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Bâzı ölümlerin tesbitine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları
(M. Meclisi : 1/379; C. Senatosu : 1/1230)
(Not : M. Meclisi S. ISayısı : 325)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 2280

16 . 6 . 1971

CÜMHUMYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 11 . 6 . 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oyla kabul edilen, bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Sabit Osman Avcı
Millet Meclisi' Başkanı
N*ot : Bu tasarı 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10, 11 . 6 . 1971 tarihli ve 111 ve 112 nci birleşimlerinde
öncelik ve ivedilikle
görüşülerek
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 325)

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet
Komisyonu
Esas No. : 1/1230
Karar No. : 82

30 . 6 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerefc açlk oy ile 'kabul edilen, Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğunla dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2280 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 30 Haziran
1971 rbarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu.
I - Tasan, 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşme»
nin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir.
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Tasarının gerekçesinde de ifade olunduğu üzere, 1953 yılından beri üyesi bulunduğumuz,' Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu, kuruluş amacıma uygun olarak, üyeleri Federal Almanya,
Avustursa, Belçika, Fransa, Yunanistan, îtaiya, Lüksemburg, Holânda ve isviçre Konfederasyo
numun hukuk düzenlerindeki Mşi halleri mevzuatında mümkün olduğu derecede beraberlik ve
birlik sağlamak, kanunlarda karşılaşılan boşlukları doldurmak, taraf ülkeler vatandaşlarının
'diğer üye devletler ülkelerinde bulundukları sürede kişi hallerine ilişkin hukukî işlemlerde ko
laylıklardan yararlanabilmelerini temin etmek amaciyle çeşitli tarihlerde, çeşitli sözleşmeler ha
zırlanmış ve üye devletlerin featılm/alariyle uygulamaya konulmuştur.
Bu cümleden olup halen yürürlükte bulunan ve memleketimizin de katıldığı sözleşmeleri şöyle
ce sıralamak mümjkündür.
1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek şahsi kayıt suretleri hakkındaki Söz
leşme 2 Nisan 1958 tarihli ve 7111 sayılı Kanunla onanmıştır.
2. Ad ve soyadların değişikliğine ilişkin Sözleşme, 6 Temmuz 1962 talihli ve 62 sayılı Ka
nunla onanmıştır.
3. Kişi halleri konusunda milletlerarası malumat teatisi hakkındaki Sözleşme, 6 Temmuz 1962
(tarihli ve 63 sayılı Kanunla onanmıştır.
4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki Sözleşme, 11 Aralık 1962 tarihli ve 130 sayılı Kanunla onanmıştır.
5. Evlilik dışı çocukların (tanınmalarını kabule yetkili (makamların yetkilerinin genişletilmesi
hakkındaki Sözleşme, 30 Nisan 1904 tarihli ve 461 sayılı Kanunla onanmıştır.
6. Sahih nesepli olımıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme, 8 Nisan
1965 (tarihli ve 578 sayılı Kanunla onanmıştır.
7. Kişi hallerinin düzeltilmesi kararları ile ilgili Sözleşme, 8 Aralık 1966 tarihli ve 807 sayılı
Kanunla onanmıştır.
8. Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin
kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
me, 28 Haziran 1967 tarihli ve 888 sayılı Kanunla onanmıştır.
9. Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilimesi hakkındaki Sözleşme,
11 Nisan 1968 tarihli ve 1043 sayılı Kamunla onanmıştır.
Bâzı ölümlerin tesbitine dair olan bu Sözleşme ise, 10 maddeden ibaret olup, ölümüme mu
hakkak nazarı ile bakılan haller içinde kaybolmuş ve cesedi bulunamamış bir şahsın, yine bu Söz
leşmede belirtilen şartların mevcudiyeti takdirinde, ölümiiınü beyan ve ilâna yetkili adlî ve idari
makamlar tâyin edilmekte, ölüm kararının nasıl verileceği, ölüm tarihi kesin olarak belli değil ise
nasıl tesbit olunacağı ve verilen kararların Kişi Halleri Siciline nasıl ve ne şekilde kaydedilece
ğine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
Arz edildiği üzere üye devletler hukuk düzenleri arasında Kişi Halleri mevzuatı yönünden bir
lik ve beraberlik tesis edebilmek amacı ile hazırlanan ve belirtilen hususları ihtiva edem tasarı
Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 mcü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir.
III - Tasarının mahiyeti gözetilerek G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususun
da istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır.
Gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
R. Rendeci
Ba-lı kesir
N. Demirci
İstanbul
E. Özden

Sözcü
Eskijehir
Ö. JJcuzal
Çorum
M. Ş. Özçetin

Kâtip
Hatay
E. Bahadırlı
Gaziantep
1. Kutlar

Rize
M. Agun .
Cumhuriyet Senatosu

M.

Hatay
Deliveli

Sakarya
M. Tığlı
(S. Sayısı : 1630)
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Dışişleri, Tusizm ve Tanıtına Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri Turizm ve
Tanıtma Komisyonu
Esas No. : 1/1230
Karar No. : 16

8 . 7 . 1971

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 11 Haziran 1971 tarihli 112 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, Bâzı ölümlerin tesbitine ait (Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1971 tarihli ve 2280 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Sena/tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 8 Temmuz
1970 tarihli Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müza
kere olundu.
I - Tasarı, 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşme»
nin onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir.
1953 yılınldan beri üyesi bulunduğumuz. Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu, kuruluş amacı
na uygun olarak, üyeleri Federal Almanya. Avusturya, Belçika,
Fransia, Yunanistan,
İtalya,
Lüksemburg, Holânda ve isviçre Konfederasyonunun kişi halleri mevzuatında mümkün olduğu
kadar .müştereklik sağlamak, kanunlarda mevcut boşlukları doldurmak, vatandaşlarının diğer üye
devletler ülkelerinde bulundukları sürede kişi hallerine ilişkin kolaylıklardan istifadelerini temin
etmek maksadiyle çeşitli tarihlerde, bu yolda çeşitli sözleşmeler hazırlanmış ve üye devletlerin
katılmaları ile uygulamaya konulmuştur.
Nitekim, memleketimiz de aşağıda gösterilen sözleşmelere katılmış ve
1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek şahsi kayıt suretleri hakkındaki Sözleş
me, 2 Nisan 1958 tarihli ve 7.111 sayılı Kanunla,
2. Ad ve soyadların değişikliğine ilişkin Sözleşme, 6 Temmuz 1962 tarihli ve 62 sayılı Kanunla,
3. Kişi) halleri konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Sözleşme, G Temmuz 1962
tarihli ve 63 sayılı Kanunla,
4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki Sözleşme, 11 Aralık 1962 tarihli ve 130 sayılı Kanunla,
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi
hakkındaki Sözleşme, 30 Nisan 1964 tarihli ve 4G1 sayılı Kanunla,
6. Sahih nesepli olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme, 8 Nisan
1965 tarihli ve 578 sayılı Kanunla,
7. Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
me, 28 Haziran 1967 tarihli ve 888 sayılı Kanunla.
8. Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme, 11 Ni
san 1968 tarihli ve 1043 sayılı Kanunla,
9. Kişi hallerinin düzeltilmesi kararlan ile ilgili Sözleşme, 8 Aralık 1966 tarihli ve 807 sa
yılı Kanunla,
Onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Bâzı ölümlerin tesbitine ait işbu Sözleşme 10 maddeden ibaret olup, ölümüne muhakkak na
zarı ile bakılan ahval içinde kaybolmuş ve cesedi bulunamamış bir şahsın, yine bu Sözleşmede gös
terilen şartların mevcudiyeti halinde ölümünü beyan ve ilâna yetkili adlî ve idari makamlar tâyin
edilmekte, kararın nasıl verileceği, ölüm tarihi kesin olarak belli değil ise, nasıl tesbit olunaca
ğı, ve verilen kararların kişi halleri siciline nasıl ve ne şekilde kaydedileceğine ilişkin hususlar
düzenlenmektedir.
Arz edilen gerekçe ile hazırlanan ve belirtilen esasları ihtiva eden Sözleşmenin onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair olan tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
Cumhuriyet Senatosu

(İS. Sayısı : 1630)

II - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş
tir.
I H - Tasarının mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda
istemde bulunulması da kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Ankara
Mahmut Vural

Bursa
Saffet üral

Bu Kanunda Kâtip ve
Gözcü
Konya
Feyzi Halıcı
Adana
Mukadder Öztekin

Giresun
Sabahattin OrJıon
Konya
Sedat Çumralt

Samsun
Fethi Tevetoğlu
Tabiî Üye
Ahmet Yıldız

Millet Meclisinin kabul ettiği
metin

Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metin

Dışişleri, T u m m ve Tanıtma
Komisyonunun kabul ettiği
metin

Bâzı ölümlerin tesbitine ait
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair
kanun
• tasarısı

Bâzı ölümlerin tesbitine ait
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair
kanun
tasarısı

Bâzı ölümlerin tesbitine
ait
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair
kanun
tasarısı

MADDE 1. — 14 Eylül 1966
tarihinde Atina'da imzalanan
«Bâzı ölümlerin tesbitine ait
Sözleşme» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur.

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun
hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 3. — Millet Mecli
si' metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde
aynen kabul edilmiştir.
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(Cumhuriyet Senatosu
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