin kimiilinin ve adresinin 

bilinmedili durumlarda Madde IV (2) de öngörüldügü şekilde ruhsatı venncye 
yetkili makama başvuru belgesini gönderdigi tarihten itibaren 6 aylık bir süre daha 
geçmeden 
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önce Uç yıldan sonra kazanılabilecek, 9 aylık bir süre daha geçmeden de ı yıldan 
sonra kazanılabilecek herhangi bir ruhsat verilemeyecektir. 

b-Söz edilen 6 ay da 9 yalık süre içinde ceriri hakkı sahibi tarafından bizzat 
veya onun verdili muvafakata dayanılarak, ruhsat başvurusunda bulunulan dilde 
eserin bir çevirisi yayımlanmamışsa bu maddeye dayanarak herhangi bir ruhsat 
verilemeyecektir. 

S-Bu maddeye göre, ancak ölfetim, bilim ve araştırma amaçları için ruhsat 
verilebilecektir. 

6-Eser, çeviri hakkı sahibi tarafından bizzat veya' onun muvafakatı ile bir 
başkası tarafından, o ülkedeki benzer eserler göz önüne alındılında makul 
sayılabilecek bir bedel karşıiılında yayımlanmışsa, aynı dilde ve içerikte bir çeviri 
için bu maddeye dayanılarak daha önce verilen ruhsatlar iptal edilecektir. Ruhsatın 
iptalinden önce basılmış olan nüshaların dalıtırnma ise me~udun tükenmesine kadar 
devam edilebilecektir. 

7-Resimlendirme atırlıklı eserlerde; metnin çevirisi ve yayımı ile 
resimlendirmenin çotaltılması ve yayımı konusunda ancak III . maddedeki şartların 
da karşılanması halinde ruhsat verilebilecektir. 

8-Yazarın, eserin bütün n llshalarını dolaşımdan çekmesi halinde bu maddeye 
dayanarak herhangi bir ruhsat verilemeyecektir. 

9-a-Aşatıda yazılı bütün şartların karşılanması halinde, basılmış veya benzer 
bir şekilde çotaltılmış bir eserin çevirisi için bir yayın kuruluşuna o yayın 
kuruluşunun yöneticilerinin ı inci paragraf kapsamındaki. bir ülkede bulunması ve 
söz konusu ülkenin yetkili makamiarına başvuruda bulunması halinde ruhsat 
verilebilecektir. 

i-Çevirinin anılan ülkenin mevzuatına uygun olarak elde edilen bir nüshadan 
yapılmış olması. 

H-Çevirinin yalnızca ö~etim, veya belirli alanlardaki uzmanlara bilimsel, 
teknik ve mesleki araştırma sonuçlarını aÇıklamaya yönelik amaçlarla yapılacak 
yayınlarda kullanılması. 

iii-Çevirinin yalnızca (ii) şartında belirtilen amaca yönelik, ilgili ülke 
mevzuatına uygun bir şekilde yasaya uygun araçlarla ilgili ülke topratmdaki hedef 
kitleye iletilen yasalara uygun nitelikteki bir yaymda kullanılacak olması. 

iv-Çevirinin bütün kullanımının ticart amaçlar dışmda kalması. 
b-Bu paragraf htıkmüne göre verilen bir ruhsata dayaatlarak bir yayın kuruluşu 

tarafından yapılan bir çevirinin ses ve görüntü kayıtları, ( a) paragrafında öngörülen 
şartlarda ve yine (a) paragrafında belirtilen amaçlara yönelik olarak söz konusu yayın 
kuruluşunun izni almarak ruhsatı veren yetkili makamın bulundugu ülkede faaliyetini 
sürdüren diger yayın kuruluşları tarafından da kullanılabilecektir. 

c-Bir yayın kuruluşuna, yukarıda, (a) fıkrasında öngörülen bütün kıstaslara ve 
şartlara uymak kaydıyla audiovisual( sesli görüntü) bir kayıt (tespit) içindeki metnin 
çevirisi konusunda söz konusu kaydın hazırlanması ve yayımının yalnızca sistemli 
egitsel etkinlerde kullanılması amacına dayanıyorsa-ruhsat verilebilecektir. 

d-(a) ve ( c ) paragraflarına batlı olarak önceki paragraflarda öngörülen 
hükümler, bu fıkraya göre verilecek ve kullanılacak ruhsatlar için de uygulanacaktır. 
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Madde III 
I-Bu madde hükmünden yararlanmak istedilini bildiren her ülke 9 uncu 

maddede düzenlenen inhisari aitelikteki çolaltma hakkı yerine yetkili makamlarca 
IV üncü maddeye göre ve aşaAıda yazılı şartlarda verilebilecek inhisari olmayan ve 
devredilmez nitelikteki bir ruhsat sistemini uygulayacaktır. 

2-a-7 nci paragraf gereli bir esere bu maddenin, 
i-3 üncü paragrafında yer alan, eserin belli bir baskısının ilk yayım tarihinden 

başlayan sürenin, 
ii-Ya da aynı tarihte başlayan, 1 nici paragrafta söz edilen ülkenin ulusal 

mevzuatı tarafından belirlenen daha uzun bir sürenin, bitiminden sonra uygulanması 
halinde, eserin söz konusu baskısil'la ait nüshalar umuma arz edilmemişse ya da 
sistemli elitsel etkinler içinde çolaltma hakkı tarafından bizzat ya da onun nzasıyla 
bir başkası tarafından benzer eserler için ülkede normal olarak öngörülen bir ücret 
yayımlanmamışsa o ülke uyruAu olan herkes• bu baskının yayımı ve çolaltılması için 
o ücret karşıhArnda ya da sistemli elitsel etkinlikler çerçevesinde kullanılmak için o 
Ucretin de altında bir ücret karşıiıiında ruhsat alabilecektir. 

b-Eger uygulanacak sürelerin bitiminden sonra o baskının ruhsata bagh umuma 
arz edilmiş hiç bir hüshasmm- ya da sistemli egitsel etkinlikler için yayımianmış 
hüshaların- benzer eserler için ülkede normal olarak öngörülen ücret karşılıjında 
satılması için arzı kalmamışsa; bu maddede öngörülen şartlarda (a) paragrafında 
düzenlenen bir baskının çopltılması ve yayımı konusundaki bir ruhsat 
verilebilecektir. 

3-Aş~ıdaki durumlar hariç madde II (a) (i) de atıfta bulunulan süre 5 yıl 
olacaktır. 

i-Doga bilimleri ve fizik eserleri için Matematik ve Teknoloji de dahil bu süre 3 
yıl olacaktır. 

ii-Edebiyat (fıction) şiir, drama, müzik ve sanat eserleri için bu süre 7 yıl 
olacaktır. 

4-(a) Bu maddeye dayanılarak; 
i-Ruhsat için başvuranın IV . maddenin 1 inci paragrafındaki şartları karşıladıgı 

tarihten itibaren. 
ii-Çogaltma hakkı sahibinin kimliginin ve adresinin bilinmedili durumlarda 

ruhsat için başvuranın IV . maddenin 2 nci paragrafında düzenlendigi üzere başvuru 
belgesini ruhsat vermeye yetkili makama gönderdigi tarihten itibaren, 

altı ay lık bir süre geçmeksizin 3 yıldan sonra elde edilen herhangi bir ruhsat 
verilemeyecektir. 

b-Diger sürelerin geçmesinden sonra ve madde IV (2) ye göre ruhsat alınabilen 
durumlarda başvuru belgesinin gönderildigi tarihten itibaren 3 aylık bir süre 
geçmeksizin hiç bir ruhsat verilemeyecektir. 

c-(a) ve (b) paragraflannda atıfta bulunulan 6 ya da 3 aylık süreler içerisinde 2 
(a) da tarif edilen türde bir dagıtım yapılmamışsa, 

bu maddeye göre hiçbir ruhsat verilemeyecektir. 
d-Eger yazar, çoAaltılması ve yayımt konusunda ruhsat için başvurulan baskının 

bütün nüshalarını tedavülden çekmişse, hiç bir ruhsat verilemez. 
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5-Aşagıdaki hallerde bir eserin çevirisinin çogaltılması ve yayımı konusunda 
ruhsat verilemez. 

i-Çeviri, çeviri hakkı sahibi tarafından ya da onun razası ile yayımlanmamışsa, 
veya 

ii-Çeviri ruhsat için başYW"Ulan ülkede yaygın olarak konuşulan bir dilde 
deailse, 

6-Bir eserin 1 inci paragrafta belirtilen bir ülkede sistemli egitsel etkinlikler 
kapsamında olan ya da umuma arz edilen bir baskının nüshalan, çogaltma hakkı 
sahibi tarafından ya da onun izniyle o ülkede benzer eserler için normal olarak 
öngörülen ücret karşılıgında dalıtılıyorsa, bu maddeye dayanılarak aynı dilde ve 
içerikteki bir baskı için verilıniş olan diger ruhsatlar iptal edilecektir. Ruhsatın 
iptalinden öece dotaşımda olan nüshaların dalıtırnma ise mevcudUR tükenmesine 
kadar devam edilebilecektir. 

7 -( a) b paragrafma dayanılarak bu maddenin uygulanacagı eserler basılı ve 
benzer şekilde çopltılarak yayımianmış eserlerle ~asılı ve benzer şekilde 

çogaltılarak yayımianmış eserlerle sınırlıdır. 
b-Bu madde ruhsat için başvurulan ülkede yaygın olarak konuşulan bir dilde 

koruma altındaki eserlerin çevirileri de dahil olmak üzere audiovisuaJ(sesli 
görüntülü) biçimde yasalara uygun olarak yapılmış kayıtların çogaltılmasında da 
uygulanacaktır. (Yahıızca sistemli egitse etkinlikler de kullanılma amacına yönelik 
kayıtlarda) 

Madde IV 
1-Yalnızca ruhsat için baŞvuranın ilgili ülke esaslarına göre çeviri yapma ve 

yayımlama ya da çogaltma ve yayımlama hakkı sahilpinden ruhsat isteminde 
bulundugunu ve bu isteminin kabul edilmedilini, ya da kendisine düşen bütün özeni 
göstermesine raAoıen hak sahibinin bulamadıgını ortaya koyması halinde II ya da III 
maddeye dayanılarak bir ruhsat verilebilecektir. Başvuran ruhsat isteminde 
bulundugunu aynı zamanda 2 nci paragrafta belirtilen ulusal ya da uluslararası bilgi 
merkezlerine de bildirecektir. 

2-Hak sahibi bulunamıyorsa, ruhsat için başvuran belgelerin örneklerini 
taahhütlll olarak ruhsat vermeye yetkili makama, eserde adı yazılı yayımcıya ve 
yayımcının iş merkezinin bulundugu ülke hükümetince Genel Müdüre yapılan 

bildirimle belirlenmiş olan ulusal ya da uluslararası bir bilgi (information) merkezine 
gönderecektir. 

3-II ya da III . maddeye göre verilen bir ruhsata dayanarak yayımlanan ya da 
çogaltılan bütün nüshalarda yazarın adına yer verilecektir. Eserin adı bütün bu 
nüshalarda belirtilir. Çeviri eserlerde de eserin özgün adına mutlaka bütün 
n llshalarda yer verilir. 

4-a-II ve ll maddelere göre verilen hiç bir ruhsat ııüshalarının dışsatımını 
kapsamayacak ancak çevirinin ya da çogaltmanın başvuruda bulunulan ülke 
topragında yayımlanması için geçerli olacaktır. 

b-a paragrafında öngörülen dışsatım kavramı nüshaların bir ülkeden 1 maddenin 
5 inci paragrafına göre bildirimde bulunmuş bir başka ülkeye gönderilmesini de 
kapsayacaktır. 
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c-Bir ülkede İngilizce, Fransızca ve Ispanyolca dilleri dışındaki bir dile 

yapılacak çeviriler için II . maddeye dayanarak ruhsat veren hükUmet ya da kamu 
kuruluşunun bu ruhsata göre yayımlanan bir eserin nüshalarını bir başka ülkeye 
göndermesi durumunda aşalıdaki şartların hepsi karşılanıyorsa, bu gönderme eylemi 
"dışsatım " olarak kabul edilmeyecektir. 

i-Alıcılannm yetkiili makanılannın ruhsat verdili ülke yurttaşı olan kişiler ya 
da bu kişilerin örgüttendili kuruluşlar olması, 

ii-Nüshalarm yalnızca ögretim, bilim ve araştırma amaçlarına yönelik olarak 
kullanılması, 

iii-Nüshaların gönderilmesi ve sonradan alıetiara dalıtımının ticari amaçlar 
dışmda kalması, 

iv-Nüshaların gönderltdili ülke ile yetkili makamlarının alırnma veya 
dalıtırnma ya da her ikisine birden izin verdili ülkenin aralarında aniaşmış olması 
ve ruhsat vereJl ülke hükümetinin Genel Müdüre bu anlaşma konusunda bildirimde 
bulunmuş olması, 

5-II v~ III maddelere göre verilen bir ruhsata dayanarak yayımlanan bütün 
nüshalarda , bu nüshalarm yalnızca ruhsatın uygulanacagı ülke ya da toprak 
parçasında dalıtabilecekıeri konusunda ilgili dilde yazılmış bir ibare yer alacaktır. 

6-a-Aşalıdaki hususların sallanması ulusal düzeyde hükme b&Alanır. 
i-Ruhsatm çeviri ya da çolaltma hakkı sahibine örnelin ücret konusunda ilgili 

iki ülkede de kişilem özgür iradeleriyle görüşerek belirledikleri ruhsatlarda nonnal 
olarak yer alan haklara uygun haklar saAianması, 

ii-Ocretin ödenmesi ve nakli:Uiusal para mevzuatının müdahalesi oldugundan 
yetkili makamın ücretin uluslararasmda çevrilebilir bir kur ya da dengi bir ödeme 
vasıtasıyla nakli konusunda elinden gelen bütün gayreti göstermesi, 

b-Eserin çevirisinin do&nı olarak yapılmasını ve belli bir baskının saglıklı 
olarak çogaltılmasını sallamale için ulusal mevzuatta gerekli dtızenlemeler yapılır. 

Madde V 
ı -a-Onama ya da katılma sırasında II madde hükmünden yararlanmak istedili 

konusunda bildirmde bulunulması gereken her ülke, bunun yerine, 
i-Söz konusu ülke 30 uncu maddenin 2 (a) paragrafının uygulanacagı bir ülke 

ise, çeviri hakkı için bu madde hükmüne dayanarak bildirimde bulunacaktır. 
ii-30 uncu madde 2 (a) paragrafının uygulanamaycagı bir ülke ise hatta 

Biriilin dışmda bir ülke deAilse; 30 uncu maddenin 2 (b) paragrafının ı inci 
cümlesine göre bildirimde bulunacaktır. 

b-I maddenin 1 inci paragrafında öngörüldülü şekilde "gelişmekte olan ülke" 
sıfatının sona ermesi durumunda, bu paragrafa göre yapılacak bir bildirim birinci 
maddenin 3 üncü paragrafındaki sürenin sona erdigi tarihe kadar geçerli olacaktır. 

c-Bu paragrafa göre bildirimde bulunmuş hiç bir ülke bu bildirimi geri çekse 
dahi daha sonra II madde hükmünden yararlanamayacaktır. 

2-3 üncü paragrafa g6re ; II madde hükmünden yararlanan hiç bir ülke 
sonradan 1 inci paragrafa dayanarak bildirimde bulunamayacaktır. 

3-1 maddenin I paragrafında belirtilen "gelişmekte olan ülke" sıfatını yitiren 
her ülke, I maddenin 3 üncü paragrafında yer alan uygulanacak sürenin bitiminden en 
çok iki yıl öncesine kadar 30 uncu maddenin 2 (b) paragrafının 1 inci cümlesindeki 
sonuç 
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için, Birlik içinde· olup olmadıgına bakılmaksızın bildirimde bulunabilir. Böyle 
bir bildirim I inci maddenin 3 UncU paragrafındaki sürenin bitiminden itibaren 
yürUrluge girecektir. 

Madde VI 
1 -Birlige üye her ülke, Antlaşma tarahinden itibaren ve I -20 nci maddeler ve 

bu Ekle baglanmadan önceki herhangi bir tarihte, 
i- ı inci ila 2 I inci maddeler ve bu Ek ile baglaqan bir ülke olup olmadıgı, 1 inci 

maddenin 1 inci paragrafında yer alan haklardan yararlanıp yararlanmayac~ı, 
aşagıda (ii)'de belirtilen hususlar da mutabık olan kaynak ülke eserlerine II veya III 
madde hükümlerini ya da her ikisini birden uygulayıp uygulamayacagı konusunda, 

bildirimde bulunabilecekler. 
ii-Bu Ek'in yukarıda (i) ye göre ya da I maddeye göre bildirimde bulunan 

kaynak ülkelere uygulanması konusunda bildirimde bulunabilecektir. 
2- I inci paragrafa göre yapılacak her bildirim yazılı olacak ve Genel Müdüre 

sunulacaktır. Bildirim Genel Müdüre sunuldugu tarihte yürUrluge girecektir. 

----------0----------
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V abanca Hukuk Hakkanda BUai Edinilmesine Dair Avrupa Sözletmesinin 
Onayianmasanan Uyaun Bulundutuna İlitkin Kanun 

Kanun No : 1899 
Kabul Ta. : 20 Mayas 1975 
R.G : 29 Mayas 1975 8.15249 
Dstr. Trp. : 5, C.14, s.2878 

)fadde ı 
7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da imzalanan "Yat>ancı hukuk hakkında bilgi 

edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesi "nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yOrtıriOAe girer. 
Madde 3 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrOttlr. 

V abanca Hukuk Hakkinda Bilai Edinilmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesini Onayiayan Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 20 Haziran 1975 No: 7110243 
R.G : 26 Atustos 1975 8.15338 
Dstr. Trp. : S, C.l4-l, s.3090 

20 Mayıs 197S tarihli ve 1899 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 

"Yabancı Hukuk Hakkında Bil&i Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi " nin 
onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
20/6/1 97S tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Giriş: 

----~o---

Yabancı Hukuk Hakkında BUgi EdinOmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesi 

Işbu Sözleşme'yi imzalayan, Arvupa Konseyi'ne üye Devletler, Avrupa 
Konseyi'nin amaemın üyeleri arasmda daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek oldu~tınu 
gözönünde tutarak, 

Yabancı hukuk hakkında adli mercilerce bilgi edinilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla uluslararası karşılıklı bir yardımlaşma sistemi kurulmasının, bu amacın 
gerçekleşmesine yardım edeceaine inanarak, 

Aşalıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde 1 Sözleşmenin uygulama alanı 
I-işbu Sözleşme hükümleri cereAince, Akit Taraflar, medeni ve ticari hukukları 

ve hukuk usulleri ile yargı örgQtleri konusunda birbirlerine bilgi vermeyi taahhüt 
ederler. 
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2-Bununla beraber, iki veya daha fazla Alcit Taraf, kendileri bakımından işbu 
Sözleşme'nin uygulama alanını, yukarıdaki fıkrada anılanlardan başka konulara da 
teşmil etmek hususunda anlaşabilirler. Bu anlaşmaların metinleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bildirilecektir. 

Madde l Mi/lt irtibat organları 
ı -İşbu Sözleşme'nin uygulanması için, her Aktif Taraf: 
a-Diger bir Akit Tarafın yöneltecegi, ı. Maddenin ı. Fıkrasında öngQrUlen bilgi 

istemlerini kabul etmek; 
b·6. Madde uyannca bu istemleri karşılamak Ozere tek bir organ (kabul organı) 

kuracak veya tayin edecektir. · 
Bu organ, bir Bakanlık Dairesi veya Devletin diger bir organı olacaktır. 
2-Her Akit Taraf, kendi adli merciierinden gelen bilgi istemlerini kabul etmek 

ve bu istemleri yabancı yetkili kabul organına iletmekle görevli bir veya birçok 
organlar (nakil organı) kurmak veya tayin etmek yetkisini haiz olacaktır. Kabul 
organı nakil organı olarak da görevlendirilebilir. 

3-Her Akit Taraf, kabul organının ve gerektijinde, kendi nakil organı veya 
organlannın isim ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir. 

Madde 3 Bilgi istemeye yetkili merciler 
ı-Bilgi istegi, adli merciierden sAdır olacaktır. Bu istem ancak açılmış bir 

koguştunna dolayısiyle yapılabilecektir. 

2-Her Akit Taraf, eger nakil organları kurmaz veya tayin etmez ise, yukarıdaki 
fıkra bakımından hangi makamlarını adli merciieri saydıgını Avrupa Konseyi <mıel 
Sekreterine yöneltecegi bir bildiriyle belirtecektir. 

3-İki veya daha fazla Akit Taraf, kendileri bakımından işbu Sözleşme'nin 
uygulama al~ını adli merciler dışındaki merciierden sidır olan istemiere teşmil 
etmek hususunda anlaşabilirler. Bu anlaşmalann metinleri, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine bildirilecektir. 

Madde 4 Bilgi istemini muhtevası 
1 -Bilgi isteminde, bunun sadır oldugu adli merci ile koguştunnanın niteligi 

açıklanacaktır. İsternde bulunulan Devletin hukuku ilgili olarak hangi hususlar 
üzerinde bilgi istendigi ve istemde bulunulan Devletin birden fazla hukuk sistemi 
mevcut ise, hangi hukuk sistemi hakkında bilgi istendigi, mUmkün oldugu kadar açık 
bir şekilde belirtilecektir. 

2-Hem istemin iyi anlaşılabilmesi, hen de buna kesin ve dogru cevap 
verilebilmesi için gerekli bilgiler istemle birlikte gönderilecektir. Gerektilinde 
istemin kapsamını aydınlatacak belgelerin örnekleri de eklenebilecektir. 

3-lstemde belirtilen başlıca husustarla ilgi bagı mevcut oldugu zaman, istem, ı. 
maddenin ı. Fıkrasında öngörülen alanlardan başka alanları da tamamlayıcı olarak 
kapsayabilir. 
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4-İstem bir adli merci tarafından düzenlenmedigi takdirde, buna yetki veren 
merciin kararı da eklenecektir. 

Madde 5 Bilgi isteminin iletilmesi 
Bilgi istemi, bir nakil organı tarafından veya böyle bir organ bulunmadıjı 

takdirde, istejin sadır olduAu adli merci tarafından talepte bulunulan Devletin kabul 
organına doArudan doAtııya gönderilecektir. 

Madde 6 Cevaplandırmaya yetkili makamlar 
I-Bir bilgi istemi alan kabul organı, cevabı kendisi verebilir ya da 

cevaplandınlmak üzere bu istemi Devletin bir dijer organına intikal ettirebilir. 

2-Kabul organı, uygun görülen hallerde veya idari örgütlenme nedenleriyle, 
istemi cevaplandınlmak üzere, özel bir kuruma veya yetkili bir hukukçuya intikal 
ettirebilir. 

3-Yukarıdaki fıkranın uygulanması masraf getirecek nitelikte ise, kabul organı, 
sözkonusu intikal işlemini yapmadan önce, istemin sadır oldup makama, hangi özel 
kurum veya hukukçuya havale edilecejini bildirecek, muhtemel masraflar hakkında 
mümkün oldup kadar kesin bilgi verecek ve onun muvafakatini isteyecektir. 

Madde7 Cevabın muhtevası 
Cevabın amacı, istemin sadır oldugu adli mercie, istemde bulunulan Devletin 

hukuku hakkında objektif ve tarafsız bir şekilde bilgi vennek olmalıdır. Duruma 
göre, bu cevap, ilgili yasa ve tOzük metinleri ile içtihat kararlarını ihtiva edecektir. 

İsternde bulunan makamın sajlam bilgi edinebitmesi için gerekli görülecek 
ölçüde, doktrine ait eserler ve hazırlık çalışmaları gibi tamamlayıcı belgeler 
eklenecektir. Açıklayıcı yorumlar da cevaba eklenebilir. 

Madde 8 Cevabın etkileri 
Cevapla verilen bilgiler istejin sadır oldugu adli mercii baglamaz. 

Madde 9 Cevabın bildirilmesi 
İstem nakil organınca yapılmış ise, cevap kabul organı tarafından anılan organa, 

adli merci tarafından dojrudan doaıuya gönderilmiş ise, bu mercie bildirilecektir. 

Madde 10 Cevap verme yükümil 
ı- ı 1. Madde hükmtı saklı kalmak şartıyla, bilgi isteminin gönderilmiş oldugu 

kabul organı, 6. madde uyarınca bu istegi cevaplandıracaktır. 
2-Cevap, kabul organı tarafından düzenlenmedigi takdirde, bu organ, cevabın 

ı2. Maddede öngörülen şartlar dairesinde verilmesini saglamakla yükümlü olacaktır. 
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Madde ı ı Cevap verme yUlcümilniin istisnaları 
istemde bulunulan Devlet, istemin yapılmasma sebep olan koluştunna dolayısite 

kendi menfaatleri etleilenine veya cevabın kendi egemenlik ve güvenligini ihlal 
edecek nitelikte olacagma hüknıederse bilgi istegini reddedebilir. 

Madde ı2 Cevap silresi 
Bilgi isteline mümkün oldulU kadar süratle cevap verilecektir. Bununla beraber, 

eger cevabın hazırlanması uzun bir süreyi gerektiriyorsa, kabul organı istemde 
bulunan yabancı mercii bundan haberdar edecek ve mamkanse, cevabın bildirileeeli 
muhtemel tarihi belirtecektir. 

Madde ı3 Tamamlayıcı bilgiler 
I-Kabul organı ve 6. Madde gerejince, cevap vermekle,görevlendiriUm organ ya 

da kişi cevabın hazırlanması için gerekli görecekleri tamamlayıcı bilgileri sitejin 
sadır oldugu merciden sorabileceklerdir. 

2-Tamamlayıcı bilgi istemi, cevabın bildirilmesi için 9. Madde de öngörülen yol 
izlenerek kabul organı tarafından iletilecektir. 

Madde ı4 Dil 
I-Bilgi istemi ve ekleri, istemde bulunulan Devletin resmi dil veya dillerinden 

birinde yazılacak veya bu dilde bir tercümesi ile birlikte sunulacaktır. Cevap, 
istemde bulunulan Devletin dilinde yazılacaktır. 

2-Bununla beraber, iki veya birkaç Akit Taraf, kendi aralarında, yukarıdaki 
fıkraya uymamak hususunda anlaşabilifler. 

Madde ıs Masraflar 
1-İstemin sadır oldugu Devletçe yüklenilecek olan, 6. Maddenin 3. Fıkrasında 

kayıtlı masraflar dışında, cevap, hiçbir harç veya masrafın ödenmesini 
gerektirmeyecektir. 

2-Bununla beraber, iki veya daha fazla Akit Taraf, kendi aralarında, yukaridaki 
fıkraya uymamak hususunda anlaşabilirler. 

Madde ı6 Federal Devletler 
Federal bir Devlette, kabul organmm, 2. Maddenin 1 (a) fıkrasında 

öngörUlenlerin dışmda kalan görevleri, anayasal nedenlerle diger Devlet organlarına 
tevdi edilebilir. 

Madde ı 7 SCJzleşmenin ytırürlilğe girişi 
1-İşbu Sözleşme Avrupa Konseyine üye Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme, 

onaylanacak veya kabul edilecektir. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2-Sözleşme üçOncü onay veya kabul belgesinin tevdi tarahinden üç ay sonra 
yürürUlje girecektir. 
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3-Daha sonra, onayiayan veya kabul eden Devletler bakımından Sözleşme, onay 
veya kabul belgelerini tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra ytırtırlüge girecektir. 

Madde 18 Avrupa konseyine üye olmayan bir Devletin sözleşmeye katılması 
1-Bu Sözleşmenin ytırürlüge girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Avrupa Konseyi üyesi olmayan herhangi bir Devleti bu Sözleşmeye 
katılmaya davet edebilir. 

2-Bu yolla katılma, üç ay sonra htıktım ifade edecek bir katılma belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilmesiyle gerçekleşir. 

Madde 19 Sözleşmenin mülki uygulama alanı 
I-Her Akit Taraf, imza sırasında ya da onay, kabul veya katılma belgesinin 

tevdii sırasında, bu Sözleşme'nin uygulanacaAı ülkeyi veya ülkeleri tasrih edebilir. 
2-Her Akit Taraf onay, kabul ya da katılma belgesinin tevdii sırasında veya daha 

sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı bir bildiri ile, uluslararası 
·ilişkilerini yUrüttülü veya adına taahhütlerde bulunmaya yetkili oldugu diger 
ülkelere de bu Sözleşme hükümlerini teşmil edebilir. 

3-Yukarıdaki fıkra uyannca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşme'nin 20. 
maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir. 

Madde lO Sözleşmenin silresi ve fesh i 
ı -işbu 'Sözleşme süresiz olarak yUrtlrlükte kalacaktır. 
2-Her Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecegi bir ihbar ile 

Sözleşmeyi kendi bakımından feshedebilir. 
3-Fesih, ihbann almdıgı tarihten altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde ll Avrupa Konseyi Genel Selereteri 'nin görevleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 
a-Her imzalamayı, 
b-Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c- ı 7 . madde uyarınca Sözleşme'nin her yürürlüge giriş tarihini, 
d- ı . maddenin 2 . fıkrası, 2 . maddenin 3 . fıkrası, 3 . maddenin 2 . fıkrası, ı 9 . 

maddenin 2 ve 3 fıkraları çerçevesinde alacagı her bildiriyi, 
e-20 . madde çerçevesinde alacaAı her bildiriyi ve fesbin hüküm ifade edecegi 

tarihi, 
Konsey üyelerine ve Sözleşme'ye katılmış olan Devletler bildirecek1ir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında geregi gibi yetkili kılınmış aşagıdaki 

imzaları bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde her iki metin de 

aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve Ingilizce olarak, 7 Haziran 1 968 
tarihinde, Londra'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri imza eden ve 
katılan Devletlerin birine bu Sözleşme'nin ashna uygun örneklerini iletecektir. 

----------0----------
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U Ekim 1919 Tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslarar•• Hava Tatamalarana İlişkin 
Baza Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sizietmeye ve Bu SGzleşmeyi Delittiren l8 
Eyi8119SS Tarihli Lahey ProtokolOne Katılmanan Uyaun Bulunduluna Dair Kanun 

Karar No : 1073 
Kabul Ta.: 1 Mart 1977 
R.G : 13 Mart 1977 S.l084 
Dstr. Trp. : S, C.l6, s.l419 

Madde 1 
12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan "Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin 

Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme" ye ve 28 Eylül 19SS tarihinde Lahey'de 
imzalanan "12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına 
İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Dqiştiren Protokol" a 
katılınması uygun bulunmuştur. 

Madde ı -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yUrtlttır. 

l/3/1977 GOniO ve 1073 Sayala Kanunla Onaylanan "Uluslararasi Hava Yaşamalarana 
İlişf9n Baza Kurallaran Biriettirilmesi Hakkında Slzleşme" nin ve Bu Slzleşmeyi 

Detiştired Protokolun Onayianmasana Dair 
Bakanlar Kurulu Karar• 

Karar Ta. : 19 Alustos 1977 No: 7113874 
R.G : 3 Aralik 1977 S. 16118 
Dstr. Trp.: 5, C.17, s.l03 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan ve 1/3/1977 tarihli ve 2073 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunan ilişik "'Uluslararası Hava TaşımaiBflna ilişkin Bazı Kuralların 
Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme" nin ve bu Sözleşmeyi deAiştiren 28/9/1 9SS tarihli 
protokolun onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 29/8/1977 tarihinde kararlaştınlmıştır. (*) 

---~o---

(*) sııWd4r Kıtnclı '7/138'7+ sıyılı Kllr«n tlt DflllyLoouı sizfqıtıt 111ttııbıt, llJ'" Kilrili'Lı ollll]Luwı, siıiqmeyı tltAısttren 
ProtoltoliHJIIbleluı dt yeriqttrıbnllftr. 

Ayntll bıt dtğ~ berilher B/S/1991 tıırtJılı ve 3'736 (53 b ·dt) S4yılı KllJIIIIlll Dllllyfıııııwısı "18"" lııdıuwı "12 dmı 
1929 Tırtlıtrıılt VllrşDVIl'M llfıılllıuwı ubulllrllriiSl Hllrll TAŞIIIIIÔilmllll~ BUl Klrwllllmı btrfqtırıbrıtsı ..wrtuıdııkf siıfeŞJHeyt 

Değtşttrerı GNilftıtıALı cıty Protdtolii, 3 S4ydı Montmd Ek PrDf«tolii ve + sıydı MDIIfleıl l'rot«tolil .. -ıle geUrtltn değtşilıltltr de 
sizleşıııe 11ıetntne yerlesttrılmJsttr. 

3736 Yıydı KlliiiUilı DllllyLuwı Protokollerın, BAkllıılllr Kırıdıt'll&ll ........ 2++ sıydı Killillllll 88re DllllyflliiiiiiiSlnırı 

KltrllrillştırıJdıAıllll d~tn Urllr (vırsı) bıt(x~uulıuı PrDtDbf rııttıııltrı T.B.M.M. KlllliUII4r oerofsbulen Rluııtustır. BN 

Protorollerın "sizlelflltllbt Dtğ~~Urtlııds şeklının ııy~ wı" lliC d,., Ftsd u den SDII'Iikf kısır.ılm ııynen llluutıısfır. 
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Uluslararası Hava Tatımsiarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi 
Hakkında S3zleşme 

Havayolu ile yapılan Uluslararası taşımalann şartlarının, taşıyıemın sorumluluau 
ve taşımada kullanılan belgelen bakımından, birleştirilerek düzenlenmesinin yararları 
dikkate alınarak, 

Bu amaçla, aşaAıdaki sözleşmeyi yapan ve imzalayan , usulüne uygun olarak 
yetkilendirilmiş temsicilerini tayin etmişlerdir: 

FASILI 

KAPSAM- TANIMLAR 
Madde ı 

1 -Bu sözleşme, uçak ile ücret karşıhArnda yapılan bütün uluslararası insan, bagaj 
veya eşya taşımalanna uygulanacaktır. Bir hava taşıma işletmesi tarafından uçakla 
yapılan ücretsiz taşımalara da aynı ölçQde uygulanacaktır. 

Madde I(*) 
Sözleşmenin 1 inci maddesinin -
a-2 inci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşagıdaki paragrafkonacaktır: 
"2-Bu sözleşmenin amacı bakımından "Uluslararası taşıma" terimi, taraflar 

arasındaki anlaşmaya göre hareket yeri ve varış yeri, taşımada bir kesitme veya 
aletarına olsun olmasın, iki yüksek Sözleşen Taraf Ülkesinde bulunan veya, Yüksek 
Sözleşen Taraflardan biri olmasa bile, bir başka Devletin ülkesinde olan 
kararlaştırılmış bir duraklama yeri varsa, bir tek Yüksek Sözleşen Tarafın Ülkesi 
içinde bulunan, her hangi bir taşıma anlamına gelir. Başka bir Devletin ülkesinde 
olan kararlaştırılmış bir duraklama yeri bulunmaksızın bir tek Yüksek Sözleşen Taraf 
Ülkesi içindeki iki nokta arasında yapılan taşıma, bu Sözleşmenin amacı bakımından 
uluslararası taşıma deandir." 

b-3 üncü paragrafı çıkarılacak ve yerine qqıdaki paragraf kanacaktır. 
"3-Birbiri ardına birkaç hava taşıyıcısı tarafından yapılacak taşıma ister bir tek 

anlaşma ister bir anlaşmalar dizisi şeklinde kararlaştırılmış olsun, eger taraflarca tek 
bir iş olarak kabul edilmişse; bu Sözleşmenin amacı bakımından bir tek bölUnmez 
taşıma sayılır ve sadece, bir anlaşmanın veya bir dizi anlaşmanın tUm olarak aynı 
Devletin Ülkesi içinde icra edilecek olmasında dolayı uluslararası karakterini 
kaybetmez." 

Maddel 
I-Bu Sözleşme, devlet tarafından veya kanunlara uygun olarak kurulmuş bUlemi 

şahıslar tarafından yapılan taşımalar, taşımanın ı inci maddede belirtilen şartların 
içinde olması kaydıyla, uygulanacaktır. 

(*) 28/9/1 9SS tarihli Protokolün 1 inci maddesi ile getirilen deAişıklik 
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Madde II(*) 
Sözleşmenin 2 nci maddesinde-
2-Paragraf çıkartılacak ve yerine aşaAıdaki konulacaktır. 
"2-Posta maddelerinin taşımasında, taşıyıcı, taşıyıcı ile Posta idareleri arasındaki 

ilişkiler uygulanabilir kurallara göre, sadece 'ilgili Posta idaresine karşı sorumlu 
olacaktır. 

3-Bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilenler dışında, bu Sözleşmenin 

hükümleri posta maddeleri taşımasına uygulanmayacaktır. 

Madde II (**) 

FASILli 

TAŞIMA BELGELERİ 

Sözleşmenin 3 üncü maddesi çıkartılacak ve yerine aşaAıdaki konulacaktır: 
"Madde 3 
ı-Yolcu taşımasında, şu kayıtları içeren bir bireysel veya toplu taşıma belgesi 

verilecektir: 
a-Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi; 
b-Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin 

ülkesinde olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf ülkesi 
içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi. 

2-Paragraf ı a ve b'deki bilgilerin kaydını ihtiva eden her türlü diAer vasıta 
anılan paragraftaki taşıma belgesinin tesellümü yerine ikame edilebilir. 

3-önceki paragrafların hükümlerinin yerine getirilmemesi taşıma anlaşmasının 
varlıAmı veya geçerliligini etkilemeyecek, sorumluluAun sınırlandırılmasına ilişkin 
olanlar dahil, taşıma anlaşması aynı ölçüde bu Sözleşmenin kurallarına baAlı 
olacaktır." 

BöiOm II - Bagaj Senedi 
Madde4 

Madde III (***) 
Sözleşmenin 4 üncü maddesi çıkartılacak ve yerine aşagıdaki konulacaktır: 
ı -Kayıtlı bagaj taşımasında, 3 üncü maddenin ı inci paragrafı hükümlerine 

uygun olarak bir taşıma belgesinin içinde veya onunla birleştirilmiş olmadıkça, 
aşagıdaki hususları içeren bir bagaj kuponu verilecektir. 

a-Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi; 
b-Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin 

ülkesinde olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf ülkesi 
içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi. 

2-Paragraf 1 a ve b'deki bilgilerin kaydını ihtiva eden her türlü diger vasıta 
anılan paragraftaki bagaj kuponunun tesellümü yerine ikame edilebilir. 

(*) 4 sayılı MontreaJ ProtokolU ( 197S) Fasıl I madde II ile getirilen delişiklik 
(**) 8/3/1971 tarihli GuatemaJa City (1971) ProtokolUFasılI madde II ile getirilen delişiklik 
(***) Guatemala City (1971) ProtokolU F~ıl I madde III ile getirilen degişiklik 
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3-önceki paragraflann htlktlmlerinin yerine getirilmemesi taşıma anlaşmasının 
varlıAmı veya geçerliiiiini etkilemeyecek, sonımlu,uAun smırlandınlınasına ilişkin 
olanlar dahil, taşıma anlaşması aynı ölçüde bu Sözleşmenin kurallanna baAlı 

olacaktır." 
Madde III (*) 
Sözleşmenin II Fasilmda-
Bölüm III (5 inci maddeden 16 ncı maddeye kadar) çıkartılacak ve yerine 

aşaAıdaki konulacaktır: · 
"B610m III 

YOke İlitkin Belaeleme 
Madde S 

I-Yük taşıması ile ilgili olarak bir hava yük senedi verilecektir. 
2-Yapılacak taşımaya ilişkin_hilgilerin kaydını ihtava eden her türlü diAer vasıta 

göndericinin nzası ile hava yük senedi yerine ikame olunabilir. Bu gibi diger 
vasıtalar kullanıldıAı takdirde, gönderici tarafından talep edilirse, taşıyıcı göndericiye 
gönderilen malın teşhisine izin veren bir alındı verir ve bu gibi diAer vasıtalarla 
kaydedilmiş bilgilere girişini saAiar. 

3-Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen taşımaya ilişkin bilgilerin kaydını ihtava 
eden diAer vasıtalara transit ve varış noktalarında kullanmanın imklnsızlıAı taşıyıcıya 
taşıma için yükün kabulünü red hakkını vermez. 

Madde6 
I-Hava yük senedi gönderici tarafından Oç asıl nOsha olarak düzenlenecektir. 
2-Birinci nüsha üzerine ''taşıyıcı için" yazılacak, gönderici tarafından 

imzalanacaktır. İkinci nüsha Uzerine "alıcı için" yazılacak, gönderici ve taşıyıcı 
tarafından imzalanacaktır. Üçüncü nUsha taşıyıcı tarafından imzalanacak, yük kabul 
edildikten sonra göndericiye verilecektir. 

3-Taşıyıcının ve gOndericinin imzalan matbu olarak yazılabilir veya damga 
şeklinde basılabilir. 

4-Göndericinin isteAi üzerine hava yük senedini taşıyıcı dOZenlemişse, aksi ispat 
edilmedikçe, bunu gönderici adına yapmış oldugu kabul edilecektir. 

Madde7 
Birden fazla paket olması halinde: 
a-Yükün taşıyıcısı göndericiden ayrı hava yük senetleri düzenlemesini isteme 

hakkına sahiptir; 
b-S maddenin 2 nci paragrafında öngörülen diAer vasıtaların kullanıldıgı 

hallerde gOnderici taşıyıcıdan ayn alındılar düzenlemesini isteme hakkına sahiptir. 
Maddel 
Hava yük senedi ve yük almdısı aşalıdakileri içerecektir: 
a-Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi; 
b-Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin 

ülkesin-
(*) 4 sayılı Montreal ProtokolU ( 1 97S) Fasli 1 madde lll ilc getirilen delişiklik 

628 



de olmak üzere, hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek S6zleşen Taraf ülkesi içinde 
ise, bu duraklama yerlerinden en az birini gösteren bir bilgi; 

c-Gönderenin &gırlıgma ilişkin bir bilgi. 

Madde9 
5 inci maddeden 8 inci maddeye kadar olan madde htıktımlerine uyulmaması 

taşıma anlaşmasının varlıgmı ve geçerliligini etkilemeyecek, sorumlulugun 
smırlandınlmasına ilişkin olanlar dahil, taşıma anlaşması aynı ölçüde ve bu Sözleşme 
kurallarına baglı olacaktır. 

Madde10 
ı -Gönderici, kendisi tarafından veya onun adına, yUk ile ilgili olarak hava yük 

senedine dereedilen veya onun tarafından veya onun adına yUk alındısına veya 5 inci 
maddenin 2 nci paragrafında öngörülen diger vasıtalarla kaydedilmiş verilere 
girilmesi için taşıyıcıya beyan ve temin edilen husus ve bildirimierin dogruluAundan 
sorumludur .. 

2-Gönderici, kendisi tarafından veya onun adına beyan ve temin edilen husus 
ve bildirimierin usulüne uygun, doAru veya tamam olmayışı nedeniyle, taşıyıemın 
kendisinin veya taşıyıemın sorumlu oldugu tüm diger kişilerin ugrayacagı bütün 
zararları ytıklenecektir. 

3-Bu maddenin ı inci ve 2 nci paragraf btlktlmleri saklı kalmak kaydıyla, yUk 
alındısına veya 5 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen diger vasıtalarla 
kaydedilmiş verilere, taşıyıcı tarafından veya onun adına girilen hususların ve 
bildirimierin usulüne uygun, dolru veya tamam olmayışı nedeniyle, göndericinin 
kendisinin veya göndericinin sorumlu oldugu tOm diger kişilerin uAfayacaAı bütün 
zararlan taşıyıcı ytlklenecektir. 

Madde 11 
ı -Hava yük senedi veya yük alındısı, taşıma anlaşmasının akdedildigine, yükün 

tesli alındıtma ve orada belirtilen taşıma şartlarına, aksi sabit oluncaya kadar, geçerli 
delil teşkil edecektir. 

2-Hava yük senedindeki veya yük almdısmdaki bildirimlerden, yQktln qırlıgı, 
boyutlan ve ambalaj şekli ile paket adedine ilişkin olanlar, bu hususlarm doiJıılugu 
hakkında aksi sabit olancayakadar geçerli delil teşkil edecektir, miktar, hacim ve 
yüktın durumuna ilişkin bildirimler ise, sadece bunların taşıyıcı tarafından 
göndericinin önünde kontrol edildigi ve hava yük senedine kaydedildigi ölçüde veya 
eger bu bildirimler yükün dış görünüşteki durumuna ilişkin ise, taşıyıcı aleytıine delil 
teşkil edecektir. 

Madde 12 
ı -Gönderici taşıma anlaşmasından dolan bütün yükümlülüklerini yerine 

getinnek şartıyla, yükü hareket veya varış alanlannda geri almak veya yol üzerindeki 
herhnagi bir iniş yerinde bıraktırmak veya varış yerinde, ya da yol üzerindeki bir 
yerde başlangıçta belirlenen alıcıdan başka birine teslimini isternek veya hareket 
alanına geri döndlrmeyi talep etmek suretiyle, yük üzerinde tasarruf hakkına sahip 
olacaktır. 
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Ancak bu tasarruf hakkını, taşıyıcıyı veya diler göndericileri zarara sokacak şekilde 
kullanamaz ve bu hakkını kullanmasından dolan bütün masraflan ödemek 
zorundadır. 

2-Göndericinin emirlerini yerine getirmek olanalı yoksa, taşıyıcı bu durumu 
kendisine derhal bildinnek zorundadır. 

3-Hava yOk senedi veya yük alındısının kendisine verilmiş olan nüshasmm 
ibrazını istemeksizin yUk üzerindeki tasarruf hakkına ilişkin göndericinin emirlerine 
taşıyıcı uyarsa, hava yOk senedinin veya yOk alındısının bu nüshasmı hukuka uygun 
olarak elinde bulunduran kişinin bu yüzden ugrayabileceli herhangi bir :zarardan, 
göndericiye rücu hakkı saklı kalmak Uzere taşıyıcı sorumlu olacaktır. 

4-Göndericiye tanınmış olan hak ı3 üncü maddeye göre alıemın hakkının 
başladılı anda ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, alıcı yQkQ kabul etmeyi 
reddederse veya kendisiyle haberleşilemezse, gönderici tasarruf hakkını yeniden 
kazanacaktır. 

Madde 13 
ı -Göndericinin ı 2 nci m~dedeki hakkını kullanması hali dışında, alıcı yOkün 

varış yerine ulaştılı andan itibaren, dopuş alacaklan ödemesi ve taşıma şartlarını 
yerine getinnesi şartıyla, taşıyıcıdan yüktl kendisine teslim etmesini istemeye yetkili 
olacaktır. 

2-Aksi kararlaştmlmadıkça, yOk gelir gelmez alacıya bildinnek taşıyıcının 

görevi olacaktır. 
3-Taşıyıcı yOkün kaybolduluu kabul ederse veya yük varması gereken tarihten 

itibaren yedinci günün bitimiade varmamış olursa, alıcı taşayıcıya karşı taşıma 
anlaşmasından dogan haklarını kullanma hakkına sahip olacaktır. 

Madde 14 
Gönderici ve alıcı, taşıma anlaşması ile konan yükümlülüklerini yerine getirmek 

şartıyla, kendilerinin veya başkalannın menfaatlerine hareket ettiklerine 
bakılmaksızın ı 2 ve ı 3 üncü maddelerde verilen bütün hakları, her biıi kendi adına 
kullaı\abilir. 

Madde 15 
1-12, ı3 ve ı4 üncü maddeler, ne gönderici ile alıcının birbirleriyle olan 

ilişkilerini, ne de gönderici veya alıcıdan intikal eden hakların sahibi üçüncü kişilerin 
karşılıklı ilişkilerini etkilemez. 

2- I 2, 1 3 ve ı 4 üncü maddelerin hükümleri ancak hava yük senedine veya yük 
alındısına açık hüküm konularak degiştirilebilir. 

Madde 16 
1 -Gönderici yükün alıcıya tesliminden önce, gümrük, giriş vergisi veya polis 

formalitelerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri vermek 
zorundadır. Gönderici bu bilgi ve belgelerin yoklugundan, yetersiziilinden veya 
usulüne uygun olmamasından dolan zararlardan, taşıyıcının veya adamlarının kusuru 
dışında, taşıyıcıyakarşı sorumludur. 
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2-Taşıyıemın bu bilgi ve belgelerin doanııuaunu veya yeterliligini araştınnaya 
yükümlülülü yoktur. 

Madde IV(*) 
Sözleşmenin 17 nci maddesi çıkartılacak ve yerine aşaAıdaki konulacaktır: 
"Madde 17 
1 -Bir yolcunun ölümü veya cismani zarara ugraması halinde, sadece ölüm veya 

cismani zararı doguran olayın hava aracında veya hava aracına binme veya hava 
aracından inme faaliyetlerinden biri sırasında meydana gelmesi şartıyla, dogan 
zarardan taşıyıcı sorumludur. Bununla birliktej ölüm veya cismani zarara sadece 
yolcunun sıhhi durumu neden olmuşsa taşıyıcı sorumlu deAildir. 

2-Bagajın tahribi, kaybı veya hasara ugr&ması halinde, sadece bagajm tahribine, 
kaybına veya hasara ugr&masına neden olan olayın hava aracında veya hava aracına 
yükleme veya boşaltma faaliyetlerinden biri sırasında veya bagajm taşıyıcının 

koruması altmda oldugu süre içinde meydana gelmesi şartıyla, dolan zarardan 
taşıyıcı sorumludur. Bununla birlikte, zarar sadece bagajm tabiatmdan veya 
ayıbından doguyorsa taşıyıcı sorumlu degildir. 

3-Bu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, bagaj terimi, kayıtlı bagaj ile yolcunun 
taşıdıgı şey leri ifade eder. 

Madde VI(**) 
Sözleşmenin 18 inci maddesi çıkartılacak ve yerine aşajıdaki konulacaktır. 
"Madde 18 
I-Zarara sebep olan olay hava taşıması esnasında meydana gelmiş ise, taşıyıcı, 

kayıtlı bagajm tahribi, kaybı veya hasara uArarnası halinde dogan zarardan 
sorumludur. 

2-Zarara sebep olan olayın sadece hava taşıması esnasında meydana gelmiş 
olması şartıyla, taşıyıcı, yükün tahrip, kayıp veya hasara ugraması halinde dogan 
zarardan sorumludur. 

3-Bununla beraber, taşıyıcı, sadece aşalıdaki hallerden_birinin veya birkaçının, 
yükün, tahrip, kayıp ve hasanna neden olduAunu ispat ederse, sorumlu olmayacaktır: 

a-Yükün tabiatından veya ayıbından; 
b· Taşıyıcı veya onun adamları dışındaki bir şahıs tarafından yükün hatalı 

paketlenmesinden; 
c-Bir savaş hali veya bir silahlı çatışma halinden; 
d· Yükün giriş, çıkış veya transit geçişi ile ilgili kamu 1>toritesinin tamamlanmış 

bir fıilden 
4-Önceki paragraflardaki anlamıyla, hava taşıması, bagaj veya yükün bir hava 

alanında veya bir nava aracında veya hava alanı dışına iniş yapılması halinde 
harhangi bir yerde, taşıyıcının koruması altında bulundugu süreyi kapsar. 

S-Hava taşıması süresi, kara, deniz veya nehir yoluyla, bir hava alanı dışında 
yapılan herhangi bir taşımayı içermeyecektir. Bununla birlikte, böyle bir taşıma hava 
taşıması için yapılan bir anlaşmanın geregi olarak yükleme, teslim veya aktarma 

(*) Guatemala City ( 1971) ProtokolU Fas ıl I madde IV ile getiritea degişiklik 
(**) 4 sayılı Montreal ProtokolU (1 975) Fasıli madde IV ile getirilen degişiklik 

631 



'8<11'8 Illdil1dlll'l. 11 11 IJ-1. ıiiiJı• .. 8t: 
amacıyla yapılmışsa, herhangi bir zararın, aksi ispatlanmadıkça, hava taşıması 
esnasında meydana gelmiş bir olayın sonucu oldultı kabul edilecektir." 

Madde 19 
Taşıyıcı, yolcuların, bagajın veya eşyanın havayolu ile taşınmasında 

gecikmesinden dogan zarardan sorumlu olacaktır. 
Madde V(*) 
Sözleşmenin 20 nci maddesi çıkartılacak ve yerine aşalıdaki konulacaktır: 
"Madde 20 
Yolcu ve bagaj taşımasındaki gecikme nedeni ile zarar meydana gelmesi 

halinde, taşıyıcı, kendisinin ve adamlannın zararı önlemek için gerekli bütün 
tedbirleri almış olduklannı veya bu tedbirleri alma olanagı bulunınadıgmı ispatlarsa, 
sorumlu olmayacaktır." 

Madde VI (**) 
Sözleşmenin 2 ı inci maddesi çıkartılacak ve yerine aşagıdaki konulacaktır: 
"Madde2ı 
ı-Yolcu veya bagaj taşımasında, zarar gören kişinin kusuroyla zarara neden 

oldugunu veya iştirak ettilini taşıyıcı ispat ettigi takdirde, mahkeme kendi kanunu 
hükümleri uyannca taşıyıemın sorumlulugunu azaltabilir veya kaldırabilir. 

2-Yük taşımasında, tazminat talep eden kişinin veya ondan hakkı elde edenin 
kendi kusuroyla zarara neden oldugunu veya iştirak ettilini taşıyıcı ispat ettigi 
takdirde, böyle bir kusurla zarar neden olundugu veya iştirak edildigi ölçüde, 
taşıyıcı, tamıinat talep eden kişiye karşı kısmen veya tamamen sorumluluktan 
kurtulur." · 

Madde II (***) 
Sözleşmenin 22 nci maddesi çıkartılacak ve aşagıdaki konulacaktır: 
"Madde 22 
ı -a-İnsan taşımasında, her bir yolcunun ölümü veya cismani zarara ugraması 

sonucu maruz kalının zararın giderilmesine ilişkin, olarak, dayanagı ne olursa olsun, 
ileri sürülecek tüm talepler için taşıyıcının sorumlulugu I 00.000 Çekme Hakkı 
(SOR) 
ile sınırlandırılmıştır. Davanın &örUldügu mahkemenin kanununa göre tazminatın 
irad olarak ödenmesine hükmedilebildigi hallerde, bu ödemelerin peşin sermaye 
degeri 100.000 Özel Çekme Hakkını aşmayacaktır. 

b-İnsan taşımasında gecikme halinde, taşıyıcının her bir yolcu için sorumlulugu 
4. 150 Özel Çekme Hakkı (SOR) ile sınırlıdır. 

c-Bagaj taşımasında, tahrip, kayıp, hasar veya gecikme halinde, taşıyıcının 
sorumlulugu her bir yolcu için .1.000 Özel Çekme Hakkı (SOR) ile sınırlıdır. 

2-a-Yük taşımasında, paket taşıyıcıya verilirken, gönderici, varış yerinde 
teslimindeki menfaatine ilişkin' özel bir bildirimde bulunınadıkça ve gerekiyorsa ek 
bir meblag ödemedikçe, taşıyıcuıın sorumlulugu kilogram başına 1 7 Özel Çekme 
Hakkl(SDR} ile smırlandırılmıştır. Özel bildirimde bulunulması halinde, taşıyıcı 
bildirilen mebla&m göndericinin varış yerinde teslim anındaki gerçek 
(*) 4 sayılı Montreal ProtokolU ( 1 97~) Fasıl I madde V ile getirilen degişiklik 
(**) 4 sayılı Montreal ProtokolU (197S) FasılI madde VI ile getirilen degişiklik 
(***) 3 sayılı Montreal ProtokolU (197S) Fasıl I madde II ile getirilen degişiklik 

632 



menfaatinden büyük oldugunu ispat etmedikçe, bildirimi yapılan meblaga kadar 
ödeme yapmakla sorumludur. 

b-Yükün bir bölümünün veya içinde bulunan herhangi bir şeyin kaybı, hasarı 
veya gecikmesi halinde, taşıyıemın sorumluluk smırmm tespitinde dikkate alınacak 
agırlık sadece ilgili paket veya paketierin toplam agırlıgı olacaktır. Bununla birlikte, 
yükün bir bölümünün veya içinde bulunan bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi, 
aynı hava yük senedi kapsarnma giren diger parçalarm degerini etkilerse, bu paket 
veya paketierin toplam agırlıgı da sorumluluk sınınnın tespitinde dikkate alınacaktır. 

3-a-Kendi kanuniarına göre avukatlık ücreti dahil, mahkeme masraftarına 

hükmetıneye yetkili olmayan Yüksek Sözleşen Devletlerin mahkemeleri, bu 
Sözleşmenin uygulandıgı davalarda, kendi ihtiyarına göre, mahkemenin makul 
görecegi nispette, vekAlet ücretleri dahil mahkeme masraflarının kısmen veya 
tamamen talep edene ödenmesine karar verme yetkisine sahiptir. 

b-Eger talep sahibi taşıyıcıya hesabın tafsilatı da dahil talep tutarını içeren 
yazılı bir ihbar göndermiş ve taşıyıcı da bu ihbarı tebellül ettigi tarihten itibaren altı 
ay içinde uygulanabilir sınırlama dahilinde hüküm altına alınan tazminata en azından 
eşit yazılı bir uzlaşma teklifınde bulunmamışsa, ancak bu takdirde, avukatlık 
ücretleri dahil mahkeme masraftarına paragraf (a) ya uygun olarak hükmedilecektir. 
Dava bu süreden daha sonra açılınışsa bu süre davanın başladıgı güne kadar 
uzatılacaktır. 

c-A vukatlak ücretleri dahil mahkeme masrafları bu maddede öngörülen 
sınırlarnalann uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. 

4-Bu maddede ve 42 nci maddede Özel Çekme Hakkı olarak belirtilen 
meblagların Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlanmış olan Özel Çekme Hakkı 
oldugu kabul edilecektir. Bu meblagların milli paralara çevrilmesi dava halinde, 
karar tarihindeki Özel Çekme Hakkının bu paralar karşısındaki degerine göre 
yapılacaktır. Uluslararası Para Fonu üyesi olan Yüksek Sözleşen Tarafın Özel 
Çekme Hakkı karşılıgı milli P.arasmın degeri, Uluslararası Para Fonunun, karar 
tarihinde kendi fıil ve muameleleri için uyguladıgı degerlendirme metoduna göre 
hesaplanacaktır. Uluslararası Para Fonu üyesi olmayan bir Yüksek Sözleşen Tarafın 
Özel Çekme Hakkı hesabıyla milli parasının degeri, o Yüksek Sözleşen Tarafça, 
kararlaştırılan şekilde hesap edilecektir. 

Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu Üyesi olmayan ve kanunları 22 nci 
maddenin I ve 2 a) paragrafı hükümlerinin uygulanmasına için vermeyen Devletler, 
onay veya katılma zamanında veya ondan sonraki herhangi bir zamanda, 
ülkelerindeki davalarda, taşıyıcının sorumluluk sınırlamalarını; 22 nci maddenin 1 a) 
paragrafı ile ilgili olarak yolcu başına toplam I .500.000 Para bırimi, 22 nci 
maddenin 1 b) paragrafı ile ilgili olarak yolcu 62.500 para birimi, 22 nci maddenin 1 
c) paragrafı ile ilgili olarak yolcu başına başına 15.000 para birimi ve 22 nci 
maddenin 2 a) paragrafı ile ilgili olarak kilogram başına 250 para birimi olarak tespit 
ettiklerini beyan edebilirler. Bu paragraf hükümlerini uygulayan bir Devlet aynı 
zamanda 42 nci maddenin 2 nci ve 

Not: Yukardaki 2 b) paragrafı arka sayfadaki Madde VII ile c) paragrafı olmuştur 
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3 uncu paragrafiarında belirtilen ıneblalm ı 87.500 para birimi tutannda oldutuna da 
beyan edebilir. Bu para birimi binde dokuzytız ayannda altmışbeşbuçuk miligram 
altına tekabtll eder. Bu mebla&lar ilgili milli paraya yuvarlak rakamlar halinde 
çevrilebilir. Bu meblallarm millt paraya çevrilmesi ilgili Devletin kanuniarına göre 
yapılacaktır." 

Madde VII(*) 
Sözlepnenin 22 nci maddesinde-

- a-2-a) paragrafındaki ''ve yük" kelimeleri çıkartılacaktır. 
b-2-b) paragrafından sonra aşalıdaki pangraf konulacaktır: 
"b-Yük taşımasmda, paket taşıyıcıya verilirken, • gönderici varış yerinde 

tesUmindeki menfaatine ilişkin O;ı,el bir bildirimde bulunmadıkça ve gerekiyorsa ek 
bir meblal ödemedikçe taşıyıcmm sorumlulup kilogram başma ı 7 Özel Çekme 
Hakkı (SDR) ile smırlandınlmıştır. özel bildirimde bulunulması halinde, taşıyıcı 
bildirilen meblalm aondericinin varış yerinde teslim arımdaki gerçek menfaatinden 
büyük oldutunu ispat etmedikçe bildirimi yapılan ıneblala kadar ödeme yapmakla 
sorumludur." 

c-2-b) paragrafı 2 c) paragrafı olarak adlandmlacaktır. 
d-S inci paragraftan sonra aşalıdaki paragraf konulacaktır: * 
"6-Bu maddede Özel Çelane Hakkı olarak belirtilen mebJallarm Uluslararası 

Para Fonu tarafından tanımlanmış olan Ozel Çekme Hakkı oldup kabul edilecektir. 
Bu meblallarm miiU paralara çevrilmesi, dava halinde, karar tarihindeki Özel Çekme 
Hakkının bu paralar karşısındaki delerine göre yapılacaktır. Uluslararası Para 
Fonuna üye olan Ytıksek SOzl~ Tarafın Ozel Çekme Hakkı karşıhAt milli 
parasmm degeri, Uluslararası Para Fonunun, karar tarihinde kendi fiil ve 
muameleleri için uyguladılı deAerlendirme metoduna göre hesaplanacaltır. 
Uluslararası Para Fonuna Iye olmayan YOksek Sözleşen Taraftaözel Çekme Hakkı 
hesapıyla Millt parumm dfıleri, o YGksek Sözleşen Tarafça kaıwlaştınlan şekilde 
yapılacaktır. Bununla birlikte, Uluslararası Para Fonu tıyesi olmayan ve kanunlan 22 
nci maddenin 2 b) paragrafi hOktlınlerinin uygulanmasma izin vermeyen Devletler, 
onay veyakatılma zamanında veya ondan sonraki herhangi bir zamanda ülkelerindeki 
davalarda taşıyıcmm sorumluluk smırlamasmı kilogram başma ikiyüzeli para birimi 
olarak tespit ettiklerini beyan edebilir. Bu para birimi binde dokuzyttz ayarında 
altmışbeşbuçuk miligram altma tekabDI eder. Bu meblallar ilgili milli paraya 
yuvarlak rakamlar haliade çevirilebilir. Bu mebla&lann milli paraya çevrilmesi ilgili 
Devletin kanunların göre yapıbaktır. 

Madde23 
Taşıyıemın sorumlulutunu kaldıran veya bu sözleşmede belirtilenden daha 

dUştık bir smır saptayan herhangi bir hüküm, geçerli sayılmaz, ancak böyle bir 
hUkmün geçersizlili, anlaşıaaaın tOmOnO geçersiz kılmaz., anlaşma, bu sözleşmenin 
hUkOınlerirıe baglı kalır. 

(*) 4 sayılı MontreaJ ProtokoiD(I97') Fasd I madde VII ilc getirilen delişiklik 

• 5 inci paragrafnumaralı detildir. 
Not: 2 a) paragrafında" ve yOk" kelimesi yoktur. 
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Madde XII (*) 
Sözleşmenin 23 üncü maddesinde bulunan htıktlm ı inci paragraf olarak 

nuınaralandmlacak ve aşagı~i paragraff buraya eklenecektir;-
"2-Taşman yüldln kendisinde bulunan bir kusurdan, kalitesinden veya 

bozukluAundan dOlan zararları düzenleyen h1lkümlere, bu maddenin ı inci paragrafı 
uygulanmayacaktır." 

Madde VIII (**) 
Sözleşmenin 24 üncü maddesi çıkartılacak ve yerine aşalıdaki konulacaktır.: 
"Madde24 
ı-Yolcu ve bagaj taşımasında, dayanatı ne olursa olsun, bir tazminat davası, 

hangi kişilerin dava açma hakkına sahip oldukları ve bu kişilerin her birinin 
digerlerine karşı haklannın belirlenmesi sorununu etkilemeksizın, ancak bu 
Sözleşmede öngörWen şartlara ve sınırlamalan baglı olarak açılabilir." 

2-Yük taşımasında, dayanagı ne olursa olsun, bir tamıinat davası, ister bu 
Sözleşmeden veya bir anlaşma veya haksız fiilden veya diger herhangi bir sebepten 
dogsun, hangi kişilerin dava açma hakkına sahip olduklan ve bunların her birinin 
digerlerine karşı haklannın belirlenmesi sorununu etkilemeksizin, ancak bu 
Sözleşmede öngödllen şartlara ve sorumluluk sınırlamaianna baglı olarak açılabi1ir. 
Bu sorumluluk sınırlamJtları azami sının oluşturur ve sorunılulugun kaynalı ne 
olursa olsun aşılaınaz." 

Madde IX (***) 
Sözleşmenin 25 inci maddesi çıkartılacak ve yerine aşagıdaki konulacaktır. 
"Madde25 
Yolcu ve b&gaj taşımasında, taşıyıcının veya adamlannın zarar verme kasıtıyla 

veya zararın dogması ihtimali oldugunu bilerek pervasızca yaptıkları bir hareket veya 
ihmal sonucunda zararın dogdugu ispat edilirşe, 22 nci maddede belirtilen 
sorumluluk sınırlamaları uygulanmayacaktır; ancak taşıyıemın adamının böyle bir 
hareketi veya ihmali halinde onun kendi görevi çerçevesi içinde hareket ettilinin de 
ispatı gerekir." 

Madde XIV (****) 
Sözleşmenin 25 inci maddesinden sonra, aşalıdaki madde konacaktır. 
"Madde 25 A 
Madde XI (*****) 
Sözleşmenin 25 inci A maddesinde 
I ve 3 üncü paragraflar çıkartılacak ve yerine aş&gıdaki paragraf konulacaktır: 
"I-Bu Sözleşmenin kapsamında bulunan ve zarar nedeniyle taşiyıcının bir 

adarnma karşı bir dava açılırsa, kendisi görevi çerçevesi içinde hareket 
ettilin i 
(*) 28 EylUl 19SS tarihli Protokol Fasd 1 madde XII ile getirilen dejişiklik 
(**) 4 sayılı Montreal ProtokolU (ı 97S) Fasli I madde VIII ile getirilen deAişiklik 
(***) 4 sayı b Montreal ProtokolU (ı 97S) Fasıl I madde IX ile getirilen delişiklik 
(****) 28 Eylül ı9SS tarihli Protokol Fasli I madde XIV ile getirilen delişiklik 
(*****) Guatemala City (ı 97 ı) ProtokolU Fasli I madde XI ile getirilen delişiklik 
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ispatladıgı takdirde, bu Sözleşmeye göre taşıyıcının yararlanma hakkına sahip 
oldu~ sorumluluk sınırlamalanndan yararlanmaya hak kazanacaktır. 

2-Bu durumdan taşıyıcıdan, işçilerinden veya temsilcilerinden alınabilecek 

meblagların toplamı sözkonusu limitleri aşmayacaktır. 
Madde X(*) 
Sözleşmenin 25 A maddesinde-
3 üncü paragraf çıkartılacak ve yerine aşagıdaki konulacaktır: 
"3-Yolcu ve bagaj taşllllasında, taşıyıcının veya adamlarının zarar verme 

kasdıyla veya zararın daaması ihtimali oldu~tınu bilerek pervasızca yaptıkları bir 
hareket veya ihmal sonucundan zararın doAduAu ispat edilirse, bu maddenin ı inci ve 
2 nci paragraflarındaki hükümler uygulanmayacaktır. 

Maddel6 
1-Bagajın veya eşyanın, teslim almaya yetkili kişi tarafından şikAyette 

bulunulmaksızın kabulü, bunların taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda 
teslim edildigi hususunda, aksi sabit oluncayakadar geçerli delil sayılacaktır. 

Madde XV (**) . 
Sözleşmenin 26 ncı maddesinin, 2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşagıdaki 

paragraf konacaktır: 
"2-Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarın farkedilmesinden sonra 

derhal taşıyıcıya şikAyette bulunması ve bu şikAyetin, alınışlarından itibaren bagaj 
için en geç yedi gün ve yük için en geç ondört gün içinde yapılması gereklidir. 

"(3)-Her şikAyetin, yukanda belirtilen süreler içinde, taşıma belgesi üzerine 
yazılmak suretiyle veya ayn bir bildirim halinde yazılı olarak gönderilmesi 
gereklidir. 

( 4 )-Yukarı da belirtilen süreler içinde şikiyette bulunulmaması halinde, h ilesi 
dışında, taşıyıcı aleyhine takibat yapılamaz. 

Maddel7 
Sorumlu kişinin ölümü halinde, tazminat davası, bu sözleşmenin hükümlerine 

göre, onun kanuni varisierine karşı açılır. 
Madde lS 
ı-Tazminat davasının, davacının seçimine göre, Yüksek Anlaşma* Taraflardan 

birinin ülkesinde, taşıyıcının ikametgAhının veya esas faaliyet merkezinin, ya da, 
varsa, anlaşmanın yapılmış oldulU işyerinin bulundugu yer mahkemesinde, veya 
varış yeri mahkemesinde açılması gerekir. 
(3)2-Usul sorunları, davanın açıldıgı mahkemenin kanuniarına göre 

çözümlenecektir. 
Madde XII (***) 
Sözleşmenin 28 inci maddesinde-
Mevcut 2 nci paragraf, 3 üncü paragraf olarak yeniden numaralandınlacak ve 

yerine aşaAıdaki yeni 2 nci paragraf konulaclktır; 
(*) 4 sayılı Montreal Proto~olü (ı 97S) Fasıl I madde X ile getirilen degişiklik 
(**) 28 Eylül ı 9SS tarihli Protokol Fasıl I madde ){V ile getirilen deAişiklik 
(***) Guatemala City (ı 97 ı) ProtokolU Fasıl I madde XII ile getirilen deAişiklik 
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....... 
"2-Yolcunun ölümü, yaralanması Ve)!a gecikmesinden veya bagajın tahribi, 

kaybı, hasara ugraması veya gecikmesinden, dogan zarara ilişkin tazminat davası, bu 
maddenin ı inci paragrafında belirtilen mahkemelerden birinde veya ayın Yüksek 
Sözleşen Taraf ülkesinde eger yolcunun ikametgihı veya sürekli oturduAll yer varsa, 
bu Yüksek Sözleşen Taraf ülkesindeki taşıyıcının bir işyerinin bulundugu kazai 
bölgelerdeki mahkemede açılabilir. 

Madde29 
ı-Varış yerine ulaşma tarihinden veya uçagın ulaşması gereken tarihten veya 

taşımanın durdugu tarihten başlamak üzere 2 yıl içinde dava açılmazsa, tazminat 
hakkı düşecektir. 

2-Zaman aşımının hesaplanma usulü, davanın açıldıgı mahkemenin kanunu ile 
kararlaştırılacaktır. 

Madde30 
1-Taşımanan, birbir ardınca çeşitli taşıyıcılar tarafından yapılacak olması ve 1 

inci maddenin üçüncü paragrafında verilen tanıma girmesi halinde, yolcu, bqaj ve 
eşyayı kabul eden her taşıyıcı bu Sözleşme bükDmierine baglı olacak ve taşımanın 
kendi yönetiminde yapılan bölümü ile ilgili oldugu ölçüde, taşıma anlaşmasının 
taraflarından biri sayılacaktır. 

2-Bu nitelikteki taşımalarda yolcu veya temsilcisi, ilk taşıyıemın bütün seyahat 
için sorumıuıu~u açıkça yüklenmiş olması hali dışında, sadece kaza veya gecikmenin 
meydana geldili taşımayı yapan taşıyıcıyakarşı dava açabilir. 

3-Bagaj veya eşya bak1mından, yolcu veya gönderici ilk taşıyıcıya, yolcu veya 
teslim almaya yetkili alıcı da son taşayıcıya karşı dava, açma hakkına sahiptir. Ayrıca 
her biri, tahribatm, kaybın, hasarın veya gecikmenin oldugu taşımayı yapan taşıyıcıya 
karşı dava açabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcu veya gönderici veya alıcıya karşı 
müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olacaklardır. 

Madde XIII (*) 
Sözleşmenin 30 uncu maddesinden sonra aşagıdaki madde eklenecektir: 
"Madde 30 A • 
Bu Sözleşme hiçbir şekilde Sözleşme hükümleri uyarınca sorumlu tutulan 

kişinin diger herhangi bir kişiye karşı rücu hakkını haleldar etmeyecektir. 
Madde XI 
Sözleşmenin 30 uncu maddesinden sonra aşagıdaki madde konulacaktır: 
"Madde 30 A (**) '* 
Bu Sözleşme biç bir şekilde, Sözleşme hükümleri uyarınca sorumlu tutulan 

kişinin diger herhangi bir kişiye karşı rücu hakkını haleldar etmeyecektir. 

(*) Guatemala City (ı 97 ı) ProtokolU Fasıl I madde XIII ile getirilen degişiklik 
(**) 4 sayılı Montreal ProtokolU (1975) FasılI madde XI ile getirilen degişiklik 
•, * Her iki Protokolde getirilen degişiklik aynı olup 4 sayılı Protokole virgül 

konulmuştur. 
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Bilim IV- Birietik T8f1111aya llltkin Hlk8mler 

Madde31 
ı -Kısmen havayolu, kısmen başka herhangi bir yol ile yapılan birleşik taşuna 

halinde, bu Sözleşme hOkOmleri, taşunanın 1 inci madde çerçeveime ginnesi 
şartıyla, sadece havayolu taşımalanna uygulanacaktır. · 

2-Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, birleşik taşıma halinde tarafların havayolu ile 
taşıma belgesine diler taşuna tarleriyle ilgili şartlar koymalarına engel olmayacaktır; 
ancak, havayolu ile taşıma bakanından bu S6zleşmenin hUidlmlerine uyulacaktır. 

BOIIm V- Geael ve Soa Hlklmler 

Madde ll 
Gerek uygulanacak kanunu kararlqtırarak, gerekse yargı yetkisine ilişkin 

kuralları deliştirerek bu Sözleşme ile konulmuş kurallara aykın davranmak 
amacıyla, zararın dolulundan Ince taşuna anlaşmasına konan herhangi bir hOktlm ve 
yapılan bOtOn Ozcl anlaşmalar geçersiz olacaktır. Bununla birlikte, eşya taşımalan 
için, bu Sözleşmeye ballı olank 28 inci maddenin birinci paragrafında sözll edilen 
yargı alani111Ddan biri içinde yapılacaksa, tahkim şartlan korunasma izin verilecektir. 

Madde XII (*) 
Sözleşmenin 33 OncO maddesi çıkartılacak ve yerine aşalıdaki konulacaktır: 

"Madde 33 
S inci maddenin 3 OncO paragrafı hOktlmleri mahfuz kalmak kaydıyla, işbu 

Sözleşmenin hiç bir hOkmO taşayıemın bir taşuna anlaşması akdetmeyi reddetmesini 
veya Sözleşmenin hOkOmlerine ters dOşmeyen kurallar koymasını 
engellemeyeeektir." 

Madde XIII ( .. ) 
Sözleşmenin 34 OncO maddesi çıkartılacak ve yerine aşalıdaki konulacaktır: 
"Madde 34 
Taşıma belgelerine ilişkin 3'ten 8'e kadar (dahil) maddelerin hOkOmleri, bir 

havacılık işletmesinin nonnal faaliyet kapsaını dıtmdaki olatanOStO şartlarda yapılan 
taşımaya uygulanmayacaktır. 

Madde35 
Bu SOzleşmede bullanılan "gOnler" terimi, iş gtlnleri degil, takvim gOnleri 

anlamını taşır. · 
Madde XIV ( ... ) 
Sözleşmenin 3 1 • inci maddesinden sonra aşalıdaki madde eklenecektir. 
"Madde35 A 

(*) 4 sayı h Montreal ProtokolO ( 1 9'75) Fasıl I madde XII ile getirilen delişiklik 
( .. ) 4 sayılı Montreal ProtokoiO ( 1 975) Fasli I madde XIII ilc getirilerı deliliklik 
( ... ) Guatemala City (1971) ProtGkoiO FasılI madde XIV ile getirilen deliliklik 
* Metinde 3 1 yazılıdır. Fakat 35 olması gerekir. 
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Bu Sözleşmedeki hiç bir hUkOm, yolcunun öltımU veya cismani zarara uğaması 
halinde, bir Devletin ülkesinde talep sahiplerine bu Sözleşmede öngörülenden başka 
ek bir tazminat ödenmesine ilişkin bir sistem tesis etmesini ve uygulamasını 
engellemeyecektir. 

Böyle bir sistemin aşaAıdaki şartlara uygun olması gerekir: 
a-Taşıyıcı ve adamlarına, bu sistem hiç bir suretle bu Sözleşmeyle kabul edilmiş 

sorumluluklara ek herhangi bir sorumluluk getirmeyecektir. 
b-Bu sistem gerekiyorsa yolcuların o Devletteki katılımlannın tahsil edilmesi 

dışında, taşıyıcıya hiçbir mali veya idari kUlfet getirmeyecektir. 
c-Sistem, ilgili yolculara ilişkin olarak taşıyıcılar arasında herhangi bir farklılık 

yaratmayacak ve hangi taşayıemın hizmetinden yararlandıkianna bakılmaksızın bu 
yolculara sistemle sallanan menfaatler teşmil edilecektir. 

d-Bir yolcu bu sisteme katılmış ise, o yolcunun ölUm veya cismanı zarara 
u~J'amaası nedeni ile meydana gelen zarardan mutazarrır olan herhangi bir kişi o 
sistemin menfaatlerinden yararlanmaya hak kazanacaktır." 

'Madde36 
Bu Sözleşme Fransızca olarak bir tek nüsha halinde yapılmış olup, Polonya 

Dışişleri Bakanlıgmın Arşivlerinde saklanacak ve aslma uygunlugu usulünce 
onaylanan birer kopyası, Polonya HükUmeti tarafından Yüksek Sözleşen Taraflardan 
herbirinin Hükümetine gönderilecektir. 

Madde37 
l -Bu Sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Polonya Dışişleri Bakanlıgınm 

Arşivlerinde saklanacak ve Polonya Hükümeti onaylamayı Yüksek Sözleşen 
Taraflardan herbirinin Hükümetine bildirecektir. 

2-Bu Sözleşme, Yüksek Sözleşen Taraflardan beş tanesince onaylandıgmdan, 
beşinci onay belgesinin verilmesinden sonraki daksanıncı günde bunlar 
arasmda 
yUrUrlüge girecektir. Bundan sonra, sözleşmeyi onaylamış olan Yüksek Sözleşen 
Taraflarla, onay belgesini veren Yüksek Sözleşen Taraf arasında, onay belgesinin 
verilişinden sonraki daksanıncı günde yUrUrlüge girecektir. 

3-Bu Sözleşmenin yUıilrlüge girdiAi tarih ile her onay belgesinin veriliş tarihini 
Yüksek Sözleşen Taraflardan herbirinin Hükümetine bildirmek, Polonya 
Cumhuriyeti Hükümetinin görevi olacaktır. 

Madde38 
1-Bu Sözleşme, yürürlüge girdikten sonra, herhangi bir devletin katılmasına açık 

olacaktır. 

2-Katılma, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine hitaben bir bildiri ile yapılacak ve 
onun tarafından Yüksek Sözleşen Taraflardan herbirinin Hükümetine bildirilecektir. 

3-Katılma, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine bildirimde bulunulmasından 
sonraki daksanıncı günden itibaren geçerli olacaktır. 
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Madde39 
ı-Yüksek Sözleşen Taratlardan herbiri, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine 

bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmeden çekilebilir. Bu husus Polonya 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Yüksek Sözleşen Taraflardan herbirinin 
Hükümetine derhal bildirilecektir. 

2-Çekilme, çekilme bildirisinden altı ay sonra geçerli olacak ve sadece çekilen 
tarafı etkileyecektir. 

Madde40 
I-Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, imza veya onay belgesinin verilmesi 

veya katılma sırasında, bu S(lzleşmeyi kabul etmesinin, sömürgelerinin, himayesi, 
mandası, egemenligi, otoritesi 'veya hUkümranlıgı altında bulunan tılke ve bölgelerin 
hiçbiri veya herhangi biri için aeçerli olmadılı bildiriminde bulunabilir. 

2-Aynı şekilde, herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, ilk bildiriminde dışarda 
bırakmış oldugu sömürgelerinin, himayesi, mandası, egemenligi, otoritesi veya 
hükümranlıgı altmda bulunan ülke veya bölgelerin tümü veya herhangi biri adına, 
sonradan sözleşmeye katılabilir. 

3-Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf Sömürgeleri, himayesi, mandası, 
egemenligi, otoritesi veya hükümranhAt altmda bulunan ülke veya bölgelerin tümü 
veya herhangi biri için ayrı ayrı, bu Sözleşmeden hükümlerine uygun olarak 
çekilebilif. 

Madde XVII (*) 
Sözleşmenin 40 ıncı maddesinden sonra aşagıdaki madde konacaktır:
"Madde 40 A 
1 -Sözleşmenin 3 7 inci maddesinin 2 nci paragrafındaki ve 40 ıncı maddesinin 1 

inci paragrafındaki Yüksek Sözleşen taraf deyimi, Devlet anlamını taşıyacaktır. 
Diger bütün hallerde, Yüksek S6zleşen Taraf deyimi; sözleşmeyi onaylaması veya 
Sözleşmeye katılması yürürlüle girmiş olan ve Sözleşmeden çekilmesi yürürlüge 
girmemiş olan bir Devlet anlamını taşıyacaktır. 

2-Sözleşmenin amacı bakunından ülke sözcügü, bir Devletin yalnız ana ülkesi 
degil, aynı zamanda o Devletin, dış ilişkilerinden sorumlu oldugu bütün diger ülkeler 
analanı tanır. 

Madde41 
Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, bu Sözleşmenin yürürlüge girişinden en az 

iki yıl sonra sözleşmede yapılabilecek herhangi bir degişikiili görüşmek üzere yeni 
bir uluslararası konferansın toplanmasını isternek hakkına sahiptir. Bu amaçla, Bu 
konferans için hazırlık yapmak üzere gerekli tedbirleri alacak olan Fransa 
Cumhiriyeti Hükümeti ile temasa geçecektir. 

Varşova'da, 12 Ekim 1929 da yapılan bu Sözleşme 31 Ocak 1930'a kadar 
imzaya açık kalacaktır. 

Madde XV (**) 
Sözleşmenin 41 inci maddesinden sonra aşagıdaki madde konulacaktır: 
"Madde 42 

(*) 28 Eylül 1 9SS tarihli Protokol Fasıl I madde XVII ile getirilen de~işiklik 
(**) Guatemala City (1971) ProtokolUFasılI madde XV ile getirilen de~işiklik 
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1-41 inci madde hükmü sakla kalmak kaydıyla, Guatemala City'de 8 Mart 1971 
tarihinde yapılan Protokole katılan taraflar, Mart 197ı tarihinde yapılan Protokole 
katılan taraflar, sözkonusu Protokolle tadil edilen Sözleşmenin 22 inci maddesinin ı 
a) paragrafı ile konulan sınırlamayı gözden geçirmek arnatı ile adı geçen ProtokolUn 
yUrUrlUge girmesinden sonraki beşinci ve onuncu yıllarda toplanacaklardır. 

Madde III (*) 
Sözleşmenin 42 nci maddesinde 2 ve 3 UncU paragraflar çıkartılacak ve yerine 

aşa~ıdaki konulacaktır: 
"2-Bu maddenin ı inci paragrafında belirtilen Konferansların her birinde, 

Konferanslarm yapıldıgı tarihte yUrUrlükte olan 22 nci maddenin I a) paragrafındaki 
sorumluluk sınırlaması ı2.500 Özel Çekme Hakkını aşan bir miktarda 
artırılmayacaktır. 

3-Bu maddenin 2 nci paragrafı hükmü saklı kalmak kaydıyla, bu maddenin ı 
inci paragrafından atıf yapılan Protokolun yürUrlüge girmesinden sonraki 5 inci ve 
1 O uncu yılların 31 Aralıgmdan önce adı geçen Konferanslarda mevcutlarm ve oy 
verenlerin üçte iki ço~unluk oyu ile aksi kararlaştırılmadıkça, bu Konferansların 
birbirini takip eden tarihlerinde yUrUrlükte olan 22 nci maddenin ı a) paragrafındaki 
sorumluluk sınırlaması sözkonusu tarihlerde 12.500 Özel Çekme Hakkı 
artırılacaktır." 

4-önceki paragraflara göre uygulanabilir sınırlama, yolcunun ölümüne veya 
cismani zarara ulfamasma neden olan olayın vukuu buldugu tarihte yUrUrlükteki 
sınırlama olacaktır." 

ll Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da Imzalanan Uluslararası Hava 
Taşınmalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirillilesi Hakkındaki 

Sözleşmeyi Delişüren Protokol 

FASIL II 
Sözleşmenin Değiştiri/miş Şelclinin Ugulama Alanı 

Madde XVIII 
Sözleşmenin bu Protokolla degiştirilmiş şekli, Sözleşmenin ı inci maddesinde 

tanımlanan uluslararası taşımaya ugulanacaktır; şu şartla ki, o maddede belirtilen 
hareket ve varış yerleri ya bu Protokola taraf olan iki Devletin ülkelerinde ya da, 
başka bir Devletin ülkesi içinde, kararlaştınlmış bir durak yeri bulunmak üzere, bu 
Protokolataraf olan tek bir Devletin ülkesinde olacaktır. 

Madde XIX 

FASIL III 
Son hükümler 

Bu Protokolun Tarafları arasında, Sözleşme ve Protokol, bir tek metin olarak 
okunacak ve yorumlanacak, ve 1955'te Lahey'de de~iştirilen Varşova Sözleşmesi 
olarak anılacaktır. 

(*) 3 sayılı Montreal ProtokolU (1975) FasılI madde III ile getirilen de~işiklik 
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Madde XX 
Bu Protokol, XXII nci maddenin birinci paragrafı hhükOınleri uyannca 

ytlı1lriUAe gireceli tarihe kadar, bu Prntokolun kabul edildili Konferansa katılan 
herhangi bir Devletin veya o tarihe kadar SGzleşmeyi onaylamış veya Sözleşmeye 
katılmış herhangi bir Devletin imzasına açık tutulacaktır. 

Madde XXI 
1-Bu Sözleşme, imzalayan Devletlerin onayına ballı olacaktır. 
2-Bu Protokolun Sözleşmeye Taraf olmayan herhangi bir Devlet tarafından 

onaylanması, Sözleşmeniin bu Protokolla deAiştirilmiş şekline katılması demek 
olacaktır. 

3-0nay belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti HOkOınetine verilecektir. 

Madde XXII 
1-Bu Protokol, imzalayan otuz Devlet onay belgelerini verdiklerinde, 30 uncu 

onay belgesini verilişinden sonraki dolesanıncı gQnde bunlar arasmda ytıı11riUAe 

girecektir. Bundan sonra onayiayan her Devlet için, onay belgesini vennesinden 
sonraki dolesanıncı günde yUrOrlOie girecektir. 

2-Bu Protokol yUrOrlOie girdilinde, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükometi 
tarafından B. Milletler' e tescil ettirilecektir. 

MaddeXVDI 
1-Bu Protokol, yUrOriUAe girişinden sonra, imzalamamış olan herhangi bir 

Devletin katılmasına açık olacaktır. 
2-SGzleşmeye Taraf olmayan herhangi bir Devletin bu Protokola katılması, 

Sözleşmenin bu Protokolla deliftirilmiş şekline katılması demek olacaktır. 
3-Katılma, katılma belgesinin Polonya Halk Cumhuriyeti HükUmetine verilmesi 

suretiyle yapılacak ve belgenin verilişinden sonraki doksanıncı günde geçerli 
olacaktır. 

Madde XXIV 
1 -Bu Protokolun Taraflarından herhangi bir Polonya Halk Cumhuriyeti 

H11knmetine bildirimde bulunmak suretiyle bu Protokoldan çekilebilir. 
2-Çekilme, bildirimin Polonya Halk Cumhuriyeti HnkOıneti tarafından alındılı 

tarihten itibaren altı ay sonra geçerli olacaktır. 
3-Bu ProtokolaTaraf olanlar arasmda bunlardan herhangi birinin 39. Maddesi 

uyarınca Sözleşmeden çekilmesi, herhangi bir şekilde Sözleşmenin bu Protokola 
detiştirilmiş şeklinden çekilmesi anlamına gelmeyecektir. 

Madde XXV 
1-Bu Protokol, bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca hakkında bir bildirimde 

bulunulmuş olan ülkeler dışında, bu Protokola Taraf olan bir Devletin dış 
ilişkilerinden sorumlu bulundulU bOtUn ülkelere uygulanacaktır. 
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2-Herhangi bir Devlet, onay veya katılma belgesini veRiili sırada, bu Protokolu 
kabul etmesinin, dış ilişkilerinden kendisinin sorumlu olclıp bir veya daha fazla 
ülke için geçerli olmadılı bildiriminde bulunabilir. 

3-Herhangi bir Devlet, daha sonra, Polonya Halk Cumuriyeti Htlkümetine 
bildirmek suretiyle, daha önce bu maddenin 2 nci paragrafına göre hakkmda 
bildirimde bulunmuş oldulu ülkelerin herhnagi birini veya tUmUnU bu Protokolun 
kapsamına alabilir. 

4-Bu Protokola Taraf olan herhangi bir Devlet, XXVI UncU maddenin I inci 
paragrafı htıktlmlerine göre, dış ilişkilerinden kendisinin sorumlu oldulu ülkelerin 
herhangi biri veya tOmO için, ayrı ayrı, bu Protokol~ çekilebilir. 

Madde :XXVII 
Bu Protokole rezerv konulaınaz, ancak herhangi bir devlet, Polonya Halk 

Cumhuriyeti'ne her an yazılı tebligatta bulunarak, bu Protokol ile tadil edilmiş 
Sözleşme'nin bUtUn taşıma kapasitesi o ülkenin askeri makamlan tarafından veya bu 
makamlar narnma ayrılan o ülkede kayıtlı olan uçaklarla, askeri m$kamlar için yolcu, 
yUk ve bagaj nakline uygulanaınayacagmı belirtebilir. 

Madde:XXVD 
Polonya Halk Cumhuriyeti HOkOmeti, 
Sözleşmeye veya bu Protokolu imzalamış olan BUtUn Devletlere, Uluslararası 

Sivil Havacılık TeşkilAtmın veya B. Milletler TeşkilAtının Oyesi olan bOtUn 
Devletlere ve Uluslararası Sivil Havacılık TeşkilAtma aşalıdaki hususlan derhal 
bildirecektir: 

a-Bu Protokolu imzalayan herhangi bir Devlet ve imza tarihi; 
b-Bu Protokola ilişkin olarak verilen herhnagi bir onay ve katılma belgesi ve 

veriliş tarihi; 
c-Bu Protokolun, XXII nci maddesinin 1 inei paragrafı uyannca yUrOriOie 

girdili tarih; 
d-Alman herhangi bir çekilme bildirimi ve tarihi; 
e-XXV inci madde uyannca yapılan herhangi bir bildirimin alınışı ve tarihi; 
f-XXVI inci madde uyannca yapılan herhangi bir bildirimin alınışı ve tarihi 
Yukandakileri tasdiken, usulOne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciler bu 

Protokolu imza etmişlerdir. 
Bindokuzyüz Elli Beş yılının Eylül ayının yirmi sekizinci gonu, Lahey'de, aynı 

derecede geçerli olmak tızere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde Uç ~etin 
halinde yapılmıştır. Herhangi bir tutarsızlık halinde, Sözleşmenin yapılmış oldulU dil 
olan Fransızca metin Ostün tutulacaktır. 

XX nci maddeye göre imzaya açık kalacak olan bu Protokol, Polonya Halk 
Cumhuriyeti HükUmetine v~rilecek ve bu HOktlmet, asbna uygunlugu usulünce 
onaylanmış kopyalarını, Sözleşmeyi veya bu Protokolu imzalamış olan bUtUn 
Devletlere, Sözleşmeye veya bu Protokol'a taraf olan bütün Devletlere, Uluslararası 
Sivil Havacılık TeşkilAtının veya B. Milletler TeşkilAtının üyesi olan bUtOn 
Devletlere ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilltına gönderecektir. 
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GUATEMALA CİTY PROTOKOLO (1971) 

FASIL II 
SÖZLEŞMENİN DEGİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİNİN UYGULAMA ALANI 

Madde XVI 
Hareket ve varış yerlerinin bu Protokole taraf iki Devlet ülkesinde veya eger 

başka bir Devlet ülkesinde kararlaştırılmış duralama yeri varsa, bu Protokole taraf 
bir tek Devletin ülkesinde bulundugu hallerde, Sözleşmenin ı inci maddesinde 
tanımlanan uluslararası taşımaya, ı955'te Lahey'de ve bu Protokolle degiştirilen 
V arşova Sözleşmesi uygulanacaktır. 

Madde XVII 

FASIL III 
SON H0K0MLER 

Bu Protokolün Tarafları arasında, l955'te Lahey'de ve bu Protokolle 
degiştirilen Varşova Sözleşmesi birlikte tek bir metin olarak sayılacak ve 
yorumlanacak ve l955'te Lahey'de ve ı97ı 'de Guatemala City'de degiştirilen 
Varşova Sözleşmesi olarak anılacaktır. 

Madde XVIII 
Bu Protokol, XX nci madde hükümlerine göre yürürlüge girecegi tarihe kadar B. 

Milletiere veya herhangi bir Uzmanlaşmış Ajansına veya Uluslararası Atom Enerji 
Ajansına üye olan her Devletin veya Uluslararası Adaet Divanı statüsünetaraf olan 
herhangi bir Devletin ve B. Milletierin Genel Kurulunca ve Protokole taraf olması 
için davet edilen diger herhangi bir Devletin imzasına açık tutulacaktır. 

Madde XIX 
ı -Bu Protokol imzalayan Devletlerin onayına baglı olacaktır. 
2-Varşova Sözleşmesine taraf olmayan veya ı955'te Lahey'de de~iştirilen 

Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devlet tarafından bu Protokolün 
onaylanması, ı 955'te Lahey'de ve ı 97ı 'de Guatemala City'de de~iştirilen Varşova 
Sözleşmesine katılması anlamını taşır. 

Madde XX 
ı -Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından ı 970 yılında yayınlanan 

istatistiklere göre yolcu-kilometre olarak ifade edilen, Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatma aynı yılda kayıtlı bulunan ülkelerin havayollarının toplam uluslararası 
tarifeli hava trafılinin en az% 40'ını temsil eden havayollarının mensup oldugu beş 
Devletin bu ProtokolU onaylaması şartıyla, bu Protokol otuzuncu onay belgesinin 
tevdiinden sonraki doksanıncı günde yürürlüle girecektir. Eger otuz onay belgesinin 
tevdi tarihinde bu şart yerine gelmemişse bu Protokol ancak bu şartın yerine gelmiş 
olmasından sonraki doksanıncı günde yOrürlüge girecektir. Bu Protokolün yürürlüge 
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girmesi için gerekli son onay belgesinin tevdiinden sonra onayiayan her bir Devlet 
için onay belgesinin tevdiinden sonraki daksanıncı günde yürürlüAe girecektir. 

2-Bu Protokol yürürlüAe girer girmez Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 
tarafından B. Milletler tescil edilecektir. 

Madde XXI 
I-Bu Protokol, yürürlüAe girmesinden sonra, XVIII inci maddede belirtilen 

Devletlerin katılımına açık tutulacaktır. 
2-Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin veya 1955'te 

Lahey'de de~iştirilen Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin bu 
Protokole katılması, 1955'te Lahey'de ve 1971 Guatemala City'de de~iştirilen 

V arşova Sözleşmesine katılması anlamını taşır. 
3-Katılma belgeleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatma tevdi edilecek ve 

tediinden sonraki daksanıncı günde sonuç do~uracaktır. 

Madde XXII 
ı -Bu Protokolün Taraflarmdan herhangi biri, Uluslararası Sivil Havacılık 

Teşkilatma bildirimde bulunmak sureti ile bu Protokolden çekilebilir. 
2-Çekilme, çekilme bildiriminin {/luslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından 

ahndı~ı tarihten itibaren altı ay sonra sonuç do~uracaktır. 
3-Bu Protokola Taraf olanlar arasında, bunlardan herhangi birinin Varşova 

Sözleşmesinin 39 uncu maddesine göre Sözleşmeden veya Lahey ve ı 97 ı Guatemala 
City Protokolleri ile de~iştirilen Varşova Sözleşmesinden çekilmesi anlamına 
gelmeyecektir. 

Madde XXIII 
1-Bu Protokole sadece aşa~ıdaki ihtirazi kayıtlar konulabilir: 
a-Kendi kanununa göre, Avukatlık ücreti dahil mahkeme masrafları hususunda 

karar vermeye mahkemeler yetkili olmayan bir Devlet, her zaman Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatı'na bir bildirimde bulunmak sureti ile kendi mahkemelerinde 22 
nci maddenin 3 a) paragrafının uygulanmayacaAını beyan edebilir; ve 

b-Bir Devlet her zaman, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatma bildirimde 
bulunmak sureti ile 1955'te Lahey'de ve ı97ı 'de Guatemala City'de de~iştirilen 
V arşova Sözleşmesinin tüm taşıma kapasitesi o ülkenin askeri makamları tarafından 
veya bu makamlar narnma ayrılan, o Devlette kayıtlı hava araçlarıyla askeri 
makamlar için yapılan, yolcu, bagaj ve yük taşımasına uygulanmayaca~ını beyan 
edebilir. 

2-Önceki paragraf uyarınca ihtirazi kayıt koyan her hangi bir Devlet, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatma bildirimde bulunmak sureti ile her zaman 
ilitirazi kaydmı geri alabilir. 

Madde XXIV 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı bütün imzalayan veya katılan Devletlere, 

imza tarihlerini ve her bir onay ve katılma belgesinin tevdii tarihini, bu Protokolün 
yürürlüğe girdiAi tarihi ve diğer gerekli bilgileri derhal bildirecektir. 
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53.(a) Varşova' da imzalanan Ulusl. Hava Taş. Iliş. Bazı Kurallar 

Madde XXV 
Bu Protokol ile birlikte ıs Eylül 196ı 'de Gudalajara'da imzalanan, Varşova 

Sözleşmesine Ek Sözleşen Taşıyıcı Dışmda Başkası Tarafından icra Edilen 
Uluslararası Hava taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmeye (Bundan böyle Guadalajara Sözleşmesi olarak adlandırılacaktır.) taraf 
olanlar arasında, Guadalajara SOzleşmesinin 1 i o ci maddesinin b) paragrafında 
belirtilen anlaşma gereAi yapalan taşımaflln bu Protokolle yönetildili hallerde, 
Guadalajara Sözleşmesinde yer alan "Varşova Sözleşmeşi" ne ilişkin herhnagi bir 
atıf, 1955 Lahey'de ve ı97ı Guatemala City ile deAiştirilen Varşova Sözleşmesine 
yapılmış atıf sayı lacaktır. 

Bu Protokol 30 Eylül ı 97 ı tarihine kadar XVIII inci maddede belirtilen her bir 
Devletin imzası için Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri BakanhAında, daha sonra XX 
nci maddeye göre yUrilrlüAe girene kadar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı 

merkezinde, imzaya açık tutulacaktır. Guatemala Cumhuriyeti Hükümeti, Protokol 
Guatemala'da imzaya açık oldalu süre içinde her bir imza ve tarihini Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilatma derhal bildirecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, usulOne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciler bu 
Protokolu imza etmişlerdir. 

Bindokuzyüzyetmişbir yılının Mart ayı sekizinci günü, Guatemala City'de, aynı 
derecede geçerli olmak üzere Fransızca, Ingilizce ve Ispanyolca dillerinde 
yapılmıştır. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı bu Protokolün aynı derecede 
geçerli Rus dilinde metoini hazırlayacaktır. Herhangi bir uyumsuzluk halinde. 12 
Ekim 1929 tarihli Varşova Sözleşmesinin kaleme ahndıAı dil olan Fransızca metin 
üstün tutulacaktır. ' 

3 SA YILI MONTREAL EK PROTOKOLÜ (1975) 

FASIL Il 
SÖZLEŞMENIN DEGIŞTIRtLMIŞ ŞEKLININ UYGULAMA ALANI 

Madde IV 
Hareket ve varış yerlerinin bu Protokole taraf iki Devlet ülkesinde veya eAer 

başka bir Devlet ülkesinde kararlaştıralmış duraklama yeri varsa, bu Protokoletaraf 
bir tek Devletin ülkesinde bulundugu hallerde, Sözleşmenin ı inci maddesinde 
tanımlanan uluslararası taşımaya. 195S'te Lahey'de ve 1971 'de Guatemala City'de 
ve bu Protokolle deAiştirilen Varşova Sözleşmesi uygulanacaktır. 

Madde V 

FASIL lll 
SON HÜKÜMLER 

Bu Protokolün Taraflan arasında. 1955'te Lahey'de ve 197J'de Guatemala 
City'de bu Protokolle degi~tirilen Varşova Sözleşmesi birlikte tek bir metin olarak 
sayılacak ve yorumlanacak ve 1955'te Lahey'de, 1971 'de Guatemala City'oe ve 
1975 3 sayılı Montreal Ek ProtokolU ile deAiştirilen Varşova Sözleşmesi olarak 
anılacaktır. 
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53.(a) Varşova' da Imzalanan Ulusl. Hava Taş. İliş. Bazı Kurallar 

Madde VI 
Bu Protokol, VIII inci madde hükümlerine göre yUrürıtıge girecegi tarihe kadar, 

herhangi bir Devletin imzasma açık tutulacaktır. 
Madde VII 
1-Bu Protokol imzalayan Devletlerin onayma baah olatakt1r. 
2-Varşova Sözleşmesine veya l955'te Lahey'de degiştirilen Varşova 

Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devlet tarafından bu Protokolün 
onaylanması, ı 955 Lahey ProtokolU ve ı 97 ı Guatemala City ProtokolU ve I 975 3 
Sayıh Montreal Ek ProtokolU ile degiştirilen Varşova Sözleşmesine katılması 

anlamını taşır. 

3-0nay belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilecektir. 

Madde VIII 
1-Bu ProtokolU imzalayan otuz Devlet onay belgelerini tevdi ettiklerinde 

otuzuncu onay belgesinin tevdiinden sonraki daksamncı günde bunlar arasında 
yürürlüge girecektir. Bundan sonra onayiayan her Devlet için, onay belgesinin 
tevdiinden sonraki doksanınci güden yürürloge girecektir. 

2-Bu Protokol yürürlüge girer girmez Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından B. Milletiere tescil ettirilecektir. 

Madde IX 
I-Bu Protokol yürürloge girmesinden sonra imzalamamış olan herhangi bir 

Devletin katılırnma açık tutulacaktır. 
2-Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin veya 1955'te 

Lahey'de degiştirilen Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin, 
veya 1955'te Lahey'de ve 1971 'de Guatemala City'de deği~tirilen Varşova 

Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin, bu Protokole katılması, bu 
Protokole katılması, 1955'te Lahey'de, 1971 'de Guatemala City'de ve 1975 3 Sayalt 
Montreal Ek Protokolu ile degiştirilen Varşova Sözleşmesine katılması anlammı 

taşır. 

Katılma belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine tevdii edilecek ve 
tevdiiden sonraka doksanmca günde sonuç doguracaktar. 

Madde X 
1-Bu Protokolün Taraflarmdan herhangi biri, Polonya Halk Cumhuriyeti 

Hükümetine bildirimde bulunmak suretiyle bu Protokolden çekilebilir. 
2-Çekilme, çekilme bildiriminin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 

almdagı tarihten itibaren altı ay sonra sonuç doguracakur. 
3-Bu Protokole taraf olanlar arasmda bunlardan herhangi birinin Varşova 

Sözleşmesinin 39 uncu maddesine göre Varşova Sözleşmesinden veya Lahey 
Protokolünün XXIV üncü maddesine göre Lahey ProtokolUnden veya Guatemala 
City Ptorokolünün XII nci maddesine göre Guatemala City ProtokoiUnden, çekilmesi 
herhangi bir şekilde, 1955 Lahey, 1971 Guatemala City ve 1975 3 Sayılı Ek 
ProtokolU ile degiştirilen Varşova Sözleşmesinden çekilmesi anlarnma 
gelmeyecektir. 
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S3.(a) Varşova' da imzalanan Ulusl. Hava Taş. İliş. Bazı Kurallar 

Madde Xl 
1 -Bu Protokole sadece aşagıdaki i h tirazi kayıtlar konulabil ir; 
a-Kendi kanununa göre, Avukatlık ücreti dahil mahkeme masrafları hususunda 

karar vermeye mahkemeler yetkili olmayan bir Devlet, her zaman Polonya Halk 
Cumhuriyeti Hükümetine bir bildirimde bulunmak sureti ile kendi mahkemelerinde 
22 nci maddenin 3 a) paragrafının uygulanmayacagını beyan edebilir; ve 

b-Herhangi Bir Devlet her zaman, Polonya Halk Cumhuriyeti Hilkümetine 
bulunmak sureti ile ı 955'te Lahey'de ve 1971 'de Guatemala City ve ı 9753 Sayılı 

Montreal Ek ProtokolU ile degiştirilen Varşova Sözleşmesinin tüm kapasitesi o 
ülkenin askeri makamları tarafından veya bu makamlar narnma ayrılan, o Devlette 
kayıtlı hava araçlarıyla askeri makamlar için yapılan, yolcu, bagaj ve ~Ok taşımasına 
uygulanmayacagını beyan edebilir. 

c-Herhangi bir Devlet 1975 tarihli 4 Sayılı Montreal ProtokolUnU onaylama veya 
bu Protokole katılma anında veya daha sonra yük, posta ve posta paketi taşımaları ile 
ilgili oldugu ölçüde, 1955 Lahey, ı 971 Guatemala City ve ı 975 tarihli 3 Sayılı 
Montreal Ek ProtokolU ile degiştirilen Varşova Sözleşmesi hükümleri ile baglı 

olmadığını beyan edebilir. Bu beyan, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından alınmasından sonraki daksanıncı gilnde sonuç doguracaktır. 

2-Önceki paragraf uyarınca ihtirazi kayıt koyan her hangi bir Devlet, Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hilkilmetine bildirimde bulunmak sureti ile her zaman ihtirazi 
kaydını geri alabilir. 

Madde XII 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, her bir imza tarihini, her onay veya 

katılma belgesinin tevdii tarihini ve bu Protokollin yürürlüge girme tarihini ve diger 
gerekli bilgileri Varşova Sözleşmesine veya değiştirilen Varşova Sözleşmesine taraf 
tüm Devletlere, mevcut ProtokolU imzalayan veya katılan tüm Devletlere ve 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatma derhal bildirecektir. 

1 

Madde XIII 
Bu Protokol ile birlik 18 EylUl 1961 'de Guadalajara'da imzalanan, Varşova 

Sözleşmesine Ek Sözleşen Taşıyıcı Dışında Başkası Tarafından icra Edilen 
Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmeye (Bundan böyle Guadalajara Sözleşmesi olarak adlandırılacaktır.) taraf 
olanlar arasında, Guadalajara Sözleşmesinin 1 inci maddesinin b) paragrafında 

belirtilen anlaşma gereği yapılan taşımanın bu Protokolle yönetildigi hallerde, 
Guadalajara Sözleşmesinde yer alan "Varşova Sözleşmesi" ne ilişkin herhanagi bir 
atıf. 1955 Lahey'de ve 1971 Guatemala City'de ve 3 Sayılı 1971 montreal Ek 
ProtokolU ile değiştirilen Varşova Sözleşmesine yapılmış atıf sayılacaktır. 

Madde XIV 
Bu Protokol 1 Ocak 1976 tarihine kadar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilat 

merkezinde, daha sonra VIII inci maddeye göre yUrürlüğe girene kadar Polonya Halk 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığında imzaya açık tutulacaktır. Uluslararası Sivil 
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S3.(a) Varşova' da imzalanan Ulusl. Hava Taş. İliş. Bazı Kurallar 

Havacılık Teşkilatı, Protokol Uluslararası Sivil Hava'cılık teşkilatı merkezinde 
lmzaya açık tutuldu~u süre içinde, her imza ve tarihini derhal Polonya Halk 
Cumhuriyetine bildirecektir. 

4 SAYILI MONTREAL POROTOKOLÜ (1975) 

FASIL II 
SÖZLEŞMENİN DEGİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİNİN UYGULAMA ALANI 

Madde XIV 
Hareket ve vanş yerlerinin bu Protokole taraf iki Devlet alkesinde veya eger 

başka bir Devlet ülkesinde kararlaştırılmış duraklama yeri varsa, bu Protokoletaraf 
bir tek Devletin ülkesinde bulundu~u hallerde, Sözleşmenin 1 inci maddesinde 
tanımlanan uluslararası taşımaya, 1955'te Lahey'de ve bu Protokolle de~iştirilen 
Varşova Sözleşmesi uygulanacaktır. 

Madde XV 

FASIL lll 
SON HÜKÜMLER 

Bu Protokolün Taratları arasında, 1955'te Lahey'de ve bu Protokolle 
değiştirilen Varşova Sözleşmesi birlikte tek bir metin olarak sayılacak ve 
yorumlanacak ve 1955'te Lahey'de ve 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile 
değiştirilen Varşova Sözleşmesi olarak anılacaktır. 

Madde XVI 
Bu Protokol. XVIII inci madde hükümlerine göre yürürlü~e girece~i tarihe 

kadar, herhangi bir Devletin imzasına açık tutulacaktır. 

Madde XVII 
1-Bu Protokol imzalayan Devletlerin onayına bağlı olacaktır. 
2-Varşova Sözleşmesine veya 1955'te Lahey'de değiştirilen Varşova 

Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devlet tarafından bu Protokolün 
onaylanması, 1955 Lahey ProtokolU ve 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile 
değiştirilen Varşova Sözleşmesine katılması anlamını taşır. 

3-0nay belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine tevdi edilecektir. 

Madde XVIII 
1-Bu ProtokolU imzalayan otuz Devlet onay belgelerini tevdi ettiklerinde 

otuzuncu onay belgesinin ,tevdiinden sonraki daksanıncı günde bunlar arasında 
yürürlüğe girecektir. Bundan sonra onayiayan her Devlet için, onay belgesinin 
tevdiinden sonraki doksanıncı güden yürürlüğe girecektir. 

2-Bu Protokol yürürlüğe girer ginnez Polonya Halk- Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından B. Milletiere tescil ettirilecektir. 
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S3.(a) VarşOYa' da Imzalanan Ulusl. Hava Taş. Iliş. Baza Kurallar 

Madde XIX 
I-Bu Protokol yürürlüge girmesinden sonra imzalamamış olan herhangi bir 

Devletin katılımına açık tutulacaktır. 
2-Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin veya I955'te 

Lahey'de degiştirilen Varşova Sözleşmesine taraf olmayan herhangi bir Devletin, 
veya 
1955'te Lahey'de ve I975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile degiştirilen Varşova 

Sözleşmesine katılması anlamını taşır. 

3-Katılma belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti HükUmetine tevdii edilecek ve 
tevdiiden sonrakı doksanıncı günde sonuç doguracaktır. 

Madde XX 
I-Bu Protokolün Taraflarından herhangi biri, Polonya Halk Cumhuriyeti 

Hükümetine bildirimde bulunmak sureti)' le bu Protokolden çekilebilir. 
2-Çekilme, çekilme bildiriminin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 

alındıgı tarihten itibaren altı ay sonra sonuç doguracaktır. 
3-Bu Protokole taraf olanlar arasında bunlardan herhangi birinin Varşova 

Sözleşmesinin 39 uncu maddesine göre Varşova Sözleşmesinden veya Lahey 
ProtokolUnUn XXIV UncU maddesine göre Lahey Protokolünden çekilmesi, herhangi 
bir şekilde, 1955 Lahey, 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile degiştirilen Varşova 
Sözleşmesinden çekilmesi anlamına gelmeyecektir. 

Madde XXI 
1-Bu Protokole sadece aşagıdaki ihtirazi kayıtlar konulabilir; 
a-Bir Devlet her zaman, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine bulunmak 

sureti ile, I955'te Lahey'de ve 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile degiştirilen 

Varşova Sözleşmesinin tüm kapasitesi o ülkenin askeri makamları tarafından veya bu 
makamlar narnma ayrılan, o Devlette kayıtlı hava araçlarıyla askeri makamlar için 
yapılan, yolcu, bagaj ve yUk taşımasına uygulanmayacagını beyan edebilir. 

b-Herhangi bir Devlet 1975 tarihli 3 Sayılı Montreal ProtokolUnU onaylama 
veya bu Protokole katılma anında veya daha sonra yolcu ve bagaj taşıması ile ilgili 
oldugu ölçüde, 1955 Lahey, 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile degiştirilen 

Varşova Sözleşmesi hükümleri ile baglı olmadıgını beyan edebilir. Bu beyan, 
Polonya Halk Cumhuriyeti HükUmeti tarafından alınmasından sonraki doksamncı 
günde sonuç doguracaktır. 

2-Önceki paragraf uyarınca ihtirazi kayıt koyan her hangi bir Devlet, Polonya 
Halk Cumhuriyeti HükUmetine bildirimde bulunmak sureti ile her zaman ihtirazi 
kaydını geri alabilir. 

Madde XXII 
Polonya Halk Cumhuriyeti HükUmeti, her bir imza tarihini, her onay veya 

katılma belgesinin tevdii tarihini ve bu Protokolün yürürluge girme tarihini ve diğer 
gerekli bilgileri Varşova Sözleşmesine veya degiştirilen Varşova Sözleşmesine taraf 
tüm Devletlere, mevcut ProtokolU imzalayan veya katılan tüm Devletlere ve 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatma derhal bildirecektir. 
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S3.(a) Varşova' da Imzalanan Ulusl. Hava Taş. Iliş. Bazı Kurallar 

Madde XXIII 
Bu Protokol ile birlik 18 Eylül 1961 'de Guadalajara'da imzalanan, Varşova 

Sözleşmesine Ek Sözleşen Taşıyıcı Dışında Başkası Tarafından icra Edilen 
U luslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesine Dair 
Sözleşmeye (Bundan böyle Guadalajara Sözleşmesi olarak adlandırılacaktır.) taraf 
olanlar arasında, Guadalajara Sözleşmesinin 1 inci maddesinin b) paragrafında 

belirtilen anlaşma geregi yapılan taşımanın bu Protokolle yönetildigi hallerde, 
Guadalajara Sözleşmesinde yer alan "Varşova Sözleşmesi" ne ilişkin herhangi bir 
atıf, 1955 Lahey'de ve 1975 4 Sayılı Montreal ProtokolU ile degiştirilen Varşova 
Sözleşmesine yapılmış atıf sayı lacaktır. 

Madde XXIV 
Iki veya daha fazla Devlet bir taraftan bu Protokole diger taraftan 1971 

Guatemala City Protokolüne veya 1975 3 Sayılı Montreal Protokolüne taraf iseler 
aralarmda aşagıdaki hükümler uygulanacaktır. 

a-Yük ve posta gönderilerine· ilişkin olarak bu Protokol ile tesis olunan 
sistemden dogan hükümler, 1971 Guatemala City ProtokolU veya 1975 3 Sayılı 

Montreal ProtokolU ile tesis olunan sistemden dogan hilkilmlerin üzerinde olacaktır. 
b-Yolcu ve bagaja ilişkin olarak 1971 Guatemala City ProtokolU ve 1975 3 

Sayılı Montreal ProtokolU ile tesis olunan sistemden dogan hükümler, bu Protokol ile 
tesis olunan sistemden dogan hükümlerin üzerinde olacaktır. 

Madde XXV 
Bu Protokol 1 Ocak 1976 tarihine kadar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilat 

merkezinde, daha sonra XVIII inci maddeye göre yilrürloge girene kadar Polonya 
Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıgmda imzaya açık tutulacaktır. Uluslararası Sivil 
Havacılık Teşkilatı, Protokol Uluslararası Sivil Havacılık teşkilatı merkezinde 
imzaya açık tutuldugu süre içinde, her imza ve tarihini derhal Polonya Halk 
Cumhuriyetine bildirecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken. usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciler bu 
Protokolu imza etmişlerdir. 

BindokuzyUzyetmişbeş yılının Eylül ayı onbeşinci gününde, Montreal'de, aym 
dört metinde aym derecede geçerli olmak üzere Fransızca, İngilizce, ispanyolca ve 
Rusça dillerinde yapılmıştır. Herhangi bir uyumsuzluk halinde, 12 Ekim 1929 tarihli 
Varşova Sözleşmesinin kaleme alındıgı dil olan Fransızca metin üstün tutulacaktır. 
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62 53 b.Hava Taş. İliş./Guatemala City- 3 S. - 4 S. Montreal ProtokoiO 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da imzalanan UluslaraTası Hava 
Taşarnalarma İlişkin Bazı Kurallarm Birleştirilmesi Hakkmdaki Sözleşmeyi 
De~iştiren Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 
Sayılı Montreal Protokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulundu~una Dair 

Kanun No : 3736 
Kabul Ta. : 8/5/1991 

Kanun(*) 

R.G. : 2115/1991 S. 20877 

Madde 
11311977 tarihli ve 2073 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 

HUkümetimizce 29/8/1977 tarihinde onaylanan, 28/9/1955 tarihinde Lahey'de 
yapılan Protokolle tadil edilen, ı21ı O/ı 929 tarihinde Varşova'da imzal~nan 

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki 
Sözleşmeyi degiştiren "Guatemala City ProtokolU (ı 97 ı)," "3 sıyılı Montreal ek 
ProtokolU (ı 575" ve "4 sayılı Montreal ProtokolU (ı 575)" in onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu !<anun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----------0----------

(*) Kmıımla ıınayl~t~mııısııiJtJUn bulıma rı Pnılııhıller iı"tr0ı ıo7 3 ~~ı yılı Kı~ııımlıı (5J ,,.,l,ı) ı'lfıı_vlıııııııı shlqıııı·ııııı ,,,,,l,lı·lm .ır.llııı.ı 
yerl(ştırilmışlir. 

Prıılııhı/ nıttiııltri T.B.M.M. Karıunlar Dtl'fJisiııderıalımıııştır. 
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54 54. Adli Yardım Taleplerinin iletilmesi 

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onayianmasman Uygun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 2649 
Kabul Ta. : 26/3/1982 
R.G : 30 Mart 1982 S.17649 
Dstr. Trp. : 5, C.21, s.290 

Madde 1 
Strazburg'da 27 Ocak 1977 tarihinde imzalanın ''Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine 

Ilişkin Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----------0------------
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 

Onaylanmasma Dair Bakanlar Kurulu Karar• 

Karar Ta. : S Atustos 1982 No: 8/5173 
R.G : 4 Ocak 1983 S.l7918 
Dstr. Trp.: 5, C.22, s.1666 

26/3/1982 tarihli ve 2649 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan il işik .. Adli 
Yardım Taleplerinin tletilmesine Ilişkin Avrupa Sözleşmesi " nin onaylanması; ......... 244 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 5/8/1982 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

---------0-------
Adli Yardam Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

işbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa 
Konseyi'nin amacının, üyeler arasında sıkı bir birligin saglanması olduguna 
inanarak; 

Özel hukuk yargı merciierine başvurmayı önleyen ekonomik engellerin ortadan 
kaldırılmasının ve ekonomik yönden~ durumları elverişli olmayan şahısları, üye 
devletlerde haklarını daha iyi koruyabilmelerine yardımcı olmanın terneoniye değer 
olduğunu düşünerek; 

Adli yardım taleplerinin iletilmesiyle ilgili uygun bir sistemin kurulmasının, bu 
amaca ulaşınaya katkıda bulunacagına kani olarak; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 
Akit Devletlerden birinin topraklarmda mutad olarak oturan, diğer Akit Devletin 

topraklarında hukuki, ticari ve idari konularda adli yardım talebinde bulunmak 
arzusundan olan herkes, mutad olarak oturduğu devletin nezdinde talepte bulunabilir. 
Bu Devlet. talebi diğer Devlete iletmekle yükümlüdür. 
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Maddel 
ı -Her Akit Taraf, adli yardım taleplerini aşagıda belirtilen yabancı makama 

dogrudan dogruya göndermekle görevli bir veya birçok gönderici makam tayin 
edecektir. 

2-Aynı şekilde, her Akit Taraf, diger bir Akit Taraftan gelen adli yardım 
taleplerini kabul etmek ve işleme koymakla görevli merkezi bir alıcı makam tayin 
edecektir. 

Federal Devletlerle, birçok hukuk sistemlerinin yürürlükte oldugu Devletler, 
birden fazla merkezi makam tayin etme serbestisine sahiptirler. 

Madde3 
ı -Gönderici makam, kendi bilgi ve yetkisi ölçüsünde talebin degeriendirilmesi 

için gerekli olan bütün belgelerin talebe eklenmesinin saglanması yolunda, talepte 
bulunana yardım eder. Bu makam aynı şekilde gerektiginde belgelerin zorunlu olan 
tecümeleri için de talepte bulunana yardım eder. 

Gönderici makam, iyi niyetle yapılmadıgını açıkça gördügü talepleri 
redderlebilir. 

2-Merkezi alıcı makam, dosyayı, talep hakkında karar vermek üzere yetkili 
makama gönderir. Merkezi alıcı makam, talebin incelenmesiyle ilgili güçlüklerden 
ve yetkili makam tarafından alınan kararlardan gönderici makamı haberdar eder. 

Madde4 
İşbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili belgeler, resmi onay ve benzeri her türlü 

formalitelerden muaftır. 

Madde5 
İşbu Sözleşmeye uygun olarak yapılan hizmetlere karşılık Akit Taraflar hiçbir 

ücret almayacaklardır. 

Madde6 
1-Akit Tarafların ilgili makamları arasında yapılmış özel anlaşmalar ve 13 ve 14 

ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla: 
a-Adli yardım talepleri ve bunlara ekli belgelerle her türlü diger muhabereler, 

alıcı makamın resmi dilinde veya resmi dillerinden birisinde yapılacak veya bunlara 
bu dilde yapılmış bir tercümesi eklenecektir. 

b-Her Akit Taraf, adli yardım talepleri ve bunlara ekli belgelerin ve diger bütün 
muhaberelerin İngilizce veya Fransızca olması veya bu dillerden birisinde yapılmış 
tercümelerinin eklenmesi halinde bunları kabul etmek zorundadır. 

2-Alıcı makam Devletinden gelen muhabere, bu Devletin resmi dilinde veya 
dillerinden birisinde veya İngilizce veya Fransızca yapılabilir. 

Madde7 
işbu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, Akit Tarafların 

merkezi makamları adli yardım konusundaki hukuki durumları hakkında birbirlerini 
haberdar edeceklerdir. 
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• •r 1 •• •••• 11 11•1ı 
Madde S 
İlgili Devlet, 9 ncu ve ı ı nci madde hOkUmlerine uygun olarak Sözleşmeye taraf 

oldugu sırada, ikinci maddede belirtilen makamları, Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri'ne yapacagı bir beyanla bildirecektir. 

Bu makamların yetkileri ile ilgili her degişiklik, aym şekilde Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bir beyan la bildirilecektir. 

Madde9 
1-İşbu Sözleşme: 
a-Tasdik, kabul veya tasvip şartı olmaksızın imza ile; 
b-Tasdik, kabul veya tasvip şartı ile imza halinde, tasdik, kabul veya tasvip ile, 
Sözleşmeye taraf olabilecek Avrupa Konseyi ülkelerinin imzasına açıktır. 
2-0nay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi 

edilecektir. 

Madde 10 
1-İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi iki Devletin 9 uncu madde hükümlerine 

uygun olarak Sözleşmeye taraf oldukları tarihten bir ay sonra yUrUrlüAe girecektir. 
2-0nay, kabul veya tasvibe baglı olmadan sonradan imzalayacak; veya 

onaylayacak, kabul edecek veya tasvip edecek her üye Devlet için Sözleşme, imza 
tarihinden veya onay, kabul veya tasvip belgesini tevdi tarihinden bir ay sonra 
yürürlüge girecektir. 

Madde ll 
1-İşbu Sözleşmenin yUrUrlüge ginnesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Konseye üye olmayan her Devleti bu Sözleşmeye katılmaya davet 
edebilecektir. 

2-Katılma, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne verilecek ve veriliş tarihinden 
bir ay sonra hOldlm ifade edecek olan bir katılma belgesinin tevdi suretiyle 
gerçekleşecektir. 

Madde ll 
ı -Her Akit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma 

belgelerinin tevdi edildigi esnada işbu Sözleşmenin uygulanacagı ülke veya ülkeleri 
beliftebilecektir. 

2-Her ikit Taraf onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdii sıra.,ında 
veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne y-apacaAı bir beyanla, işbu 
Sözleşmenin uygulama alanını beyanın belirttiji ve uluslararası ilişkilerini deruhte 
ettigi ve yönettigi diger ülkelere teşmil edebilir. Beyan, tevdiinden bir ay sonra 
hüküm ifade eder. 

3-Yukandaki paragraf uyarınca yapılmış ve bl] bildiride belirtilmiş olan 
ülkelerle ilgili her beyan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapılacak bir tebligle 
gen alınabilir. Geri alınma, tebligin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nce 
alınmasından altı ay sonra hüküm ifade eder. 
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Madde 13 
1-Her Akit Taraf, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma 

belgesinin tevdi edildi~i sırada, 6 ncı maddenin 1 nci paragrafının (b) bendi 
hükümlerinin kısmen veya tamamen uygulanmayaca~ını beyan edebilir. İşbu 
Sözleşmeye yapılacak başka di~er hiçbir çekince kabul edilmeyecektir. 

2-Her Akit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapaca~ı bir beyanla, 
koydu~u çekinceyi kısmen veya tamamen geri alabilir. Çekincenin hükmü, beyanın 
alındıgı tarihte sona erer. 

3-Bir Akit Taraf çekince beyanmda bulunmuşsa, dige bir Akit Taraf ona karşı 
aynı çekinceyi uygulayabilir. 

Madde 14 
I-Birden fazla resmi dile sahip olan her Akit Taraf, 6 ncı maddenin nci 

paragrafının ( a) bendinin uygulanmasından dogan ihtiyaçlar için, yapacagı bir 
beyanla, talebin ve ekli belgelerin veya tercümelerinin ülkesinin daha önceden 
belirttigi kısımlarına intikalinin saglanması bakımından, bunların düzenlenmesi 
gerektigi dili belirtebilir. 

2-Yukarıdaki paragrafta öngörülen beyan, ilgili Akit Tarafca Sözleşmenin 
imzası sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdi edildigi 
sırada Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirilecektir. Daha Sonra her an aynı 
usul geregince beyan geri alınabilir veya degiştirilebilir. 

Madde 15 
I-İlgili her Akit Taraf Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapaca~ı bir tebli~le 

işbu Sözleşmenin feshini bildirebilecektir. 
2-Fesih ihbarı, tebli~in Genel Sekreter tarafından alındıgı tarihten 6 ay sonra 

hüküm ifade edecektir. 

Madde 16 
-Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerle, işbu 

Sözleşmeye taraf olan her Devlete aşagıdaki hususları bildirecektir. 
a-Onay, kabul veya tasvibe ba~lı olmayan imzaları; 
b-Onay, kabul veya tasvibe baglı olan imzaları; 
c-Onay, kabul, tav ip veya katılma belgelerinin tevdiini; 
d-8 nci maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak alınmış bütün beyanları; 
e-1 O ncu madde hükmü uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüge girdigi her tarihi; 
f- 12 nci maddenin 2 ncı ve 3 ncü paragrafları hükümlerinin uygulanması ile ilgili 

olarak alınmış bütün beyanları; 
g-13 ncü maddenin 1 nci paragrafı hükmünün uygulanmasıyla ilgili olarak 

yapılmış her çekinceyi; 
h- 13 ncü maddenin 2 nci paragrafının uygulanmasıyla ilgili olarak yapılmış her 

çekincenin geri alınmasını; 
i-14 ncü maddenin uygulanması ile alınmış her beyanı; 
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j-1 5 nci maddenin uygulanınası ile alımrtış her tebli&le, fesih ihbarının hüküm 
ifade ettigi tarihi. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnmda yetkili aşa~ıda imzaları bulunanlar, işbu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak bir tek nüsha halinde, her iki metin de 
aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 27 Ocak I 977 
tarihinde Strasbourg'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, imza eden 
ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşme'nin aslma uygun örneklerini iletecektir. 

o 
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Vasiyet TasarruflarlDia Biçimine bitkin Kanun Uyutmazl1klar1 Konusunda 8azleşmeye 
KatiimamiZin Uyaun Balundulu Hakkunda Kanun 

KaDuD No : 1662 
Kabul Ta. : 2214/1982 
R.G : U Nisan 1982 S. 17674 
~.Trp.:5,C.21,Ll20 

Madde ı 
S Ekim 1961 tarihinde Lahey'de düzenlenen Vasiyet Tasamuflannın Biçimine İlişkin 

Kanun Uyuşmazlıklan Konusunda SOzlqmeye katılmamız uygun bulunmuştur. 
Madde 2 • Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOrlO&e girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hOkOmlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o~---

Vasiyet TasarruftartDin BiçimiDe İlitkia KaDun Uyutmazhkları Konusunda 
SOzlefme'ain 0Daylaaması ile Ilaili Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 26 Kasım 1982 No : 815717 
R.G : 17 Ocak 1983 S.17931 
Dstr. Trp. : 5, C.l2-2, s.1930 

22/4/ı982 tarihli ve 2662 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ilişik "Vasiyet 
Tasarruflarını Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıklan Konusunda Sözleşme" ye katalmamızın 
(Ttırldye Cumhuriyetinin, anılan Sözleşmenin: 

ı -9 uncu maddesinde öngörllen, ı inci maddenin ( c ) bendinden farklı olarak, 
vasiyetçinin ikametgAhının bulunmuş olduAtı yeri, mahkemenin bulundulu yer hukukuna göre 
tesbit etmek hakkı ; 

2-10 uncu maddesinde öngörCUen, aynı zamanda başka bir Devlet vatandaşı olmayan 
kendi vatandaşlarının, olapntlsttl durumlar dışında sözlü olarak yaptıklan vasiyet 
tasarruflannın tanımama hakkı, 

3-12 nci maddesinde öngörülen, kendi hukukuna göre miras nitelilinde olmayan vasiyet 
tasarrufu hükümlerini bu Sözleşmeain uygulanması dışında bırakma hakkı, 

saklı kalmak kaydıyla) onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 UncU maddesine göre, 
Bakanlar Kunılunca 26/1 1/ı982 tarihinde kararlaştınlmıştır. (*) 

(*) 1-5 dıJır 1961 yılı* U tw]t'ılt tııııaltAiltıı S6ılqııt 20 yıls.S 4J SMr4 2662 sıyılı Kııoııılı fHTiRAZi KAYIT 

KONULMADAN ~r. 

l-~r Klndıı'IIU ....... l++ sıyılı Uaul 3 iJJdi ıuJMsıat ;t .Juwı Kırır Jı, K4JJIJIIW luuUJWWfı WrUtr 
•ikttrazt KtJll'" haW l&rıUJft ~ CIMJIIII Ur4~ı~lr. 

AlllışılaıJO Jus, Slılqııeım Kıaıdı llf'J IU&.wau lıfr KOIII ,ıkınlımıt "'rdıfl ~ •iHTiRAZi KAYIT • 

KMIII uWdm uA.SIIlı k&ı .... -.r. 
lhttrazt bJlf, ~ SIJiqmıı 9, ı o re ıl bltt lll&ltrfı~Mtı ~ ılıy411111ktı Dllf, yıyurlılwı S6zftsıııt ıttttıttlllie 

uyıtlı ıleAllıltı • 
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Vasiyet Tasarruftarının Biçimine İlişkin Kanun 
Uyuşmazlıkları Konusunda Sözleşme 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Vasiyet tasarruflannın biçimi konusunda kanun uyuşmazlıklannı çözümleyen 

müşterek kurallar koymayı arzu ederek, bu amaçla bir Sözleşme akdetmege karar 
vennişler ve aşagıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde ı 
Bu vasiyet tasarrufu, biçim yönünden aşaAıdaki şartlarla geçerlidir: 
a-V asiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptıgı yer için hukukuna uygunca, veya, 
b-Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptıgı anda veya ölümü anında vatandaşı 

bulundugu Devletin iç hukukuna uygunsa, veya 
c-Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptıgı veya ölümü anında ikametgihmın 

bulundugtı yer iç hukukuna uygunsa, veya 
d-V asiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptıgı veya ölümü anında mutat meskenin 

bulundugu yer iç hukukuna uygunsa veya, 
e-Taşınmazlar sözkonusu oldugu takdirde, bu malların bulunduklan yer iç 

hukukuna uygunsa 
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından uygulanacak hukuku, milli hukuk 

birleştirilmemiş bir sistemden oluşmuşsa, bu sistemde yürürlükte olan kurallar; böyle 
kurallann bulunmaması halinde ise vasiyetçinin bu sistemi oluşturan mevzuattan biri 
ile olan en sıkı ilişkisi tayin eder. 

V asiyetçinin belli bir yerde ikametginın bulunup bulunmadıgı, o yer hukukuna 
göre belirlenir. 

Maddel 
Birinci madde hUkmü, daha önce yapılmış olan bir vasiyet tasarrufunun geri 

alınmasına ilişkin tasarruflarada uygulanır. 
Geri alma, geri alınan tasarrufu 1 . maddeye göre geçerli kılan hukuklardan 

birine uygun olmak şartıyla biçim yönünden de geçerlidir. 

Madde3 
Bu Sözleşme, yukarıdaki maddelerde öngörülen bir hukuktan başka bir hukukun 

biçim şartlarına uygun olarak yapılmış vasiyet tasarruflarını tanıyan Akit Devletlerin 
mevcut veya gelecekteki kurallarını etkilemez. 

Madde4 
Bu Sözleşme iki veya daha çok kişinin tek bir belgeyle yaptıkları vasiyet 

tasarruflannın biçimlerine de uygulanır. 

Madde S 
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, vasiyet tasarruflarının kabul edilen 

biçimlerini sınırlayan ve vasiyetçinin yaşına, vatandaşhgına ve diter 
kişisel 
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niteliklerine ilişkin hükümler biçime dahil sayılır. Aynı kural bir vasiyet tasarrufunun 
geçerliligiiçin gerekli şahitlerde aranacak özelliklere de uygulanır. 

Madde6 
Bu Sözleşmede öngörülen kanun uyuşmazlıkları kurallarının uygulanması, hiç 

bir karışıklılık şartına baglı delildir. Sözleşme, ilgili kişilerin Akit Devletlerden 
birinin vatandaşı bulunmaması veya yukardaki maddeler geregince uygulanacak 
hukukunAkit Devletlerden birinin hukuku olmaması halinde de uygulanır. 

Madde7 
Bu Sözleşmeyle yetkili kılman hukuklardan birinin uygulanması, ancak kamu 

düzenine açıkça aykırı oldugu takdirde reddedilebilir. 

Madde S 
Bu Sözleşme, vasiyetçinin Sözleşmenin yürürlüle girmesinden sonra öldülü 

bütüJ! hallerde uygulanır. 

Madde9 
Her Akit Devlet 1 . maddenin c bendinden farklı olarak, vasiyetçinin 

ikametgAhının bulunmuş oldugu yeri, mahkemenin bulundugu yer hukukuna göre 
tespit etmek hakkını saklı tutabilir. 

Madde 10 
Her Akit Devlet, aynı zamanda başka bir Devlet vatandaşı olmayan kendi 

vatandaşlarının, ol&ganüstü durumlar dışında, sözlü olarak yaptıkları vasiyet 
tasarruflarını tanımama hakkını saklı tutabilir. 

Madde ll 
Her Akit Devlet, aşagıdald şartların tümünün geçekleşmesi halinde, yabancı 

ülkede yapılmış vasiyet tasarruflarının bazı biçimlerini kendi hukukunun ilgili 
hükümleri geregince tanımama hakkını saklı tutabilir. 

a-V asiyet tasarrufu biçim bakımından sadece, vasiyetçin in tasarrufta bulundugu 
yer dolayısıyla münhasıran yetkili hukuka göre geçerli ise, 

b-Vasiyetçi, bu hakkı saklı tutan Devletin va~ı ise, 
c-Vasiyetçinin ikametgAhı veya mutat meskeni bu Devlette ise, 
d-Vasiyetçi tasarrufu yaptıgı Devletten başka bir Devlette ölmüş ise, 
Bu ihtirazi kayıt sadece, tanımama hakkını saklı tutan Devlette bulunan mallar 

için hüküm ifade eder. 

Madde 12 
Her Akit Devlet, kendi hukukuna göre miras nitelilinde olmayan vasiyet 

tasarrufu hükümlerini bu Sözleşmenin uygulanması dışında bırakmak hakkını saklı 
tutabilir. 
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Madde 13 
Her Akit Devlet, 8 . maddeden farklı olarak, bu Sözleşmeyi sadece yürUrlUge 

girmesinden sonra yapılacak vasiyet tasarruflarma uygulamak hakkını saklı tutabilir. 

Madde 14 
Bu Sözleşme, Lahey Devletler Hususi Hukuku Konferansının dokuzuncu 

oturumunda temsil edilmiş bulunan Devletlerin imzasına açıktır. 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Hollanda Dışişleri bakanlıgma tevdi 

oturtacaktır. 

Madde 15 
Bu Sözleşme, ı 4 . maddenin 2 . fıkrasında öngörülen onay belgelerinden 

UçUncUsUnUn tevdiinden sonraki altmışmcı gün yUrUrlüge-girecektir. 
Sözleşme, daha sonra onayiayan her mUmzi Devlet için, kendi onay belgesinin 

tevdiinden sonraki altmışmcı gün yUrUrlUAe girecektir. 

Madde 16 
Lahey Devletler Hususi Hukuk Konferansının dokuzuncu oturumunda temsil 

edilmemiş bulunan her Devlet, Bu Sözleşmeye, ı S .maddenin 1 fıkrası uyarınca, 
yürürlüge girmesinden sonra katılabilecektir. Katılma belgesi Hollanda Dışişleri 
Bakanlıgına tevdi olunacaktır. 

Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin tevdiinden sonraki altmışıncı 
gün yUrUrlüge gireeektir. 

Madde 17 
İmza, onay veya katılma anında her Devlet, bu Sözleşmenin, uluslararası alanda 

temsil ettigi topraldarın tamamına veya bunlardan bir veya birkaçma şamil olacagını 
beyan edebilecektir. Bu beyan, Sözleşmenin bu Devlet için yUrUrlUge girmesi anında 
hüküm ifade edecektir. 

Daha sonra yapılacak bu tUr her teşmil, Hollanda Dışişleri Bakanlıgına 

bildirilecektir. 
Sözleşme, teşmile konu topraklar için, bir önceki fıkrada sözü edilen bildirimden 

sonraki altmışmcı gün yürUrlUge girecektir. 

Madde 18 
Her Devlet, en geç onay veya katılına anında, bu Sözleşmenin 9, 10, ı ı, 12, ve 

1 3 . maddelerinde öngörülen ilitirazi kayıtlardan bir veya birkaçını dermeyan 
edebilecektir. Başka hiç bir ilitirazi kayıt kabul edilmeyecektir. 

Her Akit Devlet aynı şekilde, I 7 . madde uyarınca Sözleşmenin bir teşmilini 
bildirirken, teşmile konu topraklar veya bunlardan bazılan için hüküm ifade etmek 
üzere, bir veya birkaç ilitirazi kayıt dermeyan edebilecektir. 

Her Akit Devlet, dermeyan etmiş bulundugu bir ihtirazi kaydı her an geri 
alabilecektir. Bu geri alma, Hollanda Dışişleri Bakanlıgına bildirilecektir. 

661 



., uıııa1 ••, 
İhtirazi kaydın hükmü, yukarıdaki fıkrada sözü edilen bildirimden sonraki 

altunışıncı gt1n sona erecektir. 

Madde 19 
Bu Sözleşme, daha sonra onaylamış veya katılmış bulunan Devletler için dahi, 

ı S . maddenin ı . fıkrası uyarınca yUrUriUAe girdili tarihten itibaren, beş yıl geçerli 
olacaktır. 

Sözleşme, feshedilmedikçe, her beş yılda bir zımni olarak yenilenecektir. 
Fesih, beş yıllık stırenin sona ermesinden en az altı ay önce, Hollanda Dışişleri 

BakatılıAma bildirilecektir. 
Fesih, Sözleşmenin uygulandılı topraklardan bazılarına mtlnhasır olabilecektir. 
Fesih, sadece bunu bildiren Devlet açısından hüküm ifade edecektir. Sözleşme, 

diAer Aldt Devletler için ytlrQrltlkte kalacaktır. 

Madde lO 
Hollanda Dışişleri Bak.anlıgı, ı4 . maddede sözü edilen Devletlere ve 16 . 

madde hükümleri uyarınca katılmış bulunan Devletlere, aşaAıdaki hususları 

bildirecektir. 
a-14. maddede sOzO edilen imza ve onaylar; 
b- ı 5 . maddenin ı . fıkrası htlkmO uyannca bu Sözleşmenin yQrUrlüle gireceAi 

tarih; 
c- ı 6 . maddede sOzU edilen katılmalar ve hüküm ifade edecekleri tarih; 
d- ı 7 . maddede sOzü edilen teşmiller ve hüküm ifade edecekleri tarih; 
e- ı 8 . maddede sözü edilen ihtirazi kayıtlar ve ihtirazi kayıtların geri alınması; 
f- ı 9 . maddenin 3 . fıkrasmda sözü edilen fesihler. 
Bunu teyiden, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşaAıdaki imza sahipleri, bu 

Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Fransızca ve İngilizce dillerinde, metinler arasında ihtilaf vukuunda fransızca 

metin geçerli olmak üzere, HoiiJDda HükUmetinin arşivlerine tevdi olunacak ve 
aslına uygunluAu onaylı bir ömegi, diplomasi yolu ile, Lahey Devletler Hususi 
Hukuku Konferansının dokuzuncu oturumunda temsil edilmiş bulunan Devletlerden 
her birine verilecek olan, bir tek ntlsha halinde,' 5 Ekim ı 961 gUnU Hal ey' de 
düzenlenmiştir. 

----------o----------
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V abanca Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinla Kaldaralmasa 

Sizletmesinin Tasdikinin Uygun Oldqu Haklanda Kanun 

Kanun No : 3028 
Kabul Ta. : 20/611984 
R.G : 29 Haziran 1984 8.18446 
Dstr. Trp. : S, C.23, s.ll7 

Madde 1 
Lahey'de S/10/1961 tarihinde imzaya açılan ve HükUmetimiz tarafından 8/S/1962 

tarihinde imzalanan " Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldınlması 
Sözleşmesi" nin Tasdiki uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yUrUrlUAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hUkUmlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o---
Yabanct Resmi Belgelerin Tasdiki M~buriyetinin Kaldaralntasa 
Slzleşmesinin Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 21 Temmuz 1984 No : 8418373 
R.G : 16 EylUl 1984 S.l8Sl7 
Dstr. Trp. :S, C.24-l, s.903 

20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli "Yabancı 
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldmiması Sözleşmesi" nin katılma belgesinin 
tevdii tarihinden 60 gün sonra yUrUrlOAe girmek f,lzere, oaaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanununun , 3 UncU maddesine göre, Bakanlar Kuruluaca 2717/1984 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. (*) 

(*) Mmıbır KKnda lırc Kımın de Sizltşmeyt «'J"ı ZIUMW o~~«yLuııııkı. ve JirirlliAt konıdııwıııı urllrlııştı~ır. 
BAWılllr KNnda MJM ıJıbAı ........ 2+t sıyılı KlliiJtlfiCII 3 iliidi IIIAMesırıe am yirfirlilt MMtırıh Urllr ıılırterı "Kııtıbruı 

sewsmırı llt ZAJflllll verılttt~t klbıırıdf8bulerı, Sizleşmerıtrı yirllrfilAil ~ htr uu bır tıııtlı lteHt JtAı1ılır. 
D\4tr tıırııjfllıı "Kilfılıu ~bı tevdt tıırıJıfrıllen 60 gKN .fDNYil yirirfiiAt gtr~fıte " hfr urıır kDIIUI, her Sizlqııwle 

olAuğu gıbı o~~~tylııyllrı vcp. l&ıtzl4rı Jevltt yiıdliUltıı ne Wl4N yirilrlfl8t gtrutAtrıe hır Siılqıtıtlenle bıdxw lrbilrı hr4h dil 
ttkr~ın görülnıekteılır. 

zırR BIIWıLır KNrıJK K«rıınrıdJı befırfderı yirilrliik tıırıJıtrıe d~bl Kllrllr kDIIJISI Sizlqıurıbt 1 I lrıtl ııw#desl 2 lltl jıirısıııdJı 

lıüiiııı luılıruleılır. 

Gtrtt KıırıiiiJLı, "KiltılıtraızWı", gtrtbt sözltşırıerıbl ll lrıd ııwlksıırJt "Kilfllıllll &ıWswitır siz tdtlıntdf8lrıt Vt 12 ırcf 

llllliiJeye #rt, ı o NlfCN ııuul4tAt btlırt1hııeye11 oıvlttlmleır o~ıwutwımızJAıı, Sizlqrııeyt ~ s6z bıım bıdxiiiiiJUtllktAJlır. 
Bil ıt1Mrltı "K1dılıu Jt~lrı tevdu" ytrflıt Kırıırdll " 0111.1 ~ llbı tevJU hiiJISIUIA yer verılırıtlı ıdt. 
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.............. ,.'~~~at 
YABANCI RESMİ BELGELERiN T ASOİKİ MECBURİYETİNİN 

KALDIRILMASI SÖZLEŞMESI 

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki 

mecburiyetinin kaldırılması istegi ile, 
Bu konuda bir sözleşme yapmayı kararlaştırmışlar ve aşagıdaki hükümler 

üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde ı 
işbu Sözleşme, Akit Devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diger 

bir Akit Devlet ülkesinde kullanılacak olan resmi belgelere uygulanır. 
işbu Sözleşme'nin amaçları bakımından, aşagıdaki belgeler resmi belge sayılır: 
a-Savcı, zabıt kAtibi veya adiiye numara tarafından verilmiş belgeler de dahil 

olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bagh bir makam veya 
görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler. 

b-İdari belgeler, 
c-Noter senetleri, 
d-Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup belgenin 

kaydının veya belirli bir tarihte mevcut oldugunun ve imzaların dogruluğunun resmi 
makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar. 

Bununla birlikte, işbu Sözleşme: 
a-Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgelerle, 
b-Ticaret veya gümrük işlemleriyle dogrudan dogruya ilgili olan idari belgelere, 
Uygulanmaz. 

Maddel 
Akit Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi 

ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bagışık tutacaktır. Bu 
Sözleşmenin amaçları bakımından tasdik işleminden, yalnız, belgenin kullanıldıgı 
ülkenin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından belgedeki imzanın 
dogrulugunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladıgının veya gerekirse 
üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi işlemi anlaşılır. 

Madde3 
İmzanın dogrulugunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiginde, bu 

belge üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı oldugunun teyidi için zorunlu 
görülebilecek tek işlem 4 üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin belgenin 
verildigi Devlet yetkili makamınca bu belgeye konulmasından ibarettir. 

Ancak, yukarıdaki fıkrada belirtilen işleme uyulması, gerek belgenin kullanıldıgı 
ülkede yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik veya uygulamalarla, gerekse iki veya 
daha çok Akit Devlet arasındaki bir anlaşma ile böyle bir işlemin kaldırılmış, 
basitleştirilmiş veya tasdikten tüm bagışık tutulmuş olması hallerinde istenemez. 
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Madde4 
3 üncü maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen tasdik şerhi, bizzat belgenin veya 

buna eklenecek bir kagıdın üzerine konulacaktır; bu şerh işbu Sözleşmeye ekli 
örnege uygun olmalıdır. 

Bununla birlikte, tasdik şerhi, bunu koyan makamın resmi dilinde yazılabilir. Bu 
tasdik şerhinde yeralan kayıtlar ikinci bir dilde de olabilir. Ancak, tasdik şerhinin, 
"Apostille Convention de la Laye Du Octobre 1961 " başlıgı Fransızca olarak 
belirtilmelidir. 

Madde S 
Tasdik şerhi, belgede imzası bulunan veya belgeyi getiren kişinin istegi üzerine 

verilir. 
Usulüne uygun biçimde doldurulan tasdik şerhi, imzanın dogrulugunu, belgeyi 

imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladıgını ve gerektilinde, belge üzerindeki mühür 
veya damganın aslı ile aynı oldugunu teyid eder. 

Tasdik şerhi üzerindeki imza, mühür veya damga her türlü dogrulama 
işleminden bagışıktır. 

Madde6 
Her Akit Devlet, 3 üncü maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen tasdik şerhini 

vermek üzere yetkili kılınan makamları belirleyecektir. 
Her Akit Devlet, bu görevlendirmeyi, onay veya katılma belgesini veya 

Sözleşmenin ülkesel kapsam bildirimini v.erirken Hollanda Dışişleri Bakanlıgına 

bildirecektir. 
Bu makamların görevlendirilmesinde yapılacak her degişiklikten Hollanda 

Dışişleri Bakanlıgına ayrıca bilgi verilecektir. 

Madde7 
6 ncı madde uyarınca görevlendirilen makamlardan her biri verilen tasdik 

şerhlerinin kaydedilecegi ve aşagıdaki bilgileri içeren bir kayıt defteri veya fiş 

endeksi tutmak zorundadır. 
a-Tasdik şerhlerinin sıra numarası ve tarihi, 
b-Resmi belgeyi imzalayan kişinin adı ve ne sıfatla imzaladıgı veya imzasız olan 

belgeler için, mühür veya damgayı koyan makamın belirtilmesi 
Tasdik şerhini vermiş olan makam, ilgililerden herhangi birinin istemi üzerine 

şerh üzerinde gösterilen bilgilerin kayıt defteri veya fiş endeksindeki kayıtlara uygun 
olup olmadıgını incelemekle yükümlüdür. 

Madde S 
İki veya daha çok Akit Devlet arasında bir imza, mühür veya damganın tasdikini 

belirli formalitelere baglı tutan hükümler içeren bir andlaşma, sözleşme veya 
anlaşma bulundugu takdirde, işbu Sözleşme, ancak o hükümterin 3 ve4 ncü 
maddelerde öngörülen formalitelerden daha katı olması halinde, sözkonusu 
hükümterin yerine geçer. 
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Madde9 
Her Akit Devlet, işbu SOzleşmede tasdik bagışıkhgının öngördOifl hallerde 

kendi diplomasi veya konsolosluk memurlannca tasdik işlemi yapılmamasını 

s&Alamak tızere gerekli önlemleri alacaktır. 

Madde lO 
Işbu S&deşme, Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının 9 uncu DOnem 

toplantısında temsil edilen Devletler ile İrlanda, İzlanda Liechtenstein ve TUrkeyi'nin 
. ıletır \ 
ımzasmaaç . 

Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Hollanda Dışişleri Balcanlılma 
verilecektir. 

Madde ll 
Işbu Sözleşme, 1 O ncu maddenin 2 nci fıkrasında öngOrtllen QçUncU onay 

belgesinin verilmesinden sonraki altınışıncı gUn yQrQrloge girecektir. 
Sözleşme, daha sonra onayiayan her imzacı Devlet için, onay belgesinin 

verilmesinden sonraki altmışıncı gOn ytlrOriOJe girecektir. 

Madde ll 
ı o uncu maddede belirtilmeyen her Devlet, ı ı nci maddenin ı nci fıkrası 

gerelince yOrQriUAe gimıesinden sonra, işbu Sözleşmeye katılabilecektir. Katılma 
belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlıtma verilecektir. 

Katılma, ancak Katılan Devlet ile bu katılmaya ı S nci maddenin (d) bendinde 
ongOrUien bildirimin alımnamndan sonra altı ay içinde itirazcia bulunmayan Akit 
Devletler arasındaki ilişkiler Nkunmdan geçerli olacaktır. Böyli bir itiraz Hollanda 
Dışişleri BabnlıAma bildirilecektir. 

Sözleşme, katılan Devlet ile katılmaya itiraz etmeyen Devletler arasında, bir 
Onceki fıkrada sOzU edilen altı aylık sOreDin bitiminden sonraki altınışıncı gUn 
yQrQriOie girecektir. 

Madde 13 
Her Devlet; imza, onay veya katılma sırasında işbu Sözleşmenin uluslararası 

alanda temsil ettili topraklann tOmOnde veya içlerinden birinde veya birçoAunda 
ytlrüriUkte olacalını beyan edebilir. Bu bildirim Sözleşmenin aatlan Devlet için 
yUı1lı1llle girdili anda geçerlik kazanacaktır. 

Daha sonra bu nitelikteki her kapsam genişletme bildirimi Hollanda Dışişleri 
BalcanlıAma verilecektir. 

Kapsam genişletme bildirimi, Sözlepneyi daha Oence imzalamış ve onaylamış 
bir Devlet tarafından yapıldıJında, Sözleşme, bu bildirimde belirtilen topraklar için 
ll nci madde uyannca yOrOriOAe girecektir. Kapsam genifletme bildirimi, 
Sözleşmeye katılmış bir Devlet tarafından yapıldı&ında, Sözleşme bu bildirimde 
belirtilen topraklar için 12 nci madde hOkOmleri uyannca ytırüriUie girecektir. 
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Madde 14 
işbu Sözleşme, ı ı nci maddenin ı nci fıkrası uyarınca yUrOrltlle girdili tarihten 

başlayarak beş yıllık bir süre için ytlı1lrlttket kalacak ve Sözleşmeyi sonradan 
onayiayan veya katıln Devletler için de aynı hOktlm geçerli olacaktır. 

Sözleşme feshedilmedikçe her beş yılda bir kendiiilinden yenilenmiş olacaktır. 
Sözleşmenin feshi, beş yıllık sürenin bitiminden en az altı ay, önce, Hollanda 

Dışişleri BakanlıAma biildirilecektir. 
Fesih Sözleşmenin uygulandıgı ülkelerden bir bölümü ile sınırlı tutulabilecektir. 
Sözleşmenin feshi, yalnız böyle bir bildirimde bulunacak olan Devlet 

bakımından geçerlik taşıyacaktır. Sözleşme, diger Akit Devletler bakımından 
yürürlükte kalacaktır. 

Madde 15 
Hollanda Dışişleri Bakanlıgı, ıo ncu maddede belirtilen Devletler ile ı2 nci 

madde hüktlmleri uyarınca Sözleşmeye sonradan katılacak olan Devletlere aşagıdaki 
hususları bildirecektir: 

a-6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında yeralan bildirimler, 
b-ıo ncu maddede belirtilen imm ve onaylar, 
c- ı ı nci maddenin ı nci fıkrası uyarınca işbu Sözleşmenin yUrQrlüge girecegi 

tarih, 
d-12 nci maddede belirtilen katılmalar ve itirazlar ile katılmaların geçerlik 

kazanacagı tarihler, 
e- ı 3 ncü mac:klede belirtilen kapsam genişletme bildirimleri ve bunların geçerlik 

kazanac&gı tarihler J 

f. ı 4 ncü maddenin 3 nctl fıkrasında belirtilen fesih bildirimleri. 
Bu hUkUmlerin tanıtı olmak üzere, usulüne uygun olarak yetkili kılınmış aşagıda 

imzası bulunanlar bu Sözleşmeyi immlamışlardır. 
Lahey'de 5 Ekim ı961 gün:U, aslı Hollanda Hükümeti arşivlerine konulmak ve 

tasdikli birer ömegi, Lahey Devletlerarası Özel Hukuku Konferansının 9 . Dönem 
Toplantısında temsil edilmiş olan Devletlerden her biri ile İrlanda, İzlanda, 
Liechtesteim ve TOrkiye'ye diplomatik yoldan iletilmek ve metinler arasında ayrılık 
halinde Fransızcı metin temel alınmak üzere, Fransızca metin temel alınmak üzere, 
Fransızca ve İngilizce olarak tek nüsha halinde düzenlenmiştir. 
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Sözleşmenin Eki 

- Tastik Şerh i Orneti
(Apostille) 

Tasdik Şerhi en az 9 ~m kenarlıklı kare biçiminde olacaktır. 

TASDIKŞERHİ 

( S Ekim ı 96 ı tarihli Lahey Sözleşmesi ) 

APOSTİLLE 

( Convention de La Haye du S Octobre ı 96 ı ) 

1 . Ülke TÜRKİYE- LA TURQUIE 
İşbu resmi belge: 

2 ........................... tarafından iınzalanmıştır. 
3 . İmzalayanın sıfatı ..................................... dır. 
4 ............................ 'nın mUhUr/damgasını taşımaktadır. 

TASTİK 
s ............................ 'da 
6 ............................. günü 
7 ............................. tarafından 
8. No ....................... ile tasdik edilmiştir. 
9 . Mühür/Damga ı O . İmza : 

----------0--------

668 



•· 
Bazı İşlem ve Belaelerin Tasdikten Muaf Tutulauana Dair Slzlet ... in Onaylanmuanaa 

Uyaun Bulundulu Halduncia lônun 

Kanun No : 3311 
Kabul Ta. : 711011986 
R.G : 14 Ekim 1986- -8.19251 
Dstr. Trp. : S, C.26, s.36 

Madde 1 
ıs Eylül 1977 tarihinde Atina'da imzalanmış olan Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten 

Muaf Tutulmasına Dair Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yürQrlüle girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Balcanlar Kurulu ytirlltOr. 

Bazı İşlem ve BelJelerin Tasdikten Muaf Tutulaasana Dair Sizletillinin Onaylan•ua 
Hakkanda Bakanlar Karulu Karara 

Karar Ta. : 7 Aralik 1986 No : 86/11166 
R.G : 18 Ocak 1987 8.19343 
Dstr. Trp. : S, C.l6, s. 796 

7 Ekim ı 986 tarihli ve 33 ı ı sayılı Kanunla verilen yetkiye dayanılarak ekli "Bazı İşlem 
ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşmesi" nin onaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanununun 3 QncQ ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 07/12/ı 986 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Bazı ı,ıem ve Belaelerin Tasdikten Muaf Tatal ... ma Dair Sizietme 

Bu sözleşmeyi imza eden .Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna Oye 
Devletler, Sözleşmeye taraf Devletler arasmda bazı işlem ve belgelerin tasdikten ya 
da benzeri işlemlerden muaf tutulmasmı saAJamak arzusu ile aşatıdalci hOktlmler 
üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Bu Sözleşmeye göre tasdik, ancak bir işlem veya belgedeki imzanın 

doanılu~tmun, imza- sahibinin ne sıfatla hareket ettilinin ve gerektilinden bu işlem 
veya belgedeki mOhOr ve damganın hangi makama ait oldu&unun tasdiki anlamına 
gelir. 

Madde% 
Akit Devletlerden her biri aşa&ıda gösterilen işlem veya belgeleri, diler ikit 

Devletin bunları veren makamının imzasmı, gerektilinde mOhOr veya damgasını_ 
taşıması ve tarih konulmuş olması şartı ile, tasdik veya benzeri bir formalite 
aramaksızın kabul eder: 



ı -Kullanma amaçları ne olursa olsun, gerçek kişilerin şahsi hallerine, 
ehliyetlerine veya aile durumlarına, vatandaşlıklarına, ikametgih veya meskenlerine 
ait işlem ve belgeler, 

2-Evlenme akti yapılması veya diger bir şahsi hal işlemi düzenlenmesi amacıyla 
verilen her türlü belgeler. 

Madde3 
2 nci maddede sözü edilen bir işlem veya belgenin, diplomatik veya başka bir 

resmi yolla iletilmemiş oldugu hallerde, imzanın dogrulunu mühür veya damganın 
hangi makama ait oldugu, imza sahibinin sıfatı üzerinde ciddi bir şaibe dogarsa ise, 
belgenin kendisine sunuldugu makam, belgeyi veren makamdan bu belgeyi aslına 
dogrulatabilir. 

Madde4 
Dogrulama istegi, ömegi bu sözleşmeye ekli çok dilde bir form vasıtasıyla 

yapılır. Bu form, dogrulanacak işlem veya belgeyi veren makama dogrudan dogruya 
bu belge ile birlikte iki nüsha halinde gönderilir. 

Madde 5 
Dogrulama işlemi ücretsiz yapılır ve cevabı, işlem veya belge ile birlikte 

dogrudan veya diplomatik yolla mümkün olan en çabuk bir şekilde geri gönderilir. 

Madde6 
Bu Sözleşme tasdik, kabul veya tasvip edilecek ve tasdik, kabul veya tasvip 

belgeleri İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme ikinci tasdik, kabul veya tasvip belgelerinin tevdiinden itibaren 

üçüncü ayın birinci günü yürürlüge girecektir. 
Bu Sözleşme yürürlüge girdikten sonra onu tasdik, kabul veya tasvip edecek 

imza sahibi devlet yönünden, bu tasdik, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini 
izeiyen üçüncü ayın birinci günü yürürlüge girecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşmeyi imzalamamış olan Milletlerarası alıvali Şahsiye Komisyonu 

Üyesi Devletler ile Avrupa Konseyi üyesi Devletler, bu Sözleşmeye yürürlüge 
girmesinden sonra katılabilirler. Katılma belgesi, İsviçre federal Hükümetine tevdi 
edilir. Sözleşme, Katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin verilmesini izleyen 
üçüncü ayın birinci günü yürürlüge girecektir. 

Madde9 
Bu sözleşmeye hiçbir çekince konulamaz. 
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Madde 10 
Her Devlet; imza, tasdik, tasvip, kabul veya katılma veya daha sonra herhangi 

bir zamanda, bu Sözleşmenin, Milletlerarası seviyede adma hareket ettiAi ülkelerin 
bütününde veya bu ülkelerin bir veya birkaçmda uygulanaoaAmı beyan edebilir. 

Bu bildirim, İsvire Federal Hükümetine yapılacak ve Sözleşmenin teşmili adı 
geçen Devlet için Sözleşmenin yürürlüAe ginnesi sırasında veya daha sonra 
bildirimin alındılı ayır izleyen üçüncü ayın birinci günü hüküm ifade edecektir 

Sözleşmenin teşmiline ait her beyan, İsviçre Federal Hükümetine yapılacak bir 
bildiriimle geri almabilecek ve Sözleşme adı geçen ülkede, sözU edilen her bildirimin 
almdıAı ayır izleyen üçüncü ayın birinci günü uygulamadan kalkacaktu·. 

Madde ll 
Bu sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 
Bununla birlik, bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmenin kendi 

açısından yürürlüAe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, 
her zaman anlaşmayı feshettiAini bildiime hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre 
Federal Hükümetine bildirilecek ve bu bildirimin alınmasını izleyen altıncı ayın 
birinci gününden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme diAer Devletler arasında 
ytıı11rlükte kalacaktır. 

Madde ll 
İsviçre Federal Hükümeti Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi 

devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış olan diAer bütün Devletlere aşaAıdaki hususları 
bildirecektir. 

a-Bütün tasdfk, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini; 
b-Sözleşmenin yürürlüAe girdili her tarihi; 
c-Geçerlilik kazanacaAı tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri 

çekilmesine ilişkin her bildirimi, 
d-Geçerlilik kazanacaaı tarihle birlikte, Sözleşmenin feshine ilişkin her 

bildirimi, 
İsviçre Federal Hükümeti, 1 inci paragraf uyarınca yapılacak her beyandan 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
Bu Sözleşme yürürlüAe girer ginnez aslına uygun tasdikli bir örneAi, B. Milletler 

Şartının 102 nci maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre Federal 
Hükümeti tarafından B. Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. 

Bu Sözleşme, usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler 
tarafından imzalanmıştır. 

Atina'da 15 Eylül 1977 tarihinde aslı İsviçre Federal Hükümeti arşivine 
konulmak ve tasdikli birer örneAi diplomatik yolla Milletlerarası Alıvali Şahsiye 
Komisyonu üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde 
düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun tasdikli bir ömeAi Milletlerarası Alıvali Şahsiye 
Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmiştir. 

----------0---------
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Diplomasi ve Konsololluk Memurlarınca DOzenlenen Bel1elerde 
Onay İtleminia Kaldınlmasıaa Dair Avrupa Sizletmesinin 

Onaylanmuamn Uy1un Bulundulu Hakkanda Kanun 

Kanun No : 3331 
Kabul Ta. : 19/2/1987 
R.G : 25 Şubat 1987 8.19313 
Dstr. Trp. : 5, C.l6, s.83 

Madde 1 
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak 7 Haziran ı 968 tarihinde Londra' da imzaya 

açılan ve ı Eylül ı 980 tarihinde imzalanan " Diplomasi ve Konsolosluk Memurlannca 
Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldınlmasma Dair Avrupa Sözleşmesi" nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlOie girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Diplomasi ve Konsolotlak Memurlarınca DOzenlenea Be11elerde 
Onay İşleminin Kaldardmuana Dair Avrupa Sizletmesinin 

OnaylanmasaDa Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 15 Mart 1987 No : 87/11609 
R.G : 12 Nilaa 1987 8.19419 
Dstr. Trp. : 5, C.l6, s.9l4 

ı 9/2/ı 987 tarihli ve 333 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Diplomasi ve 
Konsolosluk Memurlannca DOzenlenen Belgelerde Onay Işleminin Kaldınlmasma Dair 
Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve ~ inci 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca ı ~/3/ı 987 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca DOzenlenen Belgelerde 
Onay İşleminin Kaldınlmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 

lşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 
Avrupa Konseyi'nin anıacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik 

gerçekleştirmek olduAunu gözönünde tuturak, 
Tasdik işleminin kaldırılmasmın, yabancı belgelerin, milli makamlarca 

düzenlenen belgeler gibi kullanılmasını saAlamak suretiyle üye Devletler arasındaki 
balları gUçlendirebilecelini dtışünerek, 

Diplomasi ve konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgelerin tasdiki 
zorunlululunu kaldınnak lOzumuna kani olarak, 

Aşalıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
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Madde 1 
Bu sözleşmede kullanılan ''tasdik" terimi, bir belgeye vazedilen inıza ile belgeyi 

imzalayanın sıfatının doArulutunu ve gerektilinde belgeye vazolunan mühOr veya 
damganın uygunlupnu teyide matuf fonnaliteyi ifade eder. 

Madde2 
ı -lşbu sözleşme, herhangi bir ülkede görevlerini ifa etmekte olan Akit 

Devletlerin diplomasi ve konsolosluk memurlarının resmi sıfatiarına dayanarak 
dUZenledikleri, 

a-di~er bir Akit Tarafın ülkesinde, 
b-bu Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletin topraklan üzerinde görev yapmakta 

olan bir başka Akit Tarafın diplomasi ve konsolosluk memurlarma, 
ibraz edilecek resmi belgelere uygulanır. 
2-Bu Sözleşme aynı zamanda, önceki fıkrada belirtilen belgelerden başka, 

diplomasi ve konsolosluk memurlannca vazolunan, imza tasdikleri gibi resmi 
beyanlara da uygulanır. 

Madde3 
Akit Taraflardan herbiri, bu Sözleşme'nin kapsadılı belgeleri tasdikten muaf 

kılar. 

Madde4 
ı -Akit Taraflardan herbiri, kendi mercilerinin, bu SOzleşmenin kaldırdılı tasdik 

işlemlerini yürütmelerini önleyici tedbirleri alacaktır. 
2-Akit Taraflardan herbiri, gerektilinde, bu Sözleşme kapsamına giren 

belgelerin doArulutunun teyidini satlayacaktır. Sözkonusu teyit işlemi mümkün olan 
en kısa zamanda tamamlanacak ve herhangi bir harç ya da masraf talep 
olunmayacaktır. 

Madde S 
Bu Sözleşme, Akit Taraflar arasındaki andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların, 

diplomasi ve konsolosluk memurlarının imzalarmı, sıfatiarını ve gerekti~inde 

belgenin taşıdılı mühOr ve damgaların doArulupnu tasdike tabi tutan htıkümlerini 
geçersiz kılar. 

Madde6 
1-Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme 

onaylanacak veya kabul olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterliai'ne tevdi edilecektir. 

2-Sözleşme, üçüncü tasdik veya kabul belgesinin tevdii tarihinden üç ay sonra 
yürürlüle girecektir. 

3-Daha sonra onayiayan veya kabul eden Devletler bakımından sözleşme, onay 
veya kabul belgesini tevdi ettili tarihten üç ay sonra yürürlüte girecektir. 
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Madde7 
ı -Sözleşme ytlrQrlüge girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 

Konseye üye olmayan bir Devleti Sözleşme'ye katılmaya davet edebilir. 
2-Bu yolla katılma, tevdi tarihinden Oç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma 

belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteriiline tevdii suretiyle gerçekleşir. 

Madde& 

1-Her Akit Taraf, imza veya onay, kabul ya da katılma belgesini tevdi sırasında 
Sözleşme'li uygulacqı ülkesini veya ülkelerini belirtebilir. 

2-Her kit Taraf, imza veya onay, kabul ya da katıln'ıa belgesini tevdi sırasında 
veya daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yOnelteceAi bir bildiri ile, 
uluslararası ilişkilerinden sorumlu veya adına taahhütlerde bulunmaya yetkili oldugu 
diter ülkelere bu Sözleşme hükOmlerini teşmil edebilir. 

3-Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşme'nin 9 . 
maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir. 

Madde9 
1-Bu Sözleşme süresiz olarak yQrUrltıkte kalacaktır. 
2-Her Akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne gönderecegi bir ihbarla 

Sözleşme'yi kendi bakımından feshedebilir. 
3-Fesih, ihbann alındılı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde 10 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Her imzalamayı, 
b-Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c-Sözleşme'nin her ytlrQrlOAe giriş tarihini, 
d-8 . madde uyarınca aldılı her bildiriyi, 
e-9 . madde uyannca aldılı her bildiriyi ve fesbin hüküm ifade deceti tarihi, 
Konsey üyeleri ile Sözleşme'ye katılmış bulunan Devletlere bildirecektir. 
Yukandaki hüktlmleri kabul zımnmda gereli gibi yetkili kılınmış aşagıda 

imzaları bulunanlar, işbu Sözleşme'yi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de 

yanı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve Ingilizce olarak 7 Haziran ı 968 
tarihinde Londra'da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri imza eden ve 
katılan Devletlerin her birine bu Sözleşme'nin aslına uygun Omeklerini iletecektir. 

---------o---------
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• 
Milletlerarası Ticart Hakemlik Konusundaki Avrupa Sizietmesinin Onaylanmasanın 

Uygun Bulunduluna Dair Kanun 
Kahun No : 3730 
Kab.-1 Ta. : 8/511991 
R.G : ll Mayas 1991 8.10877 
Dstr. Trp.: S, C.30, s.14l 
Madde 1 

21 Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticart Hakemlik Konusundaki Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde l- Bu Kanun yayımı tarihinde yürUrlüle girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

--~o---

MiLLETLERARASI TİCRAt HAKEMLİK KONUSUNDAA VRUPA 
SÖZLEŞMESI (*) 

Aşa~ıda İMZASI bulunan, 
YETKİLİ Şahıslar, 
B. Milletler Teşkilatının, Avrupa Ekonomik Komisyonunun himayesinde 

BİRLEŞEREK, 
10 Haziran 1958 tarihinde New york'ta milletlerarası ticari hakemlik konusunda 

aktedilen konferans neticesinde, yabancı hakem kararlarının tanınması ve icrası için 
bir sözleşmenin imzalandı~ını MÜ ŞAHADE EDEREK ve Avrupa ticaretinin 
gelişmesine yardım etmek, Avrupa'nın muhtelif memleketlerine mensup hakiki veya 
hükmi şahısları arasındaki münasebetlerde milletlerarası ticari hakemiilin 
teşkilatianmasına ve işlemesine engel olabilecek bazı gQçltlkleri imkAn nisbetinde 
gidermek AMACIYLA aşatıda yazılı hükümler üzerinde ANLAŞMAYA 
varmışlardır. 

Madde 1 SOZLEŞMENIN TATBIK ALANI 
1-İşbu sözleme hükümleri: 
a-Milletlerarası ticari ameliyelerden dolan veya dolacak olan uyuşmazlıkların 

halli için aktolunan veya Akit sırasında mutad meskenleri veya muamele merkezleri 
değişik Akit Devletlerde bulunan hakiki veya hükmi şahıslar arasındaki hakemlik 
anlaşmaları; ve 

b-işbu maddenin 1 inci paragrafının (a) bendinde derpiş olunan anlaşmalara 
dayanan hakemlik usulü ve hakem kararları hakkında uygulanır. 

2,. İşbu sözleşmeye göre, 
a-"Hakemlik anlaşması"ndan maksat bir mukaveteye, dereedilen hakem şartı 

veya taraflar arasında aktolunan hakem mukavelesidir; hakem şartının içinde 
bulundulu mukavelenin veya hakem mukavelesinin taraflarca imzalanması, veya 
tarafların birbirine yolladılı mektup, telgraf yahut teleskriptör metninde mündemiç 
bulunması ve, kanunları yazılı şeklin gerçekleşmesini aramayan memleketler 
arasındaki münasebetlerde bu kanunların müsaade ettiA-i şekiller dairesinde 
aktedilmiş olması lazımdır. 
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b-"hakemlik" terimi ihtilaflarm sadece belirli hadiseler için seçilmiş hakemler 
tarafından delil (ad hoc hakemlik) bunların aynı zamanda ·daimi hakemlik 
müesseseleri tarafından halledilmesini ifade eder. 

c-"muamele merkezi" nden maksat ise hakemlik anlaşmasını aldeden 
müessesenin bulundulu yerdir. 

Madde II AMME HUKUKU TOZEL KlŞlLERlN HAKEMLIGE TABI OLMA 
EHLIYETI 

1 -Işbu sözleşmenin birinci maddesinin birinci paragrafında derpiş olunan 
hallerde haklarmda tatbiki gereken kanun tarafından "amme hukuku tüzel kişileri" 
olarak vasıflandınlan tüzel kişiler muteber surette hakemlik anlaşmaları aldetmek 
yetkisini haizdirler. 

2-İşbu sözleşmeyi imzaladıtı, tasdik ettili veya buna katıldılı sırada her devlet, 
yukarıda zikri geçen yetkiyi açıkladılı muayyen şarttarla hudurlandırdıAını beyan 
edebilir. 

b-lşbu maddenin 2 nci paragrafında derpiş edilen usul dışında tayin edilmiş bir 
veya birden fazla hakemin yerine başkalarının ikamesi; 

c-Hakemlerin yenisini seçmek hakları mahfuz olmak kaydıyla, hakemlik yerinin 
tayini; 

d-Taraflar arasmda anlaşma olmaz ve hakemler takip edecekleri usul kaidelerini 
tesbit etmezler ise bunların riayet edeceli usul kaidelerinin, dolfudan doAruya veya 
daimi bir hakemlik müessesesinin yönetmeliline atıfta bulunmak suretiyle tespiti, 

5-EAer taraflar ihtilaflarının hallini daimi bir hakemlik müessesesine bırakmayı 
kararlaştırmışlar ve fakat bunun hangisi olacalını tayin etmemişler ve bu bapta 
sonradan da bir anlaşmaya varmamışlar ise, davacı yukanda üçüncü paragrafta 
derpiş edilen usul dairesinde gerekli tayinin yapılmasını talep edebilir. 

6-EAer hakemlik anlaşması tarafların ihtilaflarının hallini tabi tutmak istedikleri 
hakemHAin nev'i hakkında daimi bir hakemlik müessesesi vasıtasıyla hakemlik veya 
özel (ad hoc) hakemlik bir serabati ihtiva etmez ve taraflar bu mesele üzerinde 
sonradan da uyuşmazlar ise, davacı bu hususta yukarıda 3 üncü paragrafta derpiş 
edilen usulden faydalanabilmek yetkisini haizdir. Selahiyetli Ticaret Mahkemesi 
Başkanı veya Özel Komite, taraflan daimi bir hakemlik müessesesine 
gönderebilecekleri gibi isterlerse, tayin edecekleri müddet içinde, bunları, 
hakemlerini seçmeye ve aynı müddet içinde hakimHAin cereyanı için gerekli tedbirler 
üzerinde anlaşmaya davet etmek yetkisini haizdirler. Bu son halde, işbu maddenin 2, 
3 ve 4 üncü paragraftarının hUkümleri tatbik olunur. 

7-Eter, işbu maddenin 2, 3, 4, S ve 6 ncı parargraflarında sayılı bulunan 
taleplerden biriyle kendisine başvurulan ve zikri geçen paragraftardan birine göre 
tayin edilen Ticaret Odası Başkanı, talebin sebkettiAi andan itibaren 60 gün içinde 
bunun icaplannı yerine getinnez ise, davacı, ika edilmeyen mezkur görevlerin ifası 
için özel korniteye başvurmak yetkisini haizdir. 

Madde V HAKEM }yiAHKEMESININ YETKlSJZLJGJ DEF'l 
1-Hakemin yetkisizliAini gerektiren bir deri öne sünnek isteyen taraf bunu 

hakemlik anlaşmasının yokluAuna, butlanına veya hükümden düşmüş olduAuna 
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dayandırmak isterse, hakemlik usulanan cereyaıu sırasında en geç esasa ait 
mudafaaası ile birlikte denneysn etmesi, ve eter derini ihtilaflı meselemin hallinin 
hakemin yetkisi dışına çıktıJı noktasına tevcih ederse, bahis konusu yetkiyi aşan 
meselenin hakemlik usulü sırasında ortaya atıldılı anda derhal öne sOonesi lazımdır. 
Eger taratların bahis konusu der i öne sOnDek hususundaki geçikmesi hakemin 
muteber addettili bir sebepten ileri gelmiş ise, hakem, derin kabule şayan oldutuna 
karar verebilir. 

2-Yukanda 1 inci paragrafta derpiş edilen ve aynı paragrafın koydup mtlddet 
içinde denneyan edilmeyen defiler, hakemin tatbik ettiAi kanun geretince 
münhasıran taratların ileri sOrebileceAi defilerden ise hakem usulonun mtıteakip 
safhasmda nazara alınamaz ve eger bu defiler, ihtilafa esas veya hakem kararının 
icrası bakımından el koyan adli mahkemenin kanunlar ihtiafı kaidesinin tayin ettiAi 
kanuna göre, taratların ihtiyatma terkedilen der iterden ise, ihtilafm esas ma veya 
hakem kararının icrasma taalluk eden mubakeme usultıntın, mtıteakıp safhasmda öne 
stırOlemez. Bununla beraber mahkemenin derin vaktinden sonra öne stırtıldtıAtı 
hakkındaki hakem tarafından verilen kararı kontrol yetkisi mevcuttur. 

3-Mahkeme kanunun derpiş ettiAi sonraki kazaf kontrol imkiniarı mahfuz 
kalmak üzere yetkisi mDnakaşalı olan hakemin yeddini ilitilaftan ref etmesi caiz 
olmayıp onun gerek kendi selahiyeti gerekse hakemlik anlaşmasının yahut bunun bir 
ctız'Qntı teşkil ettili esas mukavelenin varlıgı veya mutaberliAi hakkında htıktıın 
venneye yetkisi vardır. 

Madde VI KAZAi SELAHlYET 
ı-Hakemlik anlaşması akdedenlerden birinin mtıracaatı Uzerine ortada hakemlik 

anlaşması mevcut oldup iddiasıyla işe vaziyet eden mahkemeye karşı davalı 
tarafından öne s0ı1llecek selahiyetsizlik deri, işe vaziyet eden mahkeme kanununun 
selahiyetsizlik defini usule veya esasa mtıteallik bir mesele telakki etmesine göre, 
hakkın dtışmesi mQeyyidesi altında, esasa ait iddia müdafadan evvel veya bununla 
birlikte öne stlrlllmek laZımdır. 

2-Akit devlet mahkemelerinin bir hakemlik anlaşmasının mevcudiyeti veya 
muteberligi hakkında karar venneleri gereldiAi zaman bunu akteden tarafların 
ehliyeti için haklannda tatbiki gereken kanun hUkOmlerine göre ve diter hallerde: 

a-Tarafların hakemlik anlaşmasını tabi kıldıklan kan URa; 
b-Bu bapta anlaşmada sarahat yoksa hakem kararının verileeeli memleket 

kanununa; 
c-Taraflar hakemlik anlaşmasını tabi kıldıkları kanun hakkında sakıt kalmışlar 

ve meseleye adlt mahkemece el koydup zaman hakem kararının nerede verilecegi 
tayin edilemiyar ise işe el koyan mahkemenin kanunlar ihtilafı kaidesi geretince 
selahiyetli olan kanun htlktlmlerine göre, karar vereceklerdir. 

İşe el koyan mahkemenin kanununa göre bir ihtilafın Hakemlik yolu ile halli caiz 
deAilse bu mahkeme hakemlik yolu anlaşmasının tanınması talebini 
reddedebilecektir. 

3-EAer adlt mahkemelere her hangi mOracaat yapılınadan evvel taraflar 
arasındaki ihtilafm halli için hakem usulone başlanmış ise, aynı ihtilafin halli veya 
taraflar arasındaki hakemlik mukavelesinin yoklugunun, hüktımstızlUAUnQn veya 
hükümden dtıştQ.AtınOn tespiti için kendilerine b8şvurulan Akit Devlet adli 
mahkemeleri ciddi 
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.................... 
sebepler olmadıkça hakem mahkemesinin selahiyeti hakkında karar ittibazı hususunu 
hakem kararının verildili ana kadar talik edeceklerdir. 

4-lhtiyati veya muhafaza tedbirlerinin alınması için adli bir makama müracaat 
edilmesi hakemlik anlaşmasıyla telif olunmaz mahiyette sayılamayacagı gibi işin esas 
bakımından adli mahkemeye tevdi edildili manasma da alınmamalıdır. 

Madde VII TATBIK EDILECEK HUKUK 
1-Taraflar hakemierin ihtilafm esasına tatbik edecekleri hukuku tayin etmekte 

serbesttirler. Eger taraflar tatbik edilecek hukuku kararlaştırmamışlar ise hakemler 
ihtilafm nev'ine göre münasip görecekleri Kanunlar ihtilafı kaidesinin tayin ettigi 
kanunu tatbik edeceklerdir. Her iki halde hakemler mukavele hükümlerini ve ticari 
Adetleri nazara alacaklardır. 

2-Taraflar kararlaştırdıkları ve hakemligin tabi oldugu kanun cevaz verdigi 
takdirde hakemler "dostane aracı" olarak ihtilafı halledeceklerdir. 

Madde VIII HAKEM KARARININ GEREKÇELER} 
Taraflarm hakem kararının gerekçeler ihtiva edecelini kararlaştırdıkları 

asiolarak kabul olunur, meler ki bunlar, 
a-Hakem kararının gerekçeler ihtiva etmeyeeelini sarahaten tayin etmiş; veya 
b-lhtilaflarmm hallini hakem kararlarının gerekçeler ihtiva etmesi mutad 

olmayan bir hakem usulüne tabi kılmış olsunlar; ancak, bu son halde, taraflar veya 
bunlardan biri hakem usulü mürafaalı cereyan etmiş ise mürafaaanm sonundan evvel, 
mürafaasız cereyan etmiş ise hakem kararının yazılmasından önce, bunu mucip 
sebepler ihtiva etmesini sarahaten talep edecek olurlarsa karar mucip sebepli olarak 
verilir. 

Madde XI HAKEM KARARLARININ IPTALI 
1-İşbu sözleşmeye tabi bir hakem kararının Akit bir devlet ülkesinde iptal 

edilmesi, iptalin karar altına alındılı devlet hakem kararının, ülkesi içinde verildili 
veya kanununun hükmüne tebean ittihaz edildili devlet olmadıkça, ve iptal kararı 
aş&gıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak verilmedikçe hakem kararını diger bir 
Akit Devlet ülkesinde tanımadan veya icradan çekinme sebebi teşkil etmeyecektir. 

a-Hakemlik anlaşması akteden taraflar haklarmda tatbiki gereken kanun 
geregince ehliyetsiz iseler veya zikri geçen anlaşma taraflarta tabi kılındılı kanuna, 
eger bu bapta sarahat mevcut deliise hakem kararının verildili memleket kanununa 
göre hükümsüz ise; veya . 

b-İptal talebinde bulunan taraf hakemin tayininden veya hakem prosedüründen 
usulü dairesinde haberdar edilmemiş yahut da diger bir sebep yüzünden iddia ve 
müdafaa vasıtalarını ikame etmek imkAnını elde edememiş ise; veya 

c-Hakem kararı, hakem mukavelesinde veya hakem şartında derpiş edilmeyen 
bir uyuşmazhga ilişkin ise yahut hakem mukavelesi veya hakem şartının şumulünü 
aşan hükümler ihtiva ediyor ise, bununla beraber hakem kararının hakemlige tabi 
tutulan meseleler hakkında hükümleri bunun dışında kalan hükümlerinden ayırt 
edebilecek durumda ise hakemligin şumulüne giren hükümterin iptali cihetine 
gidilmeyecektir. 

d-Hakem mahkemesinin teşekkülü veya hakem usulünün cereyanı tarafların 
anlaşmasına ve anlaşma olmayan hallerde, işbu sözleşmenin IV madde hükmüne 
uygun olmamış ise, 
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................. 
2-İşbu maddenin ı inci paragrafının hükmü, New York Sözleşmesine * taraf 

olan Akit Devletler arasındaki münasebetlerde münhasıran yukarıda sayılan iptal 
sebeplerine hasretmek neticesini dogurur. 

Madde X SON HOKOMLER 
1-İşbu Sözleşme, Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi olan memleketler ile zikri 

geçen komisyona ait vekaletnamenin 8 nci paragrafının hükümleri dairesinde 
Komisyona istişari yetki ile kabul edilen memleketlerin imzasına veya katılmasına 
açıktır. 

2-Avrupa Ekonomik Komisyonu vekaletnamesinin ll inci paragrafı hükmü 
geregince bu komisyonun faaliyetiirinin bazılarına iştirake mezun olan memleketler 
işbu sözleşmenin mer'iyete girmesinden sonra ona katılma suretiyle Akit Taraf 
vasfını almak yetkisini haizdirler. 

3-İşbu Sözleşme 31 aralık ı 96 ı tarihine kadar mezkQr gün dahil olmak üzere 
imzaya açık bulundurulacaktır. Bu tarihten ~onra sözleşme katılmaya açık olacaktır. 

4-İşbu sözleşme onaylanacaktır. 
5-0naylama veya katılma belgeleri B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine 

tevdi edilecektir. 
6-Akit Taraflar işbu Sözleşmeyi imza, onaylama yahut buna katılırken B. 

Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine, Başkanları işbu Sözleşmenin IV üncü 
maddesinin yetkili Ticaret Odaları Başkanlarına tevdi ettigi görevleri deruhte edecek 
olan, Ticaret Odalarının veya diger müesseselerin bir listesini tevdi edecektir. 

7-İşbu sözleşmenin hükümleri ikit Devletler tarafından hakemlik konusunda 
aktedilmiş ve edilecek iki yahut çok taraflı anlaşmaların muteberligine halel 
getirmez. 

8-İşbu sözleşme yukanda ı inci paragrafta zikri geçen beş memleketin onaylama 
veya katılma senetlerini tevdi ettikten itibaren 90 günde yürürlüge girecektir. 
Sonradan onayiayacak veya katılacak olan her memleket için de bu sözleşhıe tasdik 
veya katılma belgesini tevdiinden itibaren 90 gün yürürlüge girer. 

9-Her Akit Taraf B. Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine hitaben yapacagı ihbar 
ile işbu sözleşmeyi feshedebilecektir. 

Fesih, Genel Sekreter tarafından ihbar tebellug edildilinden 12 ay sonra hüküm 
ifade eder. 

10-Eger, işbu sözleşmenin yürürlüge girmesinden sonra fesih ihbarları 

dolayısıyla Akitlerin adedi beşten aşagı inecek olursa son fesih ihbarının hüküm 
ifade ettigi andan itibaren işbu sözleşme yürürlükten düşer. 

11-B. Milletler Teşkilatı Genel sekreteri, ı inci paragrafta derpiş edilen ve 2 nci 
paragraf hükmüne binaen Akit Taraf vasfını alan memleketlere: 

a-II nci maddenin 2 nci paragrafı geregince yapılan beyanları, 
b-İşbu maddenin 1 inci ve 2 nci paragrafları geregince yapılan onaylama ve 

katılmaları, 

c-işbu maddenin 6 ncı paragrafı gere~ince gelen bildirileri, 
d-Yukarıda zikri geçen 8 inci paragraf hükmü geregince işbu sözleşmenin 

yürürlüge girecegi tarihleri, 

*New York Sözleşmesi (sıra 6ı 'de) 
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e-İşbu maddenin 9 uncu pıngrafı geretince yapılan fesih ihbarlarını, 
f-Yukarıda zikri geçen 1 O uncu paragraf hUkmO geretince işbu sözleşmenin 

yOrOrlOkten kalkttlmı, teblil edecektir. 
12-İşbu sözleşmenin aslı 31 Aralık 1961 tarihinden sonra B. Milletler Teşkilatı 

Genel Sekreterine tevdi edilir ve bu makamm yukanda 1 inci ve 2 nci paragrafta 
derpiş edilen her memlekete, sözleşmenin aslma uygunluAu tasdik edilmiş bir 
suretini gönderir. 

Yukanda yazılı esbaba binaen aşalıda imzası bulunan yetkili Şahıslar 
Cenevre'de, 71 Nisan 1961 tarihinde, Fransızca, Ingilizce ve Rusça dillerinde 
kaleme alman, her Oç metni mOsavi surette muteber olan ve tek nosha olarak 
TANZİM EDİLEN işbu sözleşmeyi imza etmişlerdir. 

----------o----------
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• 
Yabancı Hakem Kararlaranan Tananmasa ve lerasa Haklundaki New York Slzleşmesinin 

Onayianmasanan Uycun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 3731 
Kabul Ta. : 8/5/1991 
R.G : ll Mayas 1991 S. 10877 
Dstr. Trp.: 5, C.38, s.143 

Madde 1 
ı O Haziran ı 9S8 tarihli Yabancı Hakem Kararlannın Tarımması ve lerası Hakkındaki 

New York Sözleşmesinin ikinci maddedeki beyanın yapılması suretiyle, onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

Madde% 
Türkiye Cumhuriyeti, sözleşmenin ı inci maddesinin 3 üncü paragrafına uygun olarak, 

sözleşmeyi sadece karşılıkldık esasına göre bu sözleşmeye taraf olan bir devlet ülkesinde 
verilmiş olan hakem kararlannın tanınması ve tenfizi hakkında uygulayacajını; aynca 
sözleşmeyi yalnız akdi veya akit dışı hukuki mOnasebetlerden kaynaklanan ve kendi iç 
hukukuna göre ticari mahiyette sayılan uyuşmazlıklar hakkında uygulayac&~ını beyan eder. 

Madde 3 • Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOle girer. 
Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürOtor. 

Yabancı Hakem Kararlaranan Tananmasa ve lerasa Hakkanda Slzle$me 
ile Suçluların İadesine Dair Avrupa Sizletmesine Ek İkinci 
Protokolun OnayianmaslRa Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 15 Apstos 1991 No : 91/l151 
R.G : lS EyiDI 1991 S.llOOl 
Dstr. Trp. : 5, C.31, s.1033 

1-8/S/ı 99 ı tarihli ve 3 73 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Yabancı 
Hakem Kararlarının Tanınması ve terası Hakkında ıo Haziran ı9SS Tarihinde New York'ta 
Yapılan Sözleşme" nin, mezkQr Kanunun 2 nci maddesinde yeralan beyan yapılmak, 

2-8/S/ı99ı tarihli ve 3732 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Suçluların 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol "un, mezkQr Kanunun ı inci 
maddesinde yeralan ihtirazi kayıt dermeyan olunmak, 

Kaydıyla onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 1S/8/ı99ı tarihinde kararlaştınlmıştır. (*) 

----o~---

(*) BufAr Kıtrttflllltll ~~ WAnıııfA ıkl ıyn sözlqııımlıt ouylmwııım KATA~ jrifıtıtittdlr. 
KırAnıt fklıtct fıtrısuıJ4 3732 sııyılı Kmıılı DMyLoouı sözlqıııe ıle ~~ rııeUıt ve Mııılır Kımıla Karın önıeğı ı ııteı 

cdtıeJır. (fiz. +2 (I ı ~)) 
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-·-111 1 81 IIIIWitNI .. 1 1 .. 1111 ııa ..... 

Yabancı Hakem Kararlanaın Tanınması ve lerası Hakkında 10 Haziran 1958 
Tarihinde New York'ta Yapılan Sözleşme 

Madde I 
I-Işbu Sözleşme tabii veya htıkmi şahıslar arasında zuhur eden ve tanınması ve 

icrası bahismevzuu devlet arazisinden gayri bir devlet arazisinde verilen hakem 
kararlannın tanınması ve icrası hakkında tatbik olunur. Sözleşme aynı zamanda 
tanınması ve icrası istenen devlette millt acidolunmayan hakem kararlan hakkında da 
tatbik edilir. 

2-"Hakem Kararı" terimi ile sadece mUnferit meselelerio halliiçin tayin olunan 
hakemierin dejil aynı zamanda tarafların başvurduklan -daimi hakemlik organlannın 
da verdikleri kararlar adlandmlır. 

3-İşbu Sözleşmeyi imza veya tasdik, buna iltihak veya Sözleşme hükümlerini 1 O 
uncu maddenin derpiş ettiji yerlere teşmil ihbarı sırasında, her devlet, mütekabiliyet 
esası dairesinde, Sözleşme hükümlerini mtınhasıran dijer bir ikit devletin arazisinde 
sadır olan hakem kararlarmm tanınması ve icrası hakkında tatbik edecejini beyan 
edebilir. Bunun gibi her devlet Sözleşmenin tatbikini, akti veya akti olmayan hukuki 
mUnasebetlerden mütevellik ihtiWlar arasından kendi milli kanununa nazaran 
münhasıran ticari mahiyette sayılanlara hasredecegini açıklayabilir. 

Madde ll 
1 -Akit devletlerden her biri, tarafların, akte müstenid olan veya akti olmayan, 

muayyen bir hukuk mUnasebetinden aralarında dolmuş veya ileride dogabilecek, 
hakemlik yolu ile halledilmesi mümkün bir meseleye taallQk eden ihtiliflann 
tamamını veya bir kısmını hakerne hallettirmek üzere birbirine karşı taahhüde 
girişmelerini mutazammın yazılı anlaşmalarını müteber addeder. 

2-"Yazılı anlaşma" teriminden karşılıklı olarak teati edilmiş mektup veya 
telgraflarda mUndemiç bulunan veya taraflarca imzalanmış bir mukaveleye 
dereedilmiş olan bir hakem şartı veya bir hakem mukavelesi anlaşılır. 

3-Bir Akit devlet mahkemesi, tarafların işbu maddenin anladıjı minAda anlaşma 
aktettikleri bir meseleye taallllk eden ihtillft~a vaziyed ettili takdirde, anlaşmanın 
hükümden düşmüş, tesirsiz veya tatbiki imkansız bir halde oldugunu tespit 
etmedikçe, bunları birinin talebi üzerine, hakemlite sevkeder. 

Madda III 
Akit devletlerden her biri hakem kararının muteberligini tanıyacak ve kararın 

öne sürüldülü memlekette cari prosedür kaidelerine tevfıkan, aşatıdaki maddelerde 
yazılı şartlar dairesinde, bunun İcrasına hüküm verecektir. Işbu Sözleşmenin şumulü 
içine giren hakem kararlannın tanınması ve icrası için milli hakem kararlarına 
nispetle oldukça daha aAır şartlar tahmil edilmiyecek ve oldukça daha yüksek adli 
harç alınmayacaktır. 
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Madde IV 
ı-Bundan evvelki maddede derpiş olunan tanıma ve icranın temini için, tanıma 

ve icra kararı verilmesini talep eden tarafın, bu babtaki talebiyle birlikte aşaAıda 
yazılı vesaiki ibraz etmesi icabeder: 

a-Hakem kararının aslının usultı dairesinde mevsuk bt nOshasını yahut da aslma 
uygunulugunu mObeyyin şeraiti ihtiva eden bir sOretini; 

b-II madde bükmOnde derpiş edilen hakem anlaşmasının aslını, veya aslına 
uygunluAunu mObeyyin şeraiti ihtiva eden bir suretini. 

2-EAer bahis mevzuu karar veya zikri geçen hakem aalaşması dermeyan edildigi 
memleketin resmi bir dilinde tanzim edilmemiş bulunursa, hOkmOn tanınması ve 
icarsını talep eden tarafın, mezkOr vesaikin bu dile çevrilmiş bir tercümesini ibraz 
etmesi lizımdır. Tercümenin resmi veya yeminli bir tercUman yahut da bir 
diplomatik veya konsolosluk ajanı tarafından tasdik edilmesi şarttır. 

Madde V 
ı -Aleyhine hakem kararı dermeyan edilen tarafın tale6i sebketmez ve 

mumaileyh, karann tanınması ve icrası istenen memleketin selihiyetli makamı 
huzurunda şaAıdaki hususlan ispat etmez ise, hakem kararının tanınması ve icrası 
talebi reddolunamaz. 

a-ll maddede derpiş olunan anlaşmayı akteden taraflar, haklarında tatbiki 
gereken kanuna göre ehliyetsiz olur yahut da mezkQr anlaşma taraflarca tAbi k.rlmdıgı 
kanuna ve babta serahat mevcut degilse hakem karannm verildili mahal kanununa 
göre htıktımsüz bulunur ise; veya 

b-Aleyhine hakem hükmü dermeyan olunan taraf hakemin tayininden veya 
hakemlik prosedtıründen usulü dairesinde haberdar edilmemiş olur, yahut da diger 
bir sebep yüzünden delillerini ikame etmek imkAnını elde edememiş bulunur ise, 
veya 

c-Hakem kararı hakem mukavelesinde veya hakem şartında derpiş edilmiyen bir 
ihtil4fa müteallik olur yahut hakem mukavelesi veya hakem şartının şumulOnO aşan 
hükümleri muhtevi bulunursa; bununla beraber hakem kararının hakemlite tibi 
bulunan meseleler hakkındaki hükümleri bunun dı-şında kalan hükümlerinden tefrik 
edilebilecek durumda ise bunların tanınması ve icrası cihetine gidilebilir, yahut 

d~Hakem mahkemesinin teşkili veya hakemlik prosedOrU tarafların mukavelesine 
ve mukavelede sarahat olmayan hallerde hakemligin cereyan ettili mahal kanuau 
hükümlerine uygun deAilse; yahut 

e-Hakem kararı taraflar için henüz vacibtırriaye olmamış olur veya, bunun, 
verildili memleket kanunu yahut tibi oldotu kanun bakımından selibiyedi bir 
makam tarafından iptal veya hükmünün icrası geri bırakılmış bulunursa. 

2-Hakem kararının tanınması ve icrası istenen memleketin seiAhiyetli makamı 
tarafından aşalıdaki hallerin mevcudiyeti müşahede edilecek olursa, tanıma ve icra 
tajebi kezalik reddolunabilir. 

a-Tanıma ve icra talebinin öne sUrOldOlU memleketin kanununa göre ihtilif 
mevzuunun hakemlik yolu ile halle elverişli bulunmaması; veya 

b-Hakem kararının tanınma ve İcrasının mezldlr memleketin amme intizamı 
kaidelerine aykın olması. 
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Madde VI 
V maddenin I (e) bendinde derpiş edilen selihiyetli makamdan hakem karann ın 

iptali veya İcrasının taliki talep edilmiş olması halinde, huzurunda hakem kararı 
denneyan edilen otorie, muvafık görürse, bunun icrası hükmünün verilmesini ileriye 
bıkarabilir ve kezalik, kararın İcrasını isteyen tarafın talebi üzerine, karşı tarafı 

münasip teminat itası ile mükellef kılabilir. 

Madda VII 
1-lşbu Sözleşme hükümleri ikit devletler arasmda mün'akit hakem kararlarının 

tanınması veya İcrasına dair, iki yahut çok taraflı anlaşmaların muteberligine halel 
getirmez ve alAkadar taraflardan hiçbirini bir hakem hükmünden, bunun dermeyan 
edildigi memleketin mevzuat ve muahedeleri abkAını dairesinde faydalanabilmek 
imkanını haiz olma hakkından marum etmez. 

2-Hakem şartlarına müteallik 1923 tarihli Cenevre ProtokolU ile yabancı hakem 
kararlarının İcrasına dair I 927 tarihli Cenevre Sözleşmesi ikit devletler işbu anlaşma 
geregince yekdigerine karşı ballandıkları andan itibaren ve bagldıkları nispetinde
muteberliklerini zayi ederler. 

Madde VIII 
1-İşbu Sözleşme, 31 Aralık 1958 tarihine kadar, B. Milletller üyesi bulunan 

yahut B. Melletlerin bir veya müteaddit mUtehassıs müessesesi üyesi ünvanını haiz 
veya bu Unvanı iktisap edecek olan, yahut Milletlerarası Adalet Divanı statüsünde 
yer alan, nihayet Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun davetine muhatap olacak olan 
bütün devletlerin imzasına açık bulundurulacaktır. 

2-İşbu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik senetleri Birleşmeş Milletler 
Teşkilatının Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. 

Madde XI 
1-VIII maddede derpiş edilen bütün devletler işbu Sözleşmeye iltihak 

edebilirler. 
2-İitihak, B. Milletler Teşkilatının Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecek bir 

iltihak senedi ile yapılır. 

Madde X 
I-Her devlet bu Sözleşmeyi imza, tasdik veya buna iltihak sırasında Sözleşme 

hükmünün, milletlerarası sahada temsil ettili ülkelerin hepsine, birine veya 
bazılarına şamil olacalını beyan edebilir. Bu beyan Sözleşmenin mezkftr devlet 
hakkında mer'iyet iktisap ettili andan itibaren hüküm ifade eder. 

2-Bundan sonra bahis mevzuu mahiyetteki bil'umum teşmiller B. Milletler 
TeşkilAtının Genel Sekreterine tevcih edilmiş bir ihbarla yapılacak ve bu, Genel 
Sekreter ihbarnarneyi aldıktan doksan gün sonra yahut da eger mezktlr devlet 
hakkında sözleşme bilihare m er' iyet iktisap ediyorsa bu son tarihten itibaren hüküm 
ifade edecektir. 
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3-Sözleşme hükmünün, imza, tasdik veya ittihak tarahinde tatbik edilmedigi 
ülkelerin durumuna gelince, alikadar devletlerden her biri, ihdelhace ve esas teşkilat 
sebebleri gerektiriyorsa mezkftr ülkelerin hükümetlerinin de muvafakatini istihsil 
etmek kaydı ile, Sözleşme hükmünü bu yerlere de teşmil için gerekli tedbirlerin 
ittibazı imkAnlarının araştırınayı taahhüt eder. 

Madde XI 
Aşagıdaki hükümler federatif olan veya müttehid olmayan devletler hakkında 

tatbik olunur: 
a-Federal hükümetin vecibeleri, Sözleşmedeki hükümler federal kuvvetin kanun 

yapma sel!hiyetinin şumulü içine girdigi nispette, federatif olmayan ikit 
devlelerinkinin aynıdır. 

b-İşbu Sözleşmenin, Federatif devleti teşkil eden mütemmim devlet veya 
viiiyederin her birinin kanun yapma yetkisine taallilk eden ve bunların 
federasyonunun esas teşkilit sistemi geregince kanuni tedbirler ittibazı ile mükellef 
bulunmadıkları hükümlerine gelince, federal hükümet, en yakın bir zamanda bu 
hükümleri müspet mütaliası ile birlikte mütemmim devlet veya viliyetlerin 
selahiyetli makamlarının ıttiliına ulaştırmayı taahhüt eder. 

c-İşbu Sözleşmede taraf olan her federatif devlet, B. Milletler Teşkilltının Genel 
Sekreteri vasıtası ile kendisine ulaştırılacak olan ikit herhangi diger bir devletin 
talebi üzerine, Sözleşmenin şu veya bu hükmüne dair federasyonda ve onu teşkil 
eden birliklerde mer'i olan mevzuat ve tatbikat hakkında bir muhtıra teblig edecek ve 
bunda bahismevzuu bükmen müessir hale gelmesi yolunda ittihaz edilen teşrii ve 
diger tetbirlerin şumulünü açıklayacaktır. 

Madde XII 
1-İş bu Sözleşme üçüncü tasdik veya iltihak senedinin tevdii tarihini takip eden 

doksanıncı gün mer'yete girecektir. 
2-Üçüncü tasdik veya iltihak senedinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi tasdik veya 

buna iltihak edecek olan devletlerden herbiri hakkında Sözleşme, tasdik veya iltihak 
senedinin tevdiini takip eden doksanıncı gün mer'iyete gerecektir. 

Madde XIII 
ı-Akit devletlerden herbiri bu Sözleşmenin, B. Milletler Teşkilltı Genel 

Sekreterine gönderilecek yazılı bir tebligat ile feshini ihbar edebilir. Fesihn ihbarı, B. 
Milletler Teşkilltı Genel Sekreteri tebligatı aldıgı tarihten bir sene sonra hüküm 
ifade eder. 

2-X madde hükmü dairesinde beyan veya ihbarda bulunan her devlet B. 
Milletler Taşkilltı Genel Sekreterine sonradan yapacagı tebligatla Sözleşmenin, 
teligatın vuku buldugu tarihten bir sene sonra bahis mevzuu ülkede tatbik 
edilmesinin sona erecegini bildirebilir. 

3-İşbu Sözleşme, feshi ihbarın hüküm ifade etmesinden evvel haklarında tanıma 
ve icra prosedürü başlamış bulunan hakem kararları hakkında tatbiki kabil bir halde 
kalır. 
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Madde XIV 
İşbu Sözleşme hOktlmlerini her Akit devlet, diAer bir Akit devlete karşı, ancak 

kendisi tatbik etmekle mtlkellef olduAu nispette dermeyan edebilir. 

Madde XV 
B. Milletler Teşkilltının Genel Sekreteri VIII maddede derpiş edilen bütün 

devletlere aşaAıdaki hususlan bildirecektir: 
a-VIII maddede derpiş edilen imza ve tasdikleri; 
b-IX maddede derpiş edilen iltihakları; 
c-I, X ve XI nci maddelerde derpiş edilen beyan ve tebliAieri; 
d-XII madde mucibinde işbu Sözleşmenin m er' iyete girdili tarihi; 
e-XIII maddede derpiş edilen fesili ihbar ve tebliAleri. 

Madde XVI 
1-lngilizci, Çince, Ispanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri mavi olarak hüküm 

ifade eden işbu Sözleşme, B. Milletler Teşkilltının arşivlerinde hıfzedilecektir. 
2-B. Milletler TeşkilAtınm Genel Sekreteri işbu Sözleşmenin aslına uygunluAu 

tasdik edilmiş bir suretini VIII maddede derpiş edilen devletlere ulaştıracaktır. 

---------o---------
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Insan Menşeli Tedavi Ediei Maddelerin Karşıliklı Verilmesine dair Avrupa 
Anlaşmasına ve bu Anlaşmaya ek protokole katılmamiZ bakkındaki 

kararı yOrilriOie koyan Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 23 Şubat 1966 No : 6/5999 
R.G : 26 Mart 1966 S.lll6l 
Dstr. Trp. : 5, C.l, s.1984 

15/12/1958 tarihinde Paris'de imzalanmış olan ilişik" İnsan Menşeli Tedavi 
Edici Maddelerin Karşılıklı Verilmesine Dair Avrupa Anlaşması" na ve bu 
Anlaşmaya Ek Protokole kablmamız; ......... 244 sayılı Kanununun 3 ve 5 inci 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 23/2/1966 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*) 

--------~o--------

Insan Menşeli Tedavi Ediei Maddelerin Karşılıkli 
Verilmesine dair Avrupa Anlaşması 

Avrupa Konseyi Oy e leri olan imza sahibi Hükümetler, İnsan Menşeli Tedavi 
Edici Maddelerin, mahiyetleri bakımından, insanın kendi bOyesinden yaptıgı bir 
bagışla ve dolayısıyle ancak mahdut miktarda sallanabildiklerini gözönüne alarak; 

Avrupa dayanışma zihniyeti içerisinde Oy e memleketlerin, gerektigi takdirde, bu 
tedavi edici maddelerin saglanması için karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmalannın 
da arzuya şayan oldugu gözönünde tutularak: 

Bu karşılıklı yardımlaşmanın ancak bahis konusu tedavi edici maddelerin 
vasıflarının ve kullanılışının Qye memleketler tarafından mUştereken tesbit edilen 
kaidelere tabi tutuldukları ve bu tedavi edici maddeler ithalltının gerekli kolaylıklar -
ve muafiyetlerden faydalandıAı takdirde mümkün olabilecegini gözönüne alarak, 

Aşagıdaki hususlarda mutabık kalmtşlardır: 

Madde ı 
İşbu Anlaşmanın uygulanmasında "İnsan Menşeli Tedavi Edici Maddeler" insan 

kanı ve türeleridir. 
İşbu Anlaşmanın hükümleri, iki veya daha fazla Akid Taraf arasında karşılıklı 

mektup verilmesi suretiyle, insan menşeli diger tedavi edici maddelere de teşmil 
edilebilir. 

Maddel 
Akıd Taraflar, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ihtiyatasahip oldukları nispette 

İnsan Menşefi Maddeleri, toplama, hazırlama ve ulaştınna masraflarının 
ödenmesinden 

(*) YWruiAit sizlqwıenlıt ouyınuı "19'11 bıdıt~llll ılııtr Kiliflii ,.Unlııwtııştır. 
GöriiJdiWl ilztre, Sizlqıııtnl.lı ouJLuıııuısı lıA&ııdıt s.OOııılıır KurrJı.nuı R{ııwı Kımımı "101nl D4yı~nııgı ........... 2++ sııyılı 

KmNMıı 3 ve s lntllltAilıleltrt g6stertlrrıe'ttedr. 

687 



başka hiçbir bedel istemeksizin bu maddelere Acil bir ihtiyaç duyan diger tarafların 
emrine hazırkılmayı taahhüt ederler. 

Madde3 
İnsan Menşeli Tedavi Edici Maddeler, hiçbir suretle kazanç s~laınamak, sadece 

tıbbi maksatlarda kullanılmak ve ancak ilgili hükümetlerce tayin edilen teşeküllere 
teslim edilmek şartile diger Akid Taraflarm emrine hazır kılınır. 

Madde4 
Akıd Taraflar, Işbu Anlaşmanın Protokolünde tarif edildigi şekilde tedavi edici 

maddelerin vasıfları ile ilgili asgari şartlara oldugu kadar, bunların etiketlenme, 
ambalaj ve gönderilme kaidelerine de uyulacagını taahhüt ederler. 

Akıd Taraflar, bundan başka, bu konuda katılmış oldukları Milletlerarası 
standardizasyon kaidelerine de uyacaklardır. 

Tedavi edici maddelerin her irsalatı, bu maddelerin, Protokolün şartlarına uygun 
olarak hazırlandıgını bildiren bir belge ile birlikte yapılacaktır. Bu belge, Protokolün 
birinci ekindeki örnege göre düzenlenecektir. 

Protokol ve ekieri işbu Anlaşmaya Taraf Hüktimetlerce degiştirilebilir veya 
tamamlanabilir. 

Madde5 
Akıd Taraflar, diger taraflarcakendilerine saglanan Tedavi Edici Maddeleri hir 

türlü ithal rüsumundan muaftutmak üzere gereken bütün tedbirleri alacaklardır. 
Keza Akıd Taraflar, bu maddelerin, işbu Anlaşmanın 3 üncü maddesinde anılan 

alıcılara en kısa yoldan teslimini saglamak üzere gereken bütün tedbirleri de 
alacaklardır. 

Madde6 
Akıd Taraflar, Işbu Anlaşmanın 4 üncü maddesinde bahsedilen belgenin 

düzenlenmesi için yetkili kılınan teşekküllerin bir listesini Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri vasıtası ile birbirlerine vereceklerdir. 

Keza Akıd Taraflar, ithal olunan İnsan Menşeli Tedavi Edici Maddelerin 
dagıtımı için yetkili kılınan teşekküllerin de bir listesini birbirlerine vereceklerdir. 

Madde 7 
Işbu Anlaşma Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açık olup bu Üyeler 

aşagıdaki şekilde taraf olabilirler. 
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a-Onay şartına baglı olmaksızın imza suretile veya 
b-Onay şartına baglı olarak imza ve daha sonra onay sureti ile 
Onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 



Madde S 
İşbu Anlaşma, 7 nci madde hükUınleri geretince Anlaşmayı Konseyin 3 

Üyesinin onay şartına bagll olmaksızın imzaladıklan veya onayladıklan tarihten 
sonraki ayın ilk günü ytırtırluge girecektir. 

Sonradan Anlaşmayı onay şartına ballı olmaksızın imza edecek veya 
onayiayacak her Üye için Anlaşma, imzanın veya onay belgesinin tevdii tarihinden 
sonraki ayın birinci gQnU yururluge girecektir. 

Madde9 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konseye Üye olmayan herhangi bir devleti 

işbu Anlaşmaya katılmaya davet edebilir. Bu devletin katılması, katılma belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilme tarihinden sonraki ayın ilk günü 
yürUrlU~e girecektir. 

Madde 10 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-İşbu Anlaşmanın yürUrlUge girdigi tarih ile anlaşmayı onay şartına ballı 

olmaksızın imza veya onayiayan üyelerin isimlerini; 
b-9 uncu madde hükümleri geregince, tevdi olunan her katılma belgesinin 

tevdiini; 
c- I I nci madde hUktlınleri geregince yapılan her tebligi ve bunun hangi tariihte 

yürUrlüge girecegini; 
d-4 UncU maddenin 4 UncU fıkrası hükmü gerelince Protokolcia ve eklerinde 

yapılan her degişikligi, 

Madde ll 
İşbu anlaşma süre sınırlaması olmaksızın yQrQrltıkte kalacaktır. 
Herhangi bir Akıd Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir yıl önceden 

haber vermek suretiyle, işbu Anlaşmanın, kendisi bakımından uygulanmasına son 
verebilir. 

Yukardaki hOktlmleri onaylamale için bu hususta tam yetkili kılınan ve aşagıdak 
imzaları bulunanlar işbu anlaşmayı imzalamışlardır. 

Sözleşme 15 Aralık 1958 tarihinde Paris'de Fransızca ve Ingilizce, metinler aynı 
derecede muteber olmak ve Avrupa Konseyi Arşivlerine verilmek üzere tek nüsha 
halinde düzenlenmiştir. Konsey Genel Sekreteri buııun onaylı bir kopyasını 
sözleşmeyi imzalayan ve ona katılan HükUmetiere yollayacaktır. 

A . Etiketleme : 

Anlaşmanm Protokoltl 
I İNCİKISIM 
Genel Şartlar 

Her kab veya tamamlayıcı kısımları gönderilmeden evvel, işbu Protokolun 2 ilA 
6 ncı ekierindeki örneklerden kendisine uygun düşen İngilizce ve Fransızca olarak 
yazılı bir etiket konulacaktır. 
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B . Ambalaj ve giJnderilme : 
Tam İnsan kanı daima, bUtOn taşıma sUresince 4° ili 6° C. derecelik bir suhunet 

muhafaza edecek bir ambalAj içerisinde gönderilecektir. 
Bu şart, Protokolde bahsedilen tUrevleriçin IUzumlu deAildir. 

C . Mamuller ve tamamlayıcı aletler : 
İşbu Protokolün II nci kısmmda bahsedilen kan mamulleri ve aletler steril ve 

apirojen olacak, fakat toksit olmayacaktır. 
İnsan kanı ve tUrevlerinin kullanılması için gerekli aletlerin keza kuru mamuller 

için gerekli eriticilerin de birlikte gönderilmesi tavsiye edibnektedir. 

liNCİKISIM 
özelşartlar 

l.TAM İNSANKANI: 
Tam insan kanı, nonnal bir insandan alındıktan sonra uygun bir antikoagUlan ile 

karıştınlmış olan kandır. 
Aşatıdaki kimselerden kan alınmaz. 
a-Frengiye musap oldultı veya eskiden bu hastahAt geçirdili bilinen bir 

insandan veya 
b-Frengi kan teamülleri menfi olmamış, bir insandan 
c-Tıbbi muayenesi ve sıbhi geçmeşinin tetkiki ile tesbiti mümkün oldulU 

derecede, kan transfllzyonu ile geçebilen bir hastahAt olmayan bir insandan. 
Kan, kapalı ve steril tüp şeklinde bir tertibat içersinden, steril bir şişeye aseptik 

bir şekilde almır. Sterilize edilmeden evvel şişenin içine antikogülan solUsyon konur. 
Kullanılan malzeme apirojen olmalıdır. Kan atmdıktan sonra şişe derhal iyice 
kapatılıp 4° - 6° C de soptulur. Şişe bundan sonra Üye devletlerden birisine 
gönderilmeden evvel açılmıyacaktır. 

Kan, içinde glikoz bulunan, sitratlı asitti bir soUlsyonun bulunduAtı şişeye alınır. 
Antiseptik veya bakteriyostatik hiçbir madde ilAve edilmemelidir. Antikoagülan 
solisyonun hacmi tam insan kanınm % 22 sini aşmamalı ve hemoglobin oranı da I 00 
Ml. de 9, 7 gramdan az olmamalıdır. 

Kan gruplan ABO sisteminin kan grupu, globullerin ve seromun muayenesile; 
Rh sisteminin gnıpu ise, verici karım ayrı bir numunesi, kullanılarak, globüllerin 
muayenesile tesbit edilmiş olmalıdır, karım gruplandırılması için milli bir standart 
veya milli olarak tavsiye olunan bir teknik mevcut ise, bu teknik kullanılmalıdır. 

Salclama : Tam insan kanı, mikroorganizmalardan korunacak bir şekilde 
kapatılmış olan steril şişesinde bırakılır ve ~ullanılıncaya kadar da 4° - 6° C de 
saklanır. Ancak muayenesi ve taşınması için gereken ve daha yüksek bir suhunette 
geçen sOreler mOstesnadır. Fakat 30 dakikayı geçmiyecek olan bu surelerden hemen 
sonra kan derhal 4 o - 6° C de so&utulmalıdır. 

Etiketleme : Şişenin etiketille aşaAıdaki hususlar yazılmalıdır; 
1-ABO grupu, 

2-Bu grupu, ya RH pozitif veya RH gegatif. RH negatif deyimi ancak spesifik testler 
aracılıAı ile, C, D, ve E antijenlerinin yokluAu anlaşıldıAı zaman kullanılır. 
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Diger bütün kanlar RH pozitif olarak etiketlenmelidir .. 
3-Tam kanm hacmi ile antikoagUlan solDsyonUR hacim ve terkibi, 
4-Kanm alındılı tarih ile kullanma süresinin bitecegi tarih, 
5-Kanın saklanması içiıı gerekli şartlar, 
6-Herhangi bir bozukluk işareti görOldugu takdirde şişe içiRdekilerin 

kullanılmaması. · 

2 • KURUTULMUŞ İNSAN PLAZMASI: 
Kurutulmuş insan plazması, santrifllj veya sedimanıasyon sureti ile elde edilen 

tam insan kanının tlst tabakasındaki sıvının kurutulması ile hazırlanır. Tabii ve 
bagışık anti-A ve anti-B antikortarının titresi 32 yi geçmemelidir. 

Plazmadaki bakterilerin Uremesinden ileri gelen maddelerin zararlı tesirlerini 
ortadan kaldırmak amacile bakterilerle bulaşma belirtisi gösteren hiçbir kan alımı 
kullanılmamalı ve alman her kan serisinin bakteriyel sterilitesi de en az 1 O cm3 ldUtür 
ile kontrol edilmelidir. 

Hazırlama esnasında hiçbir antiseptik veya bakteriyostatik madde ilAve 
edilmemelidir. 

Inokülasyon hepatitinin intikal tehlikesini azaltmak için plAzma, ayrı ı2 
vericiden alman kan karışımından daha fazlası ile hazırlanmamalı veyahut bu 
tehlikeyi yukardakine eşit derecede azalttıgı bilinen diger bir usule göre 
hazırlanmalıdır. 

Plazma liyofilizasyon usulü ile veya proteinlerin bünyelerini bozmayan ve 
plazmanın hazırlanmış oldugu sıvının başlangıçtaki hacmine eşit miktardaki suda 
kolayca eriyen bir madde elde edilmesiyle sonuçlanan herhangi bir metodla 
kurutulur. Plazmanın hazırlanmış oldugu sıvının başlangıçtaki hacmine eşit bir 
miktar suda erididikten sonra solDsyonun içinde bulunan proteinler hacmen % 4,5 
dan az olmamalı ve hemoliz mahsullerini veren açık belirtiler göstennemelidir. 

Suda erime /cabiliyeti : NUmunenin başlangıçta hazırlanmış oldultı sıvının 
hacmine eşit bir miktar su ilAve edilir; plazma ı O dakika zarfında ı 5° - 20° C. de 
tamamen erimelidir. 

Tanıma (idendification) . PlAzmanın başlangıçta hazırlanmış oldugu sıvının 

hacmine eşit miktardaki suda belirli bir miktar plAzma eritilir, elde edilen solUsyon 
aş&gıdaki testlere uygun cevap vermelidir. 

ı -Spesifik antiserumtarla yapılan pres ipitasyon testleri plAzmanın sadece insan 
seromu proteinlerini ihtiva ettigini göstennelidir. 

2- I ml . ye uygun bir miktar thrombine veya kalsiyum klorür ilive edilince 
pıhtılaşma olmalıdır; bu pıhtılaşma 37° C da enkübasyon ile çabuklaştınlabilir. 

Kurutma esnasında meydana gelen alırlık kaybı 24 saat süreyle ve 0,02 mm yi 
aşmayan civa basıncı altmda anhidrid fosforik ile yapılan kurutma sonunda % 0,5 ten 
fazla bir agırlık kaybı olmarnaladır. 

Sterilite : Kuru plAzma ile yeniden düzenlenen en son solUsyon, uygun bir 
bakteriyolojik usule göre ineelendili zaman steril olmalıdır. 

Saklama : Kurutulmuş insan plizması, her tUrlU mikroorganizmayı ve mtımkün 
oldugu kadar rutubeti geçinneyecek şekilde kapatılmalı, steril bir şişe içinde azot 
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atmosferine veya boşluta yerleştirilmeli, ışıktan korunmalı ve 20° C. nin altında bir 
suhunette saklanmalıdır. 

Etilcetleme: Şişenin etiketine aşalıdaki hususlar yazılmalıdır. 
1 -Antikoagülanm ve ilAve edilen dijer herhangi bir maddenin mahiyet ve oranı; 
2-Mayi insan pllzmasınm, başlangıçtaki hacminin yeniden teşkil edilebilmesi 

için lizım olan eritici madde miktarı; 
3-Yeniden teşkil edilen sıvı insan pllzmasının asgari protein muhtevası; 
4-Hazırlama ve kullanma süresinin bitiş tarihleri; 
5-Saklama şartları; 
6-Yeniden teşkil edilen sıvı insan plizmasının, hazırlanmasından hemen sonra 

kullanılmasının gerektiji. 

3 • İNSAN ALBÖMİNİ : 
Insan albümini, tam insan kanı pllzmasının bütün proteinlerinin takriben % 60 

dan meydana gelen protein bileşimlerinin bir müstahzarıdır. Hazırlama için öyle bir 
usul kullanılmalıdır ki en son mahsul aşajıda tarif edilen şartlara uygun, en son 
madde ister sıvı ister kuru olsun, inokülasyon hepatitine sebep olanı inaktive etmek 
gayesiyle, albümin, uygun bir stabilizatör ilAve edildikten sonra, bütün hazırlık 

süresince sıvı halde 60° + 0,5° C de ı O saat süre ile ısıtılmalıdır. Hazırlık süresince 
antiseptik veya bakteriyostatis hiçbir madde ilAve edilmemelidir. En son madde 
liyofılize edilmiş ise en az % 95 protein ihtiva etmelidir. En son madde solUsyon 
halinde ise en az % 20 protein ihtiva etmeli ve kullanılma süresince gözle görülür bir 
bulanıklık göstermemelidir. 

Kuru maddenin erime kabiliyeti : % 20 lik bir solUsyon elde edilmesine yetecek 
miktarda su ilAvesinden sonra kuru madde suda tamamen erimelidir. 

Stabilite:% 6,25 lik insan albümini solUsyonunun 37 o C de suya nazaran tAyin 
edilen yapışkanlıjı, ıo saat süreyle 60° C de ısıttidılı zaman % 5 ten fazla 
artmamalı dır. 

Tanıma (ldentljlctlllon) : 
1 -Spesifik antiserumlar vasıtasiyle yapılan presipitasyon testleri sadece insan 

pllzması proteinlerini meydana çıkarmahdır. 
2-Kabul edilebilir ve uygun şartlar dahilinde serbest hareket halinde yapılan 

elektrofores, proteinlerin en az % 95 inin, normal pllzmasındaki albümin bileşimleri 
kadar hareketli olduklannı göstermelidir. 

Sterilite : En son madde uygun bakteriyolojik bir teknikle ineelendili zaman, 
steril olmalıdır. 

Sodyum oranı : Sodyum oranı, % 25 albümin solUsyonunun 100 ml sinde 750 
mg dan fazla olmamalıdır. Tuz bakımından fakir albümin bahis konusu ise, sodyum 
oranı% 25 albümin solisyonunun ıoo ml. sinde 325 mg. dan fazla olmamalıdır. 

Asidite : Albümin solisyonu % ı protein yolunlulunda sulandırıldıktan sonra 
pH 6,9 - 0,4 olmalıdır. 
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Kurutma esnasında meydana gelen ağırlık kaybı : 24 saat sOre ile ve 0,02 mm. yi 
aşmıyan cıva basıncı altmda anhidrid fosforilde yapılan kurutma sonunda % O,S den 
fazla bir a~ırlık kaybı olmamalıdır. 

Saklama : Kuru insan albUmini, mikroorganizmalan ve mUmkOn oldulu kadar 
rutubeti geçinneyecek şekilde kapatılmış steril bir kab içinde azot atmosferine veya 
boşluga yerleştirilmeli, ışıktan korunmalı ve 20° C. nin altında bir subunette 
saklanmalıdır. Sıvı halindeki, albOmin mikroorganizmaları geçinniyecek şekilde 
kapatılmış steril bir kaba konulmalı, ışıktan korunmalı ve 4° ilA 6° C lik bir suhUilette 
saklanmalıdır. 

Etiket/enme : Kabm üzerindeki etikete aşalıdaki hususlar yazılmalıdır. 
1-Kabm ihtiva ettiAi insan albümininin miktan ile ilAve edilmiş herhangi bir 

di~er maddenin mahiyet ve oranı; 
2-Albüminin ihtiva ettigi sodyum miktarı; 
3-Hazırlama ve kullanma süresinin bitiş tarihleri; 

4-Saklama şartları; 
5-En son madde sıvı halinde ise, "İşbu sıvı ancak berrak ve tortusuz oldulU 

takdirde zerkedilir "cümlesi; 
6-En son madde kuru ise "Sulandınldıktan sonra hemen sonra zerkedilir" 

cümlesi. 

4. İNSAN GAMMA GLOBCLINI 
(Aşa~ıdaki hükümler insan plasentasmdan elde edilen gamma globOiinini 

ilgilendirmez) 
İnsan gamma globülini, normal yetişkin antikortarını havi tam insan kanından 

elde edilen plizma proteinlerinin bir müstahzandır ve en za I 000 kan vericinin sıvı 
plizmasmm karışımından elde edilmelidir. 

Hazırlama arneliyesi öyle olmalıdır ki müstahzar hem aşalıda bildirilen şartlara 
uysun hem de en son mahsul vasıtasiyle inakOlAsyon hepatminin intikaline engel 
olsun. Hazırlama süresince diger herhangi bir antiseptik veya bakteriyostatik madde 
Hive edilmemelidir. 

En son madde liyofilize halde teslim edilecek ise % 95 ten az protein ihtiva 
etmemelidir. E~er solUsyon halinde teslim edilecek ise, içindeki protein mikarı% 10 
dan az olmamalıdır. 

Kuru maddenin erime kabiliyeti : % 1 O luk bir solUsyon elde edilmesine yetecek 
miktarda su ilAvesinden sonra kuru madde suda tamamen erir. 

Tanıma (ldentlflcatlon): 
1 -Spesifık antiserumlar vasıtasiyle yapılan pres ipitasyon testleri sadece insan 

plizması proteinlerini meydana çıkarmalıdır. 
2-Kabul edilebilir şartlar içinde ve serbest hareket halinde yapılan elektroforez, 

proteinlerin en az % 90 mm, nonnal insan plizması globünlerindeki gamma 
bileşimleri kadar hareketli olduklarını göstennelidir. 
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Steri/ite : En son madde uygun bakteriyolajik bir usule göre ineelendili :wnan, 

steril olmalıdır. 
Stabilite testleri : Gerek sıvı halindeki en son madde gerekse kuru maddenin 

veya yeniden kuru maddenin sulandırılmasiyle elde edilen solUsyon ne ısıtılmadan 
evvel ne de 37° C de 7 gün sQreyle ısıtıldıktan sonra, gözle görülür hiçbir tortu veya 
bulanıklık belirtisi göstennemelidir. Bundan başka 4 saat süre ile 57° C de 
ısıtıldıktan sonra hiçbir jelifıkasyon belirtisi de görülmemelidir. 

Kurutma esnasında meydana gelen agırlık lcaybı : 24 saat süre ile ve 0,02 mm. 
yi aşmıyan cıva basıncı altmda anhidrid fosforilde yapılan kurutma sonunda % 0,5 
ten 
fazla bir alırlık kaybı olmamalıdır. 

Saklama : Kuru insan gamma globülini mikroorganizmaları ve mQmkün oldugu 
kadar rutubeti geçirmeyecek eşkilde kapatılmış steril bir kab içinde azot atmosferine 
veya boşluga yerleştirilmeli, qıktan korunmalı ve 20° C nin altında bu suhunette 
saklanmalıdır.. Sıvı halindeki insan gamma globülini mikro-organizmaları 

geçirmeyecek şekilde kapatılmış steril bir kaba konulmalı, ışıktan korunmalı ve 4 o -

6° C lık bir suhunette saklanmalıdıf. 
Etilcetleme: Kabm üzerindeki etikete aşalıdaki hususlar yazılmalıdır. 
1 -Kabm ihtiva ettigi insan gamma globülininin miktarı ile ilAve edilmiş herhangi 

diger bir maddenin mahiyet ve oranı; 
2-Madde kuru ise, eritici maddenin hacim ve terk.ibi; 
3-Hazırlama ve kullanma süresinin bitiş tarihleri; 
4-Saklama şartları; 
5-"Damar içine zerkedilmez" cümlesi; 
6-Madde kuru ise "Sulandırıldıktan hemen sonra zerk.edilecektir'' cümlesi. 

5 • İNSAN FİBRİNOJENİ : 
İnsan fibrinojeni, sıvı insan plAzmasının eriyebilir bileşiminin kuru bir 

müstahzarıdır, buna thrombine ilAve edilince fibrin şekline geçer, hazırlama için 
kullanılan usul böyle olmalıdır ki en son ınahsul aşilıda tarif edilen şartlar uysun. 
Aynı :wnanda da inokülisyon hepatitinin intikal tehlikesini en az dereceye indirsin. 

· Hazırlama süresince hiçbir antiseptik veya bakteriyostatik madde ilAve 
edilmemelidir. En son madde liyofilize edilir. Tilrombine Hivesiyle teşekkül eden 
pıhtıda bütün proteinlerin en az% 60 ı mevcut bulunmalıdır. 

Erime lcobiliyeti : İnsan fibrinojeni, tavsiye edilen eritici maddenin uygun bir 
hacminde erimeli ve renksiz bir solUsyon meydana getirmelidir. 

Tanıma (ldentlflcatlon): 
I-Spesifik antiserumlar vasıtasiyle yapılan presipitasyon testleri sadece insan 

plizması proteinlerini meydana çıkarmahdır. 
2-Yeniden teşkil edilen madde, thrombine ilAvesiyle, pıhtılaşma özelligine 

maliktir. 
Sterilite : Yeniden dozenlendikten sonra en son madde, uygun bakteriyolajik bir 

usule göre ineelendili zaman steril olmalıdır. 
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Kurutma esnasında meydana gelen ağırlı/c lcaybı : 24 saat süre ile 0.02 mm. yi 
aşmıyan cıva basıncı altmda anhidrid fosforilde yapılan kurutma sonunda % 0,5 ten 
fazla bir agırlık kaybı olmamalıdır. 

Salclama : İnsan fibrinojeni, mikro-organimıaları ve mOtnkUn oldugu kadar 
rutubeti geçirmiyecek şekilde kapatılmış steril bir kab içinde azot atmosferine veya 
boşluga yerleştirilmeli, ışıktan korunmalı ve tavsiye edilen suhunette saklanmalıdır. 

Etiketleme : Kabm etiketine aşaAıdaki hususlar yazılmalıdır: 
ı -Kabm ihtiva ettigi fibrinojen miktan ile Hive edilmiş herhangi diger bir 

maddenin mahiyeti ve oranı; 
2-Eritici maddenin hacim ve terkibi; 
3-Hazırlama ve kullanma sUresinin bitiş tarihleri; 
4-Saklaına şartları; 

S-Maddenin yeniden teşkil edildikten hemen sonra kullanılmasının gerektigi. 

Protokole Ek : ı 

Avrupa Konseyi 

İnsani menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

Belge 
(Madde: 4) 

Gönderilen maddeden aynlrnayacaktır . 
...................................................... 19 

(Yer) 
Paket adedi 

bildirilen 

Mahiyeti 

Tertip ve 
Sıra No. 

(Tarih) 
İmza sahibi beyan ederki sol kenarda mahiyeti 

İmil sorumlulugunu taşıyan ...................................... .. 

- Anlaşmanın 6 ncı maddesinde anılan teşekkülü olup, 
işbu gönderilen madde Anlaşma ProtokolUndeki şartlara 
uygundur ve alıcıya derhal teslim edilebilir. 
Alıcının isim ve adresi ................................................ . 

(Mühür) (İmza) (Ün van) 
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Protokol Ek : 2 
Avrupa Konseyi 

İnsan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

1 - İmalltçmın adı : 
2 ·TAM İNSAN KANI : 
3 - Referans numarası : 
4 - Kan grubu : 
5- Rhgnıbu: 

Pozotif 

Negatif 
6 - .............................. ml. (Antikoagülan solUsyon) : 

% ............................ glikoz 
% ........................... sitrat disodik 

................................. ml. (kan) 
7 - Kanm alındılı tarih : 

Kullanma sOresinin biti' tarihi : 

8 ... + 4° C ilA 6° C de saklanır. 
9 - Herhangi bir bozukluk belirtisi (hemoliz) görüldüatı takdirde kullanılama 
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Protokol Ek : 2 (Devam) 
Avrupa Konseyi 

İnsan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - İmalltçının Adı : 
2 - ZERK ALETLERİ : 

TAM İNSAN KANININ kullanılması için Aletler : 

Protokol Ek : 3 
Avrupa Konseyi 

Insan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - ImalAtçının adı : 
2 - KURUTULMUŞ İNSAN PLAZMASI : 
3 - Referans numarası : 
4 - Yeniden teşkil edilen plazmanın içindekiler : 

% ............................... glükoz 
% ............................... sitrak disodik 



5- ............................... ml. Steril ve apirojeıı damıtık su ilivesiyte yeniden tertip 
edilecektir. 

6 - Protein oranı : 9 .............................. . 
7 - Hazırlama tarihi : 

Kullanma sOresinin bitiş tarihi : 

8- Işıktan korunmalı ve 20° C nin altında bir suhunette saklanmalıdır. 
9 - Yeniden tertip edildikten hemen sonra kullanılmalıdır. 

Protokol Ek: 3 (Devam• 1) 
Avrupa Konseyi 

İnsan rnenşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - İmalitçının adı : 
2 -ZERK ALETLERİ : 

İNSAN PLAZMASININ KULLANILMASI için Aletler : 

Protokol Ek : 3 (Devam 2) 
Avrupa Konseyi 

İnsani menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - İmalitçmm adı : 
2 - STERİL VE APİROJEN DAMlTlK SU : 

KURU İNSAN PLAZMASI yeniden teşkil etmek için 
3 - Miktar : ........................................... ml. ................................................. . 

Protokol Ek : 4 
Avrupa Konseyi 

İnsanimenşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

1 - İmal!tçmm adı : 
2 - KURU İNSAN ALBÜMİNİ : 
3 - Tertip veya seri numarası : 
4 - Albümin : .......................... gram 

Stabilizatörün, 
Mahiyeti : ................................. yüzde oranı % ................... . 

5 - Hazırlama tarihi : 
Kullanma süresinin bitiş tarihi : 

6 - ................•........ ml. Steril ve apirojen damıtık su ile yeniden tertip 
edilecektir. 

7- Işıktan korunmalı ve 20° C nin altında bir suhunette saklanmalıdır. 
8- Tertip edildikten hemen sonra zerk edilmelidir. 
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Protokol Ek : l 
Avrupa Konseyi 

İnsani menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - lmalltçmm adı : 
2 - SNI İNSAN ALBÜMİNİ : 
3 - Tertip veya seri numarası : 
4 - AlbUmin : ....................... graın 

Stabilizatörün, 
Mahiyeti : .......................... ytızde oranı % ............. .. 
Sodyum : ........................... graın 

5 - Hazırlama tarihi : 
Kullanma süresinin bitiş tarihi : 

6- Işıktan korunmalı ve+ 4° C ili+ 6° C de saklanacaktır. 
7- Sıvı berrak ve tortusuz oldulU takdirde zerk edilebilir. 

Protokol Ek : 4 (Devamıl) 
Avrupa Konseyi 

İnsani menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı .. lmalatçmm adı : 
2-ZERK ALETLERİ : 
İNSAN ALBÜMİNİNİN kullanılması için Aletler : 

Protokol Ek : 4 (Devam 3) 
Avrupa Konseyi 

Insani menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - İmalltçmın adı : 
2 .. STERİL VE APİROJEN damıtık su : 

KURU İNSAN ALBÜMİNİ yeniden teşkil etmek için : 
3 - Miktar : .............................. ml. ............................. .. 

Protokol Ek : S 
Avrupa Konseyi 

İnsan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

1 .. İmalltçınm adı : 
2 - KURU İNSAN GAMMA GLOBÜLİNİ : 
3-Tertip veya seri numarası : 



4 - Gamına globülin ............................. gram 
İlAve edilmiş diAer maddelerin mahiyeti ............ yüzde oranı : % ............ . 
S - Hazırlama tarihi : 

Kullanma saresinin bitiş tarihi : 
6 - ................... ml. Steril ve apirojen damıtık su ile yeniden hazırlanmalıdır. 

7- Işıktan korunmalı ve 20° C nin altmda bir suhurıette saklanacaktır. 
8 - Yeniden dUzenlendikten hemen sonra zerk edilecektir. 
9 - Damar yolu ile zerk edilmeyecektir. 

Protokol Ek : 5 (Devamı 1) 
Avrupa Konseyi 

İnsan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

I - İmalltçmm adı : 
2 - SIVI İNSAN GAMMA GLOBÜLİNİ : 
3 - Terkip veya seri numarası : 
4 - Gamma globUlin : ...................... gram 

İlAve edilmiş diAer maddelerin, 
Mahiyeti : ...................... yüzde oranı : % .................... . 

S - Hazırlama tarihi : 
Kullanma sUresinin bitiş tarihi : 

6- Işıktan konumalı veya +4° ili+ 6° C de saklanacaktır. 
7 - Damar yolu ile zerk edilmemelidir. 

Protokol Ek : 5 (Devamı 2) 
Avrupa Konseyi 

İnsan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - lmalltçmm adı : 
2 - STERİL VE APİROJEN DAMlTlK SU : 

KURU İNSAN GAMMA GLOBÜLİNİNİ yeniden düzenlemek için 
3 - Miktar : ...................... ml. 

Protokol Ek : 6 
Avrupa Konseyi 

Insan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

ı - ImalAtçının adı : 
2: INSAN FIBRINOJENİ : 
3 - Tertip veya seri numarası : 



4 - Fibrinojen : ................................. gram 
İlAve edilmiş diger maddelerin, 
Mahiyeti : ......................... yüzde oranı % .................... . 

5 - Hazırlama tarihi : 
Kullanma sUresinin bitiş tarihi : 

6 - Steril ve apirojen : ...................... ml. Damıtık su ile yeniden 
düzenlenmelidir. 
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7 - Işıktan korunmalı ve 20° C nin altında bir suhunette saklanmalıdır. 
8 - Yeniden düzenlendikten hemen sonra zerk edilmelidir. 

Protokol Ek: 6 (Devam) 
Avrupa Konseyi 

Insan menşeli tedavi edici maddelerin karşılıklı verilmesine dair 
Avrupa Anlaşması 

1 - İmal4tçının adı: 
2 - STERİL VE APİROJEN DAMlTlK SU : 

İNSAN FIBRINOJENİNİ yeniden düzenlemek için 
3 - Miktar : .... , ............................. ml. ............................ .. 

----------0----------



"Deniz Alacaklarana Karş1 Mesuliyetin Smtrlandtrllmast Hakktnda 
Sözleşme" ye Katılmamtztn Onayianmasına Dair 

Bakanlar Kurulu Karart 

Karar Ta. : 28 Şubat 1980 No : 8/495 
R.G : 4 Haziran 1980 8.17007 
Dstr. Trp. : 5, C.19, s.898 

Hükümetlerarası İstişari Denizcilik Teşkilatı (IMCO) çerçevesinde hazırlanarak t 9 
Kasım 1976 tarihinde Londra'da imzalanan "Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin 
Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme" ye katılma yoluyla taraf olmamazın 
onaylanması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
2823/2/1980 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

----o---
Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 

ı 976 Tarihli Mmetlerarası Sözleşme 

İşbu sözleşmeye taraf olan devletler, 
Deniz alacaklarına karşı mesuliyetin sınırlanması hakkında bazı yeknasak 

kaideleri bir anlaşma ile tesbit etmenin faydasını takdir ederek, 
Bu maksatla bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşagıdaki hususlarda 

mutabakata varmışlardır: 

BİRİNCİ BÖLOM : SINIRLAMA HAKKI 

Madde 1 Mesuliyetlerini sınırlamağa hak/cı olan şahıslar 
1 -Aşaiıda açıklanan anlamda gemi malikleri ile yardımda bulunanlar, 2 nci 

maddede yazılı alacaklara karşı mesuliyetlerini işbu sözleşme hükümleri uyannca 
sınırlıyabilirler. 

2-"Gemi maliki" sözü deniz gemisinin malikinden başka çarterer, donatan ve 
işJeticisini de ifade eder. 

3-"Y ardımda bulunan" dan maksat ise, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile 
doirudan baglanıılı hizmetleri gören kitilerdir. Bu faaliyetler, 2 nci maddenin I inci 
paragrafının (d), (e) ve ( f) benderinde yazılı faaliyetleri kapsar. 

4-İkinci maddede yazılı alacaklardan biri gemi maliki veya yardımda bulunanın 
fiil, ihmal ve kusurlarından mesul bulundulu herhangi bir şahsakarşı ileri sUrOldDAU 
takdirde bu şahıs da işbu sözleşmede öngörllten mesuliyet sınırlamasından 

faydalanmak hakkını haizdir. 
5-Bu sözleşmeefe "gemi malikinin mesuliyeti" tabiri, bizzat gemiye yöneltilen 

bir takipten do~an mesuliyeti da kapsar. 
6-Bu sözleşme büktımleri uyarınca sınırlamaya tabi alacaklar bakımından 

mesuliyeti sigorta etmiş bulunan sigortacı, bizzat sigortalı ile aynı ölçnde olmak 
üzere sözleşme hükUmlerinden faydalanmak hakkını haizdir. 

7-Sınırh mesuliyete dayanılması mesuliyetin kabulU anlamına gelmez. 
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Madde l Sınırlamaya tabi alacaklar 

1-3 ve 4 üncü maddeler saklı olmak üzere aşa~ıdaki alacaklar, mesuliyetin 
temeli ne olursa olsun, mesuliyet sınırlamasma tabidirler: 

a-Gemide veya geminin işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleri ile 
dojrudan ilgili olarak vukubulan ölüm, yaralanma, (liman tesisleri. havuzları, 

seyrüsefere elverişli su yollan ve seyir yardımcı tesislerinin maruz kaldıklan zararlar 
dahil olmak üzere) her türlü eşya ziyan ve hasan ve sair bütün zararlardan dogan 
alacaklar; 

b-Deniz yolu ile yapılan yük, yolcu ve bagajlarmın taşınmasında vaki 
gecikmeden ileri gelen bütün zararlardan dojan alacaklar; 

c-Akitten doAtnuş olmayan herhangi bir hakkın ihlAlinden neşet eden ve geminin 
işletilmesi yahut kurtarma ve yardım faaliyetleriyle dogrudan ilgili olarak vukubulan 
diger bütün zararlardan do~an alacaklar; 

d-Batmış, enkaz haline gelmiş, oturmuş veya terk edilmiş bir geminin, içinde 
bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dahil olmak üzere, yüzdürülmesi, kaldırılması 
imha edilmesi veya zararsız hale getirilmesinden dojan alacaklar; 

e-Gemi yükünün imhası veya zararsız hale getirilmesinden dogan alacaklar; 
f-Sorumlu şahsın bu sözleşme hükümleri uyannca mesuliyetini sınırlıyabileceji 

bir zararı önlemek veya azaltmak için alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başkaca 
sebep oldukları zararlar yüzünden sorumlu şahıstan gayrı bir kimse tarafından ileri 
sürülen alacaklar. 

2-Birinci paragrafta yazılı alacaklar, rücu hakkına veya bir garantiye dayanan, 
akdi veya gayrı akdi bir davaya konu olsalar da mesuliyet sınırlamasına tibidirler. Şu 
kadar gi, 1 inci paragrafm (d), (e) ve ( f) bentlerin şümulüne giren alacaklar, mesul 
şahıs ile akdedilmiş bir sözleşmeden dojan ücrete ilişkin oldukları nisbette mesuliyet 
sınırlamasına tAbi dejildirler. 

Madde 3 Sınırlamadan hariç bırakılmış olan alacaklar 
Bu sözleşme hükümleri aşajıdaki alacaklara uygulanmaz: 
a-Kurtanna ve yardım alacakları ile müşterek avarya garame alacakları; 
b-Hidrokarbonlar (Akaryakıtlar) ile kirletmeden neşet eden zararlardan 

mesuliyete dair 29/1 lll 969 tarihli milletlerarası sözleşme ile yürürlükte olan tidil ve 
ekieri anlamında olmak üzere hirdokarbonlarla kirlenmedeh ileri gelen zararlardan 
dogan alacaklar; 

c-Nükleer zararlardan mesuliyetin sınırianmasını düzenliyen veya yasak eden 
bütün milletlerarası sözleşmeler veya milli kanunlara tAbi olan alacaklar; 

d-Nükleer gemi malikine karşı nükleer zararlardan do~an alacaklar; 
e-Gemi mAliki veya yardımda bulunan ile müstahdemleri arasında mün'akit 

hizmet sözleşmesini düzenliyen kanun hükümlerine göre gemi maliki veya yardımda 
bulunannın söz konusu alacaklara karşı mesuliyetini sınırlamak hakkını haiz olması 
veya ancak 6 ncı maddede öngörülenden yüksek bir meblagla sınırlıyabilmesi 
halinde gemi mAliki veya yardımda bulunanın görevleri gemi hizmetlerine veya 
kurtarma ve yardım faaliyetlerine ilişkin olan müstahdemlerinin alacakları ile 
bunların 
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ınirasçılarınm, haletlerinin veya bu gibi alacakları ileri sünne~e hakkı bulunan diAer 
şahısların alacakları; 

Madde 4 Sınırlama hakkını kaldıran hareleetler 
Şahsi fiil veya ihmalinden ileri gelen zarara kasden yuhat cüretkirane bir şekilde 

ve muhtemelen böyle bir zarar meydana geleceAi şuuru ile sebebiyet 'ermiş olduAu 
isbat olunan sorumlu kişi mesuliyetini sınırlama hakkını haiz degildir. 

Madde 5 Alacakların mahsubu 
Bu sözleşme hükümleri gere~ince mesuliyetini sınırlama hakkı bulunan bir 

kimsenin alacaklısına karşı aynı olaydan doAan (mukabil) bir alaca~ı mevcut olursa, 
onların bu karşılıklı alacakları birbiri ile mahsup edilir ve sözleşme hükümleri ancak 
çıkacak bakiye hakkında uygulanır. 

Madde 6 Genel Sınırlar 
I -Aynı olaydan do~an ve 7 nci maddede yazılı olanlar dışmda kalan alacaklar 

hakkında mesuliyet sınırı aşa~ıdaki şekilde hesap olunur: 
a-Ölüm veya yaralanmadan ileri gelen alacaklar hakkında: 
i-500 tonu geçmiyen bir gemi için 333.000 hesap birimi; 
ii-Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı mebla~a 

ilAve olarak ayrıca : 
50 ı den 3000 tona kadar beher ton için 500 hesap birimi; 
300 ı den 30.000 tona kadar beher ton için 333 hesap birimi; 
30.00ı den 70.000 tona kadar beher ton için 250 hesap birimi; ve 
b-Diger bUtUn alacaklar hakkında: 
i-500 tonu geçmiyen bir gemi için ı 67.000 hesap birimi; 
ii-Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblaga 

ilAve olarak ayrıca 
50 ı den 30.000 tona kadar beher ton için ı 67 hesap birimi; 
30.001 den 70.000 tona kadar heberton için ı25 hesap birimi; ve 
70.000 den yukarı beher ton için 83 hesap birimi. 
2-Birinci paragrafm (a) bendi uyarınca hesaplanan meblag, bu bentte yazılı 

alacakları tam olarak karşılamaga yetmedili takdirde, birinci paragrafın (b) bendi 
gere~ince hesaplanan mebla~ aynı paragrafın (a) bendinde yazılı alacakların 
ödenıniyen bakiyesini karşılamak için kullanılabilir ve işbu ödenmemiş bakiye 
birinci paragrafm (b) bendinde yazılı alacaklarla birlikte garameye katılır. 

3-Öiüm veya yaralanmadan dogan alacakların 2 nci paragraf uyarınca haiz 
oldukları haklara halel gelmernek kaydiyle sözleşmede taraf olan bir devlet milli 
kanunlarından liman tesislerine, havuzlarına, seruysefere elverişli su yollaıına ve 
seyir yardımcı tesislerine verilen zararlardan dogan alacaklara ı inci paragrafın (b) 
bendinde yazılı sair alacaklara nisbetle, milli kanunda öngörüldogu veçhile, öncelik 
tanıyalıilir. 

4-Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım 
hizmeterine konu olan gemide veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek 

703 



suretiyle yardımda bulunan her şahsın mesuliyet sının, ı SOO tonilato esasına göre 
hesaplanır. 

S-Bu sözleşme bakımından gemi tonajı, Gemilerin ölçülmesine dair ı 969 tarihli 
Milletlerarası Sözleşmenin (I) numaralı ekinde gayri safi gemi tonajının ölçülmesi 
hakkında öngöıillen kaideler uyarınca tayin olunur. 

Madde 7 Yolcuların alaca/clarına uygulanacak sınırlar 
ı -Bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından neşet eden ve aynı 

olaydan dogan alacaklarda gemi malikinin mesuliyeti, 46.666 hesap biriminin 
geminin resmi belgesinde taşımasına izin verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde 
olunan meblagla sınırlıdır, ancak bu meblag yirmibeş milyon hesap birimini aşamaz. 

2-Bu madde açısından "bir geminin yolcularının ölüm veya yaralanmasından 
neşeneden alacaklar'' sözleri: 

a-Bir yolcu taşıma mukavelesine müsteniden, veya 
b-Bir navlun sözleşmesine konu olan bir taşıt veya canlı hayvanlara, taşıyanın 

muvafakatiyle, refakat etmek suretiyle, 
söz konusu gemide taşıyan her hangi bir şahıs tarafından veya onun hesabına ileri 
süıillen alacakları ifade eder. 

Madde 8 Hesap birimi 
ı -6 ve 7 nci maddelerde yazılı hesap birimi, Milletlerarası Para Fonu tarafından 

tarif olunan' Özel Çekme Hakkı'dır. 6 ve 7 nci maddelerde zikrolunan meblaglar, 
sınırlı mesuliyetin ileri süıilrlügü devletin milli parasına çevrilir; çevirme işi 

mesuliyet fonunun tesis olundugu, ödemenin yapıldıgı veya bu devlet kanunları 
uyarınca eş degerde bir teminatın gösterildigi tarihteki milli para degerine göre 
yapılır. Sözleşmede taraf ve Milletlerarası Para Fonuna üye olan bir devletin milli 
parasının özel çekme hakkı olarak degeri, Milletlerarası Para Fonu tarafından söz 
konusu tarihte kendi iş ve mualelelerinde uygulanan degerlendirme usulüne göre 
tayin olunur. Sözleşmede taraf olmakla beraber Milletlerarası Para Fonu üyesi 
almayan bir devletin milli parasının özel çekme hakkı olarak degeri ise bu devlet 
tarafından tesbit edilen tarzda hesap olunur. 

2-Milletlerarası Para Fonu üyesi olmayan ve mevzuatı da birinci paragraf 
hükümlerinin uygulanmasına cevaz vermiyen devletler ise sözleşmenin onaylama, 
kabul veya tasvip şartına baAiı olmaksızın imzası esnasında yahut onaylama, kabul, 
tasvip veya katılma sırasında veya bunları takip eden herhangi bir zamanda, 
sözleşmede öngöıillen ve ülkelerinde uygulanacak olan mesuliyet sınırlarının 

aşagıdaki şekilde tesbit edilecegini beyan edebilirler: 
a-Altıncı maddenin ı inci paragrafının (a) bendi hakkında: 
i-500 tonu geçmiyen bir gemi için S milyon para birimi; 
ii-Tonajı yukarıdaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblaga 

ilAve olarak ayrıca : 
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501 den 3000 tona kad~I beher ton için 7SOO para birimi; 
300 ı den 30.000 tona kadar beher ton için 5000 para birimi; 
30. ı den 70.000 tona kadar heber ton için 3750 para birimi; ve 



70.000 den yukarı beher ton için 2500 para birimi. 
b-Altınca maddenin ı inci paragrafının (b) bendi hakkında: 
i-500 ıonu geçmiyen bir gemi için 2.5 milyon para birimi; 
ii-Tonajı yakıradaki rakamı aşan bir gemi için ise, (i) bendinde yazılı meblaga 

ilAve olarak ayrıca 
50 ı den 30.000 tona kadar beher ton için 2500 para birimi; 
30.ooı den 70.000 tona kadar beher ton için ı850 para birimi; ve 
70.000 den yukarı beher ton için ı250 para birimi. 
c-Yedinci maddenin ı inci paragrafı hakkında ise, 375 milyon para birimini 

aşmamak kaydiyle, 700.00 para biriminin geminin resmi belgesinde taşımasına izin 
verilen yolcu sayısı ile çarpılmasından elde edilen meblag. 

Altıncı maddenin 2 ve 3 UncU paragrafları işbu paragrafın {a) ve {b) bentterinde 
de uygulanır. 

3-İkinci paragrafta zıkrolunan para birimi 900/ıooo ayarında altmışbeşbuçuk 
miligram altına tetabtll eder. Bu meblilın milli paraya çevrilmesi, tahvilin 
vukubuldugu devletin milli mevzuatına göre yapılır. 

4-Birinci paragrafın son cOmlesinde zikredilen hesap ile UçQncU paragrafta söZU 
edilen tahvil işlemleri o tarzda yapılmalıdır ki, sOzleşmede taraf olan devletin milli 
parası ile de, iınkin nisbetinde, sözleşmenin 6 ve 7 inci maddelerinde hesap birimi 
ile gösterilen aynı reel deger ifade edilmiş olsun, Taraf devletler sözleşmenin onay, 
kabul veya tasvibi şartına baglı olmaksızın imzası esnasında yahut sözleşmenin 16 
ncı maddesinde öngörülen evrakın tevdii sırasında ve hesap metodlarında veya milli 
paralarının hesap birimi veya para birimi bakımından kıymetinde bir degişiklik 
meydana geldikçe ı inci paragraf uyarınca hesap metodlarını veya 3 UncU paragraf 
gereğince yapılan tahvil sonuçlarını tevdi merciine bildirmekle mükelleftirler. 

Madde 9 Alacaklılar arasında garame 
I-Altıncı madde geregince tayin edilen mesuliyet sınırları, aynı olaydan doğan 

ve aşağıdaki şahıslara karşı ileri sUrUien bUtOn alacaklarm tUmüne uygulanır: 
a-Birinci maddenin 2 nci paragrafında yazılı şahıs veya şahıslar ve bunların fıil, 

ihmal ve kusurlarından mesul bulundukları bUtUn kişiler; veya, 
b-Gemisinden kurtarma veya yardım hizmetleri ifa eden gemi maliki ile aynı 

gemiden faaliyet göstermek suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ve fıil, 
ihmal ve kusurlarmdan bu şahıs veya şahısların mesut bulundukları bUtun kişiler; 

c-Bir gemiden faaliyet göstermeksizin yahut münhasıran kurtarma ve yardım, 
hizmetlerine konu olan gemide' veya bu gemi ile ilgili olarak faaliyet göstermek 
suretiyle yardımda bulunan veya bulunanlar ile bu veya bunların fıil, ihmal ve 
kusurlarından sorumlu bulundukları bUtUn kişiler; 

2-Yedinci madde gereğince tayin edilen mesuliyet sınırları, ı inci maddenin 2 
nci paragrafında yazılı şahıs veya şahıslar ile bu veya bunların fıil, ihmal ve 
kusurlarından sorumlu bulundukları bUtUn kişilere karşı 7 inci maddede zikredilen 
gemi ile ilgili olarak ve aynı olaydan doğabilecek olan alacakların tUmüne uygulanır. 
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Madde 10 Bir sınırlamafonu tesis edilmelesizin mesuliyetin tahdidi 
1 -On birinci maddede yazılı sınırlama fonu tesis edilmeden dahi sınırlı 

mesuliyet ileri sUrUlebilir. Şu kadar ki sOzleşmede taraf olan bir devlet milli 
mevzuatında, sınırlamaya tabi bir alacaArn tahsili için mahkemelerinde dava açılması 
halinde tesis edilmiş veya sınırlı mesuliyetin denneyanı anında tesis edilecek olması 
takdirinde mesuliyetini sınırlamak hakkını ileri sürebilecegini hüküm altına alabilir. 

2-Sınırlama fonu tesis edilmeksizin sınırlı mesuliyet ileri sürüldülü takdirde 12 
nci madde hükümleri uygulanır. 

3-Bu maddenin tatbiki için gerekli usuli hükümler, ülkesinde dava açılan taraf 
devletin milli mevzuatına tAbidir. 

()Ç"ONCC BÖL"OM : SINIRLAMA FONU 

Madde ll Fonun tesisi 
1-Mesuliyeti ileri sUrUlebilecek olan her şahıs, sınırlamaya tAbi alacaklardan 

ötürü ülkesinde dava açılan ve sözleşmede taraf olan devletin mahkemeleri veya 
yetkili sair merciieri nezdinde bir fon tesis edebilir. Fon, 6 ve 7 nci maddelerin 
mezkQr şahsın sorumlu tutulabileceli alacaklara tatbiki kabil olan hükümleri 
uyarınca hesaplanan meblq ile mesuliyetin dogumuna yol açan olay gtlnünden fonun 
tesisi tarihine kadar işlemiş olan faizlerin toplaınından terekküp eder. Bu suretle tesis 
olunan fon ancak, haklarında sınJrlı mesuliyet dermeyan edilebilecek olan alacakların 
tediyesinde kullanılabilir. 

2-Fon, tesbit olunan meblqın yatınlması yahut fonun tesis olunacagı taraf 
devletin mevzuatı bakımından şayanı kabul ve mahkeme veya yetkili sair mercilerce 
yeterli sayılacak olan bir teminatın gösterilmesi ile tesis olunabilir. 

3-Dokuzuncu maddenin 1 inci paragrafının (a), (b) veya (c) bentleri ile 2 nci 
paragrafında yazılı şahıslardan biri veya sigortacısı tarafından tesis olunan 2 nci 
paragrafta yazılı büton şahıslar tarafından tesis edilmiş sayılır. 

Madde 12 Fonun payla,tuılması 
1-Altmca maddenin ı, 2 ve 3 üncü paragrafları ile 7 nci madde hükümleri saklı 

kalmak üzere fon alacaklılar arasmda fona karşı kabul edilmiş olan alacak 
miktarlariyle orantılı olarak paylaştınlır. 

2-Bir fon alacaArnı fon paylaştırıtmadan vnce itfa eden sorumlu kişi veya 
sigortacısı, lehine ödeme yapılan şahsın bu sözleşme geregince haiz olacagı haklara 
ödedili meblag nisbetinde halef olur. 

3-lkinci paragrafta öngörülen halefiyet hakkı zikrolunan şahıslardan başka 
kişiler tarafından da, olayda tatbiki kabil milli kanunun böyle bir halefiyete cevaz 
verdili ölçüde, tazminat olarak ödedikleri bütün mebl&glar hakkında kullanılabilir. 

4-Sorumlu şahıs veya diger her hangi bir kimse, fon paylaşılmadan önce 
ödemesi halinde 2 ve 3 üncü paragraflara göre halefiyet hakkından istifade edecegi 
bir mebl&gı tazminat olarak kısmen veya tamamen bilahare ödemek zorunda 
kalac&gını isbat ederse, fonun tesis olundugu devletin mahkeme veya yetkili sair 
herhangi bir mercii 
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mezkftr şahsın fona karşı olan baklarını sonradan kullanmasına imkAn verecek yeterli 
bir meblagm geçici olarak saklı tutulmasına karar verebilir. 

Madde 13 Başlcaca Ta/cip yapılaması 
1-0nbirinci madde uyannca bir sınırlama fonu tesis olundugu takirde, fon 

alacaklarından hiç biri bu alacaama ilişkin olarak haiz bulundugu hakları, adına fon 
tesis edilmiş olan şahsın sair mallan üzerinde kullanamaz. 

2-0nbirinci madde uyannca bir sınırlama fonu tesis olunduktan sonra, lehine 
fon tesis edilen şahsa ait olup fona karşı ileri sUrUlebiJen bir alacaktan dolayı 
sözleşmede taraf olan bir devlette haczedilmiş veya üzerine tedbir konmuş herhangi 
bir gemi ve diAer mallar veya gösterilmiş bulunan teminat mezkQr devletin 
mahkemesi veya yetkili sair merciinin kararı ile serbest bırakılabilir. Sınırlama fonu: 

a-Olaym cereyan ettigi limanda, şayet olay bir liman dışmda vukubulmuşsa 
bunu takiben uAranılan limanda: 

b-Ölüm veya yaralanma sebebiyle olan alacaklarda inilecek limanda; 
c-yük zararlannda boşaltma limanmda; veya 
d-Haczin yahut tedbirin konulduAtı devlette, 

tesis edilmişse, serbest bırakma kararı her halde verilir. 
3-Bir ve 2 nci paragraf hükümleri ancak alacaklının sınırlama fonunu idare eden 

mahkemede fona karşı bir alacak dermeyan edebilmesi ve fonun da mezkftr alacak 
bakımından fiilen kabili tasarruf ve transferinin serbest olması halinde uygulanır. 

Madde 14 Uygulanacak kanun 
Bu bölüm hükümleri saklı kalmak üzere, sınırlama fonunun tesis ve tevzii 

hakkındaki hüktımlerle bu konulara ilişkin bilcümle usul hükümleri fonun tesis 
olundugu taraf devletin kanuniarına tabidir. 

DÖRDÖNCÜ BÖLÜM : UYGULAMA ALANI 

Madde 15 
1-İşbu sözleşme, 1 inci maddede zikredilen bir şahsın taraf bir devletin 

mahkemesi önünde mesuliyetini sınırlamak, mahcuz veya tedbir konmuş bir gemi 
veya sair herhangi bir malı yahut mezkQr devlet makamiarına verilmiş olan bir 
teminatı serbest bıraktırmak istedili her halde uygulanır. Şu kadar ki taraf her devlet 
1 inci maddede zikrolunan ve mahkemeleri huzurunda işbu sözleşme hükümlerine 
istinat edildigi anda mutad ikametgah veya iş merkezi taraf devletlerden birinde 
bulunınıyan yahut ileri sürdüAü mesuliyetini sınırlamak hakkı ile ilgili veya serbest 
bıraktimasını satlamak istedili gemisi yukarıda zikredilen tariJıte taraf bir devletin 
bayralını taşımıyan bütün şahısları bu sözleşmenin uygulanmasından kısmen veya 
tamamen hariç bırakmak hakkını hazidir. 

2-Sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatına koyacagı sarih bir hükümle 
mesuliyeti sınırlama rejimini : 

a-Kendi mevzuatı geregince iç sularda seyre tahsis edilmiş olan gemilere, 
b-300 tonilatodan küçük gemilere, 
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uygulamayı kabul edebilir. 
Bu paragrafta öngörülen hıyar hakkını kullanan taraf devlet, milli mevzuatında 

kabul edilen mesuliyet sınırlarını veya böyle bir sınır öngörülmedigini tevdi merciine 
bildirir. 

3-Sözleşmede taraf olan bir devlet milli mevzuatına koyacagı sarih bir 
hükümle, diger taraf devletlerin vatandaşı olan şahısların hiç bir suretle menfaatdar 
bulunmadıkları olaylardan dogan alacaklara mesuliyeti sınırlama rejiminin tatbik 
edilecegini kabul edebilir. 

4-Taraf bir devletin mahkemeleri işbu sözleşme hükümlerini sondaj arneliyeleri 
için inşa veya buna elverişli hale getirilmiş olup ta bu işlerde kullanılan gemilere: 

a-Mezkftr devletin milli mevzuatında sözleşmenin 6 ncı maddesinde 
öngörülenden daha yüksek bir mesuliyet sınırı kabul etmiş olması, veya, 

b-Mezkftr devletin bu gemilere uygulanacak bir mesuliyet rejimi tesbit eden 
milletlerarası bir sözleşmeye taraf olması, 
halinde uygulamazlar. 

Yukarıdaki (a9 bendinin tatbiki halinde bu devlet keyfıyetten tevdi merciini 
haberdar eder. 

5-İşbu sözleşme: 
a-Hava yastıkb vasıtalara, 
b-Denizin dibinde veya daha altında bulunan tabii kaynakların araştırma ve 

işletilmesine tahsis edilmiş olan yüzen platformlara, 
uygulanmaz. 

BEŞİNCI BÖLÜM : SON HÜKÜMLER 

Madde 16 Imza, onaylama ve katılma 
ı-tşbu sözleşme, Hükümetlerarası İstişari Denizcilik TeşkilAtı (bundan böyle 

"TeşkilAt" diye anılacaktı.) merkezinde ı Şubat ı 977 den 3 ı Aralık ı 977 tarihine 
kadar bütün devletlerin imzasına, bundan sonra da katılmasına açık bulunacaktır. 

2-Her devlet bu sözleşmeye: 
a-Onay, kabul veya tasvip şartına baglı olmaksızın imza etmekle; 
b-Onay, kabul veya tasvip şartına baglı olarak imza ettikten sonra onaylamak, 

kabul veya atsvip etmekle; veya 
c-Katılmak la, 

taraf olabilir. 
3-0naylama, kabul, tasvip veya katılma usulüne uygun bir belgenin TeşkilAt 

Genel Sekreterligine (bundan böyle "Genel Sekreterlik" diye anılacaktır) tevdii 
suretiyle olur. 

Madde 17 Yürürlüğe girme 
1-İşbu sözleşme, oniki devletin onay, kabul veya tasvip şartına baglı olmaksızın 

imza ettigi yahut onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdi eyledigi tarihten 
itibaren bir yıllık bir sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günü yürürlüge girer. 
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2-Bu sözleşmenin yürürlüge girmesi için gerekli şartların yerine getirilmesini 
müteakip ve fakat yürürlüge girecegi tarihten önce onay, kabul, tasvip veya katılma 
belgesini tevdi eden yahut sözleşmeyi onay, kab ıl veya tasvip şartına baglı 
olmaksızın imza eden bir devlet için onay, kabul, tasvip veya katılma işlemi yahut 
onay, kabul veya tasvip şartına baglı olmaksızın imza hususu sözleşmenin yürürlüge 
girdigi tarihte yahut, daha sonra olması kaydiyle, imza veya belgenin tevdii 
tarihinden itibaren 90 ncı günü takip eden ayın birinci günü hüküm ifade eder. 

3-Sözleşme, daha sonra taraf olan devletler için, belgelerini tevdi eylerlikleri 
tarihten itibaren 90 günlük bir sürenin dolmasını takip eden ayın birinci günün 
yürürülge girer. 

4-Işbu sözleşme, onu onaylıyan, kabul veya tasvip eden yahut ona katılan 
devletler arasındaki münasebetlerde, Deniz Gemileri Maliklerinin Mesuliyetlerinin 
Tahdirline dair 10 Ekim 1957 de Brüksel'de akdolunan sözleşme ile Deniz Gemileri 
Maliklerinin mesuliyetlerinin Sınırianmasına dair bazı Kaidelerin Birleştirilmesi 

Hakkında 25 Agustos 1924 tarihinde Brüksel'de imzalanan milletlerarası 

sözleşmeleri meriyetten kaldırarak onların yerine geçer. 

Madde 18 lhtirazi kayıtlar 
I-Her devlet bu sözleşmeyi imza, onaylama, kabul, tasvip veya ona katılma 

sırasında 2 nci maddenin I inci paragrafının (d) ve (e) bentterini tatbik etmemek 
hakkını saklı tutabilir. Sözleşmenin esasına ilişkin bir mesele hakkında başkaca bir 
ihtirazi kayıt dermeyan caiz degildir. 

2-İmza esnasında ileri sürülen ihtirazi kayıtların onaylama, kabul veya tasvip 
sırasında teyit edilmeleri lAzımdır. 

3-Bu sözleşmeye karşı ilitirazi bir kayıt ileri sünnQş olan her devlet, Genel 
Sekreterlige yapacagı bir ihbarla ondan her zaman rücu edebilir. İşbu rücu, ilibarın 
alındıgı tarihten itibaren hüküm ifade ede. Yapılan ilibarda ilitirazi kayıttan rücuun 
hüküm ifade edecegi bir tarih açık ve kesin olarak tebit edilmiş olup ta bu, ilibarın 
Genel sekreterlikçe alınmasından sonraki bir tarihe isabet ederse, rücu bu tarihte 
hüküm ifade eder. 

Madde 19 Fesih ihbar 
I-Taraflardan her biri, kendisi hakkında yürürlüge girdigi tarihten bir sene sonra 

her zaman sözleşmenin feshini ihbar edebilir. 
2-Fesih ihbar, bu husustaki evrakın Genel Sekreterlige tevdii suretiyle olur. 
3-Fesih ihbar, bu husustaki evrakın tevdii tarihinden itibaren bir senelik bir 

müddetin geçmesini takip eden ayın birinci günü veya belgede belirtilebilecek olan 
daha uzun bir sürenin dolması ile hüküm ifade eder. 

Madde lO Revizyon ve tadil 
I-TeşkilAt, sözleşmenin revizyon veya tadili maksadiyle bir konferansı 

toplantıya çagırabilir. 

2-Taraflardan en az üçte birini talebi üzerine TeşkilAt taraf devletleri 
sözleşmenin revizyon veya tadili maksadiyle bir konferansa davet eder. 
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3-İşbu sözleşmeye ait bir tadil yürürlüle girdikten sonra tevdi edilen onay, 
kabul, tasvip veya katılma belgesi, aksine bir hükmü ihtiva etmedikçe, sözleşmenin 
muaddel metnine muzaf sayılır. 

Madde ll Mesu/iyet sınırları mikdar/arının ve hesap veya para birimlerinin 
değiştirilmesi 

ı-Yirminci madde hükümlerine bakılmaksızın TeşkilAt bu maddenin 2 ve 3 UncU 
paragraflan uyannca yalnız 6 ve 7 nci maddeler ile 8 inci maddenin 2 nci 
paragrafında tesbit edilmiş olan meblalları degiştirmek yahut 8 inci maddenin ı ve 2 
nci paragraflarmda tarif olunan iki birimden biri veya her ikisi yerine başka birimler 
ikame etmek üzere bir konferansı içtimaa davet edebilir. meblaglarda ancak reel 
deAerlerinde hissedilir bir degişikligi takiben tadiiAt yapılabilir. 

2-Taraf devletlerin en az dörtte birini talebi Uzerine TeşkilAt konferansı içtimaa 
davet eder. 

3-Meblagların degiştirilmesine veya birimlerin yerine başka birimlerin 
ikamesine konferansta hazır bulunan ve oy kullanan taraf tevletlerin üçte iki 
çogunlugu ile karar verilir. 

4-Bir tadiiAt yürürlUge girdikten sonra onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini 
tevdi eden her devlet sözleşmeyi bu tadil edilmiş şekli ile uygular. 

Madde ll 
1-İşbu sözleşme Genel Sekreterlige tevdi olunacaktır. 
2-Genel Sekreterlik: 
a-Bu sözleşmenin tasdikli suretlerini, Deniz alacaklarına karşı Mesuliyetin 

Sınırlanması hakkındaki Konferansa davet edilmiş olan devletlerle sözleşmeye 

katılan diger bUtUn devletlere gönderecektir. 
b-Sözleşmeyi imza veya ona iltihak etmiş olan bütün devletlere aşagıdaki 

hususlan bildirecektir: 
i-Her yeni imza ile bUtUn belge tevdilerini ve bunlardan yer alan ihtirazi 

kayıtları, imza ve tevdi tarihlerini; 
ii~Sözleşme ve her tadilinin yürürüge girdigi tarihi; 
iii-SÖzleşmeye dair her feshi ihbarı ve bunun hüküm ifade edecegi tarihi; 
iv-20 veya 2 ı inci madde uyannca kabul edilen tadilleri; 
v-Sözleşmenin herhangi bir maddesinde emredilen bilcümle muhaberatı; 
3-Genel Sekreterlik, sözleşme yUrUrlüge girer girmez tasdikti bir suretini 

Birleşmiş Milletler StatUsUnUn ı 02 nci maddesi geregince tascil ve ilAn edilmek 
üzere B. Milletler Genel Sekreteriiline gönderecektir. 

Madde 23 Kullanılan diller 
lşbu sözleşme tek bir orijinal nüshada Ingilizce, lspanyolca, Fransızca ve Rusça 

olarak kaleme alınmıştır, bütün metinler aynı derecede geçerlidir. 
Bindokuzyüzyetmişaltı yılı Kasım ayının ondukuzunda Londra'da 

akdolunmuştur. 
lşbu hususu tasdik sadedinde, bu maksatla usulüne uygun olarak yetki kılınmaş 

aşagıdaki imza sahipleri bu sözleşmeyi imza etmişlerdir. 
----------0----------
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r•ıt~•• .. .._.ır: 1 Ulllll •ııı•••c•• ntıu 
Otokar ve OtobOslerle Yapılan Karayoluyla Uluslararasi Ar1zl Yolcu Taş1malar1 lle İlgili 

Anlqmanm Onaylanmasma Dair Bakanlar Kurulu Karar1 

Karar Ta. : 13 Ekim 1982 No : 8/5454 
R.G : 22 May1s 1983 8.18054 
Dstr. Trp.: 5, C.22, s.1776 

Ülkemizle Avrupa Ekonomik Toplulugu, Avusturya, Finlandiya, Norveç, Portekiz, 
tsveç, İviçre ve Yugoslavya'nın katılmasıyla 2S-26 Mayıs 1982 tarihlerinde Dublin'de 
yapılan Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı sırasmda, imzalanan ekli " Otokar ve 
Otobüslerle Yapılan Karayoluyla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımaları ile İlgili Anlaşma" nın, 
S inci madde 2 (b) paragrafına Türkiye tarafından konulan çekince ile birlikte onaylanması 
;......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
1 S/1 0/1982 tarihinde kararlaştuılmıştır. 

---~o---

Otokar ve OtobOslerle Yapilan Karayoluyla Uluslararası Arazi Yolcu 
Taşımaları ile İlgili Anlaşma 

Avrupa Toplulukları Konseyi 

Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Yogoslafya Federatif Sosyalist Cumhurbaşkanı, 
Uluslararası taşımaların geliştirilmesini teşvik etmek ve özellikle bunların 

düzenlenmesini ve İcrasını kolaylaştırmak amacıyla; 
Otokar ve otobüslerle yapılan bazı karayolu ile uluslararası anzi yolcu 

şeferlerinin, otokar ve otobüslerle yapılan karayolu ile uluslararası yolcu taşımalarına 
ilişkin olarak ortak kurallar konması konusundaki ı ı 7/66 CEE sayılı (2) Konsey 
yönetmeliginin 6 ve 9 maddelerinde öngörülen kontrol belge modellerinin ihdasina 
dair, ıoı6/68 sayılı 9 Temmuz ı968 tarihli Komisyon yönetmeligi (CEE) ile Avrupa 
Ekonomik Toplulugunu ilgilendirdegi kadarıyla serbestleştirildigini gözönüne 
alarak; 

Ayrıca, Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferans'nın(UBAK), 16 Aralık 1969 
tarihinde, bazı karayolu ile uluslararası arızi yolcu seferlerinin serbestleştirilmesini 
de öngören, otokar ve otobüslerle yapılan uluslararası taşımalar konusunda genel 
kuralların ihdasına ilişkin 20 No.lu Kararı (3) kabul ettigini dikkate alarak; 

Karayolu ile uluslararası arızi yolcu seferlerinin ahenkli · bir şekilde 
serbestleştirilmesi için hükümler öngörmenin ve tek bir belge konularak kontrol 
işlemlerini kolaylaştırmanın arzulandıgını dikkate alarak; 

Anlaşmaya ilişkin bazı idari görevleri Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı 
Sekreterligine vermenin uygun olacagını dikkate alarak; 
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OTOKAR VEYA OTOBÜSLERLE Y APlLAN KARA YOLU İLE 
ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU SERVİSLERİNE UYGULANACAK 

YEKNESAK KURALLARI SAPTAMAYA KARAR VERDİLER 

ve bu amaçla ile atadıklan tam yetkili temsilcileri 
Avusturya Federal Cumhurbaşkanı 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Yogoslavya Federatif Sosyalist Cumhurbaşkanı, 

tam ve usulüne göre uygun bulunan yetki belgelerini eati ettikten sonra 
AŞAÖIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞTlLAR: 

Madde 1 
1-İşbu Anlaşma: 

BÖLCMI 
UYGULAMA ALANI VE TANIMLAR 

a-İki Akit taraf topraklan arasında veya 
_ Aynı Akit taraf ülkesinde başlayan ve biten ve bu seferler sırasında, ihtiyaç 

duyulması halinde, hem diger bir Akit Taraf topraklanndan ve hem de akit olmayan 
bir devlet topraklarından transit geçen ve 

Bir Akit Taraf topraklannda tescil edilmiş ve yapım ve teçhizatiarına göre 
sürücü dahil 9 kişiden fazlasını taşımaya uygun ve bu gayeye matuf taşıtlarla yapılan 
karayolu ile uluslararası arızi yolcu servislerine 

b-Bu servisler ile ilgili olarak taşıtların boş yer degiştinnelerine uygulanır. 
2-İşbu Anlaşma bakımından, en az iki Akit Tarafın topraklarını geçen seferler, 

uluslararası seferler olarak anlaşılır. 
3-İşbu Anlaşma bakımından "bir Akit Tarafın toprakları" terimi, Avrupa 

Ekonomik Toplulugunu ilgilendirdigi kadarıyla, Toplulugu kuran Antlaşmanın, 

sözkonusu Antlaşmacia öngörülen koşullar altında uygulandıgı toprakları kapsar. 

Madde2 
1-İşbu Anlaşma bakımından, arızi seferler, ve aşagıda madde 3 deki düzenli 

servis tanımma, ne de aşagıda madde 4 deki mekik servis tanırnma ginneyen 
seferlerdir. Bunlar 

a-Kapalı kapı turlarını, yani bütün seyahat boyunca aynı yolcu grubunu taşıyan 
ve kalkış yerine geri getiren aynı taşıtla yapılan seferleri; 

b-Gidiş seyahati dolu, dönüş seyahati boş olan seferleri; 
c-Ve diger bütün seferleri kapsar. 
2-llgili Akit Tarafın yetkili makamlarının izin verdigi istisnalar hariç arızi 

seferler sırasında hiç bir yolcu indirilemez ve bindirilemez. 
Bu seferler, anzi sefer niteligini kaybetmeksizin, belli bir sıklık derecesiyele 

yapılabilir. 
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Madde3 
ı-işbu Anlaşma bakımından, düzenli seferler yol boyunca önceden belirlenmiş 

duraklarda yolcu indirilebilip veya bindirilebilerek belirlenmiş aralıklarla ve 
güzergaha göre yolcu taşımaları yapan seferlerdir. Düzenli seferler ücret tarifelerine 
ve önceden saptanmış zaman tarifelerine uyma zorunluluguna tabi tutulabilirler. 

2-işbu Anlaşma bakımından, kim tarafından düzenlenirse düzenlensin, diAer 
yolcular hariç belirlenmiş kategorilerdeki yolcuların taşınmasını saatayan seferler de 
ı paragrafta belirlenmiş koşullarda yapıldıkları sürece, düzenli seferler gibi kabul 
edileceklerdir. 

- Özellikle işçilerin iş yerine ve buradan evlerine ve öArencilerin okula ve 
buradan evlerine taşınmasını saglayan bu seferler "Ö~l düzenle sefer" ler olarak 
adlandınhrlar. 

3-Taşımanın ilgililerin degişen ihtiyaçlarına göre düzealenmesi hali, seferterin 
düzenlilik nitelilini etkilemez. 

Madde4 
ı-işbu Anlaşma bakımından, mekik seferler, birÇok gidiş ve dönüş seyahatleri 

ile, önceden gruplaştınlmış yolcuların, aynı hareket yerinden aynı vanş yerine 
taşmmasi için düzenlenmiş seferlerdir. Gidiş seferini yapan yolculardan oluşan her 
grup bir sonraki seferle hareket yerine geri getiJilir. 

Hareket veya vanş yerinden, hareket veya vanş bölgesi ile civartannın 
anlaşılması gerekir. 

2-Mekik seferlerde, yol boyunca hiçbir yolcu büıdirilemez ve de indirilemez. 
3-Mekik dizisinin ilk dönüş yolculuAu ile son gidiş yolculugu boş yapılır. 
4-Ancak, ilgili Akit Taraf veya Tarafların mutabakatı ile, 
_ı -paragraf hükümlerine istisna olarak, yolcularm dönüş seyahatini başka bir 

grup ile yapmalan, 
_ 2-paragraf hükümlerine istisna olarak, yolcuların yol boyunca indirilip 

bindirilmesi, 
_ 3-paragraf hükümlerine istisna olarak, mekik dizisindeki ilk gidiş seyahatinin 

ve son dönüş seyahatinin boş olarak yapılması mekik seferlerdeki bir taşımanın 
tasnifıni etkilemeyecektir. 

Madde S 

BÖLÜM II 
SERBESTLEŞTIRICI ÖNLEMLER 

l-2 . madde ı paragraf (a) ve (b) de öngörülen arızi seferler taşıtın kayıtlı 
bulundugu Akit Tarafın dışında kalan Akit Taraflar toprakları üzerınde her türlü 
izinden muaftır. 

2-Aşagıda belirtilen hallerle nitelenen 2 . madde 1 paragraf ( c ) de öngörülen 
arızi seferler, taşıtın kayıtlı bulundugu Akit Tarafın dışında kalan Akit Taraflar 
toprakları üzerinde her türlü izinden muaftır: 

Yolcuların 
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a-Ya Akit olmayan bir Tarafın, ya da taşıtın kayıtlı oldugu ve yolcuların 
bindirildili Akit Tarafların dışında kalan bir Akit Tarafın topraklarında, bindirmenin 
yapıldıAı Akit Tarafa varışlanndan önce yapılmış taşıma mukaveleleri ile gruplar 
oluşturmalan ve 

-taşıtın kayıtlı oldulu Akit Taraf topraklarına taşınmalan veya 
b-Aynı taşımacı tarafından daha önce 2 . madde ı paragraf (b) de öngörülen 

koşullar altında, bindinDenin yapıldıAı Akit Taraf topraklarına getiritmeleri ve taşıtın 
kayıtlı olduAtı Akit Taraf topraklanna taşmmalan, veya 

c-Taşıma masraflan daveti yapan şahıs tarafından karşılanmak üzere, diler bir 
Akit Taraf topraklanna gitmeye davet edilmeleri. Yolcular sadece bu seyahat 
amacıyla oluşturulamayan ve taşıtın kayıtlı olduAtı Akit Taraf topraklanna geri 
götürOlen homojen bir grup teşkil etmelidirler. 

3-2 . madde ı paragraf (c) de belirlenen anzi seferler, 2 paragrafta öngörülen 
koşullar yerine getirilmediAi slrece, iligili Akit Taraf topraklarmda taşıma imine tabi 
olabilirler. 

Madde6 

BÖLÜMIII 
KONTROL BELGESİ 

Bu Aniatma bakımından arızi sefer yapan taşımacılar, kontrone yükümlü 
görevlilerin her isteminde, taşıtın kayıtlı oldulu Akit Tarafm yetkili makamlarınca 
veya bu amaçla, yetkili kılınmış her kuruluş tarafından verilen kontrol belgesinin bir 
parçasını oluşturan yol kaAıdını göstennek zorundadırlar. 

Madde7 
ı -6 . maddede öngörülen kontrol belgesi, iki nüshalık, aynlabilen, 25 yol 

kaaıdını ihtiva eden defterler şeklinde tesbit edilmiştir. Kontrol belgesi bu 
Anlaşmanın ekinde bulunan modele uygun olacaktır. Bu ek Anlaşmanın aynlmaz 
parçasını teşkil eder. 

2-Her defter yol kqıtlarıyla birlikte numaralanacaktır. Yol kqıtlan 1 'den 25'e 
kadar birbirlerini takip eden nurnaralar taşıyacaktır. 

3-Defterin kapak sayfası ile yol kalıdarının metni, Avrupa Ekonomik 
Toplulu~Una üye devletin veya kullanılan taşıtın kayıtlı olduAtı diler herhangi bir 
Akit Tarafın resmi dili veya dillerinden basılacaktır. 

Madde8 
1-7 . maddede öngörülen defter taşımacının adına düzenlenir, devredilemez. 
2-Yol kalıdının aslı, ait oldulu seyahat boyunca, taşıtta bulunacaktır. 
3-Taşımacı yol kaAıtlannm düzenli olarak doldurulmasından sorumludur. 

Madde9 
ı-Yol kaAıdı, her seyahat için, seyahat başlamadan önce, taşımacı tarafından iki 

nüsha olarak doldurulacaktır. 
2-Taşımacı, yol kalıdının 6. Maddesinde öngörülen yere sıkıca yapıştınlacak 

ayn bir sayfada önceden düzenlenmiş bir listeyle yolcuların isimlerine ilişkin 
bilgileri 
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sallayabilir. Taşımaemın mUhUrQ veya gerekirse taşımaemın veya kullanılan taşıt 
sürücüsUnUn imzası liste ve yol k&~ıdınm Ozerinde bulunacaktır. 

3-İşbu Anlaşmanın S . madde 2 . paragrafında öngörülon boş gidiş seyahatini 
kapsayan seferler için yolcu listesi 2 paragrafta Otıgörülen koşullarla yolcuların 
bindirildili anda hazırlanabilir. 

Madde 10 
tki veya birçok Aldt Tarafın yetkili makamlan, ikili veya çok taraflı olarak, yol 

kagıdmm 6 . maddesinde öngörülen yolcu listesinin hazırlanmasından muaf oldukfan 
hususunda anlaşabilirler. Bu takdirde, yolcu sayısmm belirtilmesi gerekir. 

Madde ll 
1-İşbu Anlaşmanın ekinde, bUtUn Akit Tarafların resmi dilleriyle hazırlanan 

kontrol belgesinin ön ve arka kapak sayfalannın metnini içeren yeşil renkte ciltli bir 
model taşıtta bulunacaktır. 

2-Modelin kapak sayfasında, kullanılan taşıtın, kayıtlı oldulu devletin resmi dil 
veya dillerinde ve bUyük harflerle aşalıdaki husus yer alacaktır. 

"Almanca, ingilizce, danimarkaca, ispanyolca, fınce, fransızca, yunanca, 
italyanca, hollandaca, noveçce, portekizce, serbokroatça, isveçce, türkçe dillerinde 
kontrol belgesi modelinin metni" 

3-Bu model denetim görevlilerinin her isteminde gösterilecektir. 

Madde ll 
6 . madde htıkUmlerine istisna olarak, işbu Anlaşmanın yUrtlrlüle girmesinden 

önce anzi seferler için kullanılan kontrol belgeleri, bu Anlaşmanın ı 8 . madde 2 . 
paragraf uyarınca yUrOrlüle girişinden sonraki iki yıl boyunca kullanılabilirler. 

Madde 13 

BOLfJMIV 
GENELVESONHCKfJMLER 

I -Akit Taraflardaki yetkili makamlar bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli 
önlemleri alacaklardır. 

Bu önlemler, digerleri meyanında: 
_ Düzenleme, usul ve kontrol belgeleri ile ihlaliere uygulanacak müeyyidelere; 
_ Defterin geçerlilik süresine; 
_ Yol kalıtlannın aslı ile kopyasının dolduruluş ve muhafazasına; 
_ 2, 6, ı O ve 14 maddelerde öngörülen yetkili makamlar ile 6 . maddede 

öngörülen kuruluşların belirlenmesine; 
_ Gerekli görillmekteyse, yol kalıtlannın denetim görevlileri tarafından 

mühürlenmesine; 
ilişkin olacaktır. 

2-1 . paragraf uyannca alınan önlemler, di&er Akit Taratlara bilgi verecek, olan 
Avrupa Ulaştınna Bakanları Konferansı (UBAK) sekreteriiline bildirilecektir. 
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Madde 14 
1-Akit Taraflardaki yetkili makamlar, taşımacıların bu Anlaşma hükümlerine 

uymalarını gözetirler. 
2-Akit Taraflar, di~er bir Akit Taraf topraklannda yerleşik bir taşımacı 

tarafından kendi topraklarmda yapılan ihlaller ve gerekirse, kararlaştınlan müeyyide 
hakkında milli mevzuatiarına uygun olarak birbirlerine bilgi vereceklerdir. 

Madde 15 
S ve 6 . madde hükümleri, iki veya daha fazla Akit Taraf arasında yürürlükte 

bulunan veya iki veya daha fazla Akit Taraf arasında imzalanabilecek anlaşma veya 
diAer düzenlernelerin daha serbest bir uygulama öngörmesi halinde 
uygulanmayacaktır. Avrupa Ekonomik Toplulugunu ilgilendirdili kadarıyla, iki veya 
daha fazla Akit Taraf arasmda yürürlükte bulunan anlaşma veya diger düzenlemeler 
terimi, bu Toplulugun üye devletleri arasında imzalanmış anlaşma ve diger 
düzenlemeleri kapsar. 

Madde 16 
1 -İşbu Anlaşmanın uygulanması veya 13 . madde uyarınca alınan önlemler 

gerekli kılarsa, her Akit Taraf, ortaya çıkan sorunları ve gerekirse önerilen çözümleri 
ortaklaşa incelemek amacıyla Anlaşmaya Taraf olanların bir toplantıya çagnlmasını 
isteyebilir. 

2- I . paragrafta öngörülen toplantıların başkanhgı, sırasıyla Avrupa Ekonomik 
Toplulugu ve bu amaçla seçilmiş diger bir Akit Tarafça yapılacaktır. 

3- ı . paragrafta belirtilen toplantı yapılmasına ilişkin istemler UBAK 
Sekreterli~ine yapılmalıdır. 

4-UBAK Sekreteriili 1. Paragrafta belirtilen istemden diger Akit Tarafları terhal 
haberdar eder; toplantı dtızenlenmesi için yapılan istem dört hafta içinde geri 
alınmadıkça, bu sürenin geçmesinden sonra UBAK Sekreterligi, son genel 
toplantıdan beri görevde bulunan başkan ile anlaşarak toplantının tarih ve yerini 
saptar ve bu toplantıyı mümkün olan en kısa sürede açar. 

Madde 17 
1-İşbu Anlaşmayı imzalatken her akit Taraf, UBAK Sekreteriili aracılıgıyla 

diger Akit Taratlara yönelik bir bildirim le, kendini Anlaşmanın S . madde 2 (b) 
paragrafıyla baglı saymadıgını beyan edebilir. böyle bir durumda, diger Akit Taraflar 
böyle bir çekince koyan Akit Tarafa karşı S . madde 2 (b) paragrafıyla baglı 
olmayacaklardır. 

2-1 . paragrafta öngörülen beyan, UBAK Sekreteriili aracılıgıyla, diger Akit 
Taratlara yönelen bir bildirim ile her an geri alınabilir. 

Madde 18 
1-İşbu Anlaşma, Akit Taraflarcakendi yöntemlerine göre uygun bulunacak veya 

onaylanacaktır. Uygun bulma veya onaylama belgeleri Akit Taraflarca UBAK 
Sekreterligine verilir. 
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2-İşbu Anlaşma, Avrupa Ekonomik Toplululu dahil beş Akit Tarafın uygun 
bulması veya onaylaması halinde, beşinci uygun bulma veya onay belgesinin 
verildi~i tarihi izleyen üçüncü ayın ilk günü yürUrlüle girecektir. 

3-İşbu Anlaşmayı 2 . paragrafta öngörülen yürürlüle giriş tarihinden sonra 
uygun bulan veya onayiayan belgelerini UBAK Sekreterli~ine verdi~i tarihi izleyen 
üçüncü ayın ilk günü yürürlüge girer. 

4-İşbu Anlaşmanın II ve III üncü bölümlerinde öngörülen hükümler, Anlaşmanın 
sırasıyla 2 ve 3 UncU paragraflarda sözkonusu yürürlüge girişinden 7 ay sonra 
uygulanır. 

Madde 19 
ı- ı 7 . madde 2 paragrafta öngörülen koşullar altında işbu Anlaşmanın 3 yıl 

yürürlükte kalmasından sonra, her Akit Taraf, UBAK Sekreteriiline yönelik bir 
bildirim yoluyla, Anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi amacıyla bir konferansın 
toplantıya çağılmasını isteyebilir. UBAK Sekreterligi diger Akit Tarafları istemden 
derhal haberdar eder ve son genel toplantısından beri görevde olan başkanlık ile 
anlaşma halinde konferansın tarih ve yerini saptar ve bu konferansı en kısa zamanda 
toplantıya çagırır. Bu konferansların başkanlıgı için ı6 .madde 2 paragrafhükümleri 
uygulanır. 

2-Anlaşmanın bütün Akit Taraflar arasında kararlaştırılan tadilinin uygun 
bulunması veya onaylanması ile bu tadilin yürürlUAe girmesi konusunda ıs. madde 
hükümleri uygulanır. 

Madde lO 
ı-İşbu Anlaşma yürürlüge girişinden itibaren beş yıllık bir süre için 

aktedilmiştir. 

2-Her Akit Taraf, kendi yönünden ve bir yıllık ihbar süresi içinde diler Akit 
Taratlara UBAK Sekreterligi aracılıgıyla aynı anda gönderilen bildirimle, işbu 

Anlaşmayı ı Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere feshedebilir. Bununla beraber 
Anlaşma, ı 8 . madde 2 . paragrafta öngörülen yürürlüle giriş ile başlayan ilk dört yıl 
süresince feshedilemez. 

3-Biri Avrupa Ekonomik TopluluAu olan beş Akit Taraf feshetınedikçe, işbu 
Anlaşmanın yürürlUk süresi, ı paragrafta öngörülen beş yıllık devrenin bitiminden 
sonra, birbirini izleyen beş yıllık devreler için kendiliginden uzatılmış olur. 

Madde ll 
Fransızca dilinde tek bir nüsha olarak hazırlanan ve bu metni geçerli olan işbu 

Anlaşma, her Akit Tarafa onaylı bir kopyasını gönderecek UBAK Sekreteriilinin 
arşivine konacaktır. 

Bunun belgesi olarak, aşaAıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Du b lin' de 25-26 Mayıs ı 982 tarihinde yapılmıştır. 
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AKİT TARAFLARlN ANLAŞMANIN 
UYGULANMASINA ILIŞKİN BEY ANI 

Akit Taraflar, Anlaşmanın S • madde, 2 . paragrafında öngörOlen serbestleştinDe 
önlemlerinin, sadece, 1 TellliDuz 1970 tarihli uluslararası karayolu taşımalan yapan 
taşıt mtırettebatmm çalışm•ına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) hOkUmlerini veya 
AETR ile öngörillen koşulların eşdeAerini işbu Anlaşma ile dtızenlenen anzi 
seferlere uygulayanAkit Taraflar arasmda uygulanabilecepi kabul ettiklerini beyan 
ederler 

Yukanda belirtireln saiklerle, Anlaşmanın S • madde 2. paragrafında öngörülen 
serbestleştinne hOktlmlerinin uygulanmaması veya askıya almması hususunda 
önlemler almayı öngören her Akit Taraf, bu önlemlerin muhtemel kabultınden önce 
ilgili Akit Taraf ile daııışmaya hazır oldutunu beyan eder. 

AVRUPAEKONO~TOPLULU~UNUN 
5 .MADDEYE ILIŞKIN BEY ANI 

Avrupa Ekonolik Toplulup, S • madde ile ilgili olarak, bir yolcu grubunu almak 
ve taşttm kayıtlı olduAtı Akit Taraf topraklanna dolu gönUş seyahati yapmak tızere 
diler bir Akit Tarafa bir taşıtın boş olarak girmesi için öngörülen serbestleştinne 
önlemlerinin, Avrupa Ekonomik Toplulu&unun topraklanna dönüş ile ilgili olarak, 
ancak bu Toplulup kullanılan taşıtın kayıtlı oldulU Qye Dikesine yapılan dönüş 
seyahatlerine uygulanacalını belirtir. 

AKİT TARAFLARlN ANLAŞMANIN 
GELIŞİCİ NİTELİ~İNE İLİŞKİN BEY ANI 

Akit Taraflar, S . maddede öngörtllen serbestlcştinne önlemlerinin, uluslararası yolcu 
taşımacılıpım arzulanan gelişimine uygun dDştaltınD ve bu bakımdan anzi taşunalar 
için, bu seferlerin yapılmasını kolaylaştınnak yolunda anlamlı bir adım 
oluşturduAunu beyan ederler. Akit Taraflar, işbu Anlaşma ve ikili anlaşmalar 
çerçevesinde, rekabet koşullannın ahenkleştirilmesi konusunda gerçekleştirilen 
gelişmeleri dikkate alarak, kazanılan tecrübelere dayanarak, bu serbestlqtinnenin 
çerçevesini genişletmeye gayret edeceklerdir. Aynca, Akit Taraflar, Anlaşmanm S • 
madde 3 . paragrafmda öngörülen seferler için gerekli olan izinierin verilme işlemini 
basitleştinneye nezaret edeceklerini beyan ederler. 

SONSENET 

Otokar veya otobtıslerle yapılan Karayoluyla Anzi Yolcu taşımalarına ilişkin 
Anlaşmanın imzası için 

Avrupa Toplulukları Konseyi 

TOrkiye Cumhurbaşkanı 
Yogoslavya Federatif Sosyalist Cumhurbaşkanı 
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temsilcileri, Anlaşmanın imzalanması sırasında, aşalıdaki beyanları onaylayarak 
etmişlerdir: 

1-Aldt Tarafların Anlaşmaıun uygulanmasına ilişkin beyanı; 
2-A vrupa Ekonomik TopluluAtmun 5 . maddeye ilişkin beyanı; 
3-Akit Tarafların Anlaşmanın gelişici niteliline ilişkin beyanı, 
Dublin'de 25-26 Mayıs 1982 tarihlerinde yapılmıştır. 

(Yeşil ka&ıt- Ölçüler .. Din A4-29.7*21 cm) 
(Kapak .. ön Yüz) 

Taşıtm kaytılı oldulu Devletin 
resmi dilinde veya dillerinde yazılacaktır. 

Kontrol dökümanının 
verildili Devlet 
-Ülke rumuzu-

Dökümanı veren yetkili 
kuruluş veya usulüne uygun 
olarak yetkili kılınan Acenta 

ASOR (Otokar veya OtobUslerle Yapılan Karayoluyla Uluslararası Anzi Yolcu 
Taşımalarm İlişkin Anlaşma) ve 117/66 sayıllı A&T Yönotmeligi (Otokar veya 
OtobUslerle yapılan karayoluyla uluslararası yolcu taşımalarına ilişkin olarak genel 
kurallar konulması hakkında Konsey Yönetmeligi) gereginee düzenlenen, otokar 
veya otobüslerle yapılan karayoluyla uluslararası arızi yolcu seferleri için 

YOLCUSEYAHAT KARNESI 

Taşımaemın soyadı adı veya Ticaret Ünvanı 
Adres 
(Seyahat karnesinin verildigi yer ve tarih) 
makamın 

(Seyahat karnesini veren 

veya Acentanın imza ve mUhUrü) 

(Yeşil kagıt ölçüler din A4 -29.7*21 cm) 
(Karne kapajı ön sayfa) 

Taşıtın kayıtlı oldugu Devletin resmi dilinde veya dillerinde yazılacaktır. 
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ÖNEMLİ BILDIRIM 

ı-ASOR'un 5 . maddesinin ı ve 2 nci paragraflan uyannca taşatın kayıtlı oldugu 
akit tarafın dışındaki diger akit tarafların topraklannda aşagıda belirtilenler 
müsaadeye gerek göstermeyecektir: 

a-Akit taraflardan birinde ülkemizde kayıtlı bir taşııla yapılan bazı uluslararası 
anzi seferler: 

_ İki akit taraf toprakları arasında yapılan veya, 
_ Aynı akit taraf ülke topraklarında başlayan ve biten 

ve gerekliginde bu seferler sırasında diger bir akit taraf ülkesinden veya aldt taraf 
olmayan bir ülke topraklarmdan transit geçişler. 

b-Bu taşımalarla ilgili boş taşıt seferleri. 
Yukarıdaki hükümterin kapsadıgı arızi taşımalar aşaAıdaki gibidir. 
A . Kapalı kapı turları, ömeAin aynı taşııla aynı yolcu grubunu bütün seyahat 

boyunca taşıyan ve seyahatin başladıgı yere geri getirmek suretiyle yapılan seferler 
Seyahatin başladıgı bu yerin, taşıtın kayıtlı oldugu akit taraf ülkesinde bulunması 
gereklidir. 

B . Gidiş seyahati dolu/dönüş seyahati boş seferler. 
C . Gidiş seyahati boş yapılan ve 
_ Taşıtın kayıtlı ulundugu ülke topraklarına taşınmak üzere bütün yolcuların 

aynı yerden bendirilmesi ve 
Yolcuların: 

C 1 . Taşıtın kayıtlı bulundugu ve yolcuların taşınacagı topraklar dışındaki bir akit 
olmayan veya olan taraf topraklarında, yolculann taşındıgı, akit taraf topraklanna 
varmadan önce yapılan taşıma sözleşmeleri uyarınca gruplar oluşturmaları, veya 

C2 . Yukarıdaki (B) çerçevesine giren bir sefer sırasında, aynı taşımacı 
tarafından yeniden taşındıklan akit taraf topragına daha önce götürülmüş olmaları, 
veya 

C3 . Taşıma masrafları daveti yapan şahıs tarafından karşılanmak üzere, diger 
bir akit taraf ülke topraklarına seyahat etmeye davet edilmiş olmaları. Bu yolcuların 
sadece bu seyahat amacıyla oluşmamış homojen bir grup teşkil etmel~ri gereklidir. 

II .117/66/AET SAYILI YÖNETMELİliİN KAPSAMINA GIREN 
TAŞIMALAR 

Konsey in 28 Temmuz 1 966 tarih ve ı ı 7/66/ AET sayılı Y önetıneligi uyarınca, 
bir üye devlet topraklarından başlayan ve aynı veya diger bir üye devlet 
topraklarında biten ve bir üye devlette kayıtlı bir taşıt tarafından yapılan bazı 

uluslararası arızi taşımalar, taşıtın kayıtlı bulundugu devletten başka hiç bir üye 
devlet tarafından müsaadeye gerek göstermez. Topluluk dışında bir ASOR akit taraf 
topragı üzerinden yapılan transit seferler için ASOR hükümleri uygulanır. 

Bu hükmün kapsadıgı arızi taşımalar aşagıdaki gibidir: 
A . Kapalı kapı turları ömegin aynı taşııla aynı yolcu grubunu bütün seyahat 

boyunca taşıyan ve seyahatin başladıgı yere geri getirmek suretiyle yapılan seferler. 
B . Gidiş seyahati doVdönüş boş seferler. 
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C . Tüm yolcular aynı yerden alınmak kaydıyla gidiş seyahati boş yapılan ve 
yolcuların: 

C 1 . Taşınacakları ülkeye varıştan önce yapılmış taşıma sözleşmelerine göre 
gruplar oluştunDaları veya, 

C2 . Yukarıdaki (B) çerçevesine giren bir sefer sırasında, aynı taşımacı 
tarafından taşındıklan ülkeye ve bu ülke dışmda bir yere daha önce götürülmüş 
olmaları veya, • 

C3 . Taşıma masrafları, daveti yapan şahıs tarafından karşılanmak üzere, diger 
bir üye devlete seyahat etmeye davet edilmiş olmaları. Bu yolcuların sadece bu 
seyahat amacıyla oluşmamış homojen bir grup teşkil etmeleri gereklidir. 

III. ASOR ve 117166/AET SAYILI YÖNETMELİGİN UYGULAMA 
ALANINA GIREN BCTCN ULUSLARARASI TAŞIMALARA, 

UYGULANABİLİR ORT AK IIOKCMLER 

ı -Seyahat başlamadan önce, arızi taşımalar şeklinde yapılan her seyahat için 
taşımacı iki nUsha olarak yolcu kanıesi tanzim edecektir. 

Yolcu karnesinin S . maddesinde ayrılan yere, taşımacı, yolcuların isimlerini 
belirtmek amacıyla, ayrı bir kagıda önceden yazdılı bir listeyi sıkı bir şekilde 
yapıştırmak suretiyle kullanabilir. Taşımaemın mührü veya Frektiginde taşımaemın 
veya taşıt şoforUnOn imzası hem listede hem yolcu kanıesinde bulunmalıdır. 

Gidiş boş seferlerde yolcu listesi, yukarıda belirtildili gibi, yolcuların alınması 
esnasında tamamlanabilir. Seyahat karnesinin en üst kopyası, seyahat boyunca taşıtta 
bulundurulacak ve kontrolla yetkili kişilere talep Uzerine ibraz edilecektir. 

2-ASOR 'a akit tum tarafların resmidillerinden herbirinde hazırlanmış, ön arka 
kapak model sayfa metnini içeren ciltlenmiş yeşil renkli modelin taşıtta 
bulundurulması zorunludur. 

3-( C ) 'de atıfta bulunulan boş yapılan gidiş seferleri için, taşımacı aşagıda 
belirtilen destekleyici belgeleri yolcu karnesine eklemek zoruadadır: 

_C ı' de belirtilen hallerde, bazı ülkelerin talep etmesi halinde, taşıma kontratının 
örneti veya bu kontratın esas bilgilerini (özellikle imzalandılı yer, ülke ve tarih, 
yolcuların bindirildili yer ve tarih, gidilecek yer ve ülke) içeren eşdeger herhangi 
diger bir belge: 

_ C2'ye dahil hallerde, bindirildikleri akit taraf veya AET üyesi devlet 
topraklarına yolcuları götürmek amacıyla taşımacı tarafından yapılan 
gidiş/doluidönüş boş mUtekabil seferler sırasında taşıtta bulundurulan yolcu karnesi; 

_ C3 'de belirtilen hallerde, daveti yapan kişinin davet mektubu veya fotokopisi. 
4-Yukarıda I ve II de öngörülen kat~gorilere girmeyen anzi seferler, ilgili akit 

taraf veya AET üyesi devlet topraklarında, taşıma müsaadesine tabi tutulabilir. Bu 
taşımalar için taşıma mUsaadesi istenmiş veya isteomemiş olmasına göre, seyahat 
karnesinin 40 bölümtınde, tekabtıl eden kısma çarpı işareti (X) konmalıdır. Taşıma 
mUsaadesi gerekiyorsa bu mUsaade karneye eklenmelidir. Taşıma mUsaadesi 
istenmiyorsa, delil gösterilmelidir. 
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5-Yetkili makamlarca mUsaade edilen istisnalar hariç, arızi taşımalar esnasında, 
yol boyunca yolcu indirilemez ve bindirilemez. Bu mUsaade de ekli olmalıdır. 

6-Seyahat belgelerinin muntazaın tutulmasından taşımacı sorumludur. Bunların 
matbaa harfleriyle ve çıkmayan mürekkeple doldurolması zorunludur. 

7-Yol seyahat karnesi başkasına devredilemez. 
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Taşıtın kayıtlı oldulu Olkenin Resmi 
Dilinde veya dillerinde yazılacaktır. 

Sevahat •~ . -"-'~' .. , 
anlamı ve f" • • 

ı Plaka Numarası ı Yolculara sunulan 
Koltuk sayısı 

> Taşımacının adı soyadı 
veya Ticari Onvan ve Adresi 

> Şoföron veya şoförlerin adları 

HizmettOrO Giris dolu-Dönns bos mntekabil seyahE ~ 
:;]Kapalı kapı turu Yolcuların 

B indireleceli yer 
ve ülkenin romuz 

Bir yolcu grubunu almak ve taşıtın 
_91 

kayıtlı oldulU ülkeye taşımak üzere 
gidiş boş seyahat 

G 
O -Yolcuların alınac&~ı yer 

_9 
"önemli not" bakınız 

ve Ulke romuzu 
0 · Yocuların indirielceli yer 

· ve ülke rumuzu 
C3 

D Diger Anzi hizmet (ÖZellikler) : W Istenen mUsaade eklidir 
wuyarınca mUsaade istenmemektedir. 

Seyahat Programı Günluk katedilen mesafe 

Tarihler 'den 'ye ~K 
Yer ve ülke romuzu taşıtın kullandışı hudutgeçiş 

'den 'ye (ilgili yere yapılan noktaları 
km yazınız) 

dolu 1 boş 

Yolcu listesi (ismin baş harfi ve soyadı) 

ı 21 41 

lı r-~ 22 42 
23 43 

21 42 63 
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(Taşıtın kayıtlı olduAunu devletin resmi dilinde veya dillerinde yazılacaktır.) 

Kontrol dökOmanın verildili Devlet-ülke rOmuzu 

ı ı ı ı 
< 

Hizmet tUrU (uygun duruma (X) işareti koyun ız ve istenen tamamlayıcı bilgileri (ekleyiniz) 

~ ~ 
Bir yolcu grubunu almak ve @!] Yolcular: 
taşıtın kayıtlı oldulu Dikeye ......... tarihinde ....... (seyahat acentaı, birlik 
taşımak ozere gidiş boş seyahat vs. ile yapılan taşıma sozleşmesinc göre birara-

ya gelmişlerdir. Yolcular ...................... tarihinde 
Bindirildikleri Akit Tarfaikesine 
Bindirildikleri AET oyesi Dikesine Taşıma 

~ 
sözleşmesinin Ometi veya eşdeter belge (Onemli 
bildirim 111-3 bakınız) eklidir. EJ.:: de belirtilen bir himıet sırasında, aynı 

C ımacı tarafından tekrar bindirilecekleri 
Dikeye daha Once getirilmişlerdir. önce dolu 
gidiş-boş dOnOş kontrol belgesi eklidir. 

~ T"'ıma masniları daveti y_. Şllus -ndon 
kiilılamaie ve yolcular sadece bu seyahat için 
oluşınamış motccanis bir grup teşkil etmek Uzen 
..... ye gitmek Uzere davet edilmişlerdir. 
Davet mektubu veya fotokopisi eklidir. 

~ Di&er Arazi taşımal• (özellikler) Istenen mUsaade eklidır . 
................................... .. ... uyannca musaade istcnmemektcdir . 

Seyahat Programı OUnlok katedilen mesafe 

Tarih den ye GÜMRÜK 

-

Toplam 
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• ıı·· 1 11n ••• •1111111 
Yabancı memleketlerde kullaallmak Ozere verilecek a8fus (Ahvall Şahsiye) kayıt IaBllsası 

suretleri hakkındaki '1.7 Eyl81 19!6 tarihli 
Anlaşmanan tasdikana dair Kanun 

Kanun No: 7111 • 
Kabul Ta. : '1. Nisan 1958 
R.G : ı o Nisan 1958 S.9881 
Dstr. Trp. : 3, C.39, s.887 

Madde 1 
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt bUIAsası 

suretleri hakkında Paris'te 2i Eylül 1 9S6 tarihinde akdolunan Anlaşma kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

Madde '1. -Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer 
Madde 3 • Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve Hariciye Vekilieri memurdur. 

--~o---

• Başbakanlık Yayını Kanunlar KUlliyatı Fihristi sayfa 756 'da da kayıtlıdır. 

71 ı ı sayılı Kanunla onaylanan Sözlesme : 

Bu bölüm de Kişi Halleri Sıra 87 de; 
4 Eylül ı984 tarihli ve 3041 sayılı Kanunla onaylanan ve Bakanlar Kurulu'nca 

3 Ocak 1985 Karar tarih ve 85/8963 sayılı Kararname ile onaylanması kararlaştırılan 
"Çok Dilde Na.fus Kayıt Ornelcleri Verilmesine Dair Stizleşme" nin 14 
maddesindeki, "27 Eylül 1956 tarihinde imzalanan "Yabancı Memleketlerde 
Kullanlmak Ozere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt BUlasası Suretleri 
Hakkında Anlaşma" bu Sözleşmenin yUrUrlüAe girdiAi devletler arasmda 
uygulamadan kalkar" 
hükmü karşısında yararı kalmadıgından Sözleşme metni derlerneye alınmamıştır. 

----------0----------
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• ........ Illi .f.Jlld • 

Ad ve soyadlarının delitildiline ilişkin 4 Eyi0119S8 tarihli Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunmasma dair Kanun 

Kanun No: 62 
Kabul Ta. : 6 Temmuz 1962 
R.G : 13 Temmuz 1962 S.lllS3 
Dstr. Trp.: S, C.l, s.1008 

Madde ı 
4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da imzalanan ad ve soyadlarının degişikligine 

ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun görülmüştür. 
Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

Ad ve soyadlannm delişiidiline ilişkin Sözleşme 

Milletlerarası Alıvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Belçika Krallıgı, Fransa Cumhuriyeti, Lükbemburg Büyük Dukalıgı, 
Hol4nda Krallıgı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ad 
ve soyadları degişikiili hakkında müşterek bir Sözleşme ile kaideler tesbit etmek 
istegiye, aşagıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır. 

Madde 1 
Kişilerin hallerindeki bir degişiklik veya bir yanlışhAm düzeltilmesi sonucunda 

vukubulan deAişıneler müstesna, bu Sözleşme, yetkili imme makamı tarafından 
verilmiş olan ad ve soyadlarının degişikiiiine ilişkindir. 

Madde2 
Her Akıd Devlet, diger bir Akıd Devlet vatandaşlarının, bu kişilerin aynı 

zamanda kendi vatandaşı olduklan haller hariç, ad ve soyadlarının deAişınesine 
müsaade etmiyecegini taahhüt eder. 

Madde3 
Akıd devletlerden birinde, gerek vatandaşlarının gerek ülkesinde ikametgAhı 

olanların, veya ikametgAhı olmayıp da meskeni bulunanların, vatansıziarın veya 28 
Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi bakımından mülteci olanların ad ve 
soyadlarının degişikligi yolunda alınan nihai kararlar, her bir Akıd devletin ülkesinde 
de, kendi 4mme nizarnını ihlAl etmemek şartiyle, kendiliklerinden icra edilirler. 

Bu kararlar, başka hiçbir fonnaliteye lüzum göstermeden, ilgili kişilerin Ahvali 
Şahsiye belgelerinin kenarında zikredilir. 

Madde4 
Yukarıdaki maddenin hükümleri, bir ad veya soyadı degişikligini fesih veya iptal 

eden kararlar için de uygulanabilir. 
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Madde S 
3 ve 4 üncü maddelere ra~en, her Akıd devlet, diger bir Akıd devlette alman 

kararları, nihai bir şekle gelmeleri anında, aynı zamanda kendi vatandaşı olan kişileri 
ilgilendirdigi takdirde, kendi ülkesinde özel ilin şartlarına ve şekil ve etkilerini tAyin 
edecegi bir itiraz hakkına tabi tutabilir. 

Madde6 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine 

tevdi edilecektir. 
Federal Konsey, Akıd devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar 

edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede derpiş edilen onaylama belgelerinden 

ikincisinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüge girecektir. 
Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin 

tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüge girecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşme her akıd devletin anavatan topraklarının bütününde uygulanır. 
Her 4kıd devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 

bir kaçında veyahut dış münasebetleri kendisi tarafından saglıyan devlet veya 
ülkelerde de yürürlükte olacagını, imza, onaylama veya katılma anında veya daha 
sonraki bir zamanda, İsviçre Federal Konseyine teblig suretiyle ilin edebilecektir. 
İsviçre Federal Konseyi her Akıd devleti, bu tebligden haberdar edecektir. Bu 
Sözleşme hükümleri tebligin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 ncı · 
gün anılan tebligde gösterilen ülke veya ülkelerde yürürlüge girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm geregince, bir tebligde bulunmuş olan 
her devlet, daha sonra, her istedigi anda İsviçre Federal Konseyine gönderecegi bir 
teblig ile, bu Sözleşmenin evvelki tebligde tayin edilen devlet veya ülkelerin bir veya 
bir kaçında yürürlükten kaldırılmış oldugunu ilin edebilecektir. 

İsviçre Federal Konseyi, her 4kıd devleti, bu yeni tebligden haberdar edecektir. 
Sözleşme, bahis konusu tebligin İsviçre Federal Konseyince alınmasını 

kovalıyan 60 ncı gün, gösterilen ülkede yürürlükte olmaktan çıkacaktır. · 

Madde9 
Milletlerarası Alıvali Şahsiye Komisyonu üyesi her devlet, bu Sözleşmeye 

katılabilir. Katılmak isteyen her devlet bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi 
edilecek bir belge ile teblig edecektir. Konsey de, katılma belgesinin tevdi edilmiş 
oldugunu hir üye devlete bildirecektir. Sözleşme, katılan devlet için, katılma 

belgesinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün yürürlüge girecektir. 
Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüge girmesinden sonra tevdi 

edilebilecektir. 
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Madde 10 
Bu Sözleşme delişiidile tabi tutulabilir. 
Deliştinne teklifı, bunu Akıd devletlere bildirecek olan İsviçre Federal 

Konseyine ve Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine 
yapılacaktır. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, 7 nci maddenin ı inci fıkrasında yazılı tarihten itibaren ı O yıl 

yUrUriUkte olacaktır. 
Sözleşme, bir fesih ihblaı yapılmadıkça, ı O yıldan ı O yıla kendiiilinden 

yenilenecektir. 
Fesih ihbarı, bu hususta diler bütün Akıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre 

Federal Konseyine, sürenin sona ennesinden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır. 
Fesih keyfi,reti, sadece fesih ihbarında bulunan devlete şAmil olacaktır. 

Sözleşme diler Akıd Devletler için yOrQrlOkte kalacaktır. 
Usulü vechile yetikelencmilmiş olan, imzalan aşaAıda bulunan temsilciler, 

tasdikan bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
4 Eylül ı958 de İstanbul'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevi olunmak 

üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylanmış birer örneli anılan 
Konseyce her ikıd Devlete diplomatik yolla gönderilecektir. 

----------o----------
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Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası MaiOmat Teatisi hakkandaki 
4 EyiOI 19S8 tarihli Sözleşmenin onaylanmaSinan 

uyaun bulunmasana dair Kanun 

Kanun No: 63 
Kabul Ta. : 6 Temmuz 1962 
R.G : 13 Temmuz 1962 S.l 1153 
Dstr. Trp. : 5, C.l, s.lOll 

Madde 1 
4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da imzalanan Ahvali Şahsiye Konusunda Mılletlerarası 

Malflmat Teatisi haldemdaki Sözleşmenin onaylanması uygun _$0rülmüştür. 
Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışışleri Bakanları yürütür. 

---~o---

Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarasi MaJOmat Teatisi 
haklundaki Sözleşme 

Milletlerarası ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Belçika Krallıgı, Fransa Cumhuriyeti, LUkbemburg BUyük Dukalıgı, 
Hol&nda Krallıgı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti HUkUmetleri, 
Alıvali Şahsiye konusunda bir Anlaşma ile Milletlerarası malOmat teatisini saglamak 
arzusu ile aşagıdaki bakUmler üzerinde uyuşmuşlardır. 

Madde ı 
Akıd Devletlerden birinin ülkesi üzerinde vazife gören her Alıvali Şahsiye 

Memuru, bir evlenme veya ölüm belgesi düzenler veya tescil ederken, çiftlerden 
birinin veya ölenin dogum yeri, deger Akıd Devletlerden birisinin ülkesinde 
bulundugu takdirde, keyfiyetten o yerin Ah vali Şahsiye (Nüfus) Memuruna haber 
verir. 

Bununla beraber, her Devlet, bu husustaki ihbarnamenin gönderilmesini, bu 
ilibarın muhatap Devletin vatandaşını ilgilendirmesi şartına baglayabilir. 

Maddel 
lhbarname, bu Sözleşmeye ekli örneklere uygun surette düzenlenir. 
Verilecek mal6mat, formUllerde bu maksatla aynlmaş yerlere metin LAtin 

harfleriyle ve soyadları ile yer aldıklan bUyük harflerle olmak üzere, yazılır; tarihli 
ise, aylar sene içindeki sıralarına göre bir Arap rakamiyle gösterilmek suretiyle, Arap 
rakamiariyle kaydedilir. ihbarı yapacak olan makam tarafından verilecek bir bilgi 
yoksa, bu mal6matm kaydedilecegi hane çizilir. 

Ihbarname Alıvali Şahsiye Memuru tarafından imzalanır ve resmi mührü ile 
mUhUrlenir. 
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Bu ihbamame, belgenin düzenlenmesini veya tescilini kovalayan 8 gün içinde, 
dogrtıdan dogruya muhatabı olan Alıvali Şahsiye (Nüfus) Memuruna posta ile 
gönderilir. 

Madde3 
Muhatap ihbarnarneyi kendi memleketinin kanun ve nizarnları gere~ince 

kullanır. 

Madde4 
Yukandaki maddelerin hükümleri, bir Akıd Devletin ülkesinde do~uş olan bir 

kişinin ahvali şahsiyesi (Nüfus) ni ilgilendiren her tUrlU belge ve kararların, o 
Devletin makamlarına, diplomatik yolla veya özel bir sözleşmede yazılı di~er bir 
yolla, ulaştırılınasına engel olmaz. 

Madde S 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine 

sunulacaktır. 

İsviçre Federal Konseyi, Akıd Devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden 
haberdar edecektir. 

Madde6 
Bu Sözleşme yukarıdaki maddede bahis konusu ehilen onaylama belgesinden 

ikincisinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yUrürlU~e girecektir. 
Sözleşme, bunu sonradan onayiayan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin 

tevdiini kovahyan 30 uncu gün yUrUrlUAe girecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, her Akıd Devletin anavatan topraklarının bUtUnünde hiçbir ihtilifa 

mahal olmaksızın kendili~inden uygulanır. 
Her Akıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 

birkaçından yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından saglanan Devlet 
veya ülkelerde de uygulanacaaının, imza, onaylama veya katılma anında veya 
sonradan, İsviçre Federal Konseyine ihbar suretiyle tebli~ edebilecektir. İsviçre 
Federal Konseyi, her Akıd Devleti, bu tebliAden haberdar edecektir. Bu Sözleşme 
hükümleri ihbarnamenin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovahyan 60 ıncı 
gün, anılan ihbarnarnede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gere~ince bir tebli~de bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, her istedili anda İsviçre Federal Konseyine gönderece~i bir 
ihbarname ile, bu Sözleşmenin evvelki tebli~de gösterilen Devlet veya ülkelerin bir 
veya birkaçında uygulanmasına son verildigini teblig edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devleti, bu yeni ihbardan haberdar edecektir. 
Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu ihbarnamenin İsviçre Federal 

Konseyince alınmasını kovalıyan 60 ıncı gün, gösterilen ülkede son bulacaktır. 
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Madde S 
Milletlerarası Ahvali Şahsiye komisyonu üyesi olan her Devlet, bu Sözleşmeye 

katılabilir. Katılmak isteyen Devlet, bu niyetini, İsviçre federal Konseyine tevdi 
edilecek bir belge ile tebliA eder. Konsey de katılma belgesinin tevdi edilmiş 
oldupnu her üye Devlete bildirir. Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin 
tevdiini kovalayaa30 uncu gün ytlrtlrlUAe girer. 

Katılma belgesi, ancak bu sözleşmenin ytlrQriUAe girmesinden sonra tevdi 
edilebilir. 

Madde9 
Bu Sözleşme deAişiklite tabi tutulabilir. 
DeAişiklik teklifi, bu tebliAi Akıd devletlerle Milletlerarası Alıvali Şahsiye 

Komisyonu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal konseyine yapılır. 

Madde 10 
Bu Sözleşme, 6 ncı maddenin 1 inci fıkrasında yazdı tarihten itibaren I O yıl 

muteberdir. 
Fesih ihbarı olmadıkça, Sözleşme lO yıldan 10 yıla kandililinden yenilenir. 
Fesih ihbarı, bu konuda diter bUtUn Akıd Devletlere bilgi verecek olan İsviçre 

Federal Konseyine, sürenin bitiminden en az 6 ay önce yıpılmış olmalıdır. 
Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hUkUm ifade 

eder. Sözleşme diAer ikıd devletler için ytırOriUkte kalır. 
Usulüne uygun olarak yetkitendirilmiş olan, imzalan aşalıda bulunan 

temsilciler, tasdiken bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
4 Eylül 1958 de İstanbul'da, İsviçre federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak 

üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylı birer kopyası her Akıd 
Devlete diplomatik yolla gönderilecektir. 

----------o---------
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Ahvali Şahsiye ile ilaili bel&e Iraeklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 EyiOI 1957 tarihli SGzletmenla onaylaamasıaın uyaun bulunmasın dair 

Kanun 

Kanun No : 130 
Kabul Ta.: ll Arahk 1962 
R.G : 19 Aralik 1962 8.11286 
Dstr. Trp.: 5, C.2, s.328 

Madde 1 
26 Eylül 19~8 tarihinde Lüksemburg'da imzalanan Ahvali Şahsiye ile ilgili belge 

örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanması uygun görülmüşttır. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanlan yürütür. 

Abvali Şabsiye (Kişi Halleri) ile ilgili belge Grneklerinin parasiZ verilmesi ve 
tasdikten muaf tutulması hakkında Skietme 

Milletlerarası alıvali Şalısiye Komisyonu üyelerinden olan Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Belçika Krallıgı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Boytık Dukalıgı, 
Hollnda Krallıgı, İsviçre Konfederasyonu ve TUrkiye Cumhuriyeti Htıldlmetleri, 
alıvali şalısiye belgelerinin verilmesi ve onayianmasına ilişkin bazı meseleleri 
mUştereken halletmek isteliyle aşalıdaki hükümler tızerinde uyuşmuşlardır. 

Madde 1 
Bu Sözleşmeye taraf bulunan iki Devlet arasmda akdedilmiş veya bundan böyle 

akdolunacak iki taraflı Sözleşmeler tatbikatma halel plmemek tızere, her Aıcıd 
Devlet kendi ülkesinde ve talep eden Hükümetin vatandaşma ait olarak düzenlenen 
ihvali şahsiyeye ilişkin belge örnek veya özetlerini, idari bir maksatla veya fakir ve 
muhtaç kimselere yardım maksadiyle yapılan bir talep vukuunda, diler Akid 
Devletlere parasız vermeyi taahhüt eder. 

Maddel 
Bu husustaki talep, diplomatik misyonlar veya konsoloslar tarafından, her Aıcıd 

Devletçe bu Sözleşme ekinde gösterilen yetkili merciler nezdinde yapılır. Bu 
konudaki talepname, "İdari maksat" veya "Isteyen kimsenin fakrühali" sebebini özel 
olarak belirtir. 

Madde3 
Bir alıvali şahsiye (Kişi halleri) belgesinin verilmesi, bu belge ile ilgili kişinin 

uyrukluguna tesir etmez. 
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Madde4 
Veren makamın imza ve mühtlrllnQ taşıyan ahvali şahsiyeye i~işkin belgelerin 

örnek veya özetleri her Akıd Devlet tılkesinde karşılıklı olarak tasdikten muaftır. 

Madde S 
1,3 ve 4 uncu maddelerde bahse konu ah vali şahsiye belgeleri deyiminden şunlar 

anlaşılacaktır: 

_ DoAum ilmühaberleri, 
_Ölü dolan bir çocuaun beyan kaAıtlan, 
_Meşru olmayan çocukların tanmmasma ilişkin ve ahvali şahsiye (Nüfus) 

memurlarınca dU2:enlenmiş belgeler veya çıkarılmış kayıt örnekleri, 
Evlenme ilmtlhaberleri, 

-Öltım ilmühaberleri, 
= Boşanma ilmUhaberleri veya boşanma hUkom veya kararlarının örnekleri, 
_Ahvali şahsiyeye ilişkin emirname, htıktlın veya kararların örnekleri. 

Madde6 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine 

tevdi olunacaktır. 
Her onaylama belgesinin tevdiini bildirir bir tutanak hazırlanacak, bunların 

onaylanmış bir örneAi, diplomasi yoliyle, imza eden devletlerin her birine 
ulaştırılacaktır. 

Madde7 
Bu Sözleşme, yukandaki maddede bahis konusu onaylama belgesinden 

ikincisinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gQn yürOrltlle girecektir. 
Sözleşme, sonradan onaylıyan her imzaeı Devlet için, -0naylama belgesinin 

tevdiini kovahyan 30 uncu gün ytlrllrlUAe girecektir. 

Madde8 
Bu sözleşme, her Akıd Devletin anavatan topraklannın btıtüntınde uygulanır. 
Her Akıd Devlet, bu Sözleşme htıldlmlerinin anavatan dışındaki ülkelerinden bir 

veya birkaçma veyahut miltetlerarası mtınasebetleri ken4isi tarafından sallanan 
Devlet veya ülkelere uygulanacqmm, imza,. tasdik veya katılma anında veya 
sonraki bir zamanda İsviçre Federal Konseyine teblil suretiyle beyan edebilir. 
İsviçre Federal Konseyi, her ikıd Devlete, diplomasi yoluyla bu teblilin onaylı bir 
örnelini gönderecektir. Bu Sözleşme htlktımleri, tebligin İsviçre Federal Konseyince 
alınmasını kovahyan 60 ncı gün, anılan teblilde gösterilen ülke veya ülkelerde 
uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hUkUm gerelince, bir- beyanda bulunmuş olan 
her Devlet, sonradan her istedili anda, İsviçre Federal Konseyine göndereceli bir 
tebliA ile, bu Sözletmenin evvelki tebligde gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya 
biikaçmda uygulanm.ıyacaAını beyan edebilecektir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devlete diplomasi yoliyle bu yeni tebliAin bir 
örnelini gönderecektir. 
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Sözleşmenin gösterilen ülkede uygulanması, bahis konusu tebligin İsviçre 
Federal Konseyince alınmasını kovalıyan 60 ncı gün, son bulur. 

Madde9 
Her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, 

İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile teblig edecektir. Konseyde, 
bunun onaylanmış bir ömegini, diplomasi yoluyla, her Akıd Devlete gönderecektir. 
Sözleşme, katılan Devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalıyan 30 uncu gün 
yürürlüge girecektir. 

Katılma belgesi 7 nci maddenin ı inci fıkrası geregince, bu Sözleşmenin 
yürürlüge giripesinden evvel tevdi edilemiyecektir. 

Madde lO 
Bu Sözleşme, daha mükemmel bir hale getirilmek üzere, degişiklige tabi 

tutulabilir. 
Degişiklik teklifi, bu teklifi muhtelif Akıd Devletlerle Milletlerarası Ahvali 

Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine 
yapılacaktır. 

Madde 11 
Bu Sözleşme, 7 nci maddenin ı inci fıkrasında gösterilen tarihten itibaren ı O yıl 

yürürlükte olacaktır. 
Sözleşme, fesih vikı olmadıkça, her ı O yıl sonunda ı O yıl daha kendiiilinden 

uzatılmış olacaktır. 
Fesih keyfiyeti, bu hususta diger bütün Akıd Devletlere bilgi verecek olan 

İsviçre Federal Konseyine, senenin bitiminden en az 6- ay evvel haber verilmiş 
olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti sadece fesih ihbarında bulunan Devlet hakkında hüküm ifade 
eder. Sözleşme diger ikıd devletler için yUrürlUkte kalacaktır. 

Usulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşagıda bulunan temsilciler, 
tasdika.n bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federla Konseyi arşivlerine tevdi ol~mak üzere, bir tek nüsha olarak 26 
Eylül 1957 de Lüksenburg'da düzenlenmiş olup onaylı bir ömegi anılan Konseyce 
her Akıd Devlete diplomasi yoliyle gönrilecektir. 

EK 
Başka bir merci gösteren özel sözleşmelerin uygulanması ihtirazi kaydı altında, 

bu Sözleşmenin ikinci maddesinde derpiş olunan yetkili merci şudur: 
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_Federal Almanya Cumhuriyetinde, belgeye vlzıüyed ahvali şahsiye memuru, 
_ Belçika Kıraliyetinde Hariciye Veklleti, 
_ Fransa Cumhuriyetinde, belgeye vlzıtılyed ahvali şahsiye memuru, 
_ Lüksemburg Büyük Dükahgında, belgeye vlzıülyed ahvali şahsiye memuru, 
_ Holinda Kırallıgmda, belgeye vlzıUlyed ahvali şahsiye memuru, 
_ İsviçre Konfederasyonunda, Bem' de ahvali şahsiye Federal Dairesi, 
_ Türkiye Cumhuriyetinde, belgeye vizıülyed ahvali şahsiye memuru. 

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



31 Mayu 190 tarihli ve 244 sayılı Kaauaan kabuliııden sonra; 
mulararası Sizietmenin Oaaymm aypa bllluncluPaa dair Kanun kabul 

ve Kanunun Res•i Gazete'de yayımı tarillleri ile, 
Bakaalar Kunla'nea aluwı Slzletmeaia ouyma ilitkin Karar ve Karann 

Resmi Gazete'de yayım tarihleri, 
ansuada geçen ainlerle ilgili saptamalar. 

-B-
Ahvali Şaluiye (Kişi H*ri) 

4 IAILO BAI.trmE 

Tablo I 
Sizietmenin tanzim tarilli ile, Sldeşmenia ODaJIIUD uypa buludapaa dair 
Kanununun kabul tarihi ansmda ~n silreler. 

Tablo D 
Sözleşmenin onayum uygun bulunduAuna dair Kammun Resim Gazetede yayımı ile 

Bakanlar Kurulu'nun onayının karalaştınldıjı tarih arasmda geçen süreler. 

Tablo m 
Sözleşmenin onayına ilişkin Kanunun Resmi Gazede' de yayımı ile Bakanlar 

Kurulu 'nun onayına ilişkin karann Resmi Gazete' de yayımı arasında geçen süreler. 

Tablo IV 
Bakaalar Kurulu'nca Sözleşmenin onaylanmasının Kararlapıldıjı tarih ile bu 
Karann Resmi Gazete' de yayımı arasında geçen süreler. 

Tablolarda K•ltm•l•r 
SKO. : Sayılı Kanunla Onaylanan 
Kn. K. Ta. : Kanun Kabul Tarihi 
BK.K. K. : Bakanlar KuruluKaran 
BK.K .. K . Ta . : Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 
K. No : Karar Numarası 
No :Karar Numarası 
Szş. Tnz. Ta. : Sözleşme Tanzim Tarihi 
Szş. Ta. : Sözleşme Tarihi 
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TABWI 
SÖZLEŞMENİN TANZIM TARIHI ILE KANUNLA ONAYLANANTARIH 

ARASINDA GEÇEN S"ORE 

Sn No.IWıgn No. .._. ------~A~çı::ıı•k .. le111m.a.._ _______ ~ 

71 461 

72 578 

74 807 

75 888 

78.a 1482 

78.b 1620 

79 1881 

81 1883 

76 1043 

80 1882 

82 1884 

84. 2331 

2332 
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3 YlLA KADAR OLANLAR 
SKO. EVLlLlK DIŞI ÇOCUKLARlN TANINMALARINI KABljJLE YETidLt 

MAKAMLARlN YETK1LER.tNtN OENlŞLETlLMESt HAKKJNDA SZŞ. 
Szş .. Ta. 14.09.1961 /Roma Kn.K.Ta. 30.04.1964 
SKO. MEŞRUOLMAYAN ÇOCUKLARlN ANA BAKIMINDAN 
NESEBtNlN 'tESlStNE DAlR SZŞ. 
Szş .. Ta. 12.09.1962/ Kn.K. Ta. 08.04.1965 
SKO. IdŞl HAllERİ 1ŞLEMLER1Nt:N DOZELTlLMESl KAR100.ARI lLE 
lLOtLl SZŞ. 
Szş .. Ta. 10.09.1964/ Paris- Kn.K.Ta. 08.12.1966 
SKO. YABANCI MEMLEKETLERDE Y APll.AN EVLENME 
MERASlMtNtN KOLA YLAŞTIRILMASI HAKKINDA SZŞ. 
Szş .. Ta. ı0.09.1964/ Paris - Kn.K.Ta. 28.06.1967 
SKO. ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MOLEKELLEFlYETlNE 
UYGULANACAK KANUNA DARl SZŞ. 
Szş .. Ta. 10.06.ı970 1 Labcy- Kn.K. Ta. 09.09.ı97ı<bkz.3IRA 84> 
ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YQKOMLOI..OöO KONUSUNnAKl 
KARARLARlN TANINMASI VE TENF1ZlNE ll.lŞidN SZŞ. 
Szş .. Ta. ı 1.07 .1 968 1 Kn.K. Ta. ı 4. 09. ı 972 <bkz SIRA ss> 
SKO. AD VE SOY ADLARININ NÜFUS ICOTOKLERtNE Y A2tiLIŞ 
ŞEKLlNE lLlŞKİN SZŞ. 
Szş .. Ta. 13.09.1973/Bcrn- Kn.K.Ta. ı7.05.1975 
SKO. VATANSIZLIKHALLERlNtN SAYISININ AZAI.:ITI.MASINA 
DAİR.SZŞ. 
Szş .. Ta. 13.09.ı973/ Kn.K. Ta. 13.09. ı 975 

3-6 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. VATANDAŞLIÖIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI 
BlLOl VERtt..MESl HAKKINDA SZŞ. 
Szş.Ta. 10.09.1964/ Paris Kn.K.Ta. ı 1.04.ı968 

SKO. EVLENME ll.E NESEP DÜZELT1LMES1 HAKKINDA SZŞ. 
Szş.Ta. 10.09.ı970/Roma Kn.K.Ta. 17.4.1975 

6-9 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. EVLliJK BAÖINA lLlŞKİN KARARLARlN TANINMASI 
HAKKINDA SZŞ. 
Szş.Ta. 08.09.1967/ Lüksemburg- Kn.K. Ta. ı7.04.1975 
SKO.NAF AKA YOKOMLOI..OÖE UYGULANACAK KANUNA DAlR SZŞ. 
Szş. Ta. 02. ı O. ı 973 1 La Haye Kn.K. Ta. 08. ı ı. ı 980 
SKO. NAFAKA YOKOMLOI..Oöü KONUSUNDAKl KARARLARlN 
TANINMASINA VE TENFtzlNE lLtŞidN SZŞ. 
Szş.Ta. 02.10.ı973/ La Haye- Kn.K.Ta. 03.1 ı. ı980 



86 2701 SKO. ULUSLARARASI BlR AlLE CÜZADIN İHDASINA İLİŞKİN SZŞ. 
Szş. Ta. 12.09.1974/ Paris Kn.K.Ta: ll.08.1982 

87 3041 SKO. ÇOK DİLDE NüFUSKAYIT ORNEKLBRt VER.lLMESlNE DAİR SZŞ. 
S.zş .. Ta. 08.09.1976/Viyana Kn.K. Ta. 04.09.1984 

88 3337 SKO. EVLU..lK DIŞINDA DOÖAN ÇOCUKLARlN TANINMASINA 
DAlRSZŞ. 
S.zş .. Ta. 05.09.19801 Münih Kn.K.Ta. 26.03.1987 

89 3436 SKO. EVLENME EHLlYET BELGESl VER.lLMESİNE DAlR SZ~. 
S.zş .. Ta. 05.09.1980/Münih .Kn.K.Ta. 21.04.1988 

9-15 YIL ARASINDA OLANLAR 
77 1331 SKO. NAF AKA ALACAKLARININYABANCI MEMLEKE'ILRRDE 

TAHSU..l tt..E lLGU..l SZŞ. 
Szş.Ta. 20.06.1956/New York Kn.K.Ta. 26.01.1971 

83 2029 SKO. KÜÇOK.LERlN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN 
YETKlSlNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SZŞ. 
Szş .. Ta. 05.10.1961 ILabey Kn.K.Ta. 04.01.1977 
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TABLO D 
SÖZLEŞMENİN ONAYINA hJşıdN KAN1JNUN RESMi GAZETE'DE YAYIMI 

ILE 
BAKANLAR KURULU ICAilAIUNIN ALINIS TARIHLERI ARASDfDA 

GEÇENStlRE 

sn No.!CJ•u No..._. ------•'as"illlde .. •-.--------' 
O- 30 GtN ARASINDA OLANLAR 

79 1881 SKO.AD VE SOY ADLARININ NOFUS ICOTOKLER.tNE YAZILIŞ 
ŞEKLİNE tı..tŞXlN szş. 
ıc.....R.G.'c:leyayımı. 4.S.197S- BK.K.TL 2l.S.l97S No :7/10068 

80. 1882 SKO. EVLENME lLE NESEP DOZEL'I'tt.MESl HAKKINDA SZ$. 
K.ıaaam R.G.'dc yaymu. 4.S.197S- BK.K.. 'Ia. 2l.S. 197S N4»: 7/10030 

82 1884 SIC.O. EVLlLJX BA.ÖINA n.tşxtN KARARLARıN TANINMASİ 
HAKKINDA SZŞ. 
KaaaauaR.G.'dcyayum. 4.~.197~- BK.K.TL 20.S.197S No: 7/10038 

• 3337 SKO.EVLlUIC DIŞINDA D0GAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA 
DAIRSZŞ. 
K-.ıR.G.'dcY8J11111. 7.4.1987- BK.K.TL 27.4.1987Nc) :87/1172S 

77 1331 SICO. NAFAICA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETI.SRDE 
TAHS1Lt lLE lLOttJ SZŞ. 
KaDuaun R.G-'dcyaymu 05.2.1971-BK.K.TL 22.2.1971 Ne: 7/1983 

30-45 GCN ARASINDA 
73 S78 SKO. MEŞRUOLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA B.AKIMINI)Ml 

NESBBINJN TEliSINE Ah' SZŞ. 
ıc.amnR.G.'dcyaymu 17.4.196S-BK.K.Ta28.0S.l96S No: 6/4718 

7S 888 SKO.YABANÇI MEMLEICB1LERDE Y APn.AN EVLENME 
MERASIMINtN KOLA YLAŞTIRR.MASI HAICKINDA SZŞ. 
KlauauDR.G.'dcyayımı. 8.7.1967-BK.K.TL 12.8.1967 No: 6187SO 

81 1183 81{0. VATANSIZLIK HALLERlNtN SAYISININ AZALTlLMASlNA 
DAIRSZŞ. 
KIDuaua R.G. yayma 4.S.197S- BK.K. TL 16.6.197S No :7/1009S 

3-6 AY ARASINDA OLANLAR 
74 807 SKO.K!Şl HALIBRt İŞLEMLERİNİN DOZELTtLMEst KARA1U.ARI 

lLE li..Gn..t SZŞ. 
Kanuaun RG.doyaymu 21.12.1966-BK.K. TL 14.04.1967 No:618046 

89 3436 SKO.EVLENMB EHUYET BELaESt VERlLMES1NE DAİR. SZ$. 
KIIIUIIUil R.G.'cleyayum 29.4.1988-BK.K. TL 01.08.1988 No:88/13147 

87 3041 SKO. Ç()l{ Dtt.DE NÜFUSKAYIT öRNEICLERt VERlLMEStNE 
DAlRSZŞ. 
Kaaumm.R.G.'.yaymu 12.09.1984 .. BK.K.TL 03.1.1985 No:8S/8963 



Sn No,K••u Np. .a..· ------~Aı:a:sddew.••-·---------....ı 

1-l YaARASINDAOLANLAR 
76 1043 SKO.VATANDAŞLIÖIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞlLlKLI 

Btt.Gl VERİLMESİ HAKKINDA SZŞ. 
Kanurum R.G.'dcyayum 22.4.1968-BK.K. Ta. 29.8.1969 Noj6/12319 

86 1701 SKO. ULUSLARARASI BlR AlLE CÜZDANI ttiDASINA lLlŞKİN SZŞ. 
KanununR.G.'deyayımı 13.8.1982-BK.K.Ta.24.11.1983 No:83n416 

l Yll.J GEÇENLER 
84 1331 SK.O.NAFAKA YüKOMLOLOöONE UYOULANACAIC~A 

DAlRSZŞ. 

Kanunun R.G.'deyayımı 06.11.1980-BK.K.Ta. 26.11.198-2 No:S/5695 
85 1331 SX.O.NAFAKA YüKOMLOLOOü K.ONUSUNDAKl KARARLA1RIN 

TANINMASINA VE TENFlZtNE ttJŞKlN SZŞ. . 
Kanunun RG.'deyayum 06.11.1980-BK.K.Ta. 22.11.1982 No:8/S12S 

S YILI GEÇENLER 
71 461 SK.O. EVLlLlK. DIŞI ÇOCUK.LARIN TANOO.AMARINI KABULE 

YETK1Lt MAKAMLARlN YETKtLERlN1N GENlŞLETtLMESl 
HAKKINDA SZŞ. · 
Kanunun R.G.'dc yayımı 11.5. 1964-BK.K. Ta. 23.07.1969 No: 6/12149 

83 l0l9 SKO. KOÇOKLERlN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLAIRIN 
YETKlSlNB UYGULANACAK KANUNADAIR SZŞ. 
Kanunun R.G.'de yayımı 12. I. 1977-BK.K. Ta. 22.11.1982 



TABLO m 
SÖZLEŞMENİN ONA YlNA İLİŞKİN KANUNUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI 

İLE 
SÖZLEŞMENİN ONAYINI KARARLAŞTlRAN BAKANLAR KURULU KARARININ 

RESMİ GAZETEDE YAYIMI ARASINDA 
GEÇENSfJRE 

Sıra No. Kanun No •• Acıldeme 

O- 3 AYA KADAR OLANLAR 
77 1331 SKO.NAF AKA ALACAKLILARININ YABANCI MEMLEKE1LERDE 

TAHSİLİ lLE İLGİLİ SZŞ. 
Kanunım RG. yayımı 26.I.ı97ı- KararRG. yayımı ı8.3.ı9171 

79 1881 SKO. AD VE SOY ADLARININ NÜFUS KOTOKLER.lNE Y AZll..EŞ 
ŞEKLİNE İLİŞKİN SZŞ. 
Kan1D11D1 R.G. yayımı 4.S.ı97S- Karar RG. yayımı ı4.8.ı976 

81 1883 SKO.VATANSIZLIK HALLERİNİN SA VISININ AZALTILMASmlA 
DAlRSZŞ. 

Kan1D11D1 R.G. yayımı 04.5. ı 975 - Karar RG. yayımı ıS.08. ı fJ7S 
88 3337 SKO. EVLİLİK DIŞINDA DDÖAN ÇOCUKLARıN TANINMASDNA 

DAlRSZŞ. 
Kanunun RG. yayımı 7.4.ı987- Karar RG. yayımı 7.7.ı987 

3-6 AY ARASINDAOJ4NLAR 
73 578 SKO. MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN 

NESEBlNtN TESlSlNE AlT SZŞ. 
Kanunun RG. yayımı ı7.4.ı96S- Karar R.G. yayımı ı 1.10.1 965 

75 888 SKO. YABANCI MEMLEKE1LERDE YAPILAN EVLENME 
MERASlMtNlN KOLA YLAŞTIRILMASI HAKKINDA SZŞ. 
Kanunmı RG. yayımı 8.07.ı967- Karar RG. yayıını 22.12.1967 

80 1882 SKO.EVLENME lLE NESEP DOZELTİLMESt HAKKINDA SZŞ. 
Kamuımı RG. yayımı 04.S.ı97S- Karar RG. yayımı 22.9.1975 

82 1884 SKO.EVL1L1K BAÖINA İLİŞKİN KARARLARlN TANINMASI 
HAKKINDA SZŞ. 
Kan1D11D1 R.G. yayımı 04.0S.ı97S- Karar RG. yayımı ı4.9.197S 

87 3041 SKO.ÇOK Dtt.DE NÜFUSKAYIT ORNEKLERİ VERlLMESlNE 
DAlR.SZŞ. 

Kanmıun RG.'deyayımı 12.09.1984- Karar RG. yayımı OS 2.1985 
89 3436 SKO.EVLENME EHLlYET BELGESl VERİLMESİNE DAİR SZŞ. 

Kanunım RG.'de yayımı 29.04. ı 988- Karar RG. yayımı 24. 10. ı 988 

6- 9 AY ARASINDA OLANLAR 
74 807 SKO.KlŞl HALLERt lŞLEMLERİNlN DÜZELTİLMESl KARARLARI 

lLE İLGİLİ SZŞ. 
Kanunun RG. yayıını 21.12.1966- KararRG. yayımı 14.$.1967 
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8KaN~IJPP'N~~·--------~ADeN .. •um•'----------------------~ 

12-18 AY ARASINDAOLANLAR 
76 1043 SKO.VATANDAŞLIÖINKAZANILMASIICONUSUNDA KARŞill.IKLI 

BtLol VERlLMESl HAIOONDA SZŞ. 
Kanunun R.G. yayımı 22.4.1961- Ka-w R..G. f8YDD1 19.9.1~9 

86 1701 SKO.ULUSLARARASI BlR. AlLE CüZDANI nmASıNA ttJŞidN SZŞ. 
Kanumm R.G. yayımı 13.8.1982- Karar R.G. yayımı 08.1.1984 

2-3 YIL ARASINDA OLANLAR 
84 2331 SKONAFAKA VOKOMLOLOöONE UYGULANACAK~ 

DAlRSZŞ. 

Kanumm R.G. yaymu 06.1 1.1980 ... Karar R.G. yayımı 06.02.1983 
ss l33l SKO.NAFAKA YOKOMLOLOOO KONUSUNDAKl KAR.ARLA1lıN 

TANINMASINA VE 'fENFtZtNB 1LtŞKiN SZŞ. 
Kaııumm R.G. yayımı 06.11.1980 -Karar R.G. yayunı16.02. '1983 

3-4 YR. ARASINDA OLANLAR 
7l 461 SKO.EVLtt.tK DIŞI ÇOCUKLARlN TANJNMALARlNI KABULE YETIOLl 

MAKAMLARIN YE1'KtLHRtNtN OENlŞIEI'tLMBSl HAIOONDA SZŞ. 
Kanunun R.G. yayum 1l.OS. 1964 - Karar R..G. yayımı 07.1Q. 1969 

6 YILI GEÇENLER 
83 l0l9 SKO.ICO(:OKLERlN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLAtRlN 

YETIClS.INE UYGULANACAK. .KANUNA DAlR.SZŞ. 
Kanunun R..G. yayımı 12.01.1977- Karar R.G. yayımı 21.02.1983 
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TABLO IV 
SÖZLEŞMENİN BAKANLAR KURULUNCA ONAYININ KARARLAŞTIIULDICI 

TAJdBILE 
KARAiliN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI ARASINDA 

GEÇENSfJRE 

S!JNp.K•r=N~~·--------~Anth----~------------------------

ALINAN KARARDAN SONRA 30 GCN içiNDE YA YINLANAN SÖZLEŞMELER 
76 1143 SKO. VATANDAŞUÖIN KAZMilLMASI KONUSUNDA KA!qll.IKLI 

BİLGİ VERİLMESİ HAniNDA 
BK.K. Ta. 29.8.1969- K.-. R.G. yayıını 19.09.1969 

77 1331 SKO. NAFAKA ALACAKLARThUN YABANCI MEMLEKETI.ERDE 
TAHSlLt lLE tt..olLt SZŞ. 
BK.K.Ta. 22.2.1971- KararR.G. yayımı 18.3.1971 

ALINAN KARARDAN SONRA 38-45 GCIN ARASINDA YA YINLANAN 
SÖZLEŞMELER 

16 2701 SKO. ULUSLARARASI BIR Att.E CÜZDANI lHDASINA lUŞKlN SZŞ. 
BK.K. Ta. 24.11.1983- Karar R.G. yayımı 08.1.1984 

17 3041 SKO.ÇOK D:tl..DB NÜFUSKAYIT ÖRNEKLERİ VERlLMES1NE DARl SZŞ. 
BK.K.Ta. 03.1.1985- Km'ar R.G. yayımı 5.2.1985 

ALINAN KARARDAN SONRA 60-90 GfJN ARASINDA YAYlNLANAN 
SÖZLEŞMELER 

72 461 SKO. EVLlUK DIŞI ÇOCUKLARlN TAN1NMALAR1NI KABUli.E YETidLl 
MAKAMLARlN YETKlLERtNtN OENlŞIEI1LMESİ HAKKINDA SZŞ. 
BK.K. Ta.23.07.1969 Km'ar R.G. yaymn 07.10.1969 

79 1881 SKO. AD VE SOY ADLADLARlNIN NüFUS ICOTOKLERlNE V AZIT.IŞ 
ŞEidLLERtNE tt.İŞidN SZŞ. 
BK.K. Ta. 21.5.1975- Kaw R.G. yayımı 14.08.1975 

88 3337 SKO.EVLlLlK DIŞINDA [)()(JAN ÇOCUKLARlN TANINMAS1lNA 
DAlR.SZŞ. 

BK.K.Ta. 27.4.1987- KmwR.G. yayum 07.7.1987 
89 3436 SKO.EVLENME EHLlYET BELGESİ VERlLMESlNE DAİR SZŞ. 

BK.K.Ta. 01.08:1988- K.arR.G. yayımı 24.10.1988 

ALINANKARARDAN SONRA 3-6AY ARASINDA YAYlNLANAN 
SÖZLEŞMELER 

73 !78 SKO. MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAIGMINDAN 
NESEBtNlN TEstSINE AlT SZŞ. 
BK.K.Ta. 28.5.1965- Km'lr R.G. yayum 1 l. 10.1965 

79 807 SKO.KİŞİ HALLERİİŞLEMLERtNlN OÜZELTİLMESl KARARLARI 
tt.E lLGtt.İ SZŞ. 
BK.K.Ta. 14.4.1967- KmwR.G. yayum 14.08.1967 



Sın N!. K•e No... An!s!•• 
7S 888 SKO. YABANCI MEMLEKE'Il.ERDE Y APll.AN EVLENME 

MBRASlMtNtN KOLA YLAŞTIRILMASI HAKKINDA SZŞ. 
BK.K. Ta. 12.8. 1967 -Karar R.G. yayımı 22,. 12. ı 967 

82 1884 SKO. EVLlLtK. BA(UNA 1I.JŞKIN KARARLARlN TANINMASI 
HAKKINDA SZŞ. 
BK.K. Ta. 25.5. ı975 - Kmw R.G. yayımı 14.9~ı975 

SS 2332 SKO.NAFAKA YOICOMLOL'OOO lWNUSUNDAKl XARARLARJN 
TANINMASINA VE TENFtZ1NB lLlŞKlN SZŞ. 
BK.K. Ta. 22. ı 1.1982- Karar R.G. yayum 16.02.1983 

80 1882 SKO.EVLENME tt..E NESEP DOZEL'I1LMESI HAKKINDA SZŞ. 
BK.K. Ta. 21.5.1975- Karar R.G. yayımı 22.®.1975 

84 2331 SK.O.NAFAKA YOICOMLOLOOO'NE UYOULANACAK KANUNA 
DAlR.SZŞ. 
BK.K. Ta. 26.1 I .1 982 - Kmw R..G. yayımı 06;02. 1983 

i3 2029 SK.O.KOÇÜKLERtN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN 
YETKtSlNE UYGULANACAKKANUNA DAİR. SZŞ. 
BK..K. Ta. 22.1 I .1982 - Karar R.G. yayımı 21.2.1983 

81 1883 SKO.VATANSIZI.IKHALLERtNlN SAYISININ AZALTlLMASlNA 
DAİR.SZŞ. 
BK.K. Ta. 16.06.1975- Karar R.G. yayunı 15.08.1975 
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Evlilik d1ş1 çocuklarm tan1nmalar1D1 kabule yetkili makamiaran 
yetkilerinin leRişletilmesi bakkandaki Sözleşmenin onaylanmaSlDlR 

uyaun -bulunduluna dair Kanun 

.Kanun No : 461 
Kabul Ta. : 30 Nisan 1964 
R.G · : ll Mayıs 1964 S.l1700 
Dstr. Trp.: 5, C.3, s.l171 

Madde 1 
ı4 Eylül ı96ı tarihinde Roma'da imzalanan ilişik" Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 

kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hakkında S6zleşme" nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

Madde l • Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüje girer. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları yürütür. 

---~o---

Evlilik D1ş1 Çocuklaran Tanınmalarana Kabule Yetkili MakamiaraR 
Yetkilerinin Genişletilmesi bakkandaki Sözleşmenin, ll Temmuz 1965 taribinden 

itibaren yOrOriOie &irmek Ozere onayianmasanan 
uyaun bulunduluna dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 23 Temmuz 1969 No: 6/12149 
R.G : 17 Ekim 1969 8.13329 
Dstr. Trp.: 5, C.81l, s.l794 

30 Nisan ı 964 tarih ve 46 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Evlilik 
Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşme" nin 2 ı Temmuz ı 965 tarihinde itibaren yürürlüAe girmek üzere, 
onaylanması ; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 
2317/ı969 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*) 

----o---

(*} 1-sözleşltle, Rolllll'ıiı dilzerılt11111tsftr. 

2-30 Nfsllıı 196+ tıırılılt ve 461 sıydı KmıaııLı sözlqıııeııtıı oiiJlyLuıiHIISı "J8"11 bııluımucştıcr. 
3-BAkılıılAr Kul'Jlbtııcıı Aluwı 6/121+9 SAyW 23/7/1969 tıırtJı& KırırJı sözlqmerıtıı ll TtlllltiNZ 1965 tıırtJıtıuleıı tUMreıı, 

Kımırın ıJwwı tıırtJıtrıJnı outft d~, JiıirlPAe otnııek fizere OIUlJLutA'8ı ~tr. 
+BAkıııLır Kunduııcıı, söılqıtıeııtıı oiUlJLutA'81111l dqktıı örıcedeıı ılUIItıış Kırırı Jıtr bır ~ı edmıleıııedJ61JJJeıı, sözlqıııeııbt 7 

llcf nuıJdest 2 llCl jıkrısıııJı JıDibrı oereğt OIIJlyiAıılll ~Stlltıı ıiAJıı ÖllCt VtrıiJJ6t ve verfÜI tıırtJıblt kovıJıya 30 NllCN 9irıill 

2 ı 171 1965 tıırtht oldJWl4ilşibıillebdır. 

735 



t ı. ....... 'l!llllllt•ı ll. t 

EvilUk DIŞI Çoeuklann Tanm~nalarını Kabule Yetkili MakalDiann 
Yetkileriniıt GeaişletiiiDesi bakkındaki SözleşiDe (*) 

Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Üyesi olan Federal Almanya 
Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallıtı, Fransa Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallıtı, İtalya Cumhuriyeti, LUksemburg Büyük Dükalıtı, HoiAnda 
Kırallıtı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti hüldlmetleri, 
vatandaşlannın evlilik dışı çocuklarını, kendi ülkelerinde tanır gibi diter Akıd 
Devletler ülkelerinde tannunalarına mOsaade olunması ve bu hususta gereken 
kolayhtm gösterilmesi arzusu ile hareket ederek aşalıdaki hükümlerde mutabakata 
vannışlardır. 

Madde 1 
Bu sözleşmeye göre bir kişinin evlilik dışı bir çoculun babası olduAunu beyan 

etmesine "nesepli tanıma"" veya ''nesepsiz tanım" denir. Bunlardan biricisinde, 
tanıma beyanmda bulunan kimse ile tanman çocuk arasında hukuki bir nesep balı 
teessüs eder, ikincisende ise böyle bir bal teessüs etmez. 

Maddel 
Mevzuatı sadece nesepsiz tanımayı kabul eden Akıd Devletler ülkelerinde, 

mevzuatı nesepli tanımayı kabul eden diter Akıd Devletler vatandaşları nesepli 
tanıma yapabilirler. 

Madde3 
Mevzuatı sadece nesepli tanımayı kabul eden Akıd Devletler ülkelerinde, 

mevzuatı nesepsiz tanımayı kabul eden diter Akıd Devletler vatandaşları nesepsiz 
tanımada bulunabilirler. 

Madde4 
2 ve 3 üncü maddelerde tanıma beyanları mahalli kanunlarm tAyin ettiti resmi 

şekilde şahsi haller memurları veya yetkili diter makamlar tarafından kabul edilir. 
Bu beyanlarda beyanda bulunan kişinin vatandaşlıtmm zikri gerekir. Bu beyanlar, 
beyanda bulunan kişinin memleketinin yetkili makamı önünde yapılmış beyanlar 
deaerindedir. 

(*) S6zlqıııt, Dstr •dA Killlltil Vt B41bıılır Kilndi Kırıırı dt R'f" R'f" yıyuıı1uuııqtır Mttııı KRIIIIIU yıyııılıwuı IHttbıJir. 
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Madde S 
2 ve 3 uncu maddelerde derpiş olunan beyanlan ihtiva eden ve bunları veren 

makamların mühOr ve imzasını taşıyan belgelerin tasdildi örnek veya özetleri Akıd 
Devletler ülkesinde her tOrlU tasdikten muaftır. 

Madde6 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine 

tevdi olunacaktır. Federal Konsey, Akıd Devletlerle Milletlerarası Şahsi Haller 
Komisyonu Genel Sekreteriilinin her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, yukardaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgelerinden 

ikincisinin tevdiini kovalıyan otuzuncu gün ytlrUrtllAe girecektir. 
Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin 

tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yOrUrlUie girecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşme, her Akıd Devletin anavatan topraklınnın bUtUnünde kendiiilinden 

uygulanır. 

Her Akıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 
birkaçında yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sallanan Devlet 
veya ülkelerde de uygulanacaamı, imza, onaylama, katılma anında veya daha sonra, 
İsviçre Federal konseyine yapacalı teblil ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal 
Konseyi, her Akıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel 
Sekreterlilini, bu tebligden haberdar edecektir. Bu sözleşme hükümleri 
teblipamenin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalıyan altmışıncı gün, 
anılan teblipamede zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gerelince bir beyanda bulunmuş olan her 
Devlet daha sonra herhangi bir anda, İsviçre Federal Konseyine gönderecegi bir 
teblig ile, bu Sözleşmenin beyannarnede zikredilen Devlet veya ülkelerin bir veya 
birkaçında uygulanmasma son verildilini beyan edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her ikıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi Haller 
Komisyonu Genel Sekreterligini, bu yeni tebligden haberdar edecektir. ~ 

Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu teblipaınenin İsviçre Federal 
Konseyince alınmasını kovalıyan altınışıncı gUn bahis konusu ülkede son bulacaktır. 

Madde9 
Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu üyesi olan her Devlet bu Sözleşmeye 

katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi 
edilecek bir belge ile teblig eder. Konsey bu katılma belgesinin tevdiinde üye 
Devletler ile Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel sekreterligini keyfıyetten 
haberdar eder. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovahyan 
otuzuncu gün yUrUrlUge girer. 
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Katılına belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlüge ginnesinden sonra 

mümkün olabilir. 

Madde 10 
Bu Sözlefme degişiklige tabi tutulabilir. 
Degişiklik teklifi İsviçre Federla Konseyine yapılır. Federal Konsey de keyfiyeti 

Akıd Devletlerle Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreterligine teblig 
eder. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, 7 nci maddenin I inci fıkrasında yazılı tarihten itibaren o yıllık bir 

süre için muteberdir. 
Sözleşme, fesih ihbarı olmadıkça, on yıldan on yıla kendiiilinden yenilenir. 
Fesih ihbarı, keyfiyetten diler bütOn Akıd Devletlere ve Milletlerarası Şahsi 

Haller Komisyonu Genel sekreteriiline bilgi verecek olan İsviçre Federal Konseyine, 
sürenin bitiminden en az altı ay evvel yapılmış olmalıdır. 

Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlet hakkında hüküm ifade 
eder. Sözleşme diger Akıd Devletler için yürürlükte kalır. 

Usulüne uygun olarak yetkilerıdirilmiş olan ve imzaları aşagıda bulunan 
temsilciler Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

14 Eylül 1961 günün Roma'da, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi 
olunmak üzere bir nüsha halinde dOzenlenmiş olup aslına uygunlutu onaylı birer 
kopyası diplomatik yolla her Akıd' d Devlet ve Milletlerarası Şahsi Haller 
Komisyonu Genel Sekreterligine gönderilecektir. 

-------o----------
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Meşru olmayan çocuklarm ana bakımandan nesebinln tesisine ait Sizleşmen in 
oaaylanmasanm UYJUD buluadutuna dari Kanun · 

Kanun No : 578 
Kabul Ta. : 8 Nisan 1965 
R.G : 17 Nisan 1965 S.ll978 
Dstr. Trp.: 5, C.4, s.100l 

Madde 1 
12 Eylül 1962 tarihinde BrükseP de imzalanan "Meşru Olmıyan Çocuklarm Ana 

Bakımından Nesebinin Tesisine ait Sözleşmenin" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde l - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yOrütOr. 

"Meşru Olmayan Çocuklarm Ana Bakamandan Nesebinin Tesisine Ait Slzleşme" nill 
onaylanmali bakkandaki karar• yOrOrllle koyan Bakanlar Kurulu Karan 

Karar Ta. : lS Mayas 1965 No: 6/4718 
R.G : 11 Ekim 1965 8.12123 
Dstr. TrP.· : 5, C.4/3, s.3 197 

Onaylanması 8/4/1965 tarihli ve 578 sayılı kanunla uygun bulunan ilişik " Meşru 
·Olmıyan Çocukların Ana Bakımandan Nesebinin Tesisine Ait S6zleşme " nin onaylanması; 
......... 244 sayılı Kanununun 3 Uncu maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 
28/5/1965 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Meşru Olmayan Çocuklaran Ana Bakamandaa Nesebinin 
Tesisine Ait Sizietme 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi, Federal Almanya Cumhuriyeti, 
Avusturya Cumhuriyeti, Belçika KıralhAı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan KırallıAı, 
İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük DOkalıAı, Hollnda KırallıAı, İsviçre 
Konfederasyonu, ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, gayrimeşru çocukların ana 
bakımından nesebinin tesisine mütaallik kaideler tevlit etmek arzusu ile aşalıdaki 
hususlarda mutabakata varmışlardır: 

Madde 1 
Bir şahıs gayri meşru çocuAun dotum ilmühaberinde onun anası olarak 

gösterilmiş ise, ana bakımından nesep bu şekilde taayyün eder, bununla beraber bu 
nesebe itiraz olunabilir. 
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a ...... .,.. Çaaddana ............ Telili 

Maddel 
Ana, dolum ilmühaberinde gösterilmemiş ise Akıd Devletlerden birinin yetkili 

makammda bir tanıma beyanmda bulunabilir. 

Madde3 
Ana, dolum ilmühaberinde gösterilmiş olmakla beraber tanıma beyanmda 

bulunmasının Akıd olmayan bir devletin kanununun icaplarına uymak bakımından 
zaruri oldulunu ispat eder ise, Akıd Devletlerden birinin yetkili makammda böyle 
bir beyanda bulunmak yetkisini hawlir. 

Madde4 
İkinci ve üçQncü maddeler hükOmlerini tanımanın muteberlitini haleldar etmez. 

Madde S 
Her Akıd Devlet için birinci madde hükümleri ancak bu Sözleşmenin yürQrlüle 

ginnesinden sonraki dopmlara tatbik olunur. 

Madde6 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine 

tevdi olunacaktır. Federal Konsey, Akıd Devletler ile Milletlerarası Şahsi Haller 
Komisyonu Genel Sekreterlilini, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, yukardaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgelerinden 

ikincisinin tevdiini kovalıyan otuzuncu gtln ytlrürlüle girecektir. 
Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin 

tevdiini kovalıyan otuzuncu gOn ytlrürltlle girecektir. 

Madde8 
Bu Sözleşme, her Akıd Devletin anavatan toprakannın bütününde kendiiilinden 

uygulanır. 

Her Akıd Devlet, bu Sözleşme htlkümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 
birkaçında yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sallanan Devlet 
veya ülkelerde de uygulanaca&ını, imza, onaylaına, katılma anında veya daha sonra, 
İsviçre Federal Konseyine yapacqı teblil ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal 
Konseyi, her Akıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel 
Sekreterlilini, bu teblilden haberdar edecektir. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gerelince bir beyanda bulunmuş olan her 
Devlet daha sonra herhangi bir anda, İsviçre Federal Konseyine göndereceli bir 
tebliA ile, bu Sözleşmenin beyannarnede zikredilen Devlet veya ülkelerin bir veya 
birkaçında uygulanmasına son verildilini beyan edebilir. 

İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devleti ve Milletlerarası Şahsi Haller 
Komisyonu Genel Sekreterlilini, bu yeni teblilden haberdar edecektir. 
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Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu teblipamenin İsviçre Federal 
Konseyince alınmasını kovalıyan altınışıncı gOn bahis konusu Olkede son bulaeaktır. 

Madde9 
Avrupa Konseyinin veya Ulustararası Şahsi Haller Komisyonunun üyesi olan 

her Devlet bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre 
Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile teblig eder. Konsey bu katılma 
belgesinin tevdiinden üye Devletler ile Milletlerarası Şahsi Haller Komisyonu Genel 
Sekreteriiiini haberdar eder. Sözleşme, katılan devlet için, katılına belgesinin 
tevdiini takip eden otuzuncu gUn ytırtırlüge girer. 

Katılına belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlOAe girmesinden sonra 
mümkün olabilir. 

Madde 10 
Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktar. 
Bununla beraber ikıd devletlerden herbiri; İsviçre Federal Konseyine yazılı 

olarak yapılacak bir teblig ile heran Sözleşmeyi fesehedebilir. Federal Konse, diler 
ikıd devletleri ve Uluslararası Şahsi Haller Komisyonu Genel Sekreteriiiini 
haberdar eder. 

Bu fesih hakkı, onay veya katılına tarahinden itaberen 5 senelik bir sllrenin 
bitmesinden önce kullanılamaz. 

Fesih, bu husustaki tebligatın İsviçre Federal Konseyince alındılı tarihten 6 ay 
sonra hüküm ifade eder. 

Bunu teyiden, usulüne uygun olarak yetkitendirilmiş olan ve imzaları aşalıda 
bulunan temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardar. 

12 Eylül 1962 günü Brüksel'de, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi 
olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup, onaylı birer kopyası diplomatik 
yolla her ikıd devlete ve Uluslararası Şahis haller Komisyonu Genel Sekreterligine 
gönderilecektir. 

----------0·---------
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Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararları ile ilgili Sözleşmenin onayianmasman 
uy1un bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : 807 
Kabul Ta. : 8 Arahk 1966 
R.G : ll Arahk 1966 S.ll433 
Dstr. Trp.: 5, C.6, s.l966 

Madde 1 
10 Eylül 1964 tarihinde Paris'te imzalanan •• Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi 

Kararları ile İlgili Sözleşme " nin onaylanması uygun görülmüştür. 
Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

---~o----

Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararları ile ilgili Sözleşmenin onaylanmasmm 
uygun bulundutuna dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 14 Nisan 1967 No : 6/8046 
R.G 14 Atustos 1967 S.ll64i3 
Dstr. Trp.: 5, C.61l, s.lll3 

8/12/1966 tarihli ve 807 sayılı Kanunla onaylanması uyguun bulunan ilişik "Kişi Halleri 
İşlemlerinin Düzeltilmesi Kareli'ları ile ilgili Sözleşme" nin onaylanması ; ......... 244 sayılı 
Kanununun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 14/4/1967 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

----~o----

Kişi Halleri İşlemlerinin Düzeltilmesi Kararlara ile ilgili Sözleşme (*) 

Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu üyeleri, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika 
Kırallıgı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kıralhgı, 
İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükahgı, Holanda Kıralhgı, İsviçre 
Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Kişi Halleri işlemlerinin düzeltilmesi 
hakkında verilen kararların ülkelerinde uygulanmasını ve müessiriyetini saglamayı 
arzuladıklarından aşagıdaki hükümlerde anlaşmışlardır. 

Madde 1 
işbu Sözleşme geregince "Düzeltme kararı " terimi; yetkili makamın, Kişi 

Hallerine dokunan ~ir mesele ve asalet veya şeref niteligine ilişkin bir hak üzerinde 
hüküm vermeksizin bir kişi hali belgesindeki bir hatayı dilzelten kararını gösterir. 

(*) Siizleşme Dstr. dP. KAIIJ(rı ve BlliıırıLır Kurulu KP.rtın de ~tyrı ~tyrı y~tyırı!Jırıııııştır. Mdlrı 
BK.K.K de JP.Jirı1ırıtırı ltlttlrıdtr. 
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Maddel 
Kendi ülkesinde hatalı olarak tanzim edilmiş Kişi Halleri belgesi üzerinde 

düzeltme kararı almaya yetkili Akıd Devletlerden birinin makamı, bu karariyle, aynı 
zamanda aynı şahsı veya ftlrüunu ilgilendiren ve sonradan başka bir Akıd Devlet 
ülkesinde düzenlenen bir belgede işlenmiş olan aynı hatayı da düzeltmek yetkisine de 
sahiptir. 

Bu karar hiç bir forınaliteye lüzum kalmaksızın dijer Devlet ülkesinde yerine 
getirilir. 

Bu maksatla, kararı veren Devlet yetkili makamı, btt kararı ve düzeltilmiş olan 
belgeyi, bahse konu karann yerine getirilecegi Devletin yetkili makamına 
göndermekte, yükümlüdür. 

Madde3 
Akid Devletlerden birinin yetkili makamı tarafından Kişi Hallerine dair belgenin 

düzeltilmesi hakkında karar verildiginde bu belgenin taşıdıgı şerh veya kaydın diger 
Akit devlet kişi halleri siciline işlenmesi işi düzeltme kararının ve düzeltilen belgenin 
ibrazı ile olur. 

Madde4 
Düzeltme, bu Sözleşmenin sınırlarını aştıgı veya kendisi bizzat bir hata teşkil 

ettigi takdirde onun icrası, 2 ve 3 üncü maddeler hükümleri hilifına, adli idari üst 
makamın gerekçeli kararı ile reddedilebilir. Bu üst makamın her Akit Devlet 
Bakımından kim olacagı ekte gösterilmiştir. 

Bu red, düzeltme kararını veren devlet makamına teblig olunur. 

Madde S 
Her Akit Devlet adına muhaberatı veya tebligi yapmaga veya kabule yetkili 

makamlar bu Sözleşmenin ekinde gösterilmiştir. 
Bu makamlar dogrudan dogruya muhabere edebilirler. 

Madde6 
Akit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülk~lerinde uygulanmasını mümkün 

kılmak için, Anayasalarının yükümlü tuttugu usullerin yerine getirildigini, İsviçre 
Federal Hükümetine teblig edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her tebligden Akit 
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, ikinci tebligin tevdi tarihini kavalayan 30 uncu gün yürürlüge 

girecek ve bu tarihten başlayarak bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet arasında 
sonuç doguracaktır. 
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Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her 
imzacı Devlet için bu Sözleşme, tebligatın tevdii tarihini kovalayan 30 uncu günden 
başlayarak sonuç doAuracaktır. 

Madde8 
Bu Sözleşme, her Akıd Devletin anavatan topraklannın bUtUnünde kendiiilinden 

hukuken hüküm ifade eder. 
Her Akıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 

birkaçmda yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sallanan Devlet 
veya ülkelerde de uygulanacagını, ibu maddede öngörülen teblig veya katılma 
sırasında veya daha sonra İsviçre Federal Konseyine yapacagı teblig ile beyan 
edebilecektir. İsviçre Federal Konseyi, her Akıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Haller 
Komisyonu Genel Sekreterini, bu teblilden haberdar edecektir. Bu Sözleşme 
hükümleri tebligıtamenin İsviçre Federal HükUmetince alınmasını kovalıyan 60 ıncı 
gün, anılan tebılpamede zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hüküm geregince bir beyanda bulunmuş olan her 
Devlet daha sonra herhangi bir anda, İsviçre Federal HükUmetine gönderecegi bir 
teblig ile, bu Sözleşmenin beyannarnede gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya 
birkaçında uygulanmasına son verildilini beyan edebilir. İsviçre Federal HükUmeti, 
her Akıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu Genel Sekreterini, bu yeni 
tebliAden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, adı geçen tebliAnamenin İsviçre Federal 
Hükümetince alınmasını kovalıyan 60 ıncı gün bahis konusu ülkedelerde son 
bulacaktır. 

Madde9 
Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her Devlet 

işbu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak İstiyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal 
Hükümetine tevdi edilecek bir belge ile teblil eder. Adı geçen Hükümet bu katılma 
belgesinin tevdiinde üye Devieder ile Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Sözleşmeye, katılan devlet bakımından, katılma 
belgesini kovalıyan 30 uncu gün yürUrlUge girer. 

Katılma belgesinin verilmesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüge girmesinden 
sonra mümkün olabilir. 

Madde lO 
Bu Sözleşme süre tahdidi olmaksızın yürüklükte kalacaktır. Bununla beraber 

Akit Devletlerden her biri İsviçre Federal Hükümetine gönderecegi yazılı bir teblig 
ile her zaman fesih ihbarı yapabilecek ve adı geçen Hükümet diler Akit Devletlerle 
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini keyfıyetten haberdar 
edecektir. 

Bu fesih ihbarı yetkisi 6 ıncı maddede öngörülen tablig veya katılma tarihinden 
itibaren beş senelik bir sürenin bitiminden evvel kullanılamaz. 
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Fesih ihbarı, İsviçre Federal HOktlmetinin~ bu maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen teblili aldılı tarihten sonra geçecik altı aylık bir sOreden başlayarak 
htıldlm ifade edecektir. 

Usulüne uygun olarak yetkitendirilmiş olan ve imzalan aşaAıda bulunan 
temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Paris'te 10 Eylül 1964 tarihinde İsviçre Federal HOkOmeti arşivlerine tevdi 
olunmak tızere bir nüsha halinde dOzenlenmiş olup aslına uygunlugu onaylı bir 
kopyesi diplomatik yolla her Akit Devlete ve Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu 
Genel Sekreteriiline göderilecektir. 

EKI 

Yazışma ve tebliAleri gönderme veya kabule yetkili makamlar 
(Sözleşmenin S inci maddesi) 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Fransa 

: Staııdesamt I Berlin (Quest) Berlin-Dahlem 
: Belirtilmemiş 
: Adalet Bakaniılı 
: Adalet BakanhAt ve dtızeltilmiş veya düzeltilecek belgenin 
mahallin Cumhuriyet Savcısı 

Yunanistan : Belirtilmemiş 
İtalya : Adalet Bakaniılı 
Lüksemburg : Adalet Bakaniılı 
Hollanda : Adalet Bakaniılı 
İsviçre :Kişi Halleri Federal Servisi Bem 3 
TOrkiye : Adalet Bakaniılı 

EK II 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde temas olunan makamlar 
Almanya : "Amstgerichte" 
Avusturya : Belirtilmemiş 
Belçika : Adlt Makamlar 
Fransa : Medeni Kanunun 99 uncu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde 

dtızeltilecek belgenin düzenlenmiş bulundulu yer Mahkeme Balkanı 
Yunanistan : Belirtilmemiş 
İtalya : Mahkeme 
Lüksemburg : lstinaf Mahkemesi 
Hollanda : lstinafMahkemesi 
İsviçre : Kişi Halleri Konusunda Nezaretçi Kanton Makamlan 
Türkiye : Mahkeme 

----------o----------
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Yabanci Memeleketlerde Yap~lan Evlenme Merasiminin Kolaylaştiriimasi bakkindaki 
Sizietmenin onaylaamas1n1n uyaun bulunduluna dı,ir Kanun 

Kanun No : 888 
Kabul Ta. : 28 Haziran 1967 
R.G : 8 Temmuz 1967 8.12642 
Dstr. Trp. : S, C.612, s.21Sl 

Madde 1 
10 Eylül 1964 tarihinde Paris'te imzalanan ''Yabancı Memeleketlerde Yapılan Evleome 

Merasiminin Kolaylaştınlmasına dair Sözleşme" nin onaylanması uygun görülmüştür. 
Madde l · Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü~e girer. 
Madde 3 • Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o,---
Yabanci Memeleketlerde Yapdan Evlenme Merasiminin 
kolaylaştiriimasi bakkindaki 8özletmenin onaylanmasm1n 

uyaun bulu•duiUna dair Bakanlar Kurulu Kar•rl 

Karar Ta. : ll Alustos 1967 No : 6187SO 
R.G : 22 Arahk 1967 8.12783 
Dstr. Trp.: S, C.711, s.44 

10/ Eylül 1964 tarihinde Paris' te Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu tarafından 

imzalanan ve 28/6/1967 tarih ve 888 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"Yabancı Memeleketlerde Yapılan Evleome Merasiminin Kolaylaştırıtmasına dair Sözleşmesi 
" nin onaylanması; ......... 244 sayı h Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, 
Bakanlar Kurulunca 12/8/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

----o---
Yabanci Memeleketlerde Yapilan Evlenme Merasiminin 

Kolaylaşt1rllmas1na Dair Sözleşme 

Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu üyeleri, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika 
Kırallıgı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallıgı, 
İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalıgı, Holinda Kırallıgı, İsviçre 
Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti evlenme engellerinin kaldırılması ve 
evlenme öncesi ilinları ile ilgili olarak kendi vatandaşlarının diger Akit Devletler 
ülkelerinde yapacakları evlenme akitlerinin kolaylaştırılması arzusuyla aşagıdaki 
hükümlerde anlaşmışlardır. 
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BİRİNCI BOLOM 
Madde 1 * 
Akit Devletlerden birinin vatandaşının evlenme akdi, o vatandaşın mutad olarak 

oturdugu diAer bir Alcit Devlet ülkesinde icra edildigi takdirde bu aledin yapıldıgı 
memleketin yetkili makamları müstakbel eşin şahsi kanunanun öngördtlAQ haller ve 
şartlarta bu kanunun tespit ettigi evleome engellerinden muaftutulabilirler. 

Madde2 * 
Birinci maddede anılan muafıyeti tanımata yetkili evleome merasiminin 

yapıldıgı memleket makamları, bu memleketin iç kanunlan geregince kendi 
vatandaşlarına aynı muafiyeti vermete yetkili bulunan makaınlardır. 

Mevzuatı kendi vatandaşlarına bu nevi muafiyetler tanunayan memleket, birinci 
madde geregince, diger Akit Devletler vatandaşlarına muafiyet tanıyabilmek için 
kendi makamlarmdan birini yetkili kılabilir. 

Madde3 * 
Işbu Sözleşme, kendi vatandaşı bulunan müstakbel eşe kanunları geretince 

muafiyet verecek Devlet makantlarının yetkisine halel getirmez. 

İKİNCİ BOLOM 
Madde4 
Akit Devletlerden birinin ülkesinde mahilli şekle uygun olarak yapılan evleome 

öncesi ilinları mtınbasıran bu devletin iç kanunianna tabidir. 

OçiJNCO BOLOM 
Madde S 
Akit Devletlerden birinin kanunu evleomenin dini merasimle icrasmı mecburi 

kıldıgı takdirde, diger Akit Devletlerin elçilik veya konsolosluk memurları kendi 
kanunları mUsaade ettigi takdirde bu memlekette evleome-akdini icra edebilirler. Şu 
şartla ki: Eşierden en az biri elçilik ve Konsolosluk mem1ll'Uilu tayin eden Devletin 
uyruklugunda bulunmalı ve eşierden hiç biri evlenme akdinin yapıldıgı devlet 
vatandaşiıiında olmamalıdır. 

Bu takdirde evlenme öncesi ilinlar münhasıran elçilik veya konsolosluk 
memurunu tayin eden devletin kanununa göre yapılacaktır. 

o0RD0Nc0 BOLCM 
Madde6 
Işbu Sözleşmesinin uygulanmasında "Bir devlet vatandaşı " terimi, bu devletin 

uyruklugunda bulunan kişiierle şahsi halleri adı geçen devletin kanunlan ile idare 
edilen kişileri kapsar. 
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71. Yıabaaea Mtntleketlerde Yapılan Evlenme Mensimi 

Madde7 
Akit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün 

kılmak için anayasalarının gerekli kıldı~ı usullerin yerine getirildi~ini, İsviçre 
Federal Hükümetine tebli~ edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti, birinci fıkra uyarınca yapılan her tebli~den Akit 
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde S 
işbu Sözleşme ikinci tebli~in tevdi tarihini kovalayan 30 uncu gün yürürlüge 

girecek ve bu tarihten başlayarak bu fırınaliteyi yerine getiren iki Devlet arasında 
sonuç do~uracaktır. 

Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her 
imzacı Devlet için, bu Sözleşme tebli~atın tevdii tarihini kovalayan 30 uncu günden 
başlayarak sonuç doguracaktır. 

Madde9 
Her Akit Devlet imza, 7 nci maddede öngörülen teblig veya katılma sırasında 

işbu Sözleşmenin ilk üç bölümünden bir veya ikisini istisna ettigini beyan 
edebilecektir. 

İşbu maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunan her 
Devlet sonradan herhangi bir anda yazılı bir tebli~ ile istisna ettigi bölüm veya 
bölümlere katıldıgını İsviçre Federal Hükümetine bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, bu tebli~den her Akit Devleti ve Milletlerarası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

İşbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, İsviçre Federal Hükümetinin 
tebligi aldıgı tarihi kovalayan 30 uncu günden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Madde 10 
Bu sözleşme, her Akit Devletin anavatan topraklarının bütünUnde hukuken 

hüküm ifade eder. 
Her Akit Devlet, işbu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 

bir kaçında veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sa~lanan Devlet 
veya ülkelerde de uygulanacagını imza, 7 inci maddede öngörülen tebli~, katılma 
sırasında veya daha sonra İsviçre Federal Hükümetine yapaca~ı tebli~ ile beyan 
edebilecektir. İsviçre federal Hükümeti her Akit Devleti ve Milletlerarası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu son tebli~den haberdar edecektir. Bu 
Sözleşme hükümleri tebli~namenin İsviçre Federal HükUmetince alınmasını 
kovalayan 60 ncı gün anılan tebli~amede gösterilen ülke veya ülkelerde 
uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygt.an olarak bir beyanda bulunmuş 
olan her Devlet, daha sonra herhangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine 
gönderece~i bir tebli~ ile bu Sözleşmenin beyannarnede gösterilen devlet veya 
ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildi~ini ihbar beyan 
edebilecektir. 
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ft. .... .,... ••• • • ; 

İsviçre federal HükUmeti, her ikit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri 
Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni teblitden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması adı geçen tebliAnamenin İsviçre Federal HUkUmetince 
alınmasını kovalayan 60 ncı gün balıiskonusu ülkede son bulacaktır. 

Madde ll 
Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her Devlet 

işbu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak isteyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal 
HükUmetine tevdi edilecek bir belge ile teblil eder. Adı geçen Htlktlmet her katılma 
belgesinin tevdiinde Uye Devletlerle Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Sözleşmeye, katılan devlet için, katılma belgesinin 
verilmesini kovalıyan 30 uncu gUn yUrUrlUte girecektir. 

Katılma belgesinin verilmesi, ancak bu Sözleşmenin yQrüriUJe girmesinden 
sonra mümkün olabilir. 

Madde ll 
Işbu Sözleşme, süre tahdidi olmaksızın yUrQldükte kalacaktır. Bununla beraber 

Akit Devletlerden her biri her zaman bu Sözleşmeyi veya onun ilk Uç bölümünden 
bir veya ikisini feshetmek ve yazılı bir tebJ.il ile İsviçre Federal HUktımetine 
bildirmek imkAnma sahip olacaktır. İsviçre Federal HükUmeti, keyfıyetten diter lkit 
Devletleri ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Bu fesih yetkisi 7 inci maddede öngörülen tabiii veya katılmadan başlayarak 5 
yıllık mUddetin bitiminden evvel kullanılamaz. 

Fesih ihbarı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen teblilin İsviçre Federal 
Hükümetin tarafından aldındılı tarihten sonra 6 aylık stıre sonunda ifade edecektir. 

Usulüne uygun olarak yetkitendirilmiş olan ve imzaları aşaJıda bulunan 
temsilciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Paris'te ,10 EylUl 1964 tarihinde İsviçre Federal HükUmeti arşivlerine tevdi 
olunmak tızere bir ntısha halinde düzenlenmiş olup, asluta uygunlulu onaylı bir 
kopyası diplomatik yolla her ikit Devlete ve Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu 
Genel Sekreteriiline göderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Adın 
İmza 

lhtirazi Kayıt: Federal Almanya Cumhuriyeti, 9 uncu maddeye uygun olara/c, 
işbu Sözleşmenin 1 inci btJiümünü istisna ettiğini beyan eder. 

---------0----------
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VatandaşiiilR kazantlmasi konusunda karşalikil bil&i verilmesi hakkandaki 
Sözleşmesinin onayianmasanan uyaun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : 1043 
Kabul Ta. : ll Nisan 1968 
R.G : 22 Nisan 1968 S.t2881 
Dstr. Trp. : 5, C. 72, s.2105 

Madde 1 
10 EylUl 1964 tarihinde Paris'te imzalanan "Vatandaşlıjın kazanalması konusunda 

karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme" nin onaylanması uygun görUimUştUr. 
Madde 2 • Bu kanun yayımı tarihinde yOrUriUAe girer. 
Madde 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yUrUtUr. 

----01---
Vatandaşiiian kazantimasa konusunda karşalikil bilai verilmesi hakkandaki Sözleşmenin, 
onay belaesinin tevdiinden bir ay soara yOrlriOie &irmek Ozere onaylanmaslDan uyaun 

buluadutuna dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 29 Atustos 1969 No : 6/12319 
R.G : 19 EyiOI 1969 8.13305 
Dstr. Trp.: 5, C.812, s.2733 

ll Nisan 1969 tarih ve 1043 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"Vatandaşlı~ın Kazanalması Konusıuıda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkındaki Sözleşme" nin, 
onay belgesinin tevdiinden bir ay sonra yUrUriU~e girmek üzere onaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanununun 3 Uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 29/8/1969 
tarihinde kararlaştıralmıştır. (*) 

VatandaşhAm Kaunllmasa Konusunda Karşiiakli Bilgi 
Verilmesi Hakkanda Sözleşme 

Milletlerarası Kişi Halleri }(omisyonu üyeleri, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika 
Kırallıgı, Federal Almanya Cunıhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallıgı, 
İtalya Cumhuriyeti, LüksembUrg Büyük Dükahgı, Hollanda Kırallıgı, İsviçre 
Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklarının vatandaşlık kazanmaları 
konusunda karşılıklı bilgi teıttisi için işbirligi amsundan hareketle aşagıdaki 
hükümlerde anlaşmaya varmışlardır. 

M ıwbıı/ir KIU'IÜN 6 lı 23 ı 9 sıyıli K4rlıniıJA S6zltŞflltftLit "OMJ Bt~tSlllfll ttvıltbultrı btr ıy SOliri yi4rllrfii8t ntrtctğt" 
~elırtlhııatt ıse de, 

K4tl yüıirli4i llırtlrtrıt btltrtıııtkftıı NW kı if.Je, SÖZltpııtııtll 7 ııct lluııldtst SOII ciimltstııdt nettrtltıı Jıibıiıı tmınııdıuı lhqiı 
~tr şey dtğtLltr. 
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Madde ı 
Her Akit Devlet diger Akit Devlet vatandaşları hakkında, vatandaşhga alınma, 

seçme hakkını kullanma veya tekrar alınma yolları ile vatandaşlıgın kazanılması 
hallerinde o devlete bilgi iletineyi taahhüt eder. 

Madde2 
Bu bilgi, işbu Sözleşmeye örnegi eklenen ve aşagıdaki hususları kapsayan bir 

fışle verilir. 
ı-İlgilinin adı ve soyadı 
2-Dogum yeri ve tarihi 
3-Uyruklugunda bulundugu devlette bilinen ikametgih ve son ikametgahı 
4-Vatandaşlıgın kazanılması şekli ve kazanmanın sonuç dogurdugu tarih. 
S-Mümkünse evvelki vatandaşlıgının ispatına yarayan belgenin niteligi, 

numarası ve tarihi, 

Madde3 
Vatandaşhim kazanılması, eşit ve reşit olmayan çocukların uyrukluguna 

kendiiilinden etki yaptıgı takdirde yukarıdaki maddede öngörillen fiş aynca bu eş ile 
çocukların adlarını ve soyadlarını, dogum yerlerini ve tarihlerini de içine alır. 

Madde4 
Fiş vatandaşlık kazanılmasının sonuç dogurdugu tarihten başlayarak üç ay içinde 

dogruca gönderilir. 
Her Akid Devlet, imza, teblig veya katılma sırasında fişin gönderllecegi merkezi 

makamı gösterecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşme, ne her Akid Devletin vatadaşlıkla ilgili kanunları hükümlerine,ne 

de vatandaşhAm kazanılmasına ilişkin daha geniş bilgi teatisini öngören anlaşmalara 
halel getirmez. 

Madde6 
Akid Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün 

kılmak için anayasalarının yükümlü tuttugu usUllerin yerine getirildigini, İsviçre 
Federal Hhükümetine teblig edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her tebligden ikid 
devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme 2 nci tebligin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu gün yürürlüge 

girecek ve bu tarihten başlayarak bu formaliteyi yerine getiren iki devlet arasında 
geçerli olacaktır. Bundan evvelki madde de öngörülen formaliteyi sonradan yerine 
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getiren her imzacı devlet için bu Sözleşme, tebligatın tevdii tarihini kovalayan 30 
uncu günden itibaren sonuç dopracaktır. 

Madde8 
Her Akid Devlet imza veya 6 ıncı maddede belirtilen teblilat veyahut katılma 

sırasında birinci maddede öngörülen bilgi teatisinden seçme hakkını kullanma veya 
tekrar vatadaşlılm kazanılması şeklini istisna ettilin i beyan edebilir. 

Her Akid Devlet, İsviçre Federal Htıktlmetine göndereceli teblil ile, birinci 
fıkra gerelince kendi tarafından fonnüle edilen ihtirazi kaydı kısmen veya tamamen 
geri çekebilecektir. Bu teblil alındılı tarihi kovalayan 30 uncu gün geçerlik 
kazanacaktır. 

İsviçre Federal Hükümeti bu teblilden Akid Devletlerden her birini ve 
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşme her ikit devletin anavatan topraklannın bütününde hukuken hüküm 

ifade eder. Her Akit Devlet, bu Sözleşme Hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden 
bir veya birkaçmda veyahut Milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sallanan 
devlet veya ülkelerde de uygulanacalını imza, 6 ncı maddede öngörülen teblil, 
katılma sırasında veya daha sonra, İsviçre Federal Hükümetine yapacaaı teblil ile 
beyan edebilecektir. İsviçre Federal Hükümeti her Akit Devleti ve Milletlerarası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu teblilden haberdar edecektir. Bu Sözleşme 
hükümleri tebli~Jıamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını kovalayan 30 uncu 
gün, anılan tebli~Jıamede zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. Bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmü gerelince bir beyanda bulunmuş olan her devlet daha 
sonra herhangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceli bir teblil ile, bu 
Sözleşmenin beyannarnede gösterilen devlet veya bir kaçında uygulanmasma son 
verildilini beyan edebilir. 

İsviçre Federal Hüldlmeti her Akit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri 
Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni teblilden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, adı geçen tebli~Jıamenin İsviçre Federal 
Hükümetince alınmasını kovalayan 30 uncu gün bahis konusu ülkedelerde son 
bulacaktır. 

Madde 10 
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her devlet bu 

sözleşmeye katılabilir. 

Katılmak isteyen devlet, bu niyetini İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecek 
bir belge ile tebliA eder. Adı geçen Hükümet her katılma belgesinin tevdii 
keyfiyetinden üye devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin 
verilmesini kovalayan 30 uncu gün ytırUrlüAe girecektir. 

Katılma belgesinin verilmesini, ancak bu Sözleşmenin yürürlüAe girmesinden 
sonra mümkün olabilir. 
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Madde ll 
Bu Sözleşme deAişikliklere tabi tutulabilir. 
DeAişiklik teklifi İsviçre Federal HUktlmetine yapılır. Federal Htlldlmet'de 

keyfiyeti Akit Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine 
teblil eder. 

Madde ll 
Bu Sözleşme 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı tarihten başlayarak beş 

yıllık bir süre için geçerlidir. 
Sözleşme, fesih ihbarı o~adıkça bet yıldan beş yıla kendiiilinden yenilenir. 

Fesih ihbarı diler bOtUn Akit Devletlere ve Milletleraras& Kişi Halleri Komisyonu 
Genel Sekreterine bilgi verecek ol~!' İsviçre Federal HOkOmetine, sürenin bitiminden 
en az altı ay evvel yapılmış olmalıdır. 

Fesih, adece fesih ihbarında bulunacak devlet hakkmda hOkOm ifade eder. 
Sözleşme, diler Akit Devletler için yürüriOkte kalır. 

Usultıne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzalan aşalıda bulunan 
temsilciler işbu Sözleşmeyi iınzalamışlardır. 

10 EylOI 1964 tarihinde Paris'te İsviçre Federal HtıkOmeti arşivlerine tevdi 
olunmak ozere bir nOsha halinde düzenlenmiş olup, aslma uygunlup onaylı bir 
kopyesi diplomatik yolla her Akit Devlete ve Milletlerarası Kişi Haller Komisyonu 
Genel Sekreteriiline göderilecektir. 

İşbu sözleşmenin imzası sırasmda, iınzacı Devletler 4 OncO maddede öngörlllen 
merkezi makamlarını aşa&ıdalci şekilde belirtmişlerdir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti 
Belirtilmemiş 
Avusturya Cumhuriyeti 
İçişleri Bakaniılı 
Belçika KralbAt Dışişleri Bakaniılı : 
Fransa Cumhuriye~ : 
Belirtilmemiş 

Yunanistan Kraliılı : 
Belirtilmemiş 
İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakaniılı : 
LOksemburg BOyOk·DOkalılı : 
Adalet Bakaniılı 
Hollanda Kraliılı : 
Adalet Bakaniılı 
İsviçre Konfederasyonu : 
Belirtilmemiş 

TOrkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakaniılı : 

-·------o-----
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77 77. NafakaAiauldaıımn Yabancı Memleketlerde Taliiili 

Nafaka AlacaklanDUl Y abaacı Memlebtlerde TabsiU ile ilgili SöıJe,meye 
katılmamızm uygun bllluaduiUJıa dair Kanun 

Kanun No : 1331 
Kabul TL : 26 Ocak 1971 
R.G : S Şubat 1971 S.1374S 
Dstr. Trp. : S, C. 10, a.494 _ 

Madde ı 
20 Haziran 1956 tarihinde New-York'da akdolunan "Nafaka Alacaklannın Yabancı 

Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşme" ye katılmamız uygun bulmımuştur. 
Madde 2 -Bu kanun yayımı tarihinde ytırQrlqe girer. · 
Madde 3 -Bu kanun hnkOmlerini Bakanlar Kurulu yOrOtür. 

Nafaka Alacaldanmn Y abaacı Memleketlerde Tahlili Ue ilgili Sözletmellin 
onaylanması dair Bakaıılar Kuralu Karan 

Karar TL.: 22 Şubat 1971 No : 711983 
R.G : 18 Mart 1971 5.13782 
Dstr. Trp.: s, c.ıo, s.t339 

26/1/1971 tarih ve 1331 sayılı Kamuıla ooaylanması uygun bulunan ilişik "Nafaka 
Alacaklannın Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşıne"nin onay belgesinin 
tevdiinden bir ay sonra yOrQrltıle girmek 11Zere onaylamnası~ ......... 244 sayılı Kanwıunun 3 
Onctı maddesinin birinci fıkrasına gore, Bakanlar Kurulunca 22/2/1971 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. M 

M ı33ı sayrfı 'l(Jımm(a~ SIJzkptwye 'l(ft'l1C9r(AAUZ cmayfarınıaiJa~ ~ 1(Jmdiı 
2(prarıtllfa -~ 'l(ftq]~ 'tl4n sijz ~s~~ onay{amntUt ~rarra,tınJinaiJadir, 
~ 1(Jmdiı 'l(prarrnJiı ~girme~ •Onay aJefguinitı tnJ'ıinlfen 6ir ay 

sonra ytirfJt{iljl gitw(ilarl• ontıy[.nmanna yw wt'i#M~~ anaı(cmay 6efguinitı ne zaman 
UfNJi eaıltrıif ofacaAı 6efli ~~ yDt'llr{lıltarilii 46 ~ i.9-f11111'14~11'. 

<Dile' tarafttm •cmay 6efguinitı ~ 6ir ay srmra ytirfJt{iljl girı~ji· yofımtfa alinan 
2(Jırar Sil~ ı4 QncQ ttUUfıfui 2 irıci~IUfiii{JJ frlliJntJn u~an nite~ır. ftyrraı 6u 
maJifJe aı'V Z gibi olara( saptanan miltlifet~ 2(pr4f't~~Ut~Mfe (6ir ay p~) iftıtU lllıfmipir. 
~t eaılir• SiJmptrnıin ı3 tmdl rtllllfM 2 w 3 ilnctJ fii.rafarınıfa onay w i.9-trlma 6efsesi 

yimtıntlen tl~ JIT wrilmipir. <Burat/4 3 tıncil jıqamn~ fıanai (])w(nfmn 'l(Jıtılma 
k{guitıin tftldi .u~p. ifaret Ilim w 6u fii.ranın yollııma J411fW' ı nci fii.rllliiıi.i <Dwfet/6rtfen 
ofiruımuz ~~ S~zkpneye ....... ~~mfDII 'l(Jınunla onay{amntUt uygun 6ulimma.srna 
rapıen aJai.9-nlar 1(Jmdiı'nca ......... 244 sayılı 'l(pnunun 3 tıncil maıftfui ı inci ~anna B"" 
alman • onay 6e(gesinin tefldi 11iflne • miltetf4ir f.9,rann yeritufe ol'ma4JAı 44 ~ll'. 
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Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde TahsUi ile 
İlgili Sözleşme 

Kanunen kendilerine bakmalda mükellef olan kimseleri yabancı memleketlerde 
bulunan ve ihtiyaç içinde olan şahısların karşılaştıgı insani probleme bir çözUm yolu 
bulunmasının ivediügini ve 

Nafaka davalarının yabancı memleketlerde takibi veya nafaka ilimlannın / 
yabancı memleketlerde tenfızinin ciddt ve arneli ve kaauni güçlükler yarattıArnı 
mütalAa ederek ve, 

Bu problemierin hallini ve bu gUçlüklerin yenilmesini mümkün kılacak vasıtaları 
derpiş etmeye kararlı olarak 

Akit Taraflar aşagıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde 1 Sözleşmenin amacı 
ı-İşbu Sözleşmenin amacı, Akit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve 

bundan sonra "Alacaklı" diye isimlendirilen bir şahsın, Akit Taratlardan başka 
birinin yargısına tabi bundan sonra "Borçlu" diye isimleadirilen bir şahıStan hakkı 
olduAunu iddia ettili nafakayı tahsil etmesini kÔlaylaştırmaktadır. Nafakanın tahsilini 
kolaylaştırmakta kullanılacak teşekküller bundan sonra Gönderici Makamlar ve 
Aracı Kurumlar olarak isimlendirilmiştir. 

2-İşbu Sözleşmede öngörülen huku yolları, için veya uluslararası hukukta 
mevcut diger hukuk yollarını tamamlar, onların yerine geçmez. 

Madde l Kurumların tayini 
I-Onay veya katılma belgesinin tevdii sırasında her Akit Taraf kendi ülkesinde 

Gönderici Makamların vazifesini yapacak bir veya birkaç idari veya adli makam 
tayin eder. 

2-0nay veya katılma belgesinin tevdii sırasında her Akit Taraf kendi ülkesinde 
Aracı Kurumun vazifelerini yapacak kamusal veya özel bir teşekkUI tayin eder. 

3-Her Akit Taraf ı inci ve 2 nci fıkraların tatbiki cümlesinden olan tayinleri ve 
bunlarda vuku bulacak bUtUn degişiklikleri gecikmeksizin Genel Sekretere bildirir. 

4-Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar, diAer Akit Taraflarm Gönderici 
Makamları ve Arac:ı Kurumları ile doanıdan dogruya temasa geçebilirler. 

Madde 3 Talebin gönderici makama sunulması 
ı -Bir alacaklı bundan sonra "Alacaklının Devleti" diye isimlendirilen bir Aldt 

Tarafın ülkesinde bulundugu, borçlu da bundan sonra "Borçlunun Devleti" diye 
isimlendirilen başka bir Akit Tarafın yargısına tabi oldugu zaman, alacaklı borçludan 
nafaka alacaimm tahsili için bulundugu Devletin bir Gön4erici Makamma bir talepte 
bulunabilir. 

2-Her Akit Taraf, Aracı Kurumun Devletinin kanununa göre nafaka taleplerinin 
nonnal olarak istinat etmesi gereken beyyineyi, bu beyyinenin kabule şayan olması 
için ne şekilde arz edilmesi gerektilini ve bu kanunun vazettigi diger şartları Genel 
Sekıretere bildirir. 
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11. Mafalca A. .. ealdanaaa Yabaae1 Memleketlerde TabalU 

3-Alikalı bütün belgeler ve icabında bilhassa Aracı Kuruma alacaklı narnma 
hareket etme veya alacaklı narnma hareket etmeye ehil bir şahıs tayin etme yetkisi 
veren bir vekiletname ile alacaklının ve mümkünse borçlunun birer fotografı nafaka 
talebi ile beraber sunulmalıdır. 

4-Gönderici Makam, Aracı Kurumun devletinin kanununun aradıgı bütün 
şartların yerine getirilmiş olması için mümkün olan bütün tedbirleri alır; bu kanunun 
hükümleri mahfuz kalmak üzere, nafaka talebi aşagıdaki bilgileri ihtava eder: 

a-Alacaklanın soyadı, adı, adresi, dogum tarihi, milliyeti ve meslegi ile icabında 
kununi mümessilinin soyadı, adı ve adresi; 

b-Borçlunun soyadı, adı, dogum tarihi, milliyeti ve meslegi ile alacaklının 

malfim oldugu ölçüde borçlunun son beş sene içindeki adresleri; 
c-Nafaka talebinin mucip sebeplerinin teferruatlı bir izahı ile talep olunan şey ve 

bilhassa alacaklının ve borçlunun gelir kaynakları ve aile durumuna mütaallik sair 
alikah bilcümle malfimat. 

Madde 4 Dosyanin intilcali 
1 -Gönderici Makam, talebi gereksiz mütalaa etmedikçe, dosyası borçlunun 

Devleti tarafından tayin edilen Aracı Kuruma intikal ettirir. 
2-Dosyayı intikal ettirmeden önce, Genderici Makam gönderilecek evrakın 

alacaklının Devletinin kanununa göre şekil bakımından muntazam bulunduguna 
kanaat getirir. _ 

3-Gönderici Makam, Aracı Kuruma talebin haklı olup olmadıgına dair kendi 
fikrini bildirebilir ve alacaklının adli müzaheret ve masraf muafiyetinden istifade 
ettirilmesini tavsiye edebilir. 

Madde 5 Hüküm/ünün ve diğer adli muamele/erin intilcali 
1 -Gönderici Makam, alacaklının talebi üzerine 4 üncü maddenin hükümlerine 

uygun olarak, Akit Taraflardan birinin salahiyetli bir mahkemesinden alacaklı lehine 
sidır olan nafaka ile ilgili muvafakat veya nihai her kararı veya diger her adli 
muameleyi, lüzumlu ve mümkün oldugu takdirde, bu kararın alınmasına müncer olan 
duruşmanın zabıt varakası ile birlikte intikal ettirir. 

2-Yukarıdaki fıkrada bahsedilen kararlar ve adli muameleler 3 üncü maddede 
zikredilen belgelerin yerine geçebilir ve onları tamamlayabilir. 

3-6 ncı maddede öngörülen muhakeme usulü , borçlunun Devletinin kanununa 
göre ya bir tenfiz kararı veya tescil usulü olabilir ya da 1 inci fıkra hükümlerine göre 
intikal ettirilen karara müstenit yeni bir dava olabilir. 

Madde 6 Aracı kurumun görevleri 
1 -Aracı Kurum, alacaklının verdigi yetki sınırları dahilinde hareket ederek, 

alacaklı narnma nafakanın tahsilini temin için icap eden bütün tedbirleri alır. Bu 
tedbirler meyanında bilhassa sulh yoluna gider, gerekirse bir nafaka davası açar ve 
takip eden ve nafaka tediyesiyle ilgili her hükmü, emri veya sair adli muameleyi icra 
ettirir. 
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2-Aracı Kurum gönderici Makama yapılan işlerden daimi surette maltlmattar 
kılar. E~er bir işlernde bulunarnazsa bunun sebeplerini bildirir ve dosyayı gönderici 
Makama iade eder. 

3-Anılan davalarda ve bunlarla murtabıt bUtOn meselelerde uygulanacak kanun, 
işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü ile bajlı olmaksızın, bilhassa devletler hususi 
hukuku dalındaki hükümleriyle beraber borçlanın devletinin kanunudur. 

Madde 7 lstinabe 
ligili iki Aldt Tarafın kanunları istinabeyi kabul ettiAi hallerde aşagıdaki 

hükümler uygulanır. 
a-Nafaka davasına bakan bir mahkeme, tamamlayıcı belgeler ve başka deliller 

temin etmek için, ya dijer Akit Tarafın yetkili mahkemesinde ya da Akit Tarafın 
tayin edecegi başka bir makam veya Kurumdan istinabe talebinde bulunabilir. 

b-İstinabe talebinde bulunulan Makam, Tarafların hazır olabilmesi veya temsil 
edebilmesi için, İstinabenin icra edileeeti tarihi ve mahalli ilgili Gönderici Makam 
ve Aracı Kuruma, aynı zamanda borçluya bildinneye mecburdur. 

c-İstinabe mümkün olan süratle icra edilmelidir. Alındıjı tarihten itibaren dört 
ay zarfında icra edilemezse, istinabede bulunan Makama gecikmenin veya icra 
edilmeyişinin sebepleri bildirilmelidir. 

d-İstinabenin icrası hicbir gdna harç ve masraftediyesini gerektirmez. 
e-Aşa~ıdaki haller dışında İstinabenin icrası reddedilmez: 
ı -Belgen~n sıhhatinin şüpheli olması; 
2-İstinabeyi icra edecek Akit Tarafın bunu egemenligine veya güvenligine halel 

getirecek mahiyette bulması. 

Madde 8 Adli lcararlarm tadili 
Nafaka kararlarının tadiline mütaallik taleplere de bu Sözleşmenin hükümleri 

uygulanır. 

Madde 9 Muafıyetler ve kolaylı/c/ar , 
1 -lşbu sözleşme altında yapılacak adli muamelelerde nafaka alacakhsı, davanın 

açıldıgı memlekette ikamet eden veya bu memleketin vatandaşı olan alacaldılara1 

tanman masrafmuafiyetinden istifade eder ve onlarla aynı muameleyi görür. 
2-Yabancı veya gayri mukim alacaklılar dava masrafları için teminat akçesi 

yatırmaya ne de başka türlü bir tediyat veya tevdiatta bulunmaya mecbur 
edilemezler. 

3-Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar bu Sözleşmenin hükümlerine uygun 
olarak ifa ettikleri hizmetler için hiçbir ücret tehsil edemezler. 

Madde 10 Paraların transferi 
Harice yapılan para transferlerini kayıtlamış buluna Akit Taraflar, nafaka olarak 

tahsil edilen paraların ve bu Sözleşmeye mOsteniden açılan nafaka davaları 

münasebetiyle yapılmış masrafları karşılamaya matuf paraların transferine birinci 
derecede öncelik tanıyacaklardır. 
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Madde ll Federal Devlet 
Federal bir devlette veya basit olmayan bir devlette aşa~ıdaki hükümler 

uygulanır. 
a-lşbu Sözleşmenin federal yasama organının yasama yetkisine giren maddeleri 

hususunda, federal hükümetin veeibeleri federal devlet olmayan Tarafların 

veeibelerinin aynıdır. 
b-lşbu Sözleşmenin, federasyon anayasasına göre teşri i tasarrufta bulunmaya 

mecbur olmayan federal devlet, vilAyet veya kantonların yasama yetkisine giren 
maddeleri hususunda, federal hükümet mümkün olan en kısa zamanda ve müspet 
mütalaası ile birlikte bu maddeleri federal devlet, vilAyet veya kantonların yetkili 
makamlarının ihtiliına sunacaktır. 

c-lşbu Sözleşmeye Taraf olan bir Federal Devlet, Genel Sekreter aracılı~ı ile 
kendisine intikal ettirilen başka bir Akit Tarafın talebi üzerine, Sözleşmenin herhangi 
bir hükmü hakkında federasyonda veya federasyonu teşkil eden federal devlet, 
vilAyet veya kantonlarda mer'i olan mevzuat ve tatbikat hakkında bir izahnameyi, 
teşrii veya başka türlü bir tasarrufla bu hükme verilen mer'iyetin şümulünü de 
belirterek gönderecektir. 

Madde ll Ülke bakımından uygulama 
Onaına veya katılma sırasında Akit Taraf aksine beyanda bulunmadıkça işbu 

Sözleşmenin hükümleri, dış münasebetleri bu Akit Taraf vasıtasiyle temin edilen 
muhtariyeti olmayan, vesayet altındaki ülkelere de şamil olur veya aynı şartlarta bu 
ülkelerde de uygulanır. Böyle bir beyanda bulunan her Akit Taraf sonradan herhangi 
bir anda Genel Sekretere haber vermek suretiyle Sözleşmenin uygulanmasını bu 
ülkelerden birine veya hepsine teşmil edebilir. 

Madde 13 Imza, onama ve katılma 
ı-lşbu Sözleşme 3 ı Aralık ı 956 tarihine kadar B. Milletler TeşkilAtı üyesi bütün 

devletlerin, B. Milletler TeşkilAtı üyesi olmamakla beraber Beynelmilel Adalet 
Divanı StatUsüne taraf olan veya B. Milletierin İhtisas Teşekkülerinden birine üye 
olan devletlerin, aynı zamand~ B. Milletler TeşkilAtı ü)'esi olmamakla beraber 
Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Sözleşmeye taraf olmak üzere davet edilmiş 
bütün devletlerin imzalaması için açık kalacaktır. 

2-lşbu Sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Genel Sekretere tevdi 
olunacaktır. 

3-1 inci fıkrada zikredilen bütün devletler işbu Sözleşmeye her an katılabilirler. 
Katılma belgeleri Genel sekretere tevdi olunacaktır. 

Madde 14 YüriJrlüğe giriş 

ı-tşbu Sözleşme üçüncü onay veya katılma belgesinin ı3 üncü maddesi 
hükümlerine uygun olarak tevdi edilece~i tarihi takip edecek otuzuncu günde 
yürürlü~e girecektir. 
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2-Üçüncü onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi 

onayiayacak veya katılacak her devlet için sözleşme, bu devlet tarafından kendi onay 
veya katılma belgesinin tevdiini takip eden O\Uzuncu günde yürürlüge girecektir. 

Madde ıs Fesih 
1-Her Akit Taraf, Genel Sektetere ihbbarda bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi 

feshedebilecektir. Fesih aynı zamanda 12 nci maddede zikredile~ ülkelerden birine 
veya hepsine uygulanabilecektir. 

2-Fesih, ihbarınGenel Sekretere ulaştı~ı tarihten bir sene sonra tesiricra edecek 
ve tesir icra etmeye başladı~ı anda yapılmakta olan işlere müessir olmayacaktır. 

Madde 16 lhtilajların hal/i 
Akit Tartlar arasında işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikine mütaallik bir ihtilif 

zuhur eder ve başka yollarla halledilemezse beynelmilel Adalet Divanına götürülür. 
İhtilifınDivana götürütmesi ya ihtilifa düşen tarafların kendi aralarında vardıkları 
hususi bir anlaşmanın ihbarı suretiyle ya da ihtilifa düşen devletlerden birinin talep 
etmesi suretiyle olur. 

Madde 17 lhtirazi kayıtlar 
I-İmza, onay veya katılma sırasında bir Devlet işbu Sözleşmenin 

maddelerinden birine bir ihtirazi kayıt koyarsa, Genel Sekreter bu ihtirazi kaydın 
metnini bu' Sözleşmeye taraf olan bütün Devletlere ve 13 üncü maddede zikredilen 
diger devletlere gönderir. Bu ihtirazi kaydı kabul etmeyen herhangi bir Akit Taraf, 
ihtirazi kayıt metninin gönderildi~i tarihten itibaren doksan gün içinde, bu ihtirazi 
kaydı kabul etmedi~inl Genel Sekretere bildirebilir ve bu takdirde sözleşme ihtirazi 
kaydı koyan Devlet ile buna itiraz eden Devlet arasında yürürlüge girmeyecektir. 
Sözleşmeye bilalıara katılacak her Devlet, katılma sırasında kabul etmedi~i ihtirazi 
kayıtları Genel Sekretere bildirebilir. , 

2-Bir Akit Taraf daha evvel koydu~u bir ihtirazi kaydı her an geri alabilir ve geri 
aldı~ı ihtirazi kaydı Genel Sekreter bildirir. 

Madde 18 Mutekabiliyet 
Bir Akit Taraf işbu sözleşmenin hükümlerini di~er Akit Taratlara karşı ancak 

kendisinin bu Sözleşme ile ba~lı oldu~u derecede ileri sürebilir ve bu hükümlere 
binaen hak iddia edebilir. 

Madde 19 Genel Sekreter tarafından yapılacak bildiriler 
I-Genel Sekreter, 
a-2 nci maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine tevfıkan bildirilecek tayinleri, 
b-3 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine tevfıkan verilecek bilgileri, 
c-12 nci madde hükümlerine tevfıkan yapılan beyan ve bildirileri, 
d- 13 üncü madde hükümlerine tevfikan yapılan imza, onay ve katılmaları, 
e- ı 4 üncü maddenin ı inci fıkrasına tevfikan sözleşmenin yürürlüge girdigi 

tarihi, 
f- 1 5 inci maddenin ı inci fıkrası hükümlerine tevfikan yapılan fesihleri, 
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g- I 7 nci maddenin hUkOmlerine tevfıkan konulan ihtirazi kayıtlan ve bu 
kayıtlara yapılan itirazları, 

B. Milletler TeşkilAtma Oye olan bOtnn devletlere ve 13 Unctl maddede 
zikredilen tlye olmayan Devletlere bildirecektir. 

2-Genel Sekreter aym zamanda 20 nci madde geretince yapılacak tadil 
taleplerini ve bu taleplere verileeek cevaplan da btlttın Akit Taratlara bildirecektir. 

Madde 20 Tadil 
1 -Herhangi bir Akit Taraf Genel Sekretere bildinnek suretiyle işbu 

Sözleşmenin tadilini her zaman isteyebilecektir. 
2-Genel Sekreter bu talebi btlttln Akit Taratlara intikal ettirecek ve onları 

dört ay içinde tadil teklifini incelemek tızere bir konferansm toplanınasma taraftar 
olup olmadıkların kendisine bildirmeye davet edecektir. Eter Akit Tarafların 
çoRunlup mtlspet cevap verecek olursa Genel Sekreter bu konferansı toplayacaktır. 

Madde 21 SiJzleşmenin tevdii ve diller 
İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede 

muteber olan işbu Sözleşmenin aslı Genel Sekretere tevdi olunacak, o da 13 tlnctl 
maddede zikredilen bOtnn Devletlere aslma uygun tasdildi suretlerini gönderecektir. 

----------o----------
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78 a Çocuklara Karşı Nafaka MOkelletiyetine Uygulanacak Kanuna 
dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundulu hakkında Kanun * 

Kanun No : ı48l 
Kabul Ta. : 9 EyiOI l97ı 
R.G. : ı 7 EyiOI ı97ı S. ı3959 
Dstr. Trp. : 5, C. ı0-3 s. 3345 

Madde ı 
24 ekim 1956 tarihinde La Haye'de aletedilen ve 10 Haziran 1970 tarihinde imzalanmış 

bulunan "Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna dair Sözleşme" nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 • Bu kanun yayımı tarihinde ytlrOrlOAe girer. 
Madde 3 • Bu kanunu Bakanlar Kurulu yOrQtQr. 

• KıiiiJUILı ouJLuarwı ıtp rı.IJtw Vt ~r Kıtrıtlıt l KASDil 1971 Kırır tıırrfdı Vt 1/3356 KID'Ilr sıyısı f1t DllllyLuıııwı 
urırlAştınLuı S6ılqınt .. , 4trlıırıtııtızt ~llfır. 
inz. : sırı &+ 2331 sıyılı KllJitll, BGurLır Kıtrıtlıt KllriU'l, S6ılqıııe ve ılıjmot. 

78 b Çocuklara Karşı Nafaka YtıkOmltllUifl Konusundaki Kararların 
Tanınması ve Tenfizine Ilişkin Sözleşme" nin onaylanmasının uygun 

bulundulu hakkında Kanun * 

Kanun No : ı620 
Kabul Ta. : ı4 Eylll ı972 
R.G. : 27 EylUl ı972 S. ı43ı9 
Dstr. Trp. : 5, C. 11-3 s. 3088 

Madde ı 
ll Haziran 1968 tarihinde imzalanan "Çocuklara Karşı Nafata YOktımltllt11Q 

Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme" nin onayl8Rması uygun 
bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yt1rt1rlOAe girer. 
Madde 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yQrüttlr. 

• KilliNilLa DllllyLuuıursı "J6'1l lıWtw ve Uııılır K1rıtlıt 2 ı K/UIJfl t9n Kırır tıırıldı ve 7/536 ı Kırır sıyısı ı1t Dllllylıuıııwı 
urırfııltırıLuı Sôzlqrrıt ıııttıaı ılnltrtınııızt tdUIJIIAJNlŞtır. 

bbz. : sırı 85 2332 sıyılı KllllNil, ~r KNrıtlıt KArın, S6zftsıtıt ve AljmM. 

----------o----------
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Ad ve Soyadlarının NOfus KOtOklerine Yazalış Şekline ilişkin Sözleşmenin 
Onayianmasanan Uygun Bulundulu Hakkında Kanun 

Kanun No : 1881 
Kabul Ta.: 17 Nisan 1975 
R.G : 4 Mayıs 1975 S.15226 
Dstr. Trp. : 5, C.1412, s.2730 

Madde 1 
13 Eylül 1973 tarihinde Bem' de imzalanan Ad ve Soyadlarının Nüfus Kütüklerine 

Yazdış şekline İlişkin Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürOrlü~e girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

---~o---
Ad ve Soyadlaranın NOfus KitOkierine Yazdış Şekline ilişkin Sözleşmenin 

Onayianmasina Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : ll Mayıs 1975 No : 7110068 
R.G : 14 Alustos 1975 S.l53l6 
Dstr. Trp.: 5, C.1412, s.l913 

Onaylanması 17 Nisan 197S tarihli ve 1881 sayılı kanunla uygun bulunanilişik "Ad ve 
Soyadlarının Nüfus Kütüklerine Yazılış Şekline İlişkin Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 
sayılı Kanununun 3 UncU maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 21/S/1 91S tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

----o~---

Ad ve SoyadlarlOlD NOfus KOtOklerine Yazdış Şekline 
İlişkin Sözleşme 

Adların ve soyadlarının nüfus kütüklerine benzer şekilde kayıt edilmesini 
saglamak arzusu ile bu Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu 
üyesi Devletler, aşagıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Bu Sözleşme, uyruklugu ne olursa, olsun tüm kişilerin adlannın ve soyadlarının 

nüfus kütüklerine kaydedilmesinde uygulanır. 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerde yürürlükte bulunan, ad ve soyadlarının 

belirtilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasına halel getirmez. 
Bu Sözleşme, yeni bir belgenin hazırlanması için ibraz edilen belge ve evrak 

düzenlendikten sonra ad ve soyadlarında meydana gelen kanuni degişikliklere hiçbir 
şekilde engel teşkil etmez. 

Bu Sözleşme, yeni bir belge düzenlemekle görevlendirilen makamın, kendisine 
ibraz edilen belge ve evrakta bulunabilecek ad ve soyadiarına ilişkin açık imli 
yanlışlıklarının düzeltmesine mini degildir. 
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Maddel 
Bir Akit Devlet makamı tarafından, bir nüfus koıuauııe bir -kayıt dUşOlmesi 

gerektirdiai takdirde ve bu amaçla, ad ve soyadları bu belgenin dUzenlenecegi dil 
alfabesiyle yazılmış nüfus kayıt ömegi veya bir başka belge ibraz edilmiş ise, bu ad 
ve soyadları harfiyen, degiştirilmeksizin ve tercüme edilmeksizin kayda geçirilir. 

Bu ad ve soyadlarmda bulunan ayırıcı harf işaretleri de, belgenin dUzenlenecegi 
dil alfabesinde bu işaretler olmasa dahi, aynen yazılır. 

Madde3 
Bir Akit Devlet makarnı tarafından, nüfus kUtUAUne bir kayıt dUştUmesi gerektili 

takdirde ve bu amaçla, act ve soyadlarını bu belgenin dUzealenecegi dil alfabesinden 
başka bir yazı ile gösteren bir nüfus kayıt örnegi veya diger bir belge ibraz edilmişse, 
bu ad ve soyadları tercüme edilmeksizin ve mümkün olan ölçüde, harflerin 
kullanılacak dil alfabesine uydurularak nakledilmesi suriftiyle yazılır. 

Uluslararası Standartlar örgütünce (I.S.O.) önerilen esaslar varsa bunların 
uygulanması gerekir. 

Madde4 
İbraz edilen çeşitli belgelerde, ad ve soyadlarının yazdışlarında farklılıklar 

bulunması halinde, ilgili, kimligini tesbit eden nüfus kaydı veya belgelerin 
düzenlendigi sırada hangi devletin uyrugu ise, o belgelere göre gösterilir. 

Bu hüküm uygulanmasında, "vatandaş" deyimi, bu Devletin vatandaşı olan 
kimselerle kişisel statüsü söz konusu Dvelet kanunlarınca idare edilen mültecileri ve 
vatansıziarı kapsar. 

Madde S 
İç hukukta aksine hüküm bulunmadıgı takdirde, bir Akit makarn tarafından 

nüfus kütüklerine düşülen bütün kayıtlarda soyadı olmayan veya bilinmeyen kimse, 
sadece öz adı ile gösterilir. Bu kimsenin öz adı da yoksa,_ veya bu da bilinmiyorsa, 
kayıtta, tanındıgı likap ile gösterilir. 

Madde6 
Akit Taraflar makamlarınca nüfus kütUAUne düşUrOlen iki veya daha fazla 

kayıtta, aynı kimsenin, degişik ad veya soyadlarla gösterilmesi halinde, her Akit 
Tarafın yetkili makamları, gerektiginde farklılıkların giderilmesi için tedbirler 
alacaktır. 

Akit Devlet makamları, bu amaçla aralarında dogrudan dogruya yazışabilirler. 

Madde7 
Mümzi Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinele yürürlüge ginnesi için 

gerekli işlemlerin yapıldıgını İsviçre Federal Hüktlmetine bildireceklerdir. İsviçre 
Federal Hüktlmetl yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akit Devletleri 
ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
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1t. üve Soyadiannan Nlfu,KGtGklerlne YUtllf Şekli 

Madde S 
Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildigi tarihi izleyen otucuncu gün 

yürürlüge girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet 
arasmda geçerli olacaktır. Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan 
tamamlayan her Akit Devlet için Sözleşme, bildirimierin tevdii tarihinden itibaren 
otuzuncu gün geçerli olacaktır. 

Madde9 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerin her birinin ülkesinin tamammda bihakkm 

uygulanır. 

Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal 
Hüktlmetine gönderecegi bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı 
topraklarının ve uluslararası sorumlulugunu taşıdıgı devlet veya ülkelerin birinde 
veya birkaçında uygulanacagını beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti, bu son 
bildirimden her Akit Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülkede 
veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hüktlmetince alındıgı tarihten 
itibaren altınışıncı gün yürürlüge girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, İsviçre Federal Hükümetine gönderecegi birbildirim ile, bu 
Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında 
uygulanmasma son verilecegini her zaman bildirebilir. 

İsviçre Federal Hüktlmeti, Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hüktlmetine tevdi edildigi 
tarihten itibaren altınışıncı gün, söz konusu devlet veya ülkede uygulamadan 
kalkacaktır. 

Madde 10 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu, Avrupa Konseyi, B. Milletler Örgütü veya 

B. Milletler İhtisas Örgütlerinden birinin üyesi olan her devlet bu Sözleşmeye 
katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. 

İsviçre Federal Hüktlmeti, Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini her katılma belgesi tevdiinden haberdar 
edecektir. Sözleşme, katılan devlet bakımından katılma belgesinin tevdi edildigi 
tarihten itibaren otozuncu gün yürürlüge girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii ancak, bu Sözleşme yürürlüge girdikten sonra 
mümkündür. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Akit Devlet, 

İsviçre Federal Hüktlmetine gönderecegi yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi 
feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen Hüktlmet, diger Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar 
edecektir. 
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Söz konusu fesih hakkı, sekizinci maddede öngörtllen bildirimden veya 
katılmadan itibaren, bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındılı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşalıda imzaları ~ulunan temsilciler, 
bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunlu&u 
onaylanmış birer ömeAi diplomasi yolu ile Akit Devletlerden her birine ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek 
n~sha halinde, onüç Eylül bindkuzyüzyetmişüç günü Bem'de tanzim olunmuştur. 

----------0----------
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• 
Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakk1nda Sözleşmenin Onaylanmas1nm 

Uygan Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 1882 
Kabul Ta. : 17 Nisau 1975 
R.G : 4 May1s 1975 S.15226 
Dstr. Trp.: 5, C.1412, s.2730 

Madde 1 
10 EylUl 1970 arihinde Roma'da imzalanan Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında 

Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOrlO~e girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr. 

----o---
Evlenme lle Nesep Düzeltilmesi Hakkmda Sözleşmenin 

Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Karar1 

Karar Ta. : ll May1s 1975 No : 7110030 
R.G : 22 Eylül1975 S.15364 
Dstr. Trp. : 5, C.1412, s.2899 

Onaylanması 17/4/197S tarihli ve 1882 sayılı kanunla uygun bulunanilişik "Evlenme ile 
Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 OncO 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2 1/S/1 97S tarihinde kararlaştırılmıştır. 

----~o---

Evleome ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Sözleşme 

Evlilik dışı dogan çocukların nesebinin düzeltilmesini ve yabancı ülkelerde 
yapılmış nesep düzeltmelerinin tanınması ile açıklanmasını benzer kurallar kabul 
etmek suretiyle kolaşlaştırmayı arzu eden ve bu Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası 
Kişi Halleri Komisyonu Üyesi Devletler, aşagıdaki hükümler üzerinde 
anlaşm ışiardır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Madde 1 
Babanın veya ananın milli kanunundaki iç hukuk hükümleri uyarınca, bu 

kimselerin evlenmesi ile evlilik dışı bir çocugun nesebinin düzeltilmesi sonucu 
doguyorsa, bu nesep düzeltilmesi bütün Akit Devletlerde geçerlidir. 

Bu kural, evlenme aktiyle gerçekleşen nesep düzeltmeleri gibi sonradan 
mahkeme kararıyle yapılan nesep düzeltmelerinede uygulanır. 

Maddel 
Bununla beraber, imza, 1 1 inci maddede öngörülen bildirim veya katılma 

sırasında, her Akit Devlet, aşagıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak 
hakkını saklı tutabilir: 
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a-çocu~un, nesep düzeltenlerden olmadı~ı ispat edilirse, 
b-adı geçen Devletin kanunu, ülkesinde yapılan evliligi geçerli saymıyorsa, 
c-adı geçen Devletin kanunu, vatandaşının evlili~ini geçerli saymıyorsa, 
d-veya, vatandaşlarından birinden olma çocuk, bu Devlet bakımından zina 

mahsulü ise, 
Söz konusu Devletin içi hukuku, böyle bir nesep düzeltilmesini yasaklamadı~ı 

takdirde, bu hak kullanılamaz. 

Madde3 
Babanın veya ananın milli kanunundaki iç hukuk hükümlerine uygun bir nesep 

düzeltilmesinin geçerlili~inin tanınmaması, ikinci maddede öngörülen şartlar 

dışındaki nedenlerle hatta, kamu düzeni adına dahi, söz konusu olamaz. 

Madde4 
İkinci maddenin uygulanmasından dogan anlaşmazlıklarla ilgili kararlar, ancak, 

bu kararın verildigi Akit Devletin ülkesinde dermeyan edilebilir. 

Madde S 
Yukarıdaki hükümler, Akit olmayanlar da dahil, bütün Devletlere karşı 

uygulanabilir. Bu hükümler, Akit Devletlerde yürürlükte bulunan ve nesep 
düzeltmesi bakımından daha elverişli olan kuralların uygulanmasına engel teşkil 
etmez. 

Madde6 
Çocugun dogum belgesi Akit Devletlerden birinin kişi halleri memuru tarafından 

düzenlenmiş veya tescil edilmişse, bu memur, bu Sözleşmede öngörülen şartların 
yerine getirilmiş bulundugunun kendisi veya ba#h bulundugu makam tarafından 
incelenmesini takiben, nesep düzeltilmesini siciliere işler. 

Bu tescil işlemi, önceden hiçbir adli tanıma usulüne tibi tutulamaz, Evlenmeden 
sonra mahkeme kararı ile nesep düzeltilmesi halinde dahi bu kural geçerlidir. 

BÖLÜM II 
Madde7 
Evlenme Akit Devletlerden birinin ülkesinde yapılmış ve eşler, dogum belgesi 

bir başka Akit Devletin ülkesinde tanzim veya tescil olunmuş bir veya birkaç 
müşterek çocukları bulundugunu beyan etmişlerse, evlenme yerinin kişi halleri 
memuru veya herhangi bir yetkili makamı, dogum belgesinin tanzim veya tescil 
olundugu yerin kişi halleri memuruna, söz konusu evlenme sonucunda ortaya 
çıkabilecek nesep düzeltilmesinin kaydedilmesi amacıyla, dogrudan dogruya veya 
diplomasi yolu ile bir bildirim gönderir. Bu bildirime, elde bulunan ispat edeci 
belgeler de eklenir. Nesep düzeltilmesi, evlenmeden sonra ve bir mahkeme kararıyla 
tespit olunmuşsa, bildirim, savcılıga veya herhangi bir başka yetkili makama 
gönderilir. 

Bildirimler, ömegi bu Sözleşmeye ekli çok dilde düzenlemiş bir formüle göre 
yazılır. Bu bildirimler ve ekler. Akit Devletlerin karşılıklı ülkelerinde her türlü 
onaydan muaftutulurlar. 
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Madde S 
Nesebi düzeltilmiş bir çocutun nüfus kayıt örneklerinin, nesep düzeltilmesi 

belirtilmeksizin ve nesebi sahüı bir çocuta aitmiş gibi düzenlenmesi gerekir. 

Madde9 
Bu BölOın'ün uygulanması, Akit Devletlerin vatadaşlanyla sınırlı deJildir. 

BOLOMDI 
Madde 10 
Bu Sözleşme'ye göre bir kimsenin milli kanunu deyiminden, bu kimsenin 

vatandaşı oldulu Devletin kanunu veya, bu kimse mülteci veya vatansız ise, kişisel 
statüsünü düzenleyen Devletin kanunu anlaşılır. 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, kişisel stüUlleri bir Devlet kanonca 
düzenlenen mülteciler ve vatansiZlar da, o Devletin vatandaşlan gibi işlem görOrler. 

Madde ll 
Akit Devletler, bu Sözleşme'nin kendi ülkelerinde yürürltlle girmesi için 

Anayasaları uyarınca gerekli işlemlerin yapıldıJmı İsviçre Federal Htlktlrnetine 
bildireceklerdir. 

İsviçre Federal HükOmeti, yukandaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Alcit 
Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, ikinci bHdirimin tevdi edildili tarihi izleyen otucuncu gün 

yürOrlüle girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet 
arasmda geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Akit Devlet 
için Sözleşme, bildirimierin tevdii tarihinden itibaren otuzuncu günden itibaren 
geçerli olacaktır. 

Madde 13 
Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında, bu Sözleşmenin Birinci 

Bölüm 'ünün hükümlerini uygulamak taahhüdünde bulunmadıgmı beyan edebilir. 
Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her 

Devlet, sonradan, İsviçre Federal HOkOmetine gönderecegi bilbildirim ile, bu 
Sözleşmenin Birinci Bölüm 'ünün hükümlerini de uygulamak taahhüdünde 
bulunduAunu beyan edebilir. 

İsviçre Federal HtlkQmeti, Aldt Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildiriminden haberdar edecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, söz konusu bildirimin İsviçre 
Federal Hükümetince almdıJı tarihi izleyen otuzuncu gün den itibaren hüküm ifade 
edecektir. 
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Madde 14 
İkinci maddede belirtilen ihtirazi kayıtlar, her zaman, kısmen veya tamamen geri 

alınabilir. Geri alma, İsviçre Federal HOkOmetine bildirilecektir. 
İsviçre Federal HükOmeti, Akit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri 

Komsiyonu Genel Sekreterini yukandaki fıkra uyarınca yapılan her bildirimden 
haberdar edecektir. 

Madde ıs 
Bu Sözleşme, Aldt Devletlerin her birinin anavatan topraklarının tamammda 

bihakkm uygulanır. 
Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal 

HükUmetine göndereceli bir bildirim ile, bu Sözleşme hOkllmlerinin anavatan dışı 
topraklarının ve uluslararası sorumlulu~Unu taşıdılı devlet veya ülkelerin birinde 
veya birkaçmda uygulanacalını beyan edebilir. İsviçre Federal HtlkOmeti, bu son 
bildirimden her Aıdt Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komsiyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Bu sözleşme hUktımleri, bildirimde belirtilen ülkede 
veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındılı tarihten 
itibaren altınışıncı gOn ytlı11r1Uie girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hOkUmleri\ uyannca beyanda bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, İsviçre Federal Hükümetine gönderecegi bir bildirim ile, bu 
Sözleşme'nin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında 
uygulanmasma son verileeetini her zaman biklirebilir. 

İsviçre Federal HükUmeti, Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Htıltlınetine tevdi edildigi 
tarihten itibaren altınışıncı gün, söz konusu ülkede uygulamadan kalkacaktır. 

Madde 16 
Avrupa Konseyi veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi olan her Devlet 

bu Sözleşme'ye katılabilir. Katılma belo~esi, İsviçre Federal HükUmeti nezdine tevdi 
edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti Aldt Devletlerden her birini ve Uluslararası 
Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, her katılma belsesi tevdiinden haberdar 
edecektir. Sözleşme, katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildili 
tarihten itibaren otuzuncu gtın yürtlrlüle girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii ancak, bu sözleşme yororlOAe girdikten sonra 
mUmktlndOr. 

Madde 17 
Bu Sözleşme, süresiz yürürlOkte kalacaktır. Bununla beraber, her Akit Devlet, 

İsviçre Federal HUldlmetine gönderecegi yazılı bir bildirimle, her zaman 'Sözleşmeyi 
feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen HUkQmet, diler Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar 
edecektir. 
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Söz konusu fesih hakkı, 11 inci maddede öngörülen bildirimden veya 
katılmadan itibaren, bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındılı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşaAıda imzaları bulunan temsilciler, 
bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal Hükllmeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunlulu 
onaylanmış birer örneli diplomasi yolu ile Akit Devletlerden her birine ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek 
nUsha halinde, on Eylül bindkuzyüzyetmişbeş günü Roma'da tanzim olunmuştur. 

EKI 
İHTİRAZİ KAYITLAR 

Alman Federal Cumhuriyeti, ikinci maddenin a) ve b) fıkraları çerçevesinde, 
aşalıdaki hallerde nesep düzeltilmesini geçerli saymamak hakkını saklı tutugunu 
beyan eder. 

a-Nesebin sahih olmadıgının bir Alman Mahkemesi kararıyla veya Almanya'da 
tanınabilecek bir yabancı mahkeme kararıyla saptanmış olması şartyıla, çoculun, 
nesebi dUzeltenlerden olmadıgı müsbit ise, 

b-Aiman Kanununa göre, alman Vatandaşının evliligi yok farzediliyorsa, 
Avusturya Cumhuriyeti, ..... .. 
Yunanistan Krallıgı, ...... .. 
İtalyan Cumhuriyeti, ...... . 

Lüksemburg Büyük Dukalıgı, ....... 
Hollanda, ...... 
İsviçre Federasyonu, ........ 

EK Il 

10 Eylül 1970 tarihinde Roma'da imzalanmış Evleome ile Nesep Düzeltilmesi 
hakkındaki Sözleşme'nin 7 nci maddesiyle öngörülen bildirim. 

Mitteilung nach Artikel 7 des Übereninkommens über die Legitimation durch 
nachfolgende Ehe, geschlossen in ............. am ........ . 

I . Çocugun ana ve babası ile ilgili bilgiler 
Angaben über die Eltern des Kindes 
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1 . Evleome yeri ve tarihi 
Ort und Tag der Eheschliessung 

2. Soyadı 
Familieneam 

3 .Adı 
V omamen 

Baba 
Vater 

(•) Kızlık Soyadı 
Madchenname 



••n•• :• .. •x• ı11 nt 

4. Vatandaşiıiı (**) 
Staatsangehörigkeit 

(* *) Evlenmeden önce 
V or der Eheschliessung 

5 . önceki muhtemel evleomenin yeri ve tarihi 
Gegebenenfalls Ort und Tag der vorhergehenden Ebe 

6 . Bu önceki evleomenin zeval tarihi ve yeri : 
Ölümle 

_ Boşanma ile 
_ Fesih ve iptalle 

Ort und Tag der auflösung der vorhergehenden Ehe bruch 
_ Tod 
_ Scheidung (Aufbebung) 
_ Nichtigerklarung 

II Çocuga ait bilgiler 
Angaben Uber das Kind 

7. Soyadı 
Faınilenname 

(*) ana-babanm evlenmesinden önce 
vor der Eheschliessung der Eltem 

8. Adı 
V omamen 

9 . Dogum yeri ve tarihi 
Geburtsort und tag 

1 O . Vatandaşiıiı 
Staatsangehörigkeit 

ı ı . Tanıma yeri ve tarihi(**) 
' Ort und Tag der Anerkennug 

(* *) Muhtemel 
zutreffendenfalls 

Baba 
Vater 

Ana 
Mutter 

III . Mahkeme kararı ile evlenmeden sonra sabit olmuş nesep dtlzeltmesine ait 
bilgiler(***) 

Angaben Uber die nanch der Eheschliessung durch · gerichtliche Entscheidung 
festgestellte Legitimation 

(* • *) Gerekiyorsa 
zutreffendenfaalls 

ı 2 . Kararın yeri ve tarihi 
Ort und Tag der Entscheidung 

l3 . Nesep düzeltıne tarihi (*) 
Tag der Legitin'ıation 

(*)Eler bu tarih evleome tarihi degilse 
Falls diese Tag nicht der Tag der Eheschliessung 
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80. Evleame De Nesep DOzeltUmesi 

IV . Düşünceler 
Bemerkungen 

Yeri 
Ort 

Ekierin sayısı 

Tarihi 
Datum 

Anzahl der beigeschlossenen Belege 

Mühür 
Sternpel 

İmza 
Unterschrift 

Evlenme, tanıma, nesep düzeltilmesi belgeleri, varsa diger belgeler) 
(Heıratsurkunde; Anerkennungsurkunden; Legitimationsurkunde usw.) 
Bilgiler latin harfleri, tarihler arap harfleriyle, aylar yıl içindeki sıralarına göre 

rakamla yazıhrlar. 
Die Angaben werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabiscehen 

Zahlen geschrieben, die Monate werden durch eine zahl gemass ihrer Stellung im 
Jahre bezeichnet 

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

772 



-· • ll 

Vantans1zl1k Hallerinin Sayas1nan Azaltiimasina Dair Sizietme'nin 
Onaylanmastnan Uyaun Bulundulu Hakkanda Kanun 

Kanun No : 1883 
Kabul Ta.: 17 Nisan 197! 
R.G : 4 Maya 197! S.l!ll6 
Dstr. Trp.: S, C.l4/l, s.l730 

Madde 1 
13 Eylül 1973 arihinde Bem'de imzalanan Vantansızlık Hallerinin Sayısının 

Azaltılmasına dair S6zleşme'nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriQje girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yQrOUlr. 

Vaataulzlak Hallerinin Sayasanan Azaltllma11na Bair Sizietmenin 
Onaylanmasa Hakkanda Bakanlar Kurulu Karart 

Karar Ta. : 16 Raziran 197! No : 711009! 
R.G : ıs Atustos 197! 8.1!327 
Dstr. Trp. : S, C.l4-ls. 3066 

On~ylanması 17 Nisan 197S tarihli ve 1883 sayıla Kanunla uygun bulunan ilişik 
"Vantansızbk Hatlerinin Sayısının Azaltılmasına Dair S6zleşme" nin onaylanması; ......... 244 
sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kutulunca 16/6/197S tarihinde 
kararlaştınlmıştır. (*) 

VantaBSIZiık Hallerinin Sayısının Azaltılmasıaa Dair S6zletme 

Vatansıziıie hallerinin azaltılmasını arzu eden ve bu Sözleşmeyi imzalayan 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Qyesi Devletler, aş&gıdalci bakamler azerinde 
anlaşriuşlardır. 

Madde 1 
Akit Devletlerden birinin vatandaşı olan bir kadınıD çocugu, vatansız kalması 

halinde, doAumla anasının vatandaşiıiını kazanır. Bununla beraber, anaya ait nesep 
vatandaşlık bakımından ancak, nesebin tesbit edUdili gDn geçerli oluyorsa, kQçQk 
çocuk o gQn anasının vatandaşiıiını kazanır. 
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Maddel 
Yukandaki maddenin uygulanması bakımından, mülteci vasfının taşıyan 

babadan dünyaya gelmiş olan çocuk, babasının vatandaşiıiını kazanmamış gibi 
telilli edilir. 

Madde3 
Yukarıdaki maddeler hükümleri Akit Devletlerden her birinde, bu Sözleşmenin 

o Devlette yürürlUAe girmesinden sonra dolmuş çocuklara veya bu tarihte henüz 
küçük olanlara uygulanır. 

Madde4 
Her Aldt Devlet, imza, altıncı maddede öngörülen bildirim veya kabul sırasında: 
a-Yukarıdaki maddelerin uygulanmasını bir Akit Devlet ülkesinde dolmuş 

çocuklara inhisar ettinnek, 
b-İkinci maddeyi uygulamamak, 
c-İkinci maddeyi ancak, babanın, kendi ülkesinde mülteci olarak tanınması 

halinde uygulamak hakkını saklı tuttutunu beyan edebilir. 
Yukarıdaki fıkrada öngörülen ihtirazi kayıtlar, sadece İsviçre Federal 

Hükümetine yapılacak bir bildirimle, kısmen veya tamamen, her zaman geri 
alınabilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, bu madde uyarınca konulmuş veya geri alınmış bütün 
ihtirazi kayıtlardan, Akit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. 

Madde S 
Bu Sözleşme, annenin vatandaşiıiının verilmesinde daha elverişli olan iç hukuk 

kaidelerinin veya Uluslararası Sözleşmelerin uygulanmasına engel olmaz. 

Madde6 
Mümzi Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüge girmesi için 

gerekli işlemlerin yaptidıAını İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir. 
İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akit 

Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildili tarihi izleyen otucuncu gün 

yürürlüge girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan :ki Devlet 
arasında geçeril olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Akit Devlet 
için Sözleşme, bildirimierin tevdii tarihinden itibaren otuzuncu gün geçerli olacaktır. 

Madde8 
Bu Sözleşme, her Akit Devletin anavatan topraklarının tamamının bihakkın 

uygulanır. 
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Her Devlet, imza, bildirim, ya da katılma sırasında veya daha sonra, İsviçre 

Federal HükUmetine gönderecegi bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin 
anavatan dışı topraklarının ve uluslararası sorumluluAuııu taşıdıgı devlet veya 
ülkelerin birinde veya birkaçında uygulaoacatını beyan edebilir. İsviçre Federal 
Hükümeti, bu son bildirimden her Akit Devleti ve Uluslararası Kişi Halteri 
Komsiyonu Genel Sekreterini. haberdar edecektir. Bu sözleşme hükümleri, 
bildirimde belirtilen ülkede veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince almdıgı tarihten itibaren altınışıncı gün yürUrlüte girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyannca beyanda bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, İsviçre Federal HükUmetine gönderecogi bir bildirim ile, bu 
Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında 
uygulanmasma son verilecegini her zaman bildirebilir. 

İsviçre Federal HtlkUmeti, Akit Devletlerden. her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edUdili 
tarihten itibaren altınışıncı gün, söz konusu Devlet veya ülkede uygulamadan 
kalkacaktır. 

Madde9 
Avrupa Konseyi veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonuna üye olan, 28 

Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanan "Mülteciler StatUsüne ilişkin 
Sözleşme" ye veya 3 1 Ocak I 967 tarihli "Mülteciler Stasüsü hakkında Protokol" a 
taraf buluqan her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal 
Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Akit Devletlerden her 
birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, her katılma belgesi 
tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılan Devlet bakımından, katılma 
belgesinin tevdi edildigi tarihten itibaren otuzuncu gün yürUrlüge girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu sözleşme yürUrlüAe girdikten sonra 
mümkündür. 

Madde lO 
Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Al;cit Devlet, 

İsviçre Federal HUid\metine gönderecegi yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi 
feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen HükOmet, diger Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar 
edecektir. 

Bu fesih hakkı, 6 tncı maddede öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren, 
bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındıAı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşaAıda imıaları bulunan temsilciler 
bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal HükOmeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunlu~u 
onaylanmış birer öme~i diplomasi yolu ile Akit Devletlerden her birine ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek 
nüsha halinde, on üç Eylül bin dokuz yüz yetmiş üç günü Bem'de tanzim 
olunmuştur. 

----------0----------
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EvHiik Bal••• İlişkin Kararlarin Tananmasa Hakkanda Slzleşmenin 

Onaylanmuanan Uyaun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 1884 
Kabul Ta.: 17 Nisan 1975 
R.G : 4 Mayas 1975 S.1S226 
Dstr. Trp. : S, C.t412, s2734 

Madde 1 

• 

8 Eylül 1967 tarihinde Lüksemburg'da imzalanan Evlilik B&Aına İlişkin Kararların 
Tanınmasi Hakkında Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yOrürlOAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrütOr. 

---~o---

Evlilik Batana İlişkin Kararlaran Tanannaasa Hakkanda Sizietmenin 
Onayianmasana Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 20 Mayu 1975 No : 7110031 
R.G : 14 EylUl 1975 S.1S356 
Dstr. Trp. : 5, C.14/2 s.2891 

Onaylanması 17 Nisan ı 97S tarihli ve ı 884 sayılı Kanunla uygun bulunan ilişik "Evlilik 
BaAına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/S/197S tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Evlilik Batına ilişkin Kararların Tanınması Hakkında SGzleşme 

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri, Federal Almanya Cumhuriyeti 
Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallıgı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallıgı, 
İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalıgı, Hollanda Kırallıgı, İsviçre 
Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti, 

Evlilik bagına ilişkin olarak bu Devletlerin birinde verilmiş kararların bütün 
Akit Devletlerin ülkesinde tanınmasını kolaylaştınnak arzusu ile, 

Aşagıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde ı 
Aşagıdaki şartlar yerine getirildigi takdirde, Akit Devletlerden birinde, evlilik 

bagının zevaline, gevşetilmesine, varlıgına veya yokluguna, geçerligine veya 
butlanına ilişkin olarak verilmiş her karar, 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine 
riayet edilmesi kaydıyla, diger Akit Devletlerde de, karar verilen Devletteki kudreti 
ile tanınacaktır: 
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I-Karar, dermeyan edildi~i Devlette, bu Devlette daha önce kesinleşmiş, 
verilmiş veya tanınmış bir karar ile ba~daşmıyorsa; 

2-Taraflar, esbab'ı mucibelerini geçerli kılabilmişlerse; 
3-Karar, dermeyan edildi~i Devletin kamu düzenine açıkça aykın delilse. 

Maddel 
Her iki eşin de, kararı veren Devletin uyru~u olması hali dışında, yabancı bir 

kararın tanınması, sadece bu kararı veren makamm, kararın dermeyan edildi~i 
Devletin Devletler Özel Hukukuna göre yetkili bulunmarnası nedeniyle 
reddedilemez. 

Madde3 
Kararın dermeyan edildiAi Devlet tarafından uygulanan Devletler Özel 

Hukukunca saptanan kanundan başka bir kanunu uygulayan yabancı bir kararın 
tanınması, ancak şu iki şartın varlı~ı halinde reddedilebilir. 

1 -Her ikiş eş veya eşierden yalnız biri bu Devletin uyruklu~unda olup da, talebin 
reddini gerektiren bir karar bahis konusu ise, 

2-Kararın dermeyan edildiAi Devletin Devletler Özel Hukukunca saptanan 
Kanununun uygulanması ile hasıl olacak neticeye aykın bir sonuca varılmışsa. 

Madde4 
BaAdaşmayan iki yabancı karar dermeyan olunmuşsa, sadece, önce kesinleşmiş 

bulunan karar tanınır. 

Madde S 
Birinci maddede öngörülen hususlarda, Akit Devletlerden birinin yetkili 

makamınca verilmiş ve di~"r bir Akit Devlette dermeyan edilmiş kararlar, yukarıda 
sayılanlar dışmda hiçbir incelemeye konu olmazlar. 

Madde6 
Her Akit Devletin mevzuatı, tanıma konusunda yetkili makamı ve izlenecek 

usulü saptar, 
Her Akit Devlet için yetkili makam, bu Sözleşme'ni ekinde gösterilmiştir. 

Madde7 
Bu Sözleşme ile öngörülen tanıma, münhasıran, yabancı kararın evlilik ba~ının 

zevaline, ge~tilmesine, varlıgına veya yokluguna, geçerligine veya butlanına ilişkin 
hükümleri ile taraflann veya taraflardan birinin kusurlarını veya iptal halinde, iyi 
niyetini düzenleyen hükümlerine uygulanır. 

Bu tanıma, marnelek sorunlarına veya çocukların korunmasına ilişkin veya bütün 
diAer fer'i ve geçici meseleleri düzenleyen hükümlerin incelenmesi mUnasebetiyle 
dahi tekrar ele alınamaz. 

777 



Madde8 
Bir Akit Devlette bu Sözleşme'nin uygulanmasıyla tanınan kararlar, bu Devletin 

kanunları, ülkesinde verilmiş aynı nitelikteki kararlar için aleniyet öngörüyorsa, söz 
konusu Devletin nüfus siciline ve diler kamusal sicillerine herhangi bir işlem 
gerektirrneksizin işlenecektir. 

Madde9 
Bir Akit Devlette bu Sözleşme'nin uygulanmasıyla, eviililin zevaline veya 

iptaline ilişkin bir karar tanınmışsa, bu Devlette, yeni bir eviililin akti, bir başka 
Devletin kanununun söz konusu zeval veya feshe izin vermemesi veya bunları 
tanımaması nedeniyle reddedilemez. 

Madde 10 
Akit Devletlerden birinin makamı önünde, daha önce, evlilik bqının zevaline, 

gevşetilmesine, varlılına veya yokluluna, geçerliline veya butlanma ilişkin bir 
istemde bulunulmuşsa, diAer Akit Devletler makamları, aynı konuda ve aynı sıfatı 
taşıyan aynı taraftarla ilgili olup önlerine getirilen her istemin esası hakkında karar 
vermekten, sarfınazar edeceklerdir. 

Bununla beraber, sonradan başvurulmuş merci en az bir yıllık bir süre tespit 
yetkisine sahip olacak ve bu süre sonunda esas hakkında henüz bir karar 
verilmemişse, kendisi karar verebilecektir. 

Madde 11 
Bu Sözleşme'nin uygulanmasında "bir Devletin uyrukları" deyimi, bu Devletin 

vatandaşları olan ve kişisel statüsü söz konusu Devlet Kanunlarınca düzenlenen 
kimseleri kapsar. 

Madde 12 
Bu Sözleşme, kararın verildili Devletle dermeyan edildili Devlet arasında, 

ancak bu Sözleme'nin bu iki Devlet arasında yürürlüle girmesinden sonraki 
kararlara uygulanır. 

Madde 13 
Bu Sözleşme, yabancı kararların tanınması bakımından daha elverişli 

milletlerarası sözleşmelerin veya iç hukuk kurallarının uygulanmasına engel teşkil 
etmez. 

Madde 14 
Akit Devletler, bu Sözleşme'nin kendi ülkelerinde yürürlüge girmesi için gerekli 

işlemlerin yapıldılmı İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir. 
İsviçre Federal Hükümeti, yukandaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akit 

Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 
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Madde 15 
Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi tarihinden itibaren otucunc.u gün yürürlüae 

girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet arasında 
geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Mümzt Devlet 
için Sözleşme, bu Devletin bildirimini tevdii tarihinden itibaren otuzuncu gün geçerli 
olacaktır. 

Madde 16 
Her Akit Devlet, imza, 14 UncU maddede belirtilen bildirim veya katılma 

sırasında, bu Sözleşme ile öngörülen esasları, yedinci maddenin ikinci fıkrasında 
gösterilen geçici veya fer'i hUkUmlerin uygulanmasına da teşmil ettigini beyan 
edebilir. 

Bu beyan, sonradan ve her zaman, İsviçre Federal HUklmetine gönderilecek bir 
bildirim ile de yapılabilir. 

İsviçre Federal Hükümeti bu bildirimden, Akit Devletlerden herbirini ve 
uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, söz konusu bildirimin İsviçre 
Federal HükUmeti tarafından alındıgı tarihi izleyen otuzuncu gUnd~n itibaren geçerli 
olacaktır. 

Madde 17 
Her Akit Devlet imza, I 4 üncü maddede öngörülen bildirim veya katılma 

sırasında, kendisi bakımından bu Sözleşme'nin birinci maddede gösterilen 
hususlardan sadece birine veya birkaçma uygulanacagını beyan edebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunan her 
Devlet, daha sonra ve her zaman, İsviçre federal HUkOmetine göndereceAi bir 
bildirimle, Sözleşme'nin uygulanmasını, birinci mad4ede gösterilen diger hususlara 
da teşmil edecegini bildirebilir. ' 

İsviçre Federal HükUmeti, Akit Devletlerin herbirini ve Milletlerarası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, söz konusu bildirimin İsviçre 
Federal HükUmeti tarafından alındıgı tarihi izleyen otucuncu günden itibaren geçerli 
olacaktır. 

Madde 18 
Her Akit Devlet, imza, I 4 üncü maddede öngörülen bildirim veya katılma 

sırasında, 

1 -Bir Akit Devlette, vatandaşı bulundukları Devletlerin kanununda evliHAin 
zevali kabul olunmayan iki eş arasında evliligin zevali konusunda verilmiş kararları 
tanımamak. 

2-Dokuzuncu maddeyi, sadece evliligin iptali halinde uygulamak hakkını saklı 
tuttugun beyan edebilir. 
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Madde 19 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerin her birinin anavatan topraklarının tamammda 

bihakkın uygulanır. 
Her Akit Devlet, imza, 14 üncü maddede öngörülen bildirim, katılma sırasında 

veya sonradan , İsviçre Federal Hükümetine gönderecegi bir bildirim ile, bu 
Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının ve uluslararası sorumlulugunu 
taşubAt Devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacatını beyan edebilir. 
İsviçre Federal Hükümeti, bu son bildirimden her Akit Devleti ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, 
bildirimde belirtilen ülkede veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince almdıAı tarihten itibaren altmışmcı gün ytırürltıAe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, İsviçre Federal Hükümetine göndereceAi bir bildirim ile, bu 
Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçmda 
uygulanmasma son verileeelini her zaman bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edildiAi 
tarihten itibaren altmışıncı gtın, söz konusu Devlet veya ülkede uygulamadan 
kalkacaktır. 

Madde lO 
Avrupa Konseyi veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyesi her Devlet, bu 

Sözleşmeye katılabilir. Katılmak isteyen Devlet bu arzusunu, İsviçre Federal 
Hükümeti nezdine tevdi olunacak bir belge ile bildirecektir. İsviçre Federal 
Hükümeti, Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu 
Genel Sekreterini, her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, 
katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiAi tarihten itibaren 
otuzuncu gün yürürltıge girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii ancak, bu sözleşme ytırürltıAe girdikten sonra 
mümkündür. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, stıresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Akit Devlet, 

İsviçre Federal Hükfunetine göndereceAi yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi 
feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen Hükümet, diger Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar 
edecektir. 

Bu fesih hakkı, 14 _üncü maddede öngörülen bildirim veya katılmadan itibaren 
bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındılı tarihten itibaren altı aylık bir süre sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşagıda imzaları bulunan temsilciler, 
bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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·•• • n 1 n ••• Bı ı • u: • ı ıııı 
İsviçre Federal HOkUıneti arşivlerine tevdi edilmek ve aslma uygunlugu 

onaylanmış birer ômeAi diplomasi yolu ile Akit Devletlerden her birine ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek Uzere, bir tek 
nüsha halinde, sekiz Eylül bindokuzaltmışyedi günü Lüksemburg?da tanzim 
olunmuştur. 

EKli 
Bu Sözleşmenin altınca maddesinde öngörülen · yetkili makam aşaAıda 

gösterilmiştir: 
Almanya Federal Cumhuriyeti için : 1 ı Agustos ı 961 tarihi Aile Hukuku 

kurallarının detiştirilmesine ilişkin Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci bendi uyarınca "Bundeslander" lerin Bakanları (SenatOrler) 

(Familienrechtsaenderungsgesetz, Bundesgesetzblatt ı, S. I 22 ı) 

Türkiye için : Ankara' da Adalet Bakaniılı 

----------o--------
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KOçOkierin Korunmasi Konusunda Makamlarin Yetkisine ve Uyaulanacak 
Kanuna Dair Slzleşmeye Katllmam1z1n Uyaun Bulundutuna İlişkin Kanun 

Kanun No : 1019 
Kabul Ta. : 4 Ocak 1977 
R.G : ll Ocak 1977 S.lS817 
Dstr. Trp.: 5, C.l6, s.7 

Madde 1 
S Ekim 1961 tarihinde Lahey'de imzaya açılan " Küçüklerin Korunması Konusunda 

Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme" ye katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

Madde l • Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 ·Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KOçOkierin Korunmasi Konusunda Makamlarin Yetkisine ve Uyaulanacak 
Kanuna Dair S6zlefmenin Onaylanmasi ile İlaili Bakanlar Kurulu Karar1 

Karar Ta. : ll Kas1m 1981 No : 8/5717 
R.G : ll Şubat 1981 S.l7966 
Dstr. Trp. : 5, C.ll/l s.l,941 

4/111977 tarihli ve 2029 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ilişik "Küçüklerin 
&orunması Kon1:1sunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme" ye 
katılmamızın, (Türkiye Cumhuriyetinin, anılan Sözleşmenin 23 üncü maddesi uyarınca. 
küçügün ana-babası arasındaki evlilik bagının iptal edilmesi, son bulması veya ayrılıga ilişkin 
bir talep hakkında karar verec.ek hakimin, küçügün şahsını ve mallarını koruma tedbirleri 
alma yetkisi saklı tutulmak kaydıyla); onaylanması; ..... .... 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/1 lll 982 tarihinde karalaştırılmıştır. (*) 

----o,----
(*) ı-Kiiçi}lmll KOF1111111ASI bwıuıJı IICAbııılm11 Jt'lsbıt vt NJ8fdıı114CU KilliNilA dııtr Sizltpııt 

R-5 Blıtl 1961 fArıJıtııJt LAJıeylt biiZAJA i~Çıbrustır. 

b-A11ılıı11 Sizltsrtıt']t kııtılıııAıııu +OtU 1977 kdwl tArfiılı 2029 SllJUI KlliiNIIIıı NJ8"118Örilmiiştir. 

C-Bulllflıır KNnımiiCil 22 kAszııı 1982 8i• Vt B/5727 SilyOl KllrllrfA •••••••• 2++ SllJUI KilliNilNil 3 iilicil ltlAJJtslllt IIIIIIJWIIAII 

Sözltşıııt R.G.'dt 21 şdllt ı 983 fArflı Vt ı 7966 SilyOl ııilJiwwiA JllJIIIılııiiiiJIŞtır. 
d-Si:zltsıııtıııll Mtdlstt Ollll]lllll dqktıı 2029 sııydı KilliNilNil R.G. dt JllJUftl tllrıht olıı11 12 Otu ı977 tllrflıı dt BAkillllAr 

KNnıiNIICillliiiiAII OIIIIJ dqkı11 kilrAn tArıhı llrllSıııJı 5 JU 10 llJ ıfçrtllş lııım11Wflldır. ~ 
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•-••tt• ı tımı•••• illını•••••ııun 
Kll~flklerin Korunması Konusunda Makamlarm Yetkisine ve Uygulanacak 

Kanuna Dair Slzleşme 

Bu sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Küçükterin korunması konusunda makamların yetkisine ve uygulanacak 

Kanuna dair ortak hükümleri saptamak azusu ile, 
Bu amaçla bir Sözleşme akdetıneye karar vermişler ve aşagıdaki hükümler 

üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde 1 
Küçügün mutad meskeninin bulundugu Devlet'in mahkemeleri ve idari 

makamları, bu Sözleşmenin 3 ve 4 . maddeleri ile S • maddesinin 3 . fıkrası 
hükümleri saklı kalmak üzere, küçügün şahsını veya mallarını korumaya yönelik 
tedbirleri almaya yetkilidirler. 

Madde2 
Birinci maddeye göre yetkili olan makamlar, kendi iç hukukunun öngördügü 

tedbirleri alırlar. 
Anılan tedbirleri tesis etmek, degiştirmek ve sona erdirmek için gerekli şartları 

bu iç hukuk belirler. Bu tedbirlerin küçflgün üçüncü şahıstarla olan ilişkileri 
üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler veya kurumlarla olan ilişkileri 
üzerindeki. etkilerini de yine bu hukuk düzenler. 

Madde3 
Küçügün vatandaşı oldugu Devletin iç hukukuna göre kanunen mevcut olan bir 

otorite ilişkisi, bütün !kit Devletlerce tanınır. 

Madde4 
Küçügün vatandaşı oldugu Devletin makamları, küçügün yararlarının 

gerektirdiline kanaat getirirler ise, mutad meskeninin bulundugu Devletin 
makamiarına haber verdikten sonra, kendi iç hukuku uyannca küçügün şahsını veya 
mallarını korumaya yönelik tedbirleri alabilirler. 

Anılan tedbirleri tesis etmek, degiştirmek ve sona erdirmek için gerekli şartları 
bu için hukuk belirler, Bu tedbirlerin küşügün üçüncü şahıstarla olan ilişkileri 
üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler veya kurumlarla olan ilişkileri 
üzerindeki etkilerini de yine bu hukuk düzenler. 

ı-söZlqrııe Kıı11141114 ouJLlııırteıı herl!Jiijı bır ihtırllZf kAyıt kollJdiiWiiij ikeıı s/sn'J Sllydı Kıırııntli KmliLl koftJJiluij 
bıdullllıı ılrflrllZf kaydın Wmlll 114yııruıAt ~uştır. 

Sözlepııeııııı Mtcllsttıı ~ırtlır'teıı dilşiirıilbııeyeıı ılrtırllZt kaydın ıırııll4ıı gtçeıı s yılı o ııy soıırıı dıltkıılt llluuıuısının ııe derece 
doğru olıbtğu1114 ••••• 2H Sityılı Kll1114111lll 3 iirıcil ıruı.ddtst de "Y8""86rm« lfıiimküıı Jtğıldtr. 
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Alman tedbirlerin uygulanınasını küçügün vatandaşı oldugu Devletin makamlan 
saglar. 

Bu maddenin yukarıdaki fıkraları uyannca alınan tedbirler, küçügün mutad 
meskeninin bulundugu Devletin makamlan tarafından alınmış olan tedbirlerin yerine 
geçer. 

Madde S 
Bir kUçUAQn mutad meskeni bir ikit Devletten başka bir ikit Devlete 

nakledildigi takdirde, küçUgün eskiden ikamet ettigi Devletin makarnlan tarafından 
alınmış bulunan tedbirler, yeni mutad mesken makamları tarafından kaldırılıncaya 
veya yerlerine yenileri konuluncaya kadar geçerli kalır. 

Küçügün eski mutad meskeninin bulundugu Devletin makamlan tarafından 
alınmış bulunan tedbirler, bu makamlara Oneeden haber verilmeden kaldırılamaz 
veya yerlerine yenileri konulamaz. 

Vatandaşı oldugu Devlet makamlannın koruması altında bulunan bir küçülün 
yer deliştİrmesi halinde, bu makamlar tarafından kendi iç hukuku uyannca alınmış 
bululan tedbirler yeni mutad meskeninin bulundulu Devlette de geçerli kalır. 

Madde6 
Küçügün vatandaşı oldulu Devlet makamları , küçügün mutad meskeninin veya 

mallarının bulundugu Devlet makarnlan ile anlaşarak alınmış tedbirlerin 
uygulanmasını bu makamlara bırakabilir. 

Küçülün mutad meskeninin_ bulunduAll Devlet makamlan da küçügün mallannın 
bulunduAll Devlet makamları karşısında aynı yetkiye sahiptir. 

Madde7 
Yetkili makamlar tarafından bu Sözleşmenin yukarıdaki maddeleri ·uyarınca 

alınmış olan tedbirler bütün 4kit Devletlerde tanınır. Bununla beraber, sOz konusu 
tedbirlerin alındıkları Devletten başka bir Devlette icra edilmelerinin gerekınesi 
halinde bunların tanınması ve tenfizi ya tenfizin talep edildili Devletin iç hukukuna 
gOre ya da uluslararası sözleşmelere gOre yapılır. 

Madde8 
Bu Sözleşmenin 3 ve 4 . maddeleri ile 5 . maddesinin 3 . fıkrası hükümlerine 

halel gelmernek üzere küçUiün mutad meskeninin bulundugu Devletin makamlan 
küçügün şahsı veya mallan ciddi bir tehlikeye maruz kaldıgı takdirde, koruma 
tedbirleri alabilirler. 

Diger ikit Devletlerin makamları bu tedbirleri tanımakla yükümlü delildirler. 

Madde9 
Bütün acele durumlarda, ülkesinde küçülün veya ona ait malların bulundugu her 

Akit Devletin makamlan gerekli koruma tedbirlerini alırlar. 
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Yukarıdaki fıkra uyarınca alman tedbirler, dojurduklan kesin etkiler saklı 
kalmak üzere, bu Sözleşmeye göre yetkili olan makamlarm durumun gerektirdili 
tedbirleri alması ile sona erer. 

Madde 10 
Akit Devletlerden birinin makamları, küçuge uygulanan koruma tedbirlerinin 

devamlıltiını sajlamak üzere, küçük hakkında ancak, kararları hAli geçerli olan 
diger Aldt Devletlerin makamlan ile imkAn ölçUsDnde görüş alışverişinde 
bulunduktan sonra tedbir alırlar. 

Madde ll 
Bu Sözleşme hükümleri uyarınca tedbirler alan bUtOn makamlar, küçülün 

vatandaşı oldugu Devletin makamianna ve gerekiyorsa küçtıjün mutad meskeninin 
bulundugu Devletin makamiarına gecikmeksizin bu tedbirler hakkında bilgi verirler. 

Her ikit Devlet 1 fıkrada söz konusu edilen bilgileri doArudan dogruya alıp 
verebilecek makamları belirleyecek ve belirlenen bu makamlan Hollanda Dışişleri 
Bakanlıgına bildirecektir. 

Uadde 12 
n B~-Sözleşme an;am.;.:~: "küçük" deyiminden, gerek vatandafı oldugu Devletin 

iç hukukuna ve gerekse mutad meskenın~n ~:!~!_ındugu Devletin iç hukukuna göre bu 
nitelige sahip kimseler anlaşılır. 

Madde 13 
Bu Sözleşme mutad meskeni ikit Devletlerden birisinde bulunan bütün 

küçüklere uygulanır. 
Bununla beraber, bu Sözleşme ile koçuann vatandaşı oldugu Devletin 

makamiarına tanınmış olan yetkiler Akit Devletlere münhasırdır. 
Her Akit Devlet, bu Sözleşmenin uygulanmasını Akit Devletlerden birinin 

vatandaşı olan küçükler ile sınırlamak hakkına sahiptir. 

Madde 14 
Bu sözleşme anlamında, kOçUgün vatandaşı oldugu Devletin iç hukuku 

birleştirilmemişse "kUçUgun vatandaşı oldugu Devletin iç hukuku" ve "kOçUgUn 
vatandaşı oldugu Devletin makamları" deyimlerinden, bu Devlette yürürlükte olan 
hükümlere göre ve bu hükümler yok ise küçük bu Devlette mevcut hukuk 
düzenlerinden hangisi ile en sıkı ilişki içinde ise buna göre saptanacak hukuk ve 
makamlar anlaşılır. 

Madde 15 
Her Akit Devlet, küçUgUn ana-babası arasındaki evlilik bagının iptal edilmesi, 

son bulması veya ayrılıga ilişkin bir talep hakkında karar verecek makamlarının 
küçüjün şahsının veya mallarını koruma tedbirleri alma yetkisini saklı tutabilir. 

Diğer Akit Devletlerin makamları bu tedbirleri tanımak zorunda degildir. 
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Madde 16 
Bu Sözleşme hükUmleri Akit Devletlerde ancak, uygulamaları kamu düzenine 

açıkça aykın oldugu takdirde bertaraf edilebilir. 

Madde 17 
Bu Sözleşme, ancak ytlrüriOAe girdikten sonra alınan tedbirlere uygulanır. 
KüçüiQn vatandaşı oldup Devletin iç hukuku gerelince kanunen mevcut olan 

otorite ilişkileri, Sözleşmenin yQrUrlüAe girdili andan itibaren tanınır. 

Madde 18 
Akit Devletler arasındaki ilişkilerde bu Sözleşme, ı 2 Haziran ı 902 tarihinde 

Lahey'de imzalanmış olan ldlçUlderin vesayetini düzenleyen Sözleşmenin yerine 
geçer. 

YürUrlüAe girdili anda Akit Devletleri baglayan diger sözleşmelerin 
hükümlerine halel getirmez. 

Madde 19 
Bu Sözleşme Lahey Devletler özel hukuku Konferansının Dokuzuncu 

döneminde temsil edilen Devletlerin imzasına açıktır. 
Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlıgına tevdi 

olunacaktır. 

Madde lO 
Bu Sözleşme, ı 9 . maddenirt 2 . fıkrasında öngörülen üçüncü onay belgesinin 

verilmesinden sonra altmışıncı gun yUrürlüAe girecektir. 
Sözleşmeyi sonradan onaylayan her imzacı Devlet için, Sözleşme onay 

belgesinin verilmesinden sonra altınışıncı gUn yUrOrlüAe girecektir. 

Madde ll 
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının Dokuzuncu döneminde temsil 

edilmeyen her Devlet 2 . maddenin ı fıkrası uyarınca yürtırlüAe girdikten sonra bu 
Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlıgına verilecektir. 

Katılma sadece katılan Devlet ile bu katılmayı kabul ettilin beyan edecek Akit 
Devletler arasındaki ilişkilerde etkili olacaktır. Kabul Hollanda Dışişleri BakanitAma 
bildirilecektir. 

Sözleşme, katılan Devlet ile katılmayı kabul ettigini bildiren Devlet arasında 
yukandaki fıkrada belirtilen bildirimin yapılmasından altmış gün sonra yürürloge 
girecektir. 

Madd~ıı 
Her Devlet, imza, onaylama veya katılma sırasında, bu Sözleşmenin uluslararası 

düzeyde temsil ettili ülkelerin tQJilünü veya onlardan bir veya bir kaçının kapsamına 
alacaarnı bildirebilir. Bu bildirim, Sözleşmenin anılan Devlet için yOrürlüAe girdili 
anda etkili olacaktır. 
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Sonradan yapılacak bu nitelikteki kapsam bildirimleri Hollanda Dışişleri 
Bakanlıaına bildirilecektir. 

Sözleşmeyi imzalamış ve onaylamış bulunan bir Devlet tarafından bir kapsam 
bildirimi yapıldılında, bu bildirim söz konusu ülkeler bakımından 20 . madde 
hükümleri uyarınca yürürlüge girecektir. Kapsam bildirimi Sözleşmeye katılmış bir 
ülke tarafından yapıldıgı takdirde, bu bildirim söz konusu ülkeler bakımından 21 . 
madde hükümlerine uygun olarak yürürlüge girecektir. 

Maddel3 
Her Devlet, en geç onaylama veya katılma anında, bu Sözleşmenin 13 . 

maddesinin 3 . fıkrasında ve ı 5 . maddenin ı . fıkrasında öngörülen ihtirazi kayıtları 
bildirecektir. Başka hiçbir ihtirazi kayıt kabul edilmeyecektir. 

Her ikit Devlet, 22 . madde uyarınca Sözleşmenin kapsamını bildirirken de 
kapsama konu olan ülkelere veya bu ülkelerin bazılarına münhasır olmak üzere bu 
ihtirazi kayıtları bildirebilir. 

Her ikit Devlet bildirmiş oldugu bir ihtirazi kaydı her an geri alabilir. Geri alma 
Hollanda Dışişleri Bakanlıgına bildirilecektir. 

İlıtirazi kaydın etkisi yukandaki fıkrada anıJan bildirimden altrnış gün sonra 
ortadan kalkacaktır. 

Madde24 
Bu Sözleşme 20 . maddenin 1 . fıkrası uyarınca yürürlüle girdigi tarihten 

itibaren sonradan onayiayan veya katılan Devletler için dahi beş yıl yürürlükte 
kalacaktır. 

Sözleşme feshedilmedikçe, beşer yıllık sürelerle zımnen yenilenecektir. 
Fesih, beş yıllık sürenin bitiminden en az altı ay önce Hollanda Dışişleri 

Bak.anhgına bildirilecektir. 
Fesih, Sözleşmenin uygulandıgı ülkelerin bazıları için yapılabilir. 
Fesih, sadece feshi ihbar eden Devlet için hüküm ifade eder. SözleşmedilerAkit 

Devletler bakımından yürürlükte kalır. 

Maddel5 
Hollanda Dışişleri Bakanlıgı 19 . maddede anılan Devletler ile 2 ı . madde 

uyarınca katılmış olan Devletlere aşalıdaki hususları bildirecektir. 
a- ı ı . maddenin ı . fıkrasında söz konusu edilen bildirimler, 
b- ı 9 . maddede söz konusu edilen imzalamalar ve onaylamalar, 
c-20. maddenin ı . fıkrası uyarınca bu Sözleşmenin yurorloge girecegi tarih, 
d-2 I . maddede söz konusu edilen katılmalar ve kabul etmeler ile bunların 

yOrUrlüge girecegi tarihler, 
e-22 . maddede söz konusu edilen kapsam bildirimleri ile bunların yararıage 

girecegi tarihler, 
f-23 . maddede söz konusu edilen ihtirazi kayıtlar ve ihtirazi kayıt geri almaları, 
g-24. maddenin 3. fıkrasında söz konusu edilen fesihler 
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Bunu teyiden~ usulOne uygun şekilde yetkili kılınmış aşagıdaki imza sahipleri bu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme tek bir nüsha halinde 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de 
düzenlenmiştir. Bu tek nüsha Hollanda Hükümetinin arşivlerine konacak ve Lahey 
Devletler Özel Hukuku Konferansının Dokuzuncu döneminde temsil edilmiş olan 
bütün Devletlere astma uygunlugu onaylı birer ömegi diplomatik yoldan tevdi 
edilecektir. 

---------o----------
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Nafaka YlklmiOIIIOne Unulanacak Kanuna Dair Sizietmenin 
Oaaylanmasanan Uyaun Buluadutuna İlitkin Kanun 

Kanun No : %331 
Kabul Ta. : 3/1111980 
R.G : 6 Katam 1980 8.171!2 
Dstr. Trp. : S, C.20, s. 7 

Maddel 
2 Ekim 1973 gününde Lahey'de imzalanan "Nafaka YOkümlültılüne Uygulanacak 

Kanuna Dair Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürOrlüte girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Nafaka YOkOmlOIIIOne Uyaulanacak Kanuna Dair Sizietmenin 
Onaylanmasa ile İlaili Bakaalar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 26 Kasam 1982 No : '8/S(;9S 
R.G : 6 Şubat 1983 8.17951 
Dstr. Trp. : !, C.22/2 s.1920 

31ı ıtı 980 tarihli ve 233 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Nafaka 
YükümlülüAüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme" nin (TOrkiye Cumhuriyetinin anılan 
Sözleşmesinin, 24 OncO maddesi uyannca : 

1-14 ünctı maddenin ı inci ve 2 nci fıkralannda öngörülen, civar hısımlan ile sıhrt 
hısımlar arasındaki nafaka yükümlülüklerine sözlcşmeyi uygulamamak hakkı : 

2- ı S inci maddede öngörülen, alacaklı ve borçlunun kendi vBtandaşı olması ve borçlunun 
mutad meskeninin Türkiye'de bulunması halinde, yetkili merciierinin kendi iç hukukunu 
uygulama hakkı ; 

Saklı tutulmak kaydıyla); onaylanması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 26/ı ıtı 982 tarihinde karalaştırılmıştır. (*) 

-----o~---

(*) l Ehıf 1973 ~ IAhtyit ~ siz/qme, 7 yıl 1 1:j SOIIF13 KII.Ril 1980 tırfiılı Vt %331 Silyılı KAIIIUiiA NJ6'11 

bıdılıuımk oıuıyfmustır. 

Kmıuiı Sizlqıııeyt llftttıı •SIIitlı fıdııuı• kl.ydı bıtalıtuunısfu. Sizlqırıeııllt DIUlyutı NIJI"I bıJıuı KilliKilKil R.G:it 'j«'JI'lf' tArtJıt 

olıtıı 6 KIISlllf 1980 tırtltbıJııı 2 yıl ıo DM" SOIIrıı, BAWılıır KIIJ'IIiltu 26 KIISllll t982 tırtltlt ve 8/5695 Stıyılı Kırırl., 

sizlqrııeııtıı I+ ve ıs tııct rrwlJelertııt koıııdıuı "SRklı tıdlllll bydıylr ouyiıuııwı ••••••• Z+f. SILyılı KIUUfiiNII 3 iliidi rıwiJtstııe jre 
ktırıırlııştırılrııllfır. 

sdlı tutlut U.ydıu d. ayıt, sizlqrııe metııtıı yııyuıWulığı ostr:Je ltıdu~ır. 
sizleşrrıeııtıı ıs ırıcı llllllıltstııit; 

(Bu sizleJIIıe, l4rgf DLvı oevlttler ttrıısuulıltı dtsktJerJe, 24 dını 1956 tJırthiMe LAlrtyJe lkltıltlıtts olArı) , "Ç«ÜW'ı K«rsı 

Naflliı YiikiııılilliWW u~ KlllliOOI Ollfr sizleşıııtııtıt yerıııı ılır 7 
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Nafaka YOkOmiOIOIOne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Büyüklere karşı nafaka yükümlülügüne uygulanacak kanunla ilgili müşterek 

hükümler tesis etmek ve, 
Bu hükümlerle 24 Ekim 1956 tarihli, "Nafaka YOkOmiOIOIOne Uygulanacak 

Kanuna Dair Sözleşme" hOkOmleri arasında ahenk saglamak arzusunu taşıyarak, 
Bu amaçla bir Sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşagıdaki hükümlerde 

mutabık kalmışlardır: 

Madde 1 

BÖLÜM I 
SiJzleşmenin Uygulama Alanı 

Bu Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuga karşı nafaka yükümlülügü de 
dahil, aile, hısımhk, evlilik veya sıhriyet ilişkilerinden dogan nafaka 
yükümlülüklerine uygulanır. 

Maddel 
Sözleşme, münhasıran nafaka yükümlülügü konusundaki kanunlar ihtilafım 

düzenler. 
Sözleşmenin uygulanması dolayısıyle verilmiş olan kararlar 1. maddede 

öngörülen ilişkilerden herhangi birinin mevcudiyetini haleldar etmez. 

Ad 13 • JHAJQt öfi8iriiliıı illuruı bljltLI, 2 ı y.ısülitül &ii ve tvltıomıq bır kliNseye birıı ıııfo' )'iidijıiııil liN 

S6zlepııtııbt ıty~ ~11ı dışooiA bırAWı oolete ı btll fOO'• ıty~ " lıihıi ~rılrıııstır. 
I+ ve ıs btcl ırwUe ılısuuLı, lıur-MA 13 .IIIMLleye ~ DLırık lıN ııuı4ıleyt Söziqııınıbt NJ~ ooı dısuulıı bır~lltıu 

ılıtr "Siklı TNbfı4 Hıirr ı ~lllızJIIIf, hlıyutylt Jllhrıdıı 411ıLı11 2+ dbN 1956 tırılııııde 1.1.lıtyde dttdıbııq oWı 

"Çoc:NkLmı Kıırşı NAjaı YltiıtıJiliiAfillt uy~d Klllllu OAlr Sözlqıtır de bizilll yMıiıııizdeıı ıtylJIILıııuı wı dquulı 

kllhııdtıdır. 

Gmt KAlilirıdA tp«st ~r Kımcia K«r«nıtliA «llW ve ıcypı« ooı dışııtdg UWc SözltŞIHt'lllıt ııe ~114 dAtr 
htrlıAJtOl btr yolLuıııı J~ıAuuiAıı, lıN ııedeııle olsA gtrtt, ~ık YAJllll Klllflııl«r KilliJilfı Ffhrlstt 986 rıcı sıyjASuıJı ; 

1 +82 Killlllll MsfıAı «ffıııılA, •çotJikLmı KllPJI Nıjllltı Miiie8eftyetbte uy~d KilltiiilA Dlltr Sözlqıt~t~tbt OltllyLılfiiiASıllıll 
UJ6'11 BıclNıulJWt ~uıJı Kllltllll'" A yer verflıtıfsUr. (SD'A 78 A) 

1 +82 sı yılı KAIIItiiLı cıuyLııwt ~ BAW~Lır Kımdıı·rıcıı ouyLıırıruısı KıırıırlllrııtıLı11 Sözltşıııeıttıı ıııeııılftettıııız yiııiııJeıı 

ı~ypuı wı JqıW UIJıAı dilsirıcestylt ıltrleule yer verıbııeııt4tJr. 
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Madde3 
Bu Sözleşme ile belirtilen kanun, ikit olmayan bir Devletin kanunu dahi olsa, 

hiçbir karşılıklılık şartına bagıı olmaksızın uygulanır. 

BOLCMII 
Uygulanaca/c Kanım 

Madde4 
Birinci maddede öngörülen nafaka ynkUınlUIUAünU nafaka alacaklısının mutad 

me.rkenmm ~ lJeJ'~tin iç hukuku dtıMnler. 
Alacaklının mutad meskeninin deaişınesi halinde, delişikliain vuku bulduau 

andan itibaren yeni mutad m~skeninin bulunduau Devletin iç hukuku uygulanır. 

Madde S 
Alacaklının 4 . maddede öngörülen kanun geregince borçludan nafaka 

alamaması halinde, müşterek milli kanunları uygulanır. 

Madde6 
Alacaklının 4 ve S • maddelerde öngörülen kanunlar gereaince borçludan nafaka 

alamaması halinde, başvurulan merciin kanunu uygulanır. 

Madde7 
Civar hısımlar ve sıhri hısımlar arasındaki nafaka yUkUmiOIOklerinde borçlu 

alacaklının talebini karşı, nıuşterek milli kanunları veya aynı vatandaşlıgı haiz 
degillerse mutad meskeninin bulundugu Devlet1canunu uyarınca kendisi bakımından 
yOkUrnlülUk bulunmadıgı itirazını ileri sUrebilir. 

Madde S 
4, S ve 6. maddelerden farklı olarak, boşanma kararnun verildili veya tanındıaı 

bir ikit Devlette boşanmaya uygulanmış olan kanun, boşanmış eşler arasındaki 
nafaka yOkOmlO~Ierini ve bu yOkOmlülüklere ilişkin kararların gözden 
geçirilmesini de düzenler. 

Yukarıdaki fıkra hükmu ayrılık, evliligin butlanı veya iptali hallerliide de 
uygulanır. 

Madde9 
Bir kamu kuruluşunun alacaklıya yapmış oldugu ödemeleri borçludan geri alma 

hakkı bu kuruluşun tibi oldu~u kanun tarafından düzenlenir. 

Madde lO 
Nafaka Yükümfurugune uygulanacak kanun, diger hususlar meyanında özetlikle: 
1-Alacaklının kimden ve ne ölçüde nafaka talep edebilecegini; 
2-Nafaka davasını açma}'a kimin yetkili oldugu ve davanın hangi sUreler içinde 

açılabilecegini; 
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3-Alacaklıya nafaka ödeyeQ kamu kuruluşu yaptı~ı edaların iadesini isterse, 
borçlunun yükümlülük sınırlarının neler olacaAını; 

tespit eder. 

Madde ll 
Sözleşmenin belirttiAi kanunun uygulanması, ancak, bu kanunun kamu düzeniyle 

açıkça b&gdaşmaması halinde reddedilebilir. 
Bununla beraber, uygulanacak kanunda degişik hükümler bulunsa bile, nafaka 

miktarının saptanmasında alacaklının ihtiyaçları ve borçlunun geliri gözönünde 
bulundurulacaktır. 

BÖLOMIII 
Çeşitli Hükümler 

Madde 12 
Sözleşme bir ikit Devlette, Sözleşmenio o Devlette yürUrlüge ginnesinden 

önceki dönemde ileri sUrOlmUş nafaka taleplerine uygulanmaz. 

Madde 13 
Her Akit Devlet 24. UncU maddeye uygun olarak Sözleşmeyi sadece: 
1 -Eşler ve eski eşler arasındaki; 
2-Yirmibir yaşından küçük ve evlenmemiş kimseler lehindeki; 
Nafaka yükümlülüklerine uygulamak hakkını saklı tutabilir. 

Madde 14 
Her !kit Devlet, 24 UncU maddeye uygun olarak Sözleşmeyi: 
I -Ci var h ısırnlar arasındaki; 
2-Sıhri hısımlar arasındaki; 

3-Boşanma, ayrılık, evliligin iptali veya butlanı kararı duruşmada hazır olmayan 
tarafın mutad meskeninin bulunmadıgı bir Devlette gıyapta verilmişse, boşanmış 
ayrılmış veya evliliklerinin iptaline veya butlanına karar verilmiş eşler arasındaki ; 

Nafaka yükUmlülOklerine uygulamamak hakkını saklı tutabilir. 

Madde 15 
Her Akit Devlet 24 UncU maddeye uygun olarak, alacaklı ve borçlunun kendi 

vatandaşı olması ve borçlunun mutad meskeninin kendi ülkesinde bulunması halinde, 
yetkili merciierinin kendi iç hukukunu uygulayacaklarını belirten bir ihtirazi kaydı 
denneyan edebilir. 

Madde 16 
Nafaka yUkUmlülügu konusunda, ülke veya kişi bakımından uygulanacak iki 

veya daha çok hukuk sisteminin bulunduAu bir Devletin Kanununun dikkate alınması 
halinde (alacakhnın veya borçlunun mutad meskeninin bulundugu yer kanuna veya 
müşterek milli kanuna atıf yapılması gibi) bu Dvelette yürürlükte olan kuralların 

792 



-••:r•• uarıJ •••••m-•• • 
belirledi~i hukuk sistemi veya bu tür kurallar yoksa, ilgililerin en sıkı ilişki içinde 
oldukları hukuk sistemi uygulanır. 

Madde 17 
Nafaka ~lültl~ konusunda kendi hukuk kuralları bulunan çeşitli bölgelere 

sahip bir Ak:it Devlet, sadece bu bölgeleri ilgilendiren kanunlar ihtilifında 

Sözleşmeyi uygulamak zorunda de~ildir. 

Madde 18 

Bu Sözleşme, taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde, 24 Ekim 1956 tarihinde La
hey'de akdedilmiş olan "Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna 
Dair Sözleşme" nin yerini alır. 

Ancak 13. maddede öngörülen ihtirazi kayıtla, 21 yaşından küçük ve evlenmemiş bir 
kimseye karşı nafaka yükümlülüğünü bu Sözleşmenin uygulama alanı dışında bırakan 
Devlete, I fıkra uygulanmaz. 

Madde 19 
Bu Sözleşme, bir ikit Devletin taraf olduAu veya olacagı ve Sözleşmenin 

dnzenlendi~i konulara ilişkin hükümler ihtiva eden diger uluslararası anlaşmaları 
etkilemez. · 

Madde lO 

BÖLOMIV 
Son Hükümler 

Bu Sözleşme Devletler Özel Hukuku Lahey Konferansının Onikinci dönem 
toplantısı sırasında üyesi bulunan Devletlerin imzasına açıktır. 

Sözleşme onaylanacak, kabul veya tasvip edilecek ve onay, kabul veya tasvip 
belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlıgına tevdi edilecektir. 

Maddel1 
Onikinci dönem toplantısından sonra Konferansa üye olan veya B. Milletler 

TeşkilAtma veya onun bir ihtisas kuruluşuna mensup veya Milltelerarası Adalet 
Divanının StatUsüne taraf olan her Devlet bu Sözleşmeye 25 . maddesinin 1 . fıkrası 
uyarınca yürürlüAe ginnesinden sonra da katılabilir. 

Katılma belgesi Hollanda Dışişleri BakanitAma tevdi edilecektir. 

Madde ll 
Her Devlet, imza, onay, tasvip, kabul veya katılma sırasında Sözleşmenin, 

milletlerarası alanda temsil etti~i bölgelerin tümüne veya bunlardan birine veya 
birkaçma teşmil olunaca~ını beyan edebilir. Bu beyan, Sözleşmenin· sözkonusu 
Devlet bakımından yürürlü~e girdi~i tarihte hüküm ifade edecektir. 

Bundan sonra yapılacak bu nitelikte her teşmil, ·Hollanda Dışişleri Bakanlıgına 
teblig edilecektir. 
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Maddel3 
Nafaka yükümlülügü konusunda farklı hukuk sissternlerinin bulundugu iki veya 

daha çok bölgeye sahip olan her ikit Devlet, imza, onay, kabul, tasvip veya katılma 
sırasında, bu Sözleşmenin, bu bölgelerin tUmüne veya aralarından birine veya 
birkaçma teşmil olunacagını beyan edebilir ve yeni bir beyan yapmak suretiyle bu 
beyanı her zaman degiştirebilir. 

Sözleşmenin hangi bölgeye uygulanacalının açıkça belirtecek olan bu beyanlar 
Hollanda Dışişleri Bakanlıgına teblig edilecektir. 

Maddel4 
Her Devlet, en geç onay, kabul, tasvip, veya katılma sırasında, bu Sözleşmenin 

13 . ili 15 öngörülen ihtirazi kayıtlardan birini veya birkaçını dermeyan edebilir. 
Başka hiçbir,ihtirazi kayıt kabul edilmeyecektir. , 

Aynı şekilde her Devlet, 22 . maddeye uygun olarak Sözleşmenin teşmilini 
teblig ederken, teşmile konu olan bölgelerin tümü veya bunların bazılarıyla sınırlı 
hüküm ifade etmek üzere, sözkonusu ihtirazi kayıtlardan birini veya birkaçını 
dermeyan edebilir. 

Her ikit Devlet, dermeyan etmiş oldugu bir ihtirazi kaydı her zaman geri 
alabilir. Bu geri alma Hollanda Dışişleri Bakanllıgına teblig edilecektir. 

İhtirazi kaydın hükmü yukarıdaki fıkrada öngörülen tebligi izleyen üçüncü 
takvim ayının birinci günü sona erecektir. 

Maddel5 
Bu Sözleşme 20 . maddede öngölüren onay, kabul, veya tasvip belgelerinden 

üçüncüsünUn tevdiiini izleyen üçüncü takvim ayınını birinci günü yürürlüge 
girecektir. 

Bilibare Sözleşme: 
_Sonradan onaylayan, kabul eden veya tasvip eden her imzalayan Devlet için, 

onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini izleyen üçüncü takvim ayının birinci 
günü; 

_ Katılan her Devlet için, katılma belgesinin tevdiini izleyen üçüncü takvim 
ayının birinci günü; 

Yirmiikinci maddeye uygun olarak, Sözleşmenin teşmil olundugu bölgeler için, 
sözkonusu maddede öngörülen tebligi izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü 
yürürlüge girecektir. -

Maddel6 
Sözleşme, sonradan onaylayan, kabul veya tasvip eden veya katılan Devletler 

için dahi, 25 . maddenin 1 . fıkrasına uygun olarak, yürUrlüge girdili tarihten itibaren 
beş yıl sürelidir. 

Sözleşme feshedilmedikçe, beşer yıllık sürelerle zımnen yenilenecektir. 
Fesih, beş yıllık sürenin bitiminden en az altı ay önce Hollanda Dışişleri 

Bakanlıgına bildirilecektir. Fesih, Sözleşmenin uygulandıgı ülkelerin bazıları ile 
sınırlandınlabilir. 

Fesih, sadece bunu teblig eden Devlet için hüküm ifade eder. Sözleşme diger 
Akit Devletler için yürürlükte kalacaktır. 
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Madde27 
Hollanda Dışişleri BakanhAt Konferans ın üyesi olan Devletlere. 2 ı . madde 

hükümlerine uygun olarak Sözleşmeye katılacak Devletlere aşagıdaki hususları 
bildirecektir. 

1-20. maddede öngörülen imza, onay, kabul ve tasvipleri, 
2-25 . maddenin hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin yUrürlüAe girecegi 

tarihi; 
3-2 ı . maddede öngörülen katılmaları ve bunların hüküm ifade edecekleri tarihi; 
4-22. maddede öngörülen teşmilleri ve bunların bükarn ifade edecekleri tarihi 
5-23 . maddede söz edilen beyantarla bunlardaki deAişiklikleri ve bu beyanlarla 

degişikliklerin hüküm ifade edecekleri tarihi; 
6-26. maddede öngörülen fesihleri; 
7-ı3 ili ı5 ve 24. maddelerde öngörülen ilitirazi kayıtların geri alınmasını 
Teyiden, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşagıdaki imza sahipleri bu 

Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce dillerindeki her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak ve 
Hollanda Dışişleri Bakanlıgı arşivlerine tevdi edilmek ve ashna uygunlugu onaylı bir 
ömegi, diplomasi yolu ile, Onikinci dönem toplantısı sırasında Lahey Devletler Özel 
Hukuku Konferansı üyesi Devletlere verilmek üzere, bir tek nüsha halinde 2 Ekim 
1973 günü Lahey'de düzenlenmiştir. 

-----------0-----------
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• •••• Jt!f ......... .,._.,... 

Nafaka YOkOmiOIIIO Kon•sundaki Kararlarin Tan1nmas1na ve Tenfizine ilişkin 
S6zletme•in Onayianmaiinan Uyaun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 1331 
Kabul Ta. : 3/11/1980 
R.G : 6 Kasun 1980 8.17151 
Dstr. Trp. : 5, C.lO, s. 7 

Madde ı 
2 Ekim 1973 gününde Lahey'de imzalanan "Nafaka YükümlülüAO Konusundaki 

Kararların Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin Sözleşme " nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde ı -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 3 • Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Nafaka YOkOml81018 Konuau•daki Kararlaran Taninmasana ve Teafizine Dair 
sazletmenia Oaaylaamasa ile İlaili Bakaalar Kurulu Karart 

Karar Ta. : ıı Kasam 1981 No : 815715 
R.G : 18 Şubat 1983 8.17961 
Dstr. Trp. : 5, c.ıın s.1934 

3/11/1980 tarihli ve 2332 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunanilişik ··Nafaka 
YükümlülüAü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme"nin 
(Türkiye Cumhuriyetinin anılan Sözleşmenin, 34 üncü maddesine uygun olarak, 26 ncı 
maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında öngörülen ci var ve sıhri hısımlar arasındaki nafa
ka yükümlülüğüne ilişkin kararlar ve sulhler ile nafakanın belirli aralıklarla ödenmesini 
hükme bağlamayan kararlar ve sulhleri tanımamak ve tenfiz etmemek hakkı saklı tutul
mak kaydıyla); onaylanması; ......... 244 sayılı--Kanunun 3 üncü maddesine göre. Bakan
lar Kurulunca 22/1 1/1982 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*) 

(*) 1-~ Y«JUU JCaiUIIır K~ Ffll1stı S,IOOO ılt 1610 Kmll Ncı. "Ç«UfArı KırJı N'f* ~ 
KCIIIISIIıuWf Kırırfımı Tauaıwı Vf Ttrtfl* Jrı,bı sizlqı.e m ouylııawwıı M~ll -~ ~ KıDır 

2-s. 1073 ıft 2332 Kml NI. "Nıfoh ~ KOWII,.,..f KM4M1111 TlllliiiiiWlM Vt Ttljızırıt llf;lll Sizfqıneırtır 
oıııyfıııııwııwı umııı Bıdıı~ D«fr K411tr 

Ytr AlıırıitAAır. 
sd~ı ilım KıDur Kilıyıtı Yirirlikt llıuya Kauluuı fır~U~~UŞ ~IIWlır. 

I -sırıddı KaMil DiJtlr, 5 bıd T~ 1 ı 11tl cılt s.3088lt 

ı-sır..Jıh K4UJI Distlr, 5 llltt T~ 20 ııd cdt s.7 ıle ıle, ~ 
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Nafaka YOkOml81118 Konusundaki Karariann 
Tanınmasma ve Tenfızine İlişkin SGzleşme 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
BUyUklere karşı nafaka yUkUmlUlUIUnU konusundaki kararların karşılıklı olarak 

tanınması ve tenfızini düzenlemek için müşterek htıktımler tesis etmeyi arzu ederek, 
Bu hUkUmler ile Çocuklara Karşı Nafaka YUkUmlUIUIQ Konusundaki Kararların 

Tanınması ve Tenfizine ilişkin ı S Nisan 1958 tarihli Sözleşmenin hUkUmleri 
arasmda ahenk S&~lamak arzusunu taşıyarak. 

Bu amaçla bir Sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşqıdaki hükümlerde 
mutabık kalmışlardır: 

Madde ı 

BOLCMt 
Sözleşmenin Uygulama Alanı 

Bu Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuga karşı nafaka yUkUmlUlUIU de 
dahil, aile, hısımlık, evlilik veya sıhriyet ilişkilerinden dolan nafaka yUkümlUlUgtl 
konusunda, bir lkit Devletin adli veya idari merciieri tarafından verilmiş olan: 

ı -Bir nafaka alacaldısı ile nafaka borçlusu veya, 
2-Bir nafaka borçlusu ile bir nafaka alacaklısına yaptılı ödemelerin iadesini 

talep eden bir kamu kurumu, 
Arasındaki kararlar hakkında uygulanır. 
Sözleşme, bu merciler önünde ve bu kişiler arasında anılan yUkUmltılüklere 

ilişkin olarak yapılan sulhlere de uygulanır. 

1 llcf sıriiQt KııtNiik OMJ'WI s;ZftSiiltit. B&JILü KNI'iJiüOOf Silltiifitııtıı lllltjliUiiiASIIü KArırlASfUAII 21 KIUIII 1972 

giıı ve 7/5361 !4Jdı Kırın, Dllstar 5 ırcı TerfiJ 12 ırd cılt s. ı 10 lA, 
2 IICf sırıOOriı K41111ııbı ~~~~tyLiıwı Sizlqıııqe ~Liı BAbıJAr KNrıdıııııur Siılt,ntrıtıı ,.yfmwuıı KtırtırfııstırAII 22 KIUIJII I 982 

giıı ve 8/5725 S4Jılı Ktırırtı, Oistılr 5 net TerfiJ Uırcl cılt s. 193+ Je, R.G:ıleır ııyrıı MrÜ yııyıırıLumıış ~ır. 
2332 !4ydı K41111ııbı 11111]Loouı ve BAbıJAr KNrıdıı""ır 8/5725 S4Jdı Ktırırı ıle orııyfmuıwı urıırLıştırılmı Sizlqıtıtııtıı, 

~ıcırıılıt 8tft11 ve 19 IUitl •wlllesflule ; "BBi SizltŞIIft, tArtif olAli onlırltr ıırRSUIIIAh dıstltnfe 15 NlsAII ı 958 tıırtlıbule 

I.Ahey'ıit ~lş ·ç~. l<llrşt NıjllU ~ KM~JU~rıJtıkl KMilrfırıır TIUfUIIWI ve Terıftztııe Jl. Siziqrır IILI 

yerbit 11ıılıuı • ltihıüıı ıle sizi olıltır 15 Nlslllt 1958 tAr1lıh s;zitiı,ıtıwı ııWaıyetı Wiuul.ı 2332 Sityılı K411Nıulıt ve BllbııLır 
Kun4Jı. 8/Ş725 Sityılı KırAnıılA ~ JA)'ılmımuş ~ KAIIJUilır Killl]AfınJA 'f"' vnflJıtı AiftAk 1620 sııyı1ı KAlfiili 

(!«ıız. Sırtı 78 .) K411Nıulıt J« verıleıı Sizlqırıe lfltJflleketııııtz J6111lndııt,., yıtırdfAL lilsiııcısl]lt derltıııtyt miiiJfliUIIışfır. 
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••ı• 1 ın , ••• 1 ...... ••••'h .. 
Maddel 
Sözleşme, niteliklerine bakılmaksızın, kararlara ve sulhlere uygulanır. 
Sözleşme, Akit olmayan bir Devlette verilmiş veya yapılmış dahi olsa, önceki bir 

kararı veya sulhU degiştiren kararlara veya sulhlere de uygulanır. 
Sözleşme, nafaka talebinin milletlerarası veya millt niteligi dikkate alınmaksızın 

ve tarafların uyrukluk ve mutad meskenlerine bakılmaksızın uygulanır. 

Madde3 
Karar ve sulhün münhasıran nafaka yükümlüiUatıne ilişkin olmaması halinde, 

Sözleşmenin etkisi sadece nafaka yükUmiOlogu ile sınırlıdır. 

BÖLCMII 
Kararların Tanınması ve Tenfızi Şartları 

Madde4 
Akit Devletlerden birinde verilmiş olan karar: 
ı-Yedinci veya 8 . maddelere göre yetkili sayılan bir merci tarafından verilmişse 

ve, 
2-Karar hakkında verildigi Devlette mutad kanun yollarına başvurulması 

mümkün degilse, 
Diger bir Akit Devlette tanınacak veya hakkında tenfiz kararı verilecektir. 
Mutad kanun yollarının açık bulunmasına raAtnen, geçici olarak icra edilebilen 

ara kararları ve geçici tedbirler, talep edilen Devlette benzer kararların verilebilmesi, 
icra edilebilmesi halinde, bu Devlet tarafından tanınacak veya haklarında tenfiz 
kararı verileaektir. 

Madde S 
Bununla beraber, kararın tanınması veya tenfizi aşagıdaki hallerde 

reddedilebilir: 
1 -Kararın tanınması veya tenfizinin talep edilen Devletin kamu düzeniyle açıkça 

baAdaşmaması veya, 
2-Kararın usul işlemlerinde yapılan bir hilenin sonucu olması veya, 
3-Taraflan ve konusu aynı olan bir davanın daha önce talep edilen Devletin bir 

merciinde açılmış ve görülmekte olması veya, 
4-Kararın, talep edilen Devlette veya talep edilen Devlette tanıma ve tenfiz için 

gerekli şartları haiz olsa dahi başka bir Devlette aynı konuda ve ayın taraflar arasında 
verilmiş bir kararla b&gdaşmaması. 

Madde6 
Bir gıyap kararı, ancak talebin başlıca unsurlarını kapsayan dava dilekçesi gaip 

tarafa kararın verildigi De\ letin hukuku uyarınca teblig edildigi ve hal ve şartlara 
göre gaip tarafa savunması için yeterli bir süre verildigi takdirde tanınabilir veya 
hakkında tenfiz kararı verilebilir. Beşinci madde hükümleri saklıdır. 
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Madde7 
Sözleşmenin uygulanması bakımından karann verildili Devletin mercii 

aşagıdaki hallerde yetkili sayılır: 
1-Nafaka borçlusu veya alacaklısının mutad meskeninin davanın açıldılı sırada 

karann verildili Devlette bulunması veya, 
2-Nafaka borçlusu veya alacaklısının davanın açıldıgı sırada, karann verildigi 

Devlet vatandaşlıtmı haiz olması veya, 
3-Davalınm açıkça veya yetki konusunda hiçbiritirazda bulunmaksızın davanın 

esasına girmek suretiyle bu merciin yetkisini kabul etmesi. 

Madde S 
Nafaka alacatı hakkında karar vermiş olan bir Akit Devletin mercileri, bu 

nafakanın sözkonusu Akit Devletin talep edilen Devletin hukukuna göre yetkili kabul 
olunan bir mercii önünde vuku bulmuş boşanmadan, aynlıktan, eviililin iptalinden 
veya budanından dolayı borçlu olması halinde, Sözleşmenin uygulanması 
bakımından yetkili sayılırlar. Yedinci madde hükümleri saklıdır. 

Madde9 
Talep edilen Devletin mercii, kararın verildili Devletin merciinin kendi yetkisini 

tespit i9in dayandılı vakıalarla baglıdır. 

Madde 10 
Kararın nafaka konusunda birden fazla talebe ilişkin olması ve tanıma veya 

tenfızin bu taleplerin tümü için kabul edilernemesi hallerinde, talep edilen Devletin 
mercii Sözleşmeyi kararın tanınabilecek veya tenfiz edilebilecek kısmına uygular. 

Madde ll 
Nafakanın kararda belirli aralıklarla ödenmesinin öngörülmesi halinde, tenfiz 

kararı birikmiş nafaka borçlarını oldugu gibi, işieyecek nafaka borçlannı da kapsar. 

Madde 12 
Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde, talep edilen Devletin mercii 

kararın esasına ilişkiıt hiçbir inceleme yapamaz. 

BÖLÜMIII 
Kararların Tanınması ve Tenfizi Usulü 

Madde 13 
Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde, kararın tanınması veya 

tenfızi usulü talep edilen Devletin hukukuna tAbidir. 

Madde 14 
Bir karann kısmen tanınması veya tenfızi her zaman talep edilebilir. 
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Madde ıs 
Kararın verildili Devlette adli mUzaberetten veya masraf muafiyetinden kısmen 

veya tamamen yararianmış olan nafaka alacaklısı, tanımaya veya tenfize dair bütün 
usul işlemlerinde de, talep edilen Devletin hukukunun öngördtıgü en ziyade 
mUzaberetten veya en geniş muafiyetten yararlanır. 

Madde 16 
Sözleşmede öngörülen usul işlemlerindeki masrafların ödenmesini teminat altına 

almak üzere~ her ne ad altında olursa olsun hiçbir kefalet veya teminat istenemez. 

Madde 17 
Bir kararın tanınmasını veya tenfizini talep eden taraf talebine aşqıdaki 

belgeleri eklemelidir. 
I -Kararın tam ve aslına uygun bir ömeli; 
2-Verildigi Devlette karar hakkında mutad kanun yollarına başvuı ulamayacagını 

ve gerekiyorsa, kararın bu Devlette icra edilebilir oldu~nu kanıtıayacak bir belge; 
3-Kararın gıyapta verilmesi halinde, talebin başlıca unsurlarını kapsayan dava 

dilekçesinin, gaip tarafa, kararın verildi~ Devletin hukukuna uygun şekilde teblig 
edildigini veya bildirildigini kanıtiayacak bir belgenin aslı veya aslına uygunlugu 
onaylanmış bir ömegi; 

4-Gerektiginde, kararın verildigi Devlette adli mUzaberetten veya masraf 
muafiyetinden yararlandıgını kanıtiayacak bir belge; 

5-Talep edilen Devletçe istenmemesi hali dışında, yukarıda belirtilen belgelerin 
aslına uygunlugu onaylanmış tercümeleri. 

Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmemesi veya talep edilen Devlet mercii 
tarafından karar muhtevasından Sözleşmenin şartlarının yerine getirildigiDin 
belirlenemernesi halind~ bu merci gerekli bütün belgelerin ibrazı için belirli bir süre 
tayin eder. 

Sözkonusu belgelerin ayrıca onaylanması veya benzer bir işleme tAbi tutulması 
istenem ez. 

BÖLÜM IV 
Kamu Kuruluşlarına Ilişkin Tamamlayıca Hükümler 

Madde 18 
Bir nafaka alacaklısına ödedigi nafakaların borçludan iadesini takip eden bir 

kamu kuruluşunun talebi Uzerine, bu nafaka borçlusu aleyhinde verilmiş olan karar, 
aşagıdaki hallerde Sözleşmeye uygun olarak tanınacak ve hakkında tenfiz kararı 
verilecektir. 

l-Yapılan ödemenin tAbi oldugu kanuna göre, bu kuruluş tarafından tahsil 
edilebilmesi ve, 

2-Talep edilen Devletin Devletler Özel Huku~u tarafından tayin edilen iç 
ukukuna göre asıl alacaklı ile borçlu arasında bir nafaka yükümiOIUgOnün bulunması. 
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Madde 19 
Bir kamu kunıhışunun tabi oldulu kanun bir karann tanmmasmı veya tenfizini 

alacaklı yerine tam yetki ile talep etme hakkmı kendisiıle veriyorsa, bu kamu 
kuruluşu nafaka alacaldısı ile borçlusu arasmda verilmiş olan bir karann tanmmuını 
veya tenfizini alacaldıya yaptılı Odemeler nisbetiade talep edebilir. 

Madde lO 
Tanuna veya tenfizi talep eden kamu kuruluşu 18 . maddenin birinci fıkrasmda 

veya 19 • maddede &ıgörOien şartlan haiz olduAunu belirten ve ödemelerin nafaka 
alacaklısma yapıldJiını kanıtlayan her ttırıo belgeyi ibraz etmelidir. Onyedinci 
madde btıktlmleri saklıdır. 

ı.tfaddell 

BÖLCMv· 
Sulhler 

Yapıldılı Devlette icra edilebilen sulhler, kararların tlbi oldutu aynı şartlar 
altında ve bu şartlarm sulblere de uygulandıli ölçOde tanmacak veya baldarmda 
tenfız kararı verilecektir. 

Madde22 

BOLOMVI 
Çeşitli Rtlkilmler 

Mevzuatı para transferlerine kısıtlamalar koyan Akit Devletler, nafaka ol.U 
ödenmek veya SOzlepe çerçevesindeki nafaka talepleri için yapılan masraflan 
karşılamak Ozere tahsis edilen paraların transferlerine birinci derecede öncelik 
tanıyacaldardır. 

Madde23 
Bu Sözleşme, bir karann veya bir sulhan tamnmasmı veya tenfiZini satlamale 

için, kararın verildili veya sulhOn yapıldıtı Devlet ile talep edilen Devleti baliayan 
uluslararası başka bir belgeye veya talep edilen Devletin iç hukukuna 
başwrulmasma engel delildir. 

Madde24 
Sözleşme, karar taribine bakılmaksızın uygulanır. 
Kararın, verildili Devlet ile talep edilen Devlet arasmda Sözleşmenin yOrOrlflle 

girmesinden önce verilmiş olması halinde, talep edilen DeVlette, bu karar hakkmda 
sadece yOrQriUJe giriş tarihinden sonra muaeçeJ olacak borçlar için tenfiz kararı 
verilecektir. 

Maclde25 
Her Alc:it Devlet aynı beyanı yapmış olan Devletlerle ilişkilerinde, Sözleşme 

bakUmlerinin resmt bir merci veya memur OnOnde dOzenlenıniş ve dOzenlendili 
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Devlette geçerli ve icrası mtıınkUn resmi senetlere, Sözleşme hükümlerinin bunlara 
uygulanabildili ölçnde teşmil edileeelini her zaman beyan edebilir. 

Madde26 
Her Akit Devle~ 34 . maddeye uygun olarak aşaAıdaki hallerde tanıma veya 

tenfiz talebini reddetme hakkını saklı tutabilir: 
1-Alacaklının evliiilinden veya yirmibir yaşını bitirdikten sonraki döneme ait 

olup, alacaldının eşi veya eski eşi dışındaki bir borçlu tarafından verilmesi gerekli 
nafakaya ilişkin kararlar ve sulbler; 

2-a-Civar hısımlan ve 
b-Sıhri hısımlar, 

arasındaki nafaka yOktlmlUIOAUne ilişkin kararlar ve sulhler, 
3-Belirli aralıklarla nafaka ödenmesini hükme ballamayan kararlar ve sulhler 
Bir ihtirazi kayıtta bulunmuş olan Akit Devle~ Sözleşmenin kendi ihtirazi 

kaydına konu olan kararlara ve sulhlere uygulanmasını talep edemez. 

Madde27 
Bir Akit Devlette nafaka yOkUmiOIOAO konusunda çeşitli kişi topluluklarına 

uygulanabilen iki veya daha çok hukuk sisteminin bulunması halinde, bu Devletin 
Kanununa yapılan her atıftan sözkonusu Devletin hukukunca o kişi topluluAuna 
uygulanacak hukuk sistemi anlaşılır. 

Madde28 
Bir Akit Devletin nafaka yOkümlOlOAO konusundaki kararların tanınması ve 

tenfızine farklı hukuk sistemlerinin uygulandılı iki veya daha çok bölgeye sahip 
bulunması halinde: 

I-Kararın verildili Devletin kanununa, usul hükümlerine veya merciineyapılan 
her atıftan, karann verildili bölgenin kanunu, usul hükümleri veya mercii anlaşılır. 

2-Talep edilen Devletin kanununa, usul hükümlerine veya merciine yapılan her 
atıftan, kararın tanınması veya tenfızi talep edilen bölgenin kanunu, usul hükümleri 
veya mercii anlaşılır. 

3-Kararın verildili Devlette nafaka alacaklısının veya borçlusunun mutad 
meskenine yapılan her atıftan, o kişinin kararın verildili bölgedeki mutad meskeni 
anlaşılır. 

Her Akit Devlet bu kuralların bir veya birkaçını, Sözleşmenin bir veya birçok 
hOkOmlerine uygulamıyacaAını her zaman beyan edebilir. 

Madde29 
Bu Sözleşme, taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde 1 S Nisan 1958 tarihinde 

Lahey'de akdedilmiş "Çocuklara Karşı Nafaka YUkOmiOIOAO Konusundaki 
Kararların Tanınması ve Tenfizine ilişkin Sözleşme" nin yerini alır. 

802 



Madde30 

BÖLOMVII 
Son Haktimler 

Bu Sözleşme, Devletler Özel Hukuku Lalıey Konferansı'nın Onikinci dönem 
toplantısı sırasında, üyesi bulunan Devletlerin imzasma açılqtır. 

Sözleşme onaylanacak, kabul veya tasvip edilecek vo onay, kabul veya tasvip 
belgeleri Hollanda Dışişleri Balcanlıtma tevdi edilecektir. 

Madde31 
Onikinci dönem toplantısından sonra Konferansa Uye olan veya B. Milletler 

Teşkilltına veya onun bir ihtisas kuruluşuna mensup veya Uluslararası Adalet 
Divanının StatUsüne taraf bulunan her Devlet bu Sözleşmeye 35 . maddesinin 1 . 
fıkrası uyarınca ytırtlrlUte girmesinden sonra da katılabilir. 

Katılma belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlılma tevdi edilecektir. 
Katılma yılnızca katılma Devletle 37. maddenin 3 .fıkrasında öngörülen teblilin 

alınmasından sonraki oniki ay içinde bu katılmaya karşı bir itiraz dermeyan etmemiş 
olanAkit Devletler arasındaki ilişkilerde htıkam ifade eder. 

Böyle bir itiraz, Sözleşmenin, katılmadan sonra vutu bulacak onaylanması, 
kabulU veya tasvibi sırasında da her Uye Devlet tarafındaa dermeyan edilebilir. Bu 
i(ırazlar Hollanda Dışişleri BakantıAma tebliA edilecektir. 

Madde32 
Her Devlet, imza, onay, tasvip, kabul veya katılma sırasında Sözleşmenin, 

uluslararası alanda temsil ettiAi topraklannın tUmtıne veya bunlardan birine veya 
birkaçma teşmil otuııacaamı beyan edebilir. Bu beyan, Sözleşmenin sözkonusu 
Devlet bakımından yUrUriUAe girdili tarihte h8kOm ifade edecektir. 

Bundan sonra yapılacak bu nitelikteki her teşmil, Hollanda Dışişleri BakanitAma 
teblil edilecektir. 

Teşmil 3 7 . maddenin 4 . fıkrasında öngörOlen teblilin atmmasını izleyen oniki 
ay içinde, bu katılmaya karşı bir itiraz demıeyan etmemiş olan Akit Devletlerle, 
uluslararası ilişkileri bir Akit Devlet tarafından sallanan ve sözkonusu teblile konu 
olmuş bulunan ülke veya ülkeler arasındaki ilişkilerde hUk8m ifade eder. 

BOyle bir itiraz, Sözleşmenin, teşmiklen sonra vuhı bulacak onaylanması, 
kabulU veya tasvibi sırasında da her Oye Devlet tarafından clermeyan edilebilir. 

Bu itirazlar Hollanda Dışişleri BakanlıiJna tebliA edilecektir. 

Madde33 
Nafaka yOkOmiOIOAU konusundaki kararların tanmmasına veya tenfiZine 

uygulanan çeşidi hUkUk sistemlerinin bulundulu iki veya daha çok bölgeye sahip 
olan her Akit Devlet, imza, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında, bu 
Sözleşmenin, -bu bölgelerin tUmtıne veya bunlardan birine veya birkaçma teşmil 
olunac&~mı beyan edebilir ve yeni bir beyan yapmak suretiyle bu beyanı her zaman 
deAiştirebilir. 

Sözleşmenin hangi bölgeye uygulanaçaJınt açıkça bolirtecek olan bu beyanlar 
Hollanda Dışişleri Bakanlıtına tebliA edilecektir. 
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Nafaka yQktlm.lOltıAO konusundaki bir karann tanınmasının talep edildili tarihte, 
kararın verildili toprak biriminde Sözleşme uygulanmıyorsa, diler Akit Devletler bu 
kararın tanınmasını reddedebilirler. 

Madde34 
Her Devlet, en geç onay, kabul, tasvip, veya katılma sırasında, 26 . maddede 

öngörülen ihtirazi kayıtlardan birini ve birkaçını dermeyan edebilir. Başka hiçbir 
ihtirazi kayıt kabul edilmeyecektir. 

Aynı şekilde her Devlet, 32 . maddeye uygun olarak Sözleşmenin teşmilini 
teblil ederken, teşmile konu olan bölgelerin tOmO veya bunların bazılarıyla sınırlı 
hUkOm ifade etmek tızere, sözkonusu ihtirazt kayıtlardan birini veya birkaçmı 
denneyan edebilir. 

Her ikit Devlet, dermeyan etmiş oldulu bir ihtirazt lqaydı her zaman geri 
alabilir. Bu geri alma Hollanda Dışişleri Bakanilılına teblil edilecektir. 

İhtirazi kaydın bOlanD yukandaki fıkrada öngGrOien teblili izleyen QçOncQ 
takvim ayının birinci gOnO sona erecektir. 

Madde3S 
Bu Sözleşme 30. maddede GngörOlen onay, kabul, veya tasvip belgelerinden 

OçOncOsOnOn tevdiini izleyen QçOncO takvim aymın birinci gOnO y011lrl01e girecektir. 
BilAhare Sözleşme: 
_Sonradan onaylayan, kabul eden veya tasvip eden her inızalayan Devlet için, 

otıay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini izleyen OçOncO takvim ayınm birinci 
gOnO; 

_ Katılan her Devlet için, 3 1 • maddede öngGrOlen sOrenin bitanıını izleyen 
OçOncO takvim aymın birinci gOnO; 

_ Otuzikinci madde uyarınca, Sözleşmenin teşmil olundup bölgeler için, 
sözkonusu maddede öngörOlen sOreDin bitanıını izleyen OçOncO takvim ayının birinci 
gOnO ytlrOrlOie girecektir. 

Madde36 
Sözleşme, sonradan onaylayan, kabul veya tasvip eden veya katılan Devletler 

için dahi, 35. maddenin 1 . fıkrasına uygun olarak, yQrQrlOie girdili tarihten itibaren 
beş yıl sOrelidir. 

Sözleşme feshedilmedikçe, beşer yıllık sOrelerle zımnen yenilenecektir. 
Fesih, beş yıllık sUreDin bitamından en az altı ay önce Hollanda Dışişleri 

Bakaniılına teblil edilecektir. Fesih, Sözleşmenin uygulandılı bölgelerin bazılan ile 
sınırlandırılabilir. 

Fesih, sadece bunu teblili eden Devlet için hOkOm ifade eder. SOzteşme diter 
Akit Devletler için yOJ'OrlOkte kalacaktır. 

Madde37 
Hollanda Dışişleri Bakaniılı Konferansın üyesi olan Devletlere 3 ı . maddenin 

hUkOmlerine uygun olarak, Sözleşmeye katılacak Devletlere aşalıdaki hususları 
bildirecektir. 
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1-30. maddede öngörülen imzalama, onay, kabul ve tasvipleri, 
2-Sözleşmenin 35. maddenin hOktlmlerino uygun olarak, Sözleşmenin ytırtırlUAe 

gireceAi tarihi; 
3-3 ı . maddede öngörülen katılmalan ve bunların hOkllm ifade edecekleri. tarihi; 
4-32 . maddede öngörülen teşmilleri ve bunların htıktıın ifade edecekleri tarihi 
5-31 .ve 32. maddelerde öngörUlne katılmalara ve teşmillere karşı yapılan 

itirazları; 
6-25. ve 32. maddelerde sözü edilen beyanları; 
7-36. maddede öngörülen fesibleri; 
8-26 . ve 34 . maddelerde öngörülen ihtirazt kayıtları ve 34 . maddede öngörülen 

ihtirazi kayıtların geri alınmasını; 
Bunu teyiden, usulOne uygun şekilde yetkili kılınmış. aşalıdaki imza sahipleri 

bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Fransızca ve İngilizce dillerindeki her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak ve 

Hollanda Dışişleri Bakaniılı arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunlugu onaylı bir 
ömeJi, diplomasi yolu ile, Onikinci dönem Konferans~ Üyesi bulunan Devletlere 
verilmek üzere, bir tek ntısha halinde, 2 Ekim 1973 gtınO Lalıey'de dtızenlenmiştir. 

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



Uluslararasi Bir Aile COzdan1 İhdasma İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmas1nm Uygun Butundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 1701 
Kabul Ta. : 11/8/1981 
R.G : 13 Atustos 1981 S.l7781 
Dstr. Trp.: 5, C.11, s.395 

Madde ı 
12 Eylül 1974 gününde Paris'de imzalanan Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin 

Sözleşmenin onaylanması uygun bıdunmuştur. 
Madde 1 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o----
Uluslararasi Bir Aile COzdan1 İhdasma İlişkin Sözleşmenin 

Katilma Belgesinin Onayianmasina Dair Bakanlar Kurulu Karari 

Karar Ta. : 14 Kas1m 1983 No : 8317416 
R.G : 8 Ocak 1984 S.l8175 
Dstr. Trp.: 5, C.13/1 s.l103 

1118/1982 tarihli ve 2701 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunanilişik "Uluslararası 

Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşme"nin, katılma belgesinin tevdi tarihinden 30 gün 
sonra yürürlüie girmek üzere, onaylanması; ... . . .. . . 244 sayılı Kanunun üçüncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 24/1 111983 tarihinde karalaştırılmıştır. (*) 

----o----

(*) ı- KıııuuıiA Sözleşme otıAyLuılll4kfA,- kııtı.lıwıdıııı· söı edıbıteıııekftdır. 

2-AııcıU Sözleşmenın ı 9 uncu ııuıdslesl ı lııd yıırtıgrAjı SON cii11destııde, 

N······ her Aiıt Devlet ~ın SözleŞIIıtıılıı, btldtrlllllertıı tevdtı tArthtııdeıı ıttbııreıı otuzuııcu güıı ~eçerli olAcRğıM· dııtr hiihıiiııdeıı, ı 7 

NCi ııutddede söıii edtlttı BİLDİRİMLER • 411Llşdıttd ~erekir. 

T tırAjı~t~ızdıııı ı 7 ııct ııuıdsltde öııgöriileıı looıulJır luıkkıııdıı btr btldtrtllldt buluııul11uıdığı ~tn, ıııeııılekttlllıtz yöııüııdeıı SözltŞIIıtııin 

yürürlüğe ~trıııest; 
SöıleŞIIıeıılıı 22 ııcı ıı~Addesı soıı dillılesıııde iftıdesıııı bulAn N . . . . kııtıiAıı oevlet bııkıııııııdıııı, kııtıllll4 bt~eslıtlıı tevdı edtld~t 

14rthteıı tttbtıreıı otuzuncu gün yürürliige ~truekttr. • hiikıııiiııe uy~ıı olArtık BilkıırıiAr Kurulu Ktırıırıııdıı N Kııtd11ıı be~estııtıı tevdtt 
14rihtııi talttbederı 30 uncu gün· ol11wı ıkttztı eder, 

Kııtılııut &e~estııtıı ııe wutıı tevdt edtld~t btltııeıııtd~tııdeıı yürürlüğe tjlrlş tArıhı htıkkıııdıı NtArth oLırıık- ııçık &tr btltjl edııııııek 

ıılA.sı değtldtr. 
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Uluslararası Bir Aile CUzdana İhdasana İlişkin Sözleşme 

Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri işbu Sözleşmeyi imzalayan 
devletler, Uluslararası Aile Cüzdanı ihdasmı arzulayarak aşa~ıdaki hüktıınlerde 
anlaşmışlardır. 

Madde ı 
Evlenme memuru akit sırasında, eşiere bu Sözleşmeye ekli modele uygun bir 

Uluslararası Aile Cüzdanı verir. 
Bu modele uymayan herhangi bir aile cüzdanı verilemez. 

Maddel 
Uluslararası Aile Cüzdanına eşierin evlenmeleri, çocuklarının do~umu ile eşierin 

ve bu çocukların ölümü gibi kişi hallerine ilişkin ilk bilgiler ile sonradan yapılan 
açıklamalar yazılır. 

Bu bilgi ve açıklamalar aile cüzdanını düzenleyen veya işlemi tescil eden kişi 
halleri ınemuru tarafından cüzdanda basılmış formüllerdeki uygun hanelere 
kaydedilir. 

Madde3 
Her Akit Devlete özgü çeşitli işaretler Uluslararası Aile Cüzdanında 

öngörülmüş hallerde yer alabilir. Bunlar, adı geçen Devletin yetkili makamı veya 
yetkili kılınmış kişileri tarafından cUzdana yazılır. 

Madde4 
Uluslararası aile cüzdanı evlenme akdinin yapılması sırasında verilmemiş ise, 

evlenme akdini yapan veya evlenmeyi tescil eden kişi halleri memuru ya da eşierden 
en az birinin uyruklugunda bulundugu Devletin yetkili makamları tarafından 
sonradan verilebilir. Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar 2 nci maddede 
gösterilen kişi halleri memuru tarafından aile cüzdanma yazılmamışsa, bunlar 
eşierden en az birinin uyruklugunda bulundugu Devletin yetkili makamları tarafından 
yazı labilir. 

Her Akit Devlet bu madde hükümlerini uygulamaya yetkili makamları, imza, 18 
nci maddede öngörülen bildirim veya katılma sırasında gösterecektir. 

Madde5 
Uluslararası aile cüzdanının sayfaları numaralandınhr. 

Madde6 
Uluslararası aile cüzdanına düşülecek kayıtlar lAtin matbaa harfleri ile yazılır. 

Bundan başka, bu kayıtlar, ilişkin oldugu işlemin yazılmasında kullanılan dilin 
harfleri ile yazılabilir. 

Bunlar daktilo ile olmadıgı hallerde el yazısı ile yazılır. 
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Madde7 
Tarihler Arap rakamları, Jo-gün, Mo-ay, An-Yıl kısaltmaları sırası ile kaydedilir. 

Gün ve ay iki, yıl dört rakam la, ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı O 1 'den 
09'a kadar giden rakamla gösterilir. 

Cinsiyeti göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır. 
F-Kadın, M-Erkek, 
Aynlıgı, boşanmayı,_ evlenmenin iptalini, kocanın, karının ve çocupn ölümlerini 

göstermek için yalnızca şu işaretler kullanılır. 
Sc: Ayrılık, Div: Boşanma, A: İptal, Dm: Kocanın ölümü, Df: kannın ölümü, 

De: Çocugun ölümü, Bu işaretleri tarih ve olay yeri izler. 
Eşierden herbirinin ve çocuklannın kimlik numarasından önce onu veren 

Devletin ismi gelir. 

Madde& 
Uluslararası aile cUzdanının 7 nci maddede öngörülen tarihlere ilişkin işaretler 

dışındaki delişmeyen formülleri biri aile cUzdanını veren Devletin resmi dilinde ve 
resmi dillerinden birinde, digeri Fransızca olmak üzere en az iki dilde basılır. 

CUzdanın sonunda delişmeyen formUller Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu 
Üyesi Devletlerin dillerinde ve aynı zamanda bu formUllerin basılmasında 
kullanılmamış ise İngiliz, Arap ve İspanyol dillerinde basılır. 

Madde9 
Uluslararası aile CUzdanıda kullanılan işaretierin anlamı Uluslararası Kişi Halleri 

Komisyonu üyesi Devletlerin dillerinde ve aynı zamanda İngiliz, Arap ve İspanyol 
dillerinde gösterilir. 

Madde 10 
Kişi hallerine ilişkin bilgiler ve açıklamalar, bir haneyi veya sicil örnetinin bir 

kısmını doldurmaya yetmedili takdirde bu hane çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 

Madde ll 
Uluslararası aile cüzdanına dUşUrUlen bilgiler ve açıklamalara tarih konur ve 

bunlar kaydeden makamın mühür ve imzasını taşır. Bu bilgiler ve açıklamalar 
adıgeçen makam tarafından verilen kişi halleri örnekleri ile aynı degerdedirler. 

Bu cUzdan, bu Sözleşme ile ballı her Devletin ülkesinde tasdike ihtiyaç 
göstermeksizin kabul edilir. 

Madde ll 
Uluslararası aile cüzdanı gerçek durumu karşılamadılı takdirde belgeyi 

düzenleyen kişi halleri memuru son durumu şerh vermek için cüzdanı ilgiliden ister. 

Madde13 
Ulusfararası aile cUzdanın verilmesi herhangi bir harç alınmasını gerektirmez. 

CUzdana yazılacak her tUrlU kayıtlar için durum aynıdır. 
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Madde 14 
Her Akit Devlet kendi ülkesinde verilmiş uluslararası aile ctızdanmm 

kapsayacagı "Çocutun dogum sicil örneli" formtıll~rinin sayısını belirtir. 

Madde 15 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında kişi hali adı geçen Devletin Kanunu ile 

yönetilen mtılteciler ve vatansızlar bu Devletin vatandaşlan gibi işlem görtır. 

Madde 16 
Bu Sözleşme uluslararası aile ctlzdanmm başına veya sonuna eşler hakkında 

mahalli veya genel yarara ilişkin bilgilerin dereedilmesine engel teşkil etmez. 

Madde 17 
Her Akit Devlet, imza, ı 8 nci maddede öngörtılen bildirim ve katılma sırasında: 
a-Uluslararası aile ctlzdanmm sadece bu belgenin yarariılıAma kişi halleri 

memuru tarafından dikkati çekildikten sonra ilgilinin talep etmesi halinde 
verileceAini, bundan başka herhangi bir ctlzdanm verilemeyeceAini; 

b-Uluslararası aile ctlzdanı, ilgilinin bu belgenin yarariılıtma kişi halleri 
memuru tarafından dikkati çekildikten sonra sadece ilgililerin istemeleri ve halen 
kullanılmakta olan aile ctızdanmı buna tercih ettikleri takdirde bu işlemlerin 
yQrtırlüle girmesinden itibaren ı O yılı aşmayan bir stıre içende verilecetini; 

c-Uluslararası aile cüzdanının kendi ülkesinin tamammda ancak bu Sözleşmenin 
yQrtırltıAe girmesinden itibaren beş yılı geçmeyecek bir stıre içerisinde 
verilebilecelini ve bu stıre içinde halen kullanılmakta olan aile cUzdanının 
verilmesine devam edebilecetini; 

d-Evlat edinilen çocukların uluslararası aile cUzdanında yer almayac&~mm; 
e- ı 3 tınctı maddeyi veya bu maddenin htlktımlerinden birini uygulamayacalını 

bildirebilir. 

Madde 18 
Akit Devletler, bu Sözleşmenin kendi Dikelerinde ytırtırlüAe girmesi için gerekli 

işlemlerin yapıldıtmı İsviçre Federal Htlktımetine bildireceklerdir. İsviçre Federal 
Htlktımeti, yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Madde 19 
Bu Sözleşme, ikinci bildirimin tevdi edildili tarihi izleyen otuzuncu gtln 

ytlrtırltıge girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan her iki 
Devlet arasmda geçerli olacaktır. Yukarıdaki maddede öngörtllen işlemi sonradan 
tamamlayan her Akit Devlet için Sözleşme, bildirimierin tevdii tarihinden itibaren 
otuzuncu gtln geçerli olacaktır. 

Işbu Sözleşme ytırtırltıge girdikten sonra tevdi edilen Devlet, B. Milletler 
Andiaşmasının ı 02 nci maddesine uygun olarak, Sözleşme metoini tescil ve ilAn için 
B. Milletler Genel Sekreteriiline sunar. 
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Madde lO 
ı 7 nci maddede öngörülen saklı tutma kaydı kısmen veya tamamen her zaman 

geri çekilebilir. Geri çekme, İsviçre Federal HükUmetine bildirilir. 
İsviçre Federal Hükümeti Akit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri 

Komisyonu Genel Sekreteriiiini birinci fıkra anlamındaki her bildirimden haberdar 
eder. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerin herbirinin ülkesinin tamamında bihakkın 

uygulanır. 

Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal 
Hükümetine göndereceli bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı 
topraklannın ve Uluslararası sorumlulugunu taşıdıgı Devlet veya ülkelerin birinde 
veya birkaçmda uygulanacagıaı beyan edebilir. İsviçre Federal Hükümeti, bu son 
bildirimden her .Akit Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komsiyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen ülkede 
veya ülkelerde, söz konusu bildirimin İsviçre Federal HükUmetince alındılı tarihten 
itibaren altınışıncı gUn yürUrlüAe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fılcıımı hükümleri uyannca beyanda bulunmuş olan her 
Devlet, sonradan, İsviçre Federal HükUmetine gönderecegi bir bildirim ile, bu 
Sözleşmenin ilk bildirimde betirtilen Devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında 
uygulanmasma son verilecegini her zaman bildirebilir. 

İsviçre Federal HUkümeti, Akit Devletlerde~ herbirini ve Uluslararası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildiilimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal HükUmetine tevdi edildigi 
tarihten itibaren altınışıncı gün, söz konusu Devlet veya ülkede uygulamadan 
kalkacaktır. 

Madde ll 
Her Devlet yürürlUie ginnesinden sonra bu sözleşmeye katılabilir. Katılma 

belgesi, İsviçre Federal HükUmeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal 
Hükümeti, Akit Devletlerden herbirini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini, her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılan 
Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildigi tarihten itibaren otuzuncu gün 
yürürlüge girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu sözleşme yürürlüge girdikten sonra 
mümkündür. 

Maddel3 
Bu Sözleşme, süresiz yürllrlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Akit Devlet, 

İsviçre Federal HükQmetine gönderecegi yazılı bir bildirimle, her zaman Sözleşmeyi 
feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen HükQmet, diler Akit Devletleri ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar 
edecektir. 

Sözkonusu fesih hakkı, onsekizinci maddede öngörülen bildirimden veya 
katılmadan itibaren, bir yıllık bir süre tamamlanmadan kullanılamaz. 

810 



Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal 
Hükümetince alındılı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşatıda imzaları bulunan temsilciler 
bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluAu 
onaylanmış birer örneli diplomasi yolu ile Akit Devletlerden herbirine ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmek üzere, bir tek 
nüsha halinde, on 12 Eylül 1974 günü Paris'te düzenlenmiştir. 

----------0·---------
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Çok Dilde Nlfus Kayit Oneideri Veril•alae Dair Slzlefaleaia 
Tasdikiala Uypa Blll•ad•lu Hakkında Kanun 

Kan•• No : 3041 
Kabul Ta. : 419/1914 
R.G : 12 Eylll 1984 S.18S13 
Dstr. Trp. : 5, C.24, s.3 

M.ddel 
8/9/ı976 tarihinde Viyana'da imzalanmış "Çok Dilde Nüfus Kayıt OmekfFri Verilmesine 

Dair Sözleşme" nin tasdiki uygun bulunmuştur. 
M.dde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOie girer. 
M.dde 3 - Bu Kanun hOkOmlcri Bakanlu Kurulu yOrOtOr. 

Çok Dilde Nlfus Kayit ÖrMiderl Verll•al•e Dair Sizietmeala 
Oaaylaa•u•aa Dair Bakaalar Kurulu Karar• 

Karar Ta. : 3 Ocak 1985 No : IS/8963 
R.G : 5 Şubat 198S 8.18657 
Dstr. Trp.: 5, C.2412 s.1372 

4 EylOI ı 984 tarihli ve 304 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Çok Dilde 
Nofus Kayıt Omeideri V eritmesine Dair S6zlqme"nin onay belgesinin tevdii tarihinden 30 
gOn sonra yOrQrlOAe ginnek Ozere, onaylanması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 OncO maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 3/ıtı985 tarihinde karalaştınlmıştır. (*) 

Çok Dilde Nllus Kayıt Örnekleri Verilmesine llltkin Sizietme 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, özellikle yabancı Olkelerde kullanılmak 
Ozere verilecek çok dilde bazı nOfus kayıt örneklerine ilişkin kurallann geliştirilmesi 
amacı ile aşalıdaki hOkOmler tlzerinde anlaşmışlardır. 

Madde ı 
Dotum, evlenıne veya öiQme ait nOfus kayıt örnekleri, ilgili bir tarafın istemesi 

veya kullanmımm bir çeviriyi gerektinnesi halinde, bu sözleşmenin ekieri olan A. B 
ve C fonntlllerine uygun olarak dtızenlenir. 

(*) Yalır KırDı, slılqmıı Jirirffdr .......... dı;ııı .... 1++ sıJdı ~- 3 .-ıaı. jft .W, KArU M 
~ ., ~ tıNıı WtJdıM 30 ~.,..,.,.. ;rrM lım.,-....~ ldrtWtt bt 

4t, *J ~ 111 zaa tıNı Mllııı4 "-fı .,._., Jlrirf'dc 6'fS Wfld "'*r8 ............. 
~ tm.jta KMMM Idrula fus tse, sidqırabı Jlıfrflldc t.ıllwı fdı.ı Jrdır.ka ltt Slılq.m 17 11tl 

.-wa.11 "SSN CÜMLESI "'Ill tdrınMa ~ krll'J.,WU. 
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Her Akit Devlette, bu kayıt örnekleri, ancak nüfus kayıtlannın astma uygun 
örneklerini almak hakkına sahip kişilere verilir. 

Madde2 
Nüfus kayıt örnekleri, kütOkteki ilk kayıtlar ile sonradan düt0ı11len açıklamalar 

esas alınarak dtızenlenir. 

Madde3 
Her Akit Devlet, Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Kurulu tarafından 

önceden içerilinin kabul edilmiş olması koşuluyla, bu Sözleşmenin ekindeki 
fonnülleri, diAer kayıt ve açıklaınalara ait hane ve işaretlerle tamamlama yetkisine 
sahiptir" 

Bununla birlikte, her ·Aldt Devlet, kimlik numarasınm yazılacaAı bir hane 
eklerneye yetkilidir. 

Madde4 
FonnDilerde yer alacak bOtan kayıtlar, latin matbaa harfleri ile yazılır. Bu 

kayıtlar aynca, o kaydın dozenlemesinde kullanılmış olan dilin harfleri ile de 
yazılabilir. 

Madde5 . 
Tarihler Jo (gtın), Mo( ay), ve An(yıl) işaretleri altmda birbirini izleyen sayılarla 

yazılır. GUn ve ay iki sayıyla, yıl dört sayıyla gösterilir. Aym ilk dokuz gUnQ ve yılın 
ilk dokuz ayı, O 1 den 09 a kadar olan sayılarla gösterilir. 

Bir kayıt örnelinde yazılan her yer adının arkasma eter bu yer örneli veren 
Devletin ülkesinde delil ise, bu yerin bulundulu Devletin adı da yazılır. 

Kimlik numarası, nüfus kayıt örnetini veren Devletin adından sonra yazılır. 
Cinsiyeti göstennek için sadece şu işaretler kullanılır: f::aKadın, M= Erkek 
Evlenme, aynlık, boşanma, evleomenin iptali, nttfus kaydmm sahibi ile karı ve 

koc~ınm ölUmDnü göstennek için yalnızca şu işaretler kullaDılır: 
/ Mar: evlenme, Sc=ayrılık, Div=boşanma, A=iptal, D=ölüm, Dm=kocanm 
ölümü, Df=kannm öiUmü, Bu işaretleri olay ·tarihi ve yeri izler. Ayrıca "Mar" 
işaretinden sonra eşin soyadı ve adı yazılır. 

Madde6 
NOfus kayıt örnetinin ön ytızUndeki deJişmez formttller, S • maddede öngörOien 

tarihlere ilişkin işaretler hariç, kayıt örnetinin verildili devletin resmi dili veya 
dillerinden birisi ve fransızca olmak üzere en az 2 dilde basılır. 

İşaretlerin anlamı, en az, bu sözleşmenin imzası sırasında Uluslararası Kişisel 
Hal Komisyonu üyesi bulunan veya 27 Eylül 19S6 tarihinde Paris'de imzalanan 
"Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus(Ahvali Şahsiye) Kayıt 
HOlasası Suretleri Hakkında Anlaşma" ile b&Aiı bulunan devletlerden her birinin 
resmi dili veya dillerinden birisi ve ingilizce olarak belirtilmelidir. 

Her nüfus kayıt ömeginin arka yüzUnde şu hususlar bulunur: 
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_ Bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen dillerle Sözleşmeye yapılan bir atıf 
(Sözleşmenin başlılı}, 

_ Maddenin ikinci fıkrasında gösterilen diller kayıt örnelinin ön yüzUnde 
kullanılmamış ise, delişmez formUllerin bu dillerdeki çevirileri, 

_ Sözleşmenin 3, 4, S ve 7 inci maddelerinin en azından kayıt örnelini veren 
makamın dilinde yazılmış bir özeti, 

Bu Sözleşmeye katılan her Devlet, katılma belgesinin tevdii sırasında, delişmez 
formülllerin ve işaretierin anlamının kendi resmi diline veya dillerinden birine 
yapılmış çevirilerini İsviçre Federal Hükümetine bildirecektir. 

Bu çeviri İsviçre Federal Hükümeti tarafından Akit Devletlere ve Uluslararası 
Kişisel Hal Komisyonu Genel Sekreterine gönderilir. 

Her Akit Devlet, bu çeviriyi yetkili organlan tarafından verilecek nüfus kayıt 
örneklerine eklemek yetkisine sahip olacaktır. 

Madde S 
Nüfus kayıt örneklerine verilif tarihi kaydedilir ve düzenleyen makamın imza ve 

mühürü vurulur. Bunlar, verildikleri Devletin yürürlükte bulunan iç hukuk kuralları 
gerelince verilmiş örneklerle aynı delerdedir. 

örnekler, aynca bir onayı veya onay yerine geçen bir işlemi gerektirrneksizin bu 
sözleşme ile bqlı bulunan Devletlerin her birinin ülkesinde kabul edilir. 

Madde9 
Nüfus k~yıt örneklerinin parasız olarak verilmesine ilişkin uluslararası 

anlaşmalar saklı olmak kaydı ile, bu Sözleşme uyarınca verilen örnekler, bunları 
veren Devletin yürürlükteki iç mevzuatı gerelince düzenlenen .örneklere uygulanan 
resim ve harçlardan daha fazlasına tabi tutulaınaz. 

Madde 10 
Bu Sözleşme, nüfus kayıtlarının düzenlendili veya tescil edildili ülkenin iç 

mevzuatı gerelince düzenlenecek alına uygun nüfus kayıt örneklerinin alınmasına 
engel olmaz. 

Madde 11 
Her Akit Devlet, 12 nci maddede öngörülen bildirimin imzalanması yada 

katılma sırasında, bu Sözleşmeyi evlAt edinilen çocuklarm nüfus kayit örneklerine 
uygulamama yetkisi saklı tuttulunu bildirebilir. 

Madde ll 
Akit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüAe girmesı ıçın 

anayasaları uyarınca gerekli işlemlerin tamaınlandıgını İsviçre Federal Hükümetine 
bildireceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkra gerelince yapılmış her bildirimden 
Akit Devletleri ve Uluslaranısı Kişisel Hal Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 
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Madde 13 
Bu Sözleşme, beşinci bildirimin verilif tarihini izleyen 30 uncu günden 

başlayarak yUrUrltıle girecek ve bu işlemi tamamlamış olan beş Devlet arasmda 
geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Akit Devlet 
için bu Sözleşme, bildirimierin verildili tarihi izleyen otuzuncu günden başlayarak 
geçerli olacaktır. 

Bu Sözleşmenin yUrUrlUie girmesi Uzerine, depoziter Hükümet, Sözleşmenin 
metnini, B. Milletler Yasasının 102 maddesi uyarınca tescili ve yayınlanması için, B. 
Milletler Sekreteryasına gönderecektir. 

Madde 14 
27 EylUl 1956 tarihinde Paris'de imzalanan "Yabancı Memleketlerde 

kullanılmak üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt bUlasası Suretleri 
Hakkında Anlaşma" bu Sözleşmenin yUrUriUie girdili Devletler arasında 
uygulamadan kalkar.(*) 

Madde ıs 
1 I inci maddede sözü edilen çekince her zaman tamamen veya kısmen geri 

alınabilir. Geri alma İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir. 
İsviçre Federal HükUmeti yukarıdaki fıkra geregince yapılan her türlü 

bildirimlerden Akit Devletleri ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. 

Madde 16 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerin herbirinin anavatan topraklarının tamamında 

bihakkm uygulanır. 
Her Akit Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya daha sonra İsviçre 

Federal Hükümetine göndereceli bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin 
anavatan dışı topraklarının birinde veya birkaçında veya Uluslararası sorumlulugunu 
taşıdılı Devlet veya topraklarda uygulanabilecegini beyan edebilir. İsviçre Federal 
Hükümeti, bu son bildirimden Akit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişisel 
Hal Komsiyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, 
bildirimde belirtilen toprak veya topraklar için bildirimin, İsviçre Federal 
Hükümetince alındıgı tarihi izleyen altınışıncı gün yürUrltıge girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunmuş olan 
her Devlet, daha so.qra her zaman, İsviçre Federal HükUmetine gönderecegi bir 
bildirim ile, bu Sözleşmenin bildirimde belirtilen Devlet yada topraklardan biri veya 
birkaçında uygulamadan kalkacaaını beyan edebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, Akit Devletlerden herbirini ve Uluslararası Kişisel 
Hal Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Sözleşme, bildirimin İsviçre Federal Hükümeti tarafından alındılı tarihten 
başlayarak altınışıncı gün, söz konusu toprakta uygulamadan kalkacaktır. 

(*) bkz. sıra 68- 7111 sıyılı KAnım 
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Madde 17 
Her Devlet bu Sözleşmeye yQrQrlUie girmesinden sonra katılabilir. Katılma 

belgesi, İsviçre Federal HUkUm.,ıine tevdi edilecektir. İsviçre Federal HOkUmeti, 
Akit Devletlerden herbirini ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Sekreterini 
katılma belgesi tevdiinden habefdar edecektir. Sözleşme, katılma belgesinin tevdi 
tarihini izleyen otuzuncu gün, katılan Devlet için yllı1lrlqe girecektir. 

Madde 18 
Bu Sözle~me~ bir süre ile sınırlı olmaksızın 'ytlrQrlUkte kalacaktır. Bununla 

birlikte, her Akit Devlet, İsviçre Federal HtıkQmetine göndereceli yazılı bir bildirim 
ile, her zaman Sözleşmeyi feslletmek yetkisine sahip olacak ve İsviçre Federal 
HUkdmeti, diler Sözleşen Devletleri ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel 
Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir. 

Fesih yetkisi, bu Sözleşmenin, feshini isteyen Devlet için yllrQriUie girdili 
tarihten başlayarak bir yıllık bir sOre geçmedikçe kullanılamaz. 

Fesih, bu maddenin birinci f)krasmda belirtilen bildirimin İsviçre Federal 
HükUmeti tarafından alındılı tarihten başlayarak altı aylık bir sürenin geçmesinden 
sonra hUkom ifade edecektir. 

Yukandaki hUkomlerin tarııtı olmak Uzere, usulüne uygun şekilde yetkili 
kılınmış aşalıda imzalan bulunaıt temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal HUkQmeti arşivlerine tevdi edilmek 8 Ey lU 1976 tarihinde 
Viyana'da tek nUsha olarak dtıt.enlenmiş olup, aslına uygunlu&u onaylanmış birer 
örneli diplomatik yoldan Akit l)evletlerden her birine ve Uluslararası Kişisel Hal 
Komisyonu Genel Sekreteriiline gönderilecektir. 

---------o---------
Form Ol A, B ve C Gmekleri alutmam~ttır. 
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Evlilik DIŞIDda Dolan Çocuklaran TanınlBasma Dair Sözletmeain 
Onaylanmas1n1n Uyaun Buluadutu Hakkıneta Kanun 

Kaaun No : 3337 
Kabul Ta. : 16/3/1987 
R.G :7 Nisan 1987 8.19424 
Dstr. Trp. : S, C.26, s.9S 

Madde ı 
S EylUl 1980 tarihinde Münih'de imzalanmış olan "'Evlilik Dışında Dotarı Çocukların 

Tanınmasına Dair Sözleşme" nin, 4 UncU maddesinin (b-) ve (e) bentlerine göre rezerv 
konularak onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriQAe girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yQrOtOr. 

----o---
Evlilik Daşanda Dolan Çoeuklaran Tantnmasına O.ir Sizietmenin 

Onaylanmasa Hakkanda Bakaalar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 27 NiJan 1987 No : 87111 72S 
R.G : 7 Temmuz 1987 S.19Sl0 
Dstr. Trp. : S, C.26 s.991 

.S/9/1980 tarihinde imzalanan ve 26/3/1987 tarihli ve 3337 sayılı Kanun ile onaylanması 
uygun bulunan ekli "Evlilik Dışında Dotarı Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme" nin 
anılan, Kanunun ı . maddesindeki ihtirazi kayıtla, onaylanması; ......... 244 sayı h Kanunun 3 
Onctı ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulpea 27/4/1987 tarihinde 
karalaştınlmıştır.(*) 

(*) ı- 87/ ı ı 7l5 sıyıh Kırlll'llıı, Siziqııerıırı yiriirfiiAt k.ı..sıu t/4il1r Kırır -~ IUI&M Sh#qıntrı, 
l<JıiiJ(IIKII 1 lllcf lfWlıltsıııJaı fhttrıızl uyıtlıt tJMylmoıwlllDI ••••••• 2+f. Sllydı KIUIIrt 3 ve 5 lırcl ıtıAJhltrlllljre Ur~~ı, 

ıJdı tJlurtınAktAdır. 

ı-Sizlqıııe y•yı~ı Dstr.'k ırıetııı ~lıulrihUr4Zt Kıyufıc*.Wr fl4rd ~ır. 
Kmıııut ı lııd ~' ılıUral u,.ı koiiiiLut, siıleşııaeıclıı + id ııwWcsı (•) ve ( c } :lıeııtlm; 
MııiJt + ...... Her Akıt ocvltt u, tJMJ, Ul1rl vey• htdmıı sırısırulA Jllkmhit rtrlfi#Jtlert 

~ıJMı Jıdmle MJ~ JıAaırıı-lı tufllbdır. 

(b) ÇOCUK FÜCUR. MAHSULÜ tse, WlJArılll YtyP. '~" brıAt vıfal4sı ftlıuıırıAsı, 
(c) TOIIWUII hiç bir y4%Jlı sdJı uJNWsuuı J"fflwll tJbıwı. 

+ iiiidl ııwfdeııtıı (b) beffbıit iftıdtstııt fırıLut "FÜCUR MAHSULl1" Ç«U, Tiriçe AJtkııa tlt "aMJIAlı ~ .. , yRMI .-yıuı 
btrltpııeferdeıı 1tyd41ılAIIICII" ç«<k Vty4 "GAyri Meşnı Ç«JJi' MrB ~lr. 
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EVLILIK DIŞINDA DOOAN ÇOCUKLARlN 
TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imza eden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna üye 
Devletler, evlilik dışmda dopn çocukların tanınmasım aynı ihtilaf kurallannın 
kabulü suretiyle kolaylaştırmak ve bu tanımaları Akit devletlerde aleniyete ve 
etkinlile kavuşturmak amacıyla aşalıdaki hükümler üzerine anlaşmışlardır. 

BOLCMI 
Madde 1 

Evlilik dışmda dolan bir çocuaun tanınmasının asli şartlan ile ehliyete ilişkin 
şartlar, tanıyanın veya çocuAun işlem sırasındaki milli kanununa veya mutad mesken 
kanununa tabidir. 

Maddel 
Tanımanın şekil şartları 1 inci maddede öngörülen kanunlardan birine veya 

tanımanın yapıldıgı yer kanuna tabidir. 

Madde3 
Yukardaki 1 ve 2 nci maddeler hükümlerine uygun olarak yapılmış tanımalar, 

bütün Akit devletlerde kendiiilinden tanınır. 

Madde4 
Her Akit devlet imza, onay, kabul veya katılma sırasında yukarıdaki maddeleri 

aşalıdaki hallerde uygulamama hakkım saklı tutabilir: 
a-Tanımanın asli şartlar veya ehliyet bakımından ne tanıyanın ne de çocu1un 

milli kanununa uygun olmaması, 
b-Çocuk ftlcur mahsülü ise, tanıyanın veya çoculun kendi vatandaşı bulunması, 
c-Çoculun kendi vatandaşı olması ve aynı zamanda tanımanın çocuAun veya 

kanuni temsilcisinin nzasmın alınmadan yapılmış bulunması, 
d-Çoculun veya annenin kendi vatandaşı olması ve tanımanın da annenin nzası 

olmaksızın yapılmış bulunması, 

e-Tanımanın hiçbir yazılı şekle uyulmaksızın yapılmış olması. 

Madde5 
Bir Akit devlette 1 ve 2 nci maddeler uyarınca yapılmış bir tanıma, kamu düzeni 

adına dahi olsa ancak bu devletin 4 ncü maddeye göre koymuş oldugu çekinceler 
çerçevesinde geçersiz sayılabilir. 

Madde6 
4 ncü maddede öngörülen bir çekincenin uygulanarak Akit devletlerden birinde 

verilmiş adli kararlar, ancak bu devletin ülkesinde ileri surulebilir. 
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Madde7 
ı-Tanımanın daha önce tesis edilmiş bir neseble baldaşmam.ası halinde, bu 

bölümdeki hükümler uygulanamaz. 
2-Bu hükümler çocuAun tanıyandan olmadılı ileri sirlllerek tanımaya itiraz 

edilmesine engel teşkil etmez. 

Madde S 
Bu bölümdeki hükümler, akit devletlerde tanıma konusunda yürürlükte bulunan 

daha lehte hükümterin uygulanmasma engel teşkil etmez. 

Madde9 
I-Bu bölümdeki hükümler, akit olmasalar bile bütün devlet vatandaşlarına 

uygulanabilir. 
2-Bununla beraber her Akit Devlet imza, onay, kabul veya katılma sırasında, 1 

inci madde anlamında mutad mesken kanununu uygulama hakkını saklı tuttuJunu, bu 
meskenin Akit Devletler veya Milletlerarası Ahvali Şabsiye Komisyonu üyesi 
Devletler veya Avrupa Konseyine üye Devletlerin Ulk"si dışında bulunması halinde 
beyan edebilir. 

BÖLCJM II 
Madde 10 

1-Bir çocutun tanınmasına ait işlemi yapan veya tescil eden makam, tanımaılın 
küttıle geçirilmesi için diJer bir Akit devletteki çocupn doJum tutanatını 
düzenleyen veya tescil eden nüfus memuruna doArudan veya diplomatik yolla bir 
bildirim gönderir. 

2-Bildirimler, örneli bu sözleşmeye ekli bir forma gö.-, düzenlenir. Bu formda 
bir devlet tarafından yapılacak her türlü delişiidik Milletlerarası Ahvali Şlhsiye 
Komisyonun kabulüne baAiıdır. 

Madde ll 
Forma geçirilecek bUtun bilgiler Latin matbaa harfleriyle yazılır. Bunlar, aynca 

bildirimi düzenleyen makamın dillinde de yazılabilir. 

Madde 12 
ı-Tarihler rakamlarla, jo(gün), mo( ay), ve An(yıl) işaretleri altmda peşpeşe 

yazılırlar. Gün ve ay iki rakamla, yıl dört rakanıla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve 
yılın ilk dokuz ayın 10 den 09 a kadar çift rakanda gösterilir. 

2-Bildirime geçirilecek bütün yer isimlerinin yanında, bildirimi düzenleyen 
makam o devletten olmaması halinde, bu yerin bulundulu devletin adı da yazılır. 

3-Kullanılacak semboller aşaAıda gösterilmiştir. 
_ Erkelin cinsiyetini göstermek için M, kadın için F. 
_ Vatandaşiılı belirtmekte otomobillerin kayıtlı oldulu ülkeyi göstermek için 

kullanılan harfler, 
_ Mülteci oldugunu belirtmek için REF harfleri, 
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18. Evlilik DIŞmda Dolan Çoeuldann Tanmmua 

_ Vatansız oldugunu belirtmek için APA harfleri. 

Madde 13 
Eger yetkili makam, belgedeki bir haneyi veya hanenin bir kısmını 

dolduramıyacak ise, bu hane veya hanenin dotdurolmıyan kısmı faydalanılamayacak 
şekilde çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 

Madde 14 
I-Her bildirimin ön yüzünde tarihlerle ilgili olarak 12 nci maddede öngörülen 

sembollerin dışındaki degişmeyen açıklamalar, bildirimin düzenlendigi Devletin 
resmi dili veya dillerinden birisi ve Fransızca olarak, en az iki dilde yazılır. 

2-Sembollerin anlamı, bu Sözleşmenin imzalanması sırasında Milletlerarası 

Alıvali Şahsiye Komisyonununa üye Devletler<!en herbirinin resmi dili veya resmi 
dillerinden biri ve İngilizce olmak üzere en az iki elilde yazılır. 

3-Her bildirimin arka yüzende şunlar bulunmalıdır; 
_ Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen dillerde Sözleşmeye yapılan bir 

atıf, 

_Arka yüzde kullanılmamış olması halinde, bu maddenin ikinci paragrafında 
belirtilen dillerde degişmeyen açıklamaların bir tercümesi, 

_ En az bildirimi düzenleyen makamın resmi dili veya dillerinden biriyle, 
Sözleşmenin ı ı ve ı 3 üncü maddeleri ve ı 2 inci maddenin ı ve 2, ı 4 üncü 
maddenin 4 üncü paragrafının özeti, 

4-Bütün tercümeler, milletlerarası Alıvali Şahsiye Komisyonu Bürosu tarafından 
kabul edilmiş olmalıdır. 

Madde 15 
Bildirimlerde tarih ile düzenleyen makamın imza ve mührü bulunur. 

Madde 16 
Bildirimler, bu Sözleşmeye baglı Devletlerin herbirinin ülkesi üzerinde tasdik 

veya benzeri formalitelerden muaftır. 

Madde 17 
Dogum tutanagını düzenleyen veya kütüklere geçiren nüfus memuru bildirimi 

aldıgı zaman, bizzat kendisi veya baglı oldugu makam vasıtası ile bu Sözleşme ile 
öngörülen şartların mevcudiyetini saptarlıktan sonra tanımayı kütüklere geçirir. 

BÖLÜM III 
Madde 18 
Yabancı bir ülkede evlilik dışında dojan bir çocujun anasının milli hukuku 

hükümlerine göre, ana açısından nesebinin sadece dogum olayı veya dogum 
tutanajında ana isminin gösterilmesiyle kurulması halinde, mevzuatı böyle bir nesep 
bagı için bir tanımayı öngören ülkeler açısından da bu bag kurulmuş sayılır. 
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Madde 19 
Çocugun doAum tutanaguıda ana olarak gösterilmiş kadından dopıadıgı iddiası 

ile analıga itiraz edilmesine, ı 8 inci madde hUktıınleri engel teşkil etmez. 

BÖL"OMIV 
Madde lO 

I-Bu Sözleşmeye göre, bir şahsın milli kanunu deyiminden o şahsın vatandaşı 
oldugu devletin kanunu, bir mülteci veya bir vatınsız söz konusu ise, bunların şahsi 
~ta~lerlnm tab\ olduAu de~ lam k'A\'ı\UYıl 'la\\\?4\\ma\\dw. 

2-Bu Sözle~enin uygulanmasında şahsi statnleri sözü edilen devletin kanununa 
tabi olan mülteciler ve vatansıılar, o devletin vatandaşlan gibi işlem görürler. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, ancak ytlrUrluge girdikten sonra yukardaki tanırnlara 

uygulanacaktır. 

BÖL"OMV 
Madde ll 
Bu Sözleşme onay, kabul veya anandıktan sonra, bunlarla ilgili belgeler İsviçre 

Federal Hükümetine tevdi edilecektir. 

Madde23 
I-Bu Sözleşme üçüncü onay, kabul, tasvip veya katıhna belgesinin tevdiinden 

itibaren üçüncü ayın birinci gunü yürürlüge girecektir. 
2-Bu Sözleşme yürürlüge girdikten sonra onu onaylayacak, kabul edecek veya 

katılacak devlet yönünden, bu onay, kabul ay ad katılma belgesinin verilmesini 
izleyen, üçüncü ayın birinci gUnü yürürlüge girecektir. 

Madde24 
Bu sözleşmeye bUtUn devletler katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal 

HükUmetine tevdi edilir. 

Maddel5 
I-Her evlet; imza, onay, kabul veya katılma sırasında 4 üncü ve 9 uncu 

mmaddelerde öngörülen çekincelerden birini veya birkaçını koyabilir. 
2-Bu Sözleşmeye taraf olan her devlet, koymuş oldugu çekincenin tamamını 

veya bir kısmını her zaman kaldırabilir. Kaldırma, İsviçre Federal Hükümetine 
bildirilir ve sözü geçen bildirimin alınmasını izleyen üçüncü ayın birinci günü sonuç 
dogurur. 

Madde26 
I-Her Devlet; 'imza, onay, kabul, tasvip veya katılma veya daha sonra herhangi 

bir zamanda, bu Sözleşmenin, Milletlerarası düzeyde adma hareket ettigi ülkelerin 
bütününde veya bu ülkelerin bir veya birkaçında uygulanacagını beyan edebilir. 
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2-Bu bildirimi, İsviçre Federal HükOmetine yapılacak ve Sözleşme hükümleri 
adı geçen devlet için Sözleşmenin ytırllrlOie girmesi sırasında veya daha sonra 
bildirimin alındılı ayı izleyen tıçOncü ayın birinci günü hüküm ifade edecektir. 

3-Sözleşmenin teşmiline ait her beyan, İsviçre Federal HükUmetine yapılacak bir 
bildirimle geri almabilecek ve Sözleşme adı geçen ülkede, sözü edilen her bildirimin 
alındılı ayı izleyen üçtlncü ayın birinci günü uygulamadan kalkacaktır. 

Madde 27 
ı-Bu sözleşme süresiz olarak ytlr(lrlükte kalacaktır. 
2-Bununla birlikte, bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmenin kendi 

açısından yUrUrlOie girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, 
her zaman anlaşmayı feshettiAini bildinne hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre 
Federal hükUmetine bildirilecek ve bu bildirimin alınmasını izleyen altınca ayın 
birinci gününden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme diler Devletler arasında 

yürürlükte kalacaktır. 

Madde28 
I-İsviçre Federal HükUmeti, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi 

Devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış olan diler bUtOn devletlere aşalıdaki hususları 
bildirecektir. 1 

a-BOtnn onay, kabul tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini; 
b-Sözleşmenin yUrUrlOie girdili her tarihi; 
c-Çekin~ ve bunların çekilmelerine ilişkin her bildirimi; 
d-Geçerlilik kazanac&~ı tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri 

çekilmesine ilişkin her bildirimi, 
e-Geçerlilik kazanac&~ı tarihle birlikte, Sözleşmenin feshine ilişkin her bildirimi, 
2-lsviçre Federal Hükümeti, 1 inci paragraf uyarınca yapılacak her beyandan 

Milletlerarası Şartının 102 inci maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla 
İsviçre Federal HükUmeti tarafından B. Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. 

Bu Sözleşme, usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler 
tarafından imzalanmıştır. 

Münih 'te S Eylül I 980 tarihinde aslı İsviçre Federal HükUmeti arşivine 
konulmak ve onaylı birer örneli diplomatik yoldan Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonu üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde 
düzenlenmiştir. Ayrıca aslına uygun onaylı bir örneli Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmiştir. 

I-Devlet 2-Nüfus İdaresi 
3-Evlilik dışmda dolan çocuaun tanınmasına ilişkin bildirim 
4-Tanımanın tarihi ve yeri 

6-Soyadı 
7-Adı 

8-Dolum tarihi ve yeri 
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S-Çocukla ilgili bilgiler, 



9-VatandaşhAt 
1 0-Mutad meskeni 
ı 1 -Nüfusta kayıtlı oldugu yer ve kütük numarası 

12-Baba ve anne ile ilgili bilgiler 
6-Soyadı 

7-Adı 

8-Dogum tarihi ve yeri 
9-VatandaşhAt 
1 0-Mutad m eskeni 
ı ı-Nüfusta kayıtlı oldugu yer ve kütük numarası 

ı S-Beyanda bulunanın soyadı 
16-Beyanda bulunanın adı 
1 7-Çocugtın rızası 18-Evet 
21-Annenin rızası ı8-Evet 
22-Bildirimin tarihi, imza ve mühür 
23-V arsa ekli belgeler 
24-Tanımadan önce 
25-Uygun haneyi işaretleyiniz 

İ şaretler 

ı4-Diger bilgiler 

19-Hayır 

ı9-Hayır 

jo. Gün Mo. Ay An. Yıl M.Erkek F.Kadın 

20-Sorulmadı 
20-Sorulmadı 

5 Eylül 1980'de Münih'te imzalanan Sözleşme uyarınca verilen bildirim. 

_ Kayıtlar, latin kitap harfleri ile yazılır; bu kayıtlar ayrıca, dayandıkları belgenin 
düzenlenmesinde kullanılan dilin harfleri ile de yazılabilir. 
_ Tarihler, sırasıyle gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. Gün ve ay iki 
rakam la, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı 
Ol 'den 09'a kadar olan rakamlarla gösterilir. 
_ Her yer isminin yanma, eger bu yer bildirimi düzenleyen devletin ülkesinde 
degil ise, bu yerin baglı oldugu devletin adı da yazılır. Belgedeki açıklamalar, bir 
haneyi veya bu hanenin bir kısmını doldunnaga imkan vermedigi takdirde, boş 
kalan kısım çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 
_ Bütün degişiklikler ve çeviriler önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonun onayına sunulur. 

----------0----------
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• 
Evleame Ehliyet belaesi Verilmesine Dair Sözleşmesiala 
Onaylanmasının Uyaun Bulundulu Hakkında Kanun 

Kanun No : 3436 
Kabul Ta.: 11/4/1988 
R.G : 19 Nisan 1988 8.19799 
Dstr. Trp. : 5, C.27, s.83 

Madde 1 
S Eylül 1980 tarihinde Münih'de irnıalanmış olan "Evlenme Ehliyet belgesi Verilmesine 

Dair Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde l - Bu Kanun yayımı tarihinde yOrUrlü~e girer. 
Madde 3 - Bu Kanun hUkOmlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Evlenme Ehliyet belaesi V erilmaine Dair SGzleşmesinin 
Onaylanması Hakkinda Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : l Alustos 1988 No : 88113147 
R.G : 24 Ekim 1988 8.19969 
Dstr. Trp. : 5, C.l8 s. 724 

2114/1988 tarihli ve 3436 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli "Evlenme 
Ehliyet belgesi Verilmesine Dair Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 
Oncu ve S inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 1/8/1988 tarihinde karalaştınlmıştır. 

EVLENME EHLİYET BELGESI VERILMESINE DAIR SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna üye 
Devletler, 8 Eylül 1976 tarihinde Viyana'da Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonu Genel Kurulunca kabul edilen " Evlilik Hukukuna Dair Tavsiye 
Kararını" dikkate alarak, yabancı bir ülkede evleome akdi yapılması amacıyla ve 
kendi vatandaşlarına bir evlenme ehliyet belgesi verilmesi konusunda ortak hükümler 
düzenlemek arzusuyla, aşagıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır. 

BÖLÜM I 
Madde ı 

Her akit devlet, yabancı bir ülkede evlenmek amacıyla talepte bulunan ve kendi 
kanununa göre bu evlenme için gerekli şartlan taşıyan vatandaşına, bu Sözleşmeye 
ekli örnege uygun bir evleome ehliyet belgesi venneyJ taahhüt eder. 

Maddel 
Bu Sözleşmenin uygulanmasından akit devletlerden birinin ülkesinde bulunan ve 
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şahsi statüleri bu devlet, kanununa tabi olan mülteciler ve vatansızlar söz konusu 
devletin vatandaşı gibi kabul edilir. 

Madde3 
Evlenme ehliyet belgesine kaydedilecek bUtUn bilgiler Latin matbaa harfleriyle 

yazılır. Bu bilgiler, ayrıca belgeyi veren makamın dilindeki harflerler de yazılabilir. 

Madde4 
I-Tarihler jo(gün), Mo(ay) ve An(yıl) işaretleri altmda peşpeşe rakamlarla 

yazılırlar. GUn ve ay iki rakamla, yıl dört rakamla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve 
yılın ilk dokuz ayı O 1 den 09 a kadar çift rakam la gösterilir • 

2-Belgedeki her yer adının yanına, bu yerin belgeyi veren makamın ülkesi 
dışında olması halinde, o yerin baAlı olduiu deyletin adı yazılır. 

3-Kullanılacak semboller aşaAıda gösterilmiştir.: 
_ Erkegin cinsiyetini göstermek için M, kadın için F, 
_ Vatandaşlıgı belirtmekte otomobillerin kayıtlı oldugu ülkeyi göstermek için 

kullanılan harfler, 
_ Mülteci oldulunu belirtmek için REF harfleri, 
_ Vatansız oldugunu belirtmek için AP harfleridir. 
4-önceki eviililin son bulmuş olması halinde, son eşinin adı ve soyadı ile 

evliligin sona eriş tarihi, yeri ve sebebi, belgenin 12 nci hanesinde gösterilir. 
Evliligin sona eriş sebebini belirtmek için sadece aşagıdaki semboller kullanılır. 

_ Ölüm halinde D harfi, 
_ Boşanma halinde DIV harfleri, 
_ Fesih halinde A harfi, 
_ Gaiplik halinde ABS harfleri, 

Madde S 
Yetkili makam, belgedeki bir haneyi veya hanenin bir kısmını kullanmayacak 

ise, bu hane veya hanenin kullanılmayan kısmı çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 

Madde6 
1-Her belgenin ön yUzUnde tarihlerle ilgili olarak 4 UncU maddede öngörülen 

sembollerin dışındaki degişmeyen açıklamalar, belgenin verildigi devletin resmi dili 
veya dillerinden birisi ve Fransızca olarak, en az iki dilde basılır. 

2-Sembollerin anlamı, bu Sözleşmenin imzalanması sırasında, Milletlerarası 
Alıvali şahsiye Komisyonuna üye devletlerden herbirinin resmi dili veya resmi 
dillerinden bir ve ingilizce olmak üzere en az iki dilde yazılır. 

3-Her belgenin arka yüzünde şunlar bulunmalıdır. 
_ Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen dillerde Sözleşmeye yapılan bir 

atıf, 

_ Arka yüzde kullanılmamış olması halinde, bu maddenin ikinci paragrafında 
belirtilen dillerde degişmeyen açıklamaların bir tercümesi, 

_ En az belgeyi veren makamın resmi dili veya dillerinden biriyle, Sözleşmenin 
3, 4, 5 ve 9 uncu maddelerinin özeti. 
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4-Bütün tercümeler, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Bürosu tarafından 
kabul edilmiş olmalıdır. 

Madde7 
Belgelerde tarih ile veren makamın imza ve mühürU bulunur. Bunların 

geçerliiili veriliş tarihinden itibaren altı aylık bir süre ile sınırlıdır. 

Madde S 
1-Akit Devletler; imza, onay, kabul veya katılma sırasında, belgeleri verecek 

yetkili makamları belirteceklerdir. 
2-Sonradan yapılacak her delişiklik İsviçre Federal Hükümetine bildirilecektir. 

Madde9 
Bir devletin belgede yapacagı her delişiklik Milletlerarası Ahvali Şahsiye 

Komisyonunca uygun bulunmalıdır. 

Madde 10 
Belgeler, bu Sözleşmeye bagh devletlerin herbirinin ülkesi üzerinde tasdik veya 

benzeri formalitelerden muaftır. 

Madde ll 
Bu sözleşme onay, kabul veya tasvipten sonra, bunlarla ilgili belgeler İsviçre 

Federal Hükümetine tevdi edilecektir. 

Madde ll 
I-Bu Sözleşme üçüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden 

itibaren üçüncü ayın birinci günün yürürlüle girecektir. 
2-Bu Sözleşme yürürlüle girdikten sonra onu onaylayacak, kabul edecek veya 

katılacak devlet yönünden, bu onay, kabul ya da katılma belgesinin verilmesini 
izleyen, üçüncü ayın birinci günün yürürlüge girecektir. 

Madde 13 
Bu Sözleşmeye bütün devletler katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre Federal 

Hükümetine tevdi edilir. 

Madde 14 
Bu Sözleşmeye hiçbir çekince konulamaz. 

Madde 15 
1-Her devlet; imza, onay, kabul, tasvip veya katılma veya daha sonra herhangi 

bir zamanda, bu Sözleşmenin, milletlerarası düzeyde adına hareket ettigi ülkelerin 
bütününde veya bu ülkelerin bir veya birkaçında uygulanacagını beyan edebilir. 
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2-Bu bildirim, İsviçre Federal Hükümetine yapılacak ve Sözleşme hükümleri adı 
geçen devlet için Sözleşmenin yürürlüAe girmesi sırasında veya daha sonra 
bildirimin alındıAı ayı izleyen üçüncü ayın birinci günün hOküm ifade edecektir. 

3-Sözleşmenin teşmiline ait her beyan, İsviçre Federal hükümetine yapılacak bir 
bildirimle geri alınabilecek ve Sözleşme adı geçen ülkede, sözü edilen her bildirimin 
alındıgı ayı izleyen üçüncü ayın birinci günü uygulamadan kalkacaktır. 

Madde 16 
I-Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Bununla birlikte, bu Sözleşmeye taraf olan her Devlet, Sözleşmenin kendi 

açısından yürürlüge girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, 
her zaman anlaşmayı feshettigini bildirme hakkına sahiptir. Bu fesih ihbarı İsviçre 
Federal hükümetine bildirilecek ve bu bildirimin alınmasını izleyen altınca ayın 
birinci gününden itibaren geçerli olacaktır. Sözleşme diger Devletler arasında 

yürürlükte kalacaktır. 

Madde 17 
1 -İsviçre Federal Hükümeti Milletlerarası Ah vali Şahsiye Komisyonu üyesi 

Devletlere ve bu Sözleşmeye katılmış olan diger bütün devletlere aşagıdaki hususları 
bildirecektir. 

a-Bütün onay, kabul tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini; 
b-Sözleşmef!in yürürlüge girdigi her tarihi; 
c-Geçerlilik kazanacagı tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri 

çekilmesine ilişkin her bilirimi; 
d-Geçerlilik kazanacagı tarihle birlikte, Sözleşmenin feshine ilişkin her 

bildirimi, 
2-İsviçre Federal Hükümeti, 1 inci paragraf uyarınca yapılacak her beyandan 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
3-Bu Sözleşme yürürlüge girer girmez aslına uygun onaylı bir ömegi, B. 

Milletler Şartının 102 inci maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre 
Federal Hükümeti tarafından B. Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. 

Bu Sözleşme, usulüne uygun olarak bu konuda yetki verilmiş temsilciler 
tarafından imzalanmıştır. 

Mühin 'te 5 Eylül I 980 tarihinde asıl İsviçre Federal Hükümeti arşivine 
konulmak ve onaylı birer ömegi diplomatik yoldan Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonu üyelerine gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde 
düzenlenmiştir. Aynca aslına uygun onaylı bir ömegi Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonu Genel Sekreterine gönderilmiştir. 

I-Devlet 
2-Nüfus İdaresi 
3-Evlenme ehliyet Belgesi 
4-İbraz edilen belgelere göre 
S-Soyadı 

6-Adı 

827 



7 -Cinsiyeti 
8-V atandaşlı~ı 
9-Do~Um tarihi ve yeri gün ay yıl 
ı 0-Mutad m eskeni 
ı ı-NUfusta kayıtlı oldulu yer ve kütük numarası 
ı 2-önceki eşin adı, eviililin sona eriş nedeni, yor ve tarihi 

gUn ay yıl 

ı3-yabancı ülkede aşajıdaki kişi ile evlenebilir. 
S-Soyadı 

6-Adı 

7-Cinsiyeti 
8-Vatandaşiıiı 
9-Do~Wn tarihi ve yeri 
ıo-Mutad meskeni 
ı ı-NUfusta kayıtlı oldul~ yer ve kütük numlfUt 
ı ı-önceki eşin adı, eviililin sona eriş nedeni, yer ve tarihi 

gün ay yıl 

ı3-Belgenin veriliş tarihi, imza ve mUhUr 
gUn ay yıl 

ı4-+MUlteci için REF, vatansız içi APA işareti kullanılacaktır. 
Bu belge S EylUl ı 980 tarihinde Münih 'te imza edilen Sözleşem uyarınca 
verilmiştir. 

ı-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
ıo-
11-
ıı
ı3-

ı4-

Kayıtlar, Latin kitap harfleri ile yazılır. Bu kayıtlar aynca belgeyi veren 
makamın dilinin harfleri ile de yazılabilir. 

Tarihler, sırasıyla gün, ay ve yılı gösteren rakamlarla yazılır. 
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Gün ve ay iki rakamlar, yıl dört rakanıla gösterilir. Aym ilk dokuz günü yılm 

ilk dokuz ayı Ol den 09 a kadar olan rakamlarla gösterilir. 
Her yer isminin yanma, ejer bu yer belgeyi veren devletin ülkesinde dejil ise, 

bu yerin bajlı oldugu devletin adı da yazılır. 
Eger belgedeki bir hane veya hanenin bir kısmı doldurulamıyorsa. boş kalan 

kısım çizgilerle kullanılmaz hale getirilir. 
Bütün degişiklikler ve çeviriler önceden Milletlerarası Ahvali Şahsiye 

Komisyonun onayma sunulur. 

----------0----------
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.............................. 
MILLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU 

HAKKINDA KANUN * 

Kanun No : 1675 
Kabul Ta. : 10/5/1981 
R.G : 15/l/1981 8.17701 
Dstr. Trp. : 5, C.11, s.339 

Kapsam 

I. KlSlM 
Milletlerarası Ozel Hukuk 

I. BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Madde 1-Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde 

uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların 
tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldulu milletlerarası sözleşme hükümleri 
saklıdır. 

Yabancı hukukun uygulanması 
Madde l-HAkim, Türk Kanunlar ihtilafı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili 

olan yabancı hukuku resen uygulanır(**).Hikim yetkili yabancı hukukun 
muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

Yabancı )ıukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara ragmen tespit 
edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. 

Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kuraHarının bir başka hukuku 
yetkili kılması halinde bu hukukun maddi hükümleri uygulanır. 

Değişken Ihtilaflar 
Madde 3-Yetkili hukukun vatandaşlık, ikametgAh veya mutad mesken 

esaslarına göre tayin edildigi hallerde, aksine hüküm olmadıkça, dava tarihindeki 
vatandaş tık, ikametgAh veya mutad mesken esas alınır. 

Vatandaşlık esasına göre yetkili hukuk 
Madde 4-Bu Kanun hükümleri uyarınca yetkili olan hukukun vatandaşlık 

esasına göre tayin edildigi hallerde, bu Kanunda aksi öngörülmedikçe : 
a-Vatansı~lar hakkında ikametgAh, bulunmadıgı hallerde mutad mesken, o da 

yoksa dava tarihinde bulundugu devlet hukuku, 

• viJ4rMı KtıiiKn, uliiSI4rtırısı Silzleşıııe OlllllllliAHA lltrl&r konıcyA diltu SöZltşıııelel'de 4 ıııevzıuttlllıız bd1111ıiiJAii 
ttıtbıisıtçılır Için ytırtırı dNşiniilmt Derfeıtıeye lllılllllıştır. 

{**) Metbıde (BitŞHttınl~ Yllyını-KmnLır Killiiyiltı c.s s.5533) "UJ~lllnır JtUılıııAkttı, doğOON ııy~lllr olııılllıAır. 
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b-Birden fazla devlet vatadaşlıgına sahip olanlar hakkındaı bunların aynı 
zamanda Türk Vatandaşı olmalan halinde Türk Hukuku, 

c-Birden fazla devlet vatandaşiıiına sahip olup, aynı zamanda TOrk Vatandaşı 
olmıyanlar hakkında, daha sıkı ilişki halinde bulundukları devlet hukuku, 

Uygulanır. 

Kamu düzenine aykırılık 
Madde 5-Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk 

kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen 
hallerde, Türk hukuku uygulanır. 

Hukuki işlemlerde şekil 
Madde 6-Hukuki işlemler, yapıldıkları yer hukukunun veya o hukuki işlemin 

esası hakkında yetkili olan hukukun öngördügü şekle uygun olarak yapılabilir. 

Zamanaşımı 

Madde 7-Zamanaşımı, hukuki işlem ve ilişkinin esasına uygulanan hukuka 
tabidir. 

Ehliyet 

II.BÖLÜM 
Kanunlar lhtilafi Kuralları 

Madde 8-Hak ve fiil ehliyeti ilgilinin milli hukukuna tabidir. 
Milli hukukuna göre ehliyetsiz olan bir yabancı Türk hukukuna göre ehil ise, 

Türkiye'de yapttlt hukuki işlemle baglıdır. Aile ve miras hukuku ile yabancı 
ülkedeki taşmmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler bu hUkmün 
dışındadır. 

Kişinin milli kanunu ile kazandılı rUşt hali vatandaşlıgının degişmesi ile sona 
ermez. 

Tüzelkişilerin veya kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri, 
statülerindeki idare merkezi hukukuna tabidir. Ancak fiili idare merkezinin 
Türkiye'de olması halinde Türk hukuku uygulanabilir. 

Vesayet, hacirve kayyımlık 
Madde 9-Vesayet veya hac ir kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri 

hakkında vesayet veya hacir kararının verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin 
milli hukukuna tabidir. 

Yabancının milli hukukuna göre vesayet veya hacir kararı alınması mümkün 
olmayan hallerde bu kişinin mutad meskeni Türkiye'de ise Türk hukukuna göre 
vesayet veya hacir kararı verilebilir veya kaldırılabilir. 

Vesayet veya hacir kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında 
kalan bütün hacir veya vesayete ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk hukukuna tabidir. 

Gaiplik veya ölmüş sayılma 
Madde 10-Gaiplik veya ölmüş sayılma kararı, hakkında karar verilecek kişinin 

milli hukukuna tabidir. Milli hukukuna göre hakkında gaiplik veya ölmüş sayılma 
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kararı verilerneyen kişinin mallannın Türkiye' de bulunması veya eşinin veya 
mirasçılardan birinin Türk vatandaşı olması halinde Türk hukukuna göre gaiplik 
veya ölmüş sayılma kararı verilir. 

N iş anlama 
Madde 11-Nişanlanma ehliyeti ve şartları taraflardan herbirinin kendi milli 

hukukuna tabidir. 
Nişanlanmanın hükümlerine ve sonuçlanna müşterek milli hukuk, taraflar ayrı 

vatandaşltieta iseler Türk hukuku uygulanır. 

Evlenme 
Madde ll-Evlenme ve şartlarına taraflardan her birinin evlenme anındaki milli 

hukuku uygulanır. Evlenmenin şekli yapıldıjt yer hukukuna tabidir. Milletlerarası 
sözleşmeler hükümlerine göre konsolosluklarda yapılan evlenmeler geçerlidir. 

Evlenmenin genel hükümleri, eşierin müşterek milli hukukuna tabidir. 
Tarafların ayn vatandaşlıkta olmaları halinde müşterek ikametgAh hukuku, 
bulunmadıgı takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması 
halinde Türk hukuku uygulanır. 

Boşanma ve ayrılık 
Madde 13-Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri eşierin müşterek milli 

hukukuna tabidir. 
Eşler ayrı vatandaşlıkta iseler müşterek ikametgAh hukuku, bulunmadıgı 

takdirde müşterek mutad meskenleri hukuku, bunun da bulunmaması halinde Türk 
hukuku uygulanır. 

Geçici tedbir nitelijinde olmayan boşanma ve ayrılıkla ilgili nafaka talepleri 
boşanma ve ayrılık hakkında yetkili olan hukuka tabidir. 

Evlilik malları 
Madde 14-Evlilik malları hakkında eşler ikametgAh veya evlenme anındaki 

milli hukuklarından birini seçebilirler; böyle bir seçim yapılmamış olan hallerde 
evlilik malları hakkında evlemne anındaki müşterek milli hukuk, müşterek bir milli 
hukukun bulunmadıgı hallerde, evlenme anındaki müşterek ikametgih hukuku, bu da 
bulunmadıgı takdirde, malların bulundugu yer hukuku uygulanır. 

Evlenmeden sonra yeni bir müşterek hukuka sahip olan eşler, üçüncü kişilerin 
hakları saklı kalmak üzere, bu yeni hukuka tabi olabilirler. 

Evlilik içi nesep 
Madde 15-Evlilik içi nesep ilişkileri, dojum anındaki evlenmenin genel 

hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 
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Nesebin dazeltilmesi 
Madde 16-Nesebin düzeltilmesi, babanın dtızeltıne anmdaki milli hukukun~ 

nesebin bu hukuka göre düzeltilememesi halinde ananın milli hukukun~ buna göre 
dahi düzeltınenin mümkün olmaması halinde, çocuAun milli hukukuna tabidir. 

Evlilik dışı nesep 
Madde 17-Evlilik dışı çocuk ile ana arasındaki kişisel ve mali ilişkilere ananın. 

milli hukuku, çocuk ile baba arasındaki kişisel ve mali ilişkilere ise babanın milli 
hukuku uygulanır. 

Evlat edinme 
Madde 18-Evlat edinme ehliyeti ve şartlan hakkında, taraflardan her birinin 

evlat edinme anındaki milli hukuku uygulanır. / 
Evlat edinmenin hükümleri evlat edinenin milli hukukuna, birlikte evlat edinme 

halinde ise evlenmeningenel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. 
Evlat edinmeye dijer eşin nzası konusuncıa eşierin milli hukuklan birlikte 

uygulanır. 

Ve/ayet 
Madde 19-Velayet, nesebi düzenleyen hukuka tabidir. 

Boşanma ve/ayet 
Madde 10-Boşanmada velayet ve velayete ilişkin sorunlar hakkında 

boşanmanın tabi oldulu hukuk uygulanır. 

Y Q7dım nafalcasl 
Madde lt .. Yardmı nafakası borçlunun milli hukukuna tabidir. 

Miras 
Madde ll-Miras ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye'de bulunan taşınmaz 

mallar hakkında Türk hukuku uygulanır. 
Mirasın açılmasına, iktisabma ve taksimine ilişkin hükümler terekenin 

bulunduju yer hukukuna tabidir. 
Türkiye'de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır. 
Öltıme bajlı tasarrufun şekli 6 ncı maddo hükmüne bajlıdır. Ölenin milli 

hukukuna uygun şekilde yapılan ölüme baAlı tasarruflar da geçerlidir. 
Ölüme bajlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, tasarnıfon yapıldıjı andaki 

milli hukukuna tabidir. 

Aynihaklar 
Madde 13-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkeyit hakkı ve· diger ayni 

haklar malların bulundugu yer hukukuna tabidir. 
Taşınmalda olan mallar üzerindeki aynıi haklara varma yeri hukuku uygulanır. 
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Yer degişikligi halinde henüz kazanılmamış ayni haklar malın son bulundugu 
yer hukukuna tabidir. 

Taşmmaz mallar üzerindeki ayni haklara ilişkin hukuki işlemler şekil yönünden 
bu mallarm bulundukları yer hukukuna tabidir. 

Sözleşmeden doğan borç ilişkileri 
Madde 24-Sözleşmeden dogan borç ilişkileri taraflarm açık olarak seçtikleri 

kanuna tabidir. 
Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olmaları halinde borcun ifa yeri 

hukuku, borcun ifa yerinin birden fazla olması halinde borç ilişkisinin agırlıgını 

teşkil eden edimin ifa yeri hukuku, bu yerin de tespit edilemedigi hallerde ise, 
sözleşmenin en yakın irtibat halinde bulundugu yer hukuku uygulanır. 

Ha/es ız fiili er 
Madde 25-Haksız fıilden dogan borçlar haksız fıilin işlendigi yer hukukuna 

tabidir. 
Haksız fıilin işlendigi yer ile zararın meydana geldigi yerin farklı ülkelerde 

olması halinde, zararın meydanageldigiyer hukuku uygulanır. 
Haksız fıilden dogan borç ilişkisinin başka bir ülke ile daha yakın irtibath 

olması halinde bu ülke hukuku uygulanabilir. 

Sebepsiz iletisap 
Madde 26-Sebepsiz iktisap hukuki bir ilişkiye dayanıyorsa bu ilişkinin tabi 

oldugu hukuk, diger hallerde sebepsiz iktisabın gerçekleştigi yer hukuku uygulanır. 

II. KlSlM 
Milletlerarası Usul Hukuku 

I. BÖLOM 
Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 

Milletlerarası yetki 
Madde 27-Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer 

itibariyle yetki kuralları tayin eder. 

Türklerin kişi hallerine ilişkin davalar 
Madde 28-Türkiye'de ikametgihı bulunmayan Türk vatandaşlarının, kişi 

hallerine ilişkin davaları, ikamet ettikleri ülke mahkemesinde açılmadıgı veya 
açılamadıgı takdirde Türkiye'de yer itibariyle yetkili mahkemede, bulunmaması 
halinde ilgilinin sakin oldugu yer, Türkiye'de sakin degilse Türkiye'deki son 
ikametgihı mahkemesinde, o da bulunmadıgı takdirde Ankara, İstanbul veya İzmir 
Mahkemelerinden birinde görülür. 
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Yabancıların kqi hallerine ilişkin bazı davalar 
Madde 29-Türkiye' de ikametgAhı bulunmayan yabancı hakkında vem~yet, 

kayyımlık, hacir, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Torkiye'de sakin oldulU 
yer, sakin deAilse mallarının bulundulu yer mehkemesince verilir. 

Miras davaları 
Madde 30-Mirasa ilişkin davalar ölenin TOrkiye'deki son ikametgAhı 

mahkemesinde, son ikametglbının TOrkiye'de olmaması halinde terekeye dahil 
mallarm bulundulu yer mahkemesinde görUIOr. 

Yetki anlaşması 
Madde 31-Yer itibariyle yetkinin kamu dOzeni veya monhasır yetki esasına 

göre tayin edilmedili hallerde, taraflar aralanndaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç 
ilişkilerinden dolan uyuşmazhim yabancı bir devlet mahkemesinde görOlmesi 
konusunda anlaşabilirler. Yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması halinde 
dava yetkili TOrk mahkemesinde görUltlr. 

Teminat 
Madde 32-TOrk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde 

bulunan yabancı gerçek ve tuzelkişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın 
zarar ve ziyanını karşılamak Uzere mahkemenin belirleyeeti teminatı göstermek 
zorundadırlar. 

Mahkeme, dava veya takibin nitelipe ve duruma göre davacıyı, davaya katılanı 
veya takip istelinde bulunanı karşılıklılık esasma söre teminat göstermekten muaf 
tutabilir. 

Yabancı devletin yargı muafıyetinden yararlanamayacafı haller 
Madde 33-Yabancı devlete, özel hukuk ilişkilerinden dolan hukuki 

uyuşmazlıklarda yargı muafiyeti tanınmaz. 
Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin diplomatik temsilcilerine tebligat 

yapılabilir. 
II. BÖLOM 

Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tenfızi ve Tanınması 
Tenfız /cararı 

Madde 34-Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve 
o devlet kanunianna göre kesinleşmiş bulunan ilaıniarın TOrkiye'de icra 
olunabilmesi yetkili TUrk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine batlıdır. 

Yabancı mahkemeterin ceza ilaıniarında yer alan kişisel haktarla ilgili hOkOmler 
hakkında da tenfiz kararı istenebilir. 

Görev ve yetki 
Madde 35-Tenfız kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. 
Bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin TOrkiye'deki ikametglhı 

yoksa sakin olduAll yer mahkemesinden, TOrkiye'de ikametgAhı veya sakin oldulu 
bir yer 
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mevcut deAilse, Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir. 

Tenfız istemi 
Madde 36-Tenfiz istemi dilekçe ile olur. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar 

örnek eklenir. Dilekçede aşalıdaki hususlar yer alır. 
a-Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa kanuni temsilci ve vekilierinin ad, 

soyad ve adresleri, 
b-Tenfız konusu hUkmUn hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduAtı ve 

mahkemenin adı ile ilaının tarih ve numarası ve hOkmün özeti, 
c-Tenfız, hükmün bir kısmı hQkkında isteniyorsa bunun hangi kısım oldugu, 

Dile/eçeye eklenecek belg-ler -
Madde 37-Tenfiz dilekçesine aşaAıdaki belgeler eklenir: 
a-Yabancı mahkeme ilaınının o Olke makamlarınca usulen onanmış aslı ve 

onanmış terctıınesi 

b-İlanı kesinleştigini gösteren ve o ülke makamlannca usulen onanmış yazı 
veya belge ile onanmış tercümesi. 

Tenfız şartları 

Madde 38-yetkili mahkeme tenfız kararını aşalıdalci şartlar dahilinde verir. 
a-Türkiye Cumhuriyeti ile ilaının verildili Devlet arasmda karşılıklılık esasına 

dayanan anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilanıların tenfizini 
mUmkün kılan bir kanun htlldnOnQn veya fiili uygulamanın bulunması, 

b-İiamm Türk Mahkemelerinin mOnhasır yetkisine ginneyen bir konuda 
verilmiş olması, 

c-HUkmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, 
d-0 yer kanunları uyamca; kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren 

mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çaJrılmamış veya o mahkemede temsil 
edilmemiş yahut bu kanurtlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu 
kişinin yukandaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Ttlık 

Mahkemesine itiraz etmemiş olması, 
e-Türklerin kişi hallerine ilişkin yabancı ilamda Türk kanunlar ihtilafı kurallan 

geregince yetkili kılman hukukun uygulanmanıış ve Türk vatandaşı olan davaimm 
tenfize bu yönden itiraz etmemiş olması. 

Tebliğ ve itiraz 
Madde 39-Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı tarafa 

teblig edilir. İstem, basit yargılama usulü hükUmlerine göre incelenerek karara 
baglan ır. 

Karşı taraf ancak bu bölüm hükümlerine göre tenfiz şartlannın bulunmadıAını 
veya yabancı mahkeme ilamuım kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut verine 
getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış oldugunu öne sürerek itiraz edebilir. 
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Karar 
Madde 40-Mahkemece ilaının kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin 

reddine karar verilebilir. Bu karar yabancı mahkeme ilaınının altına yazılır ve bilcim 
tarafından mühürlenip imzalanır. 

Yerine getirme ve temyiz yolu 
Madde 41-Tenfizine karar verilen yabancı ilamlat Türk Mahkemelerinden 

verilmiş Hamlar gibi icra olunur. 
Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel 

hükümlere tabidir. Temyiz, yerine getinneyi durdurur. 

Tanıma 

Madde 42-Yabancı mahkame ilaınının kesin delil veya kesin hüküm olarak 
kabul edilebilmesi yabancı ilaının tenfiz şartlarını taşıdıAının mahkemece tespitine 
baAlıdır. Tanımada 38 nci maddenin (a) ve (d) bentleri uygulanmaz. 

İhtilafsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tabidir. 
Yabancı mahkeme ilmına dayanılarak Türkiye' de idari bir işlemin yapılmasında 

da aynı usul uygulanır. 

Yabancı hakem kararlarının lenfizi 
Madde 43-Kesinİeşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış yabancı hakem kararlan 

tenfiz edilebilir. 
Yabancı hakem kararlannın tenfizi, tarafların yaiılı olarak kararlaştırdıkları yer 

asliye mahkemesinden dilekçeyle istenir. Taraflar arasında böyle bir anlaşma 

olmadıgı takdirde, aleyhine karar verilen tarafın Türkiye'deki ikametgihı, yoksa 
sakin oldugu, bu da yoksa icraya konu teşkil edebilecek mallarm bulundulu yer 
mahkemesi yetkili, sayılır. 

Dilekçe ve inceleme usulü 
Madde 44-Yabancı bir hakem kararının tenfızini isteyen taraf, dilekçesine 

aşagıda yazılı belgeleri karşı tarafın sayısı kadar örnekleriyle birlikte ekler. 
a-Tahkim sözleşmesi veya şartının aslı yahut usulüne göre onanmış ömeAi, 
b-Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış aslı ve 

onanmış ömegi 
c-(a) ve (b) benderinde sayılan belgelerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış 

örnekleri, 
Mahkemece hakem kararlarının tenfizinde 38/a, 39, 40 ve 41 n~i madde 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Ret sebepleri 
Madde 45-Mahkeme : 
a-Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye tahkim şartı 

konulmamış ise, 
b-Hakem kararı genel ahlaka veya kamu düzenine aykın ise, 

837 



c-Hakem kararına konu olan uyuşmazhim Türk kanuniarına göre tahkim 
yoluyla çözümü mümkün detilse, 

d-Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan 
işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise, 

e-Hakkında hakem kararının tenfizi istenen taraf hakem seçiminde usulen 
haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkAnından yoksun bırakılmış ise, 

f-Tahkim sözleşmesi veya şartı taratlarca tabi kılındılı kanuna, bu konuda bir 
anlaşma yoksa hakem hUkınünün verildili yer hukukuna göre hükümsUz ise, 

g-Hakemlerin seçimi veya hakemierin uyguladıkları usul, tarafların 
anlaşmaSına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildili yer hukukuna 
aykırı ise, 

h-Hakem kararı , hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa 
ilişkin ise veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise, (bu kısım hakkında) 

i-Hakem kararı tabi oldUlu veya verildili yer hukuku hükümlerine göre 
kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti kazanmış veya verildigi yerin yetkili mercii 
tarafından iptal edilmiş ise, 

Yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder. 
Yukarıdaki (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde yazılı hususların ispat yükü, 

hakkında tenfiz istenen tarafa aittir. 

Kaldırılan hükümler 

III. KlSlM 
Son Hükümler 

Madde 46-23 Şubat 1330 tarihli "memaliki Osmaniyede Bulunan Ecnebilerin 
Hukuk ve Vezaifi Hakkında Kanunu Muvakkat" ile 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakameleri Kanununun 18 nci maddesi ve aynı Kanunun yabancı Hamların 
tanınması ve tenfizine ilişkin Dokuzuncu Babının Birinci Fasıl hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
Madde 47-Bu Kanun büktımleri yayımı tarahinden altı ay sonra yürürlüle 

girecektir. 

Yürütme 
Madde 48-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----------0----------
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* Ölü Bir Evden Anılar 
s. 138, Cem Yayınevi 1969 
Dünya Klasikleri 

"INSANCA MUAMELE, 
ALlAH'IN KULU OLMAKTAN 
ÇOKTAN ÇlKMlŞ BIRINI BILE 
INSAN LAŞTI RABfLIR"* 

Dostoyevski 


