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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisime lam Balkanlar Kurulunca
25 . 2 . 1974 (tarihinde kararilagtırılan «Türkiye Gumnurijyetd il© Haşimî Ürdün Kırallığı arasında
Hukukî ve Ticarî Konıulartdıa Adlî ilişkileri Düzenleyen ıSözteşnıenin onaylanımasımu uygun bu
lunduğuna ıdair (kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki Sözleşme ilişik olarak 'sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim.
Bülent Ecevit
Başbakan

GEREKÇE
13 Eylül 1971 tarihinde Ankara'da imzalanan '«Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Kırallığı
arasınlda Hukukî ve Ticarî Kionulanda Adlî ilişkileri Düzenleyen iSözleşme» ile iki ülke arasındaki
mevcut 'dostluk bağlarının daha da gelişmesi sağlanmış olacaktır.
Anılan Sözleşme adlî makamlarımızın görevlerini daha iyi yetine getirmesine ve vatandaşları
mızın işlerinin daha kolayca görülmesine yardım, edecektir.
Bu Sözleşme ile »Âkit Taraflardan her birinin uyrukları diğerinin ülkesinde, şahıs ve malları
nın himayesi hususunda, o ülkenin vatandaşlarının mazhar olduğu himayeden yararlanacaktır.
Bu kişiler, mahallî mahkemelerle serbestçe müracaat edebilecekler ve aynı şartlar ve formalitelere
tabi olmak suretiyle dava açabileceklerdir.
Her iki uyrukları açacakları davalar için teminat vermekten muaf tutulacaklardır. Mahke
me kararlan, masraf ödenmesine lüzum kalmadan infaz edilecektir.
Akit Taraf uyrukları, karşılıklı olarak, adlî müzaheretten yararlanacaklardır.
Hukukî ve ticarî konulardaki evrakın tebliği diplomatik yollardan yapılacaktır.. Aynı konu
lardaki adlî muamelenin icrasını, istinabe yoluyle, tarafların adlı makamları yek diğerinin ilgili
makamından isteyebilecektir.
İşlbu Sözleşme, onay belgelerinin teatisinden bir ay geçtikten ,sonra yürürlüğe girecek ve Âkit
Taraflardan birinin yazılı ihbar tarîkinden altı ay geçtikten sonra feshedilebilecektir.

- a Dı^işleri Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/63
Karar No. : 10

15 . 5 .1974

Yüksök Başkaaılığ-a
«'Türkiye Cumhuriyeti ile Haşiimî Ürdün Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konuılarda Adlî
İlişkileri Düzenleyen Sözleşmenin Onayllamnıasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı»
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katilmıalarıyle, Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür.
Taslarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Konıiisyonumuzcıa da uygun- mütalaa edilmiş ve adı geqeıı tasarının aynen kabul edilmesine, 9 Mayıs
19I74 günlü toplantıda karar verilmiştir.
Adalet Komisyonuna havale 'edilmek üzer© Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Zonguldak
C. Karakas

Başkanvekili
Zonguldak
M. Z. Okur

Sözcü
İstanbul
7?. Mker

Kâtip
Konya
A. Kökbudak

Ankara
8. Selek

Bursa
M. Emekli

İstanbul
H. Aksay

İstanbul
G. Süer

İstanbul
H. Ülmıan
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Adalet Komisyonu Rapocnı
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/63
Karar No. : 19

13 . 6 , 1974

Yükseik Başkanlığa
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . S . il 974 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Ara
sında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İlişkileri Düzenleyen Sözleşmenin Onaylanmasının Uiygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», Komisyonumuza havale olunmakla tetkik ve müzakere edillmıiştir.
Tasarı gerekçesini uygun mütalaa eden Komisyonumuz Kanun Tasarısının aynen kabulüne ka
rar vermiştir.
Geneli Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere iışlbu rapior saygıyle sunulur.
ilet Komisyonu Başkanı
Sinop
Y. Oğuz

Başkanvekili
İstanbul
A. D. öztunç

Sözcü
Çorum
Y, Hatiboğlu

Adana
B. Koksal
İmzada bulunamadı

Ankara
M. Alıcı

İstanbul
/. özhay

Ankara
İ. H. Köylüoğlu
İmzada bulunamadı

Kars
Y. Bozkurt

Kayseri
S. tmamoğlu
İmzada bulunamadı

Kırklareli
M. Atagün

Nevşehir
M. S. Dörtkol

Siirt
A. Cartı

Urfa
N. Cevheri
İmzada bulunamadı

Kâtip
Tunceli
8. Yıldırım

Nevşehir
M. ,Z-. Tehiner

Urfa
C. Paydaş
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Ha§imî Ürdün Krallığı arasında Hukukî ve Ticarî konularda Adlî ilişki
leri düzenleyen. Sözleşmenin onaylanmasının "uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
MADDE 1. — 13 Eylül 1971 tarihinde Ankara'da imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi
Ürdün Krallığı arasında Hukukî ve Ticarî konularda Adlî ilişkileri düzenleyen Sözleşmenin
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
25 . 2 .1974

Başbakan
B. Ecevit

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erbakan

Devlet Bakanı
O. Eyüboğlu

Devlet Bakanı
/. H. Birler

Devlet Bakanı
8. A. Emre

Adalet Bakanı
S. Kazan

Millî Savunma Bakanı
H. Işık

İçişim Bakanı
O. Asiltürk

Dışişleri Bakanı Y.
II. Işık

Maliye Bakanı
D. Baykal

Millî Eğitim Bakanı
M. Üstündağ

Bayındırlık Bakanı
E, Çevikçe

Ticaret Bakanı
F. Adak
Ulaştırma Bakanı
F. Güley

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı
S. Cizrelioğlu
M. Türkmenoğlu
K. özal
Çalışma Bakanı
Ö. Sav

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakam
A. Doğru
C. Kayra

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı
O. Birgit
A. Topuz
M. Ok
Gençlik ve Spor Bakanı
M. Y. Mete
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Orman Bakanı
A. Şener
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Türkiye Cumhuriyeti ite tBaşimî "Ürdün Krallığı, ÜitflSfi'de Türk ve İMriye'de ?Ürdtin "uy^ifelulannın Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Korunmasının ve iki memleket adlî makamlarının
karşılııkh yardımlaşmalarını düzenlemek atrsusuyia %u konuda bir Sözleşme aktetmeğe karar ver
mişler ve
Türkiye Cumhuriyeti Hükümieti,
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk ve Muhtelit Hafcıık Dairesi KıeM Ortaelçi Bay Semih Banan'ı
Haşimî Ürdün Krallığı Hükümeti,
Ankara Büyükelçisi Ekselans Dr. Hazam .Zeki iMcaelbeh'i
Yetkili temsilcileri olarak atamışlardır.
Bu l^snsilmler usulüne uygun ve geçedi yetki (belgelerini gösterdikten sonra aşağıdaki lılldimleri İmTarlıaştiTmı^aröır.
M1ÂDDE — 1
Eşit Mmmâıe
Âkit Tarafiıardan her birinin uyrukları diğerinin ülkesinde şahıs ve mallarının adlî fcöTuımması
konusunda diğer Âkit Taraf uyruklarına 'bahşedilen korunmadan yararlanaeakl'ardu*. Bunlar,
mahkemelere serbestçe başvurabilecekler ve aynı ^şartlar ile usullere talbi olarak dava açalbilecekleaadir.
MADDİ! — 2
Masraf için "temânat
(Cautio Jüdiıcatum iSolvi)
Âkit Taraflardan her birinin Türkiye veya ÜrflJüri'die oturan ve diğer Taraf mahkemelerinde
davacı veya müdahiıl olan uyrukları, gerek yabancı sıfatları, gerek o memlekette ikametgâh veya
meskenleri bulunmaması nedeniyle, hiç bir masraf teminatı göstermeye talbi tutulmayacaklardır.
MADKÖ v- 3
Gerek ikinci madde, gerek davanın açıldığı Tarafın kanunlları gereğince, mahkeme masrafları
i'çiin teminat göstermekten muaf olan davacı veyahut Tnüdahil aleyhine, mahkeme Tiıasrafları ite
ilgili olarak Âkit Taraflardan birinin ülkesinde verilmiş olan hükümler di^îomıatik kanaldan yap^aseafe tal^> ilerine diğer Âkit Tarafım ystirili lüa^ınsiace masrafsız tenfiz elunacaküıardır.
Ayna kaide, mahkeme mlasrafları tutarının bilâhara tespit edileceği iıakkmdıaki adlî kararlar
içimHe x ariftir.
MİADDE — 4
Tenfiz tale/bdı hakkında karar vermeye yetkili makam, tarafları dinlemeden sadece aşağıdaki
hu^slarıiîncileye^e^tar Î
1. Kararın, v®r$ltBti :BevletinfeaiHHHHmgöre -kesHifeşaaiş !hüköaMifaaıİKHi^msemp iosmmmssûı^ı,
Q. Ker«nıı hüMim fskıwBiııa, ta.fep «daı ICarsfm d^fcaatik veya^ krmsoiaBİufc ummamı tara
fından onaylı ve talep ^eöften Be\sle#in ılütade yesofaHş teir ^fceroüiHfiSHnb la&ğlli irataîq> JaiiteKimdığn.
î^bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen' şarjların tahakkuku için talep eden Devletin yet
kili mıalkamının kararın kesM'eşmiş hüküm halini kazandığını gösterir yazılı bir beyanı yeterli
Mîllet âfatâsü
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— 6~olacaktır. Bu makamın yetkisi talep eden Taraf m Adalet .Bakanlığınca tasdik edilecektir. Spzft gey
ç'en beyan ile tasdikname ikinci fıkra uyarınca tercüme edilecektir.
Talep eden Taraf istediği takdirde, tenfiz talelbi hakkında karar vermeğe yetkili makam, bu
maddenin 2 nei fıkrasında öngörülen masraf ve ücretleri de takdir edecektir.
MADDE — 5
Meccani Adlî Yardım
Taraflardan birinin uyrukları olup diğer Âkit Tarafın ülkesinde oturanlar o Âkit Tarafın
uyruklaroyle aynı şartlar dahilinde meccani adlî yardımdan yararlanacaklardır.
MADDE — 6
Yoksulluk belgesi, adlî yardım talep eden şahsın ikametgâhındaki, böyle bir ikametgâh yok
ise halihazırda oturduğu yerdelki mıakamiar tarafından verilecektir. Talep eden şahıs Âkit Taraf
lardan herhangi birinin ülkesinde oturmuyorsa, uyrukluğunu taşıdığı Devletin diplomatik veya
konsıoiloısluk ımemurunca verilecek biir belge yeterli olacaktır.
Adlî yardım talep eden şahıs yardım talep edilen memlekette oturmuyorsa, yoksulluk belge
si, belgenin ibraz olunacağı memle'ketin diplomatik veya konsolosluk memurunca harca tabi ol
madan onaylanacaktır.
MADDBf — 7
Yoksulluk belgesini vermeğe yetkili makam, talep eden şahsın malî durumu hakkında diğer
Âkit Tarafın makamlarından billgü isteyebilecektir.
Meccani adlı yardım talebi hakkında karar vermekle görevli makam, yoksulluk belgesini ve
diğer Âkit Taraf makamlarınca verilen bilgileri, yetkilerinin sınırı çerçevesinde incelemek ve
gerekli gördüğü takdirde, tamamlayıcı bilgi istemek hakkını haiz olacaktır.
MADDE'— 8
Adlî evrakın! tebliği
Hukukî ve ticarî konularda Âkit Taraflardan (birinin makamlarından çıkan ve diğer Âkit Ta
rafın ülkesinde oturan şahıslara muhatap evrakın telbliği diplomatik yoldan yapılacaktır. Talep
name, gönderilen evrakın çıktığı makamı, tarafların isim ve sıfatlarını, muhatalbının isimi ve ad
resini ve evrakın mahiyetini gösterir bilgiyi kapsayacak ve talep edilen Tarafın dilinde veya İn
gilizce olarak düzenlenecektir.
Bu talepnameye, 4 ncü maddenin 2 nei fıkrasındaki kaide uyarınca tebliğ edilecek eivrakın
onaylı bir 'tercümesi de eklenecektir.
Kendisinden telbliği yapmasa; istenilen makam, bu konuda yetkili değil ise, talepnameyi doğru
dan doğruya yetkili makama iletecektir.
MADDE — 9
Âkit Taraflardan birinin talebi üzerine, diğer Taraf, telbliği kendi kanununda öngörülen usu
le veya kendi mevzuatına aykırı olmadığı takdirde, istenilen özel bir usule göre yapar.
Talepnamenin gönderildiği makam, tebliğin yapıldığını veya yapılmadığı takdirde buna engel
teşkil eden nedenleri belirten bir belgeyi diplomatik yoldan gönderecektir.
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MADDE — 10
îstkıane evrakı
Hukukî ve ticarî konularda, Âkit Taraflardan 'birinin adlî makamları, kendi mievzuatı uyarın
ca, diğer Âkit Tarafın yetkili makamlarından her çeşit adlî işlemlerin yerine getirilmesini isti
nabe yoiluyle talep edebilecektir.
îstimalbe evrakı diplomatik yoldan gönderileıc ektir. Bu evraka talep edilen Âkit Tarafın dilin
de veya ingilizce olarak yapılmış ve talep eden Tarafın diplomatik veya konsolosluk memuru
tarafından onaylanmış bir tercümesi de eklenecektir.
İstkıalbe evrakının kendisine gönderildiği makam, bu konuda yetkili değilse, evrakı doğrudan
doğruya yetkili makama iletecektir.
MADDE — a l
Talep edilen makam, kendi mevzuatındaki usulle göre, istinabeyi yerine getirir ve gerektiği
haillerde müeyyide kullanır. Ancak, sözü geçen makam, kendi mevzuatına aykırı olmadığı tak
dirde, diğer tarafın talebi üzerine istinabenin yerine getirilmesinde özel bir usul uygulayabilir.
Talep eden makam isterse, ilgili Tarafın hazır 'bulunabilmelerini teminen anılan makama isti
nabenin yerine getirileceği zaman ve yer bildirilecektir.
MADDE — 012
Tebligat ve istinabe taleplerinin yerine getirilmesinden doğan güçlükler diplomatik yollardan
çözümlenecektir.
MADDE — 13
Bir tebligat veya istinabenin yerine getirilmesi, talep edilen Tarafın egemenliğine, güvenliğine
veya kamu düzenine halel getirecek nitelikte ise, anılan Taraf tebligat veya istinabe talebini redde
debilir. Bundan başka, bir istinabenin icrası, belgenin mevsukiyeti doğrulanmaz veya bu icra ta
lep edilen Taraf ülkesinde adlî mercilerin görevleri meyanında olmazsa reddolunabilir.
MADDE — 14
Talebedilen Taraf, talebeden Taraftan sadece aşağıdaki masrafların ödenmesini istemek hakkı
nı haizdir :
1. Tanıklara ve bilirkişilere ödenen tazminat;
2. Tebligatın veya istinabenin yerine getirilmesinde özel bir usulün uygulanmasından doğan
masraflar.
MADDE — 15
Âkit Taraflardan her biri, diğer Tarafın ülkesinde bulunan uyruklarına zor kullanmamak şartiyle, diplomatik veya konsolosluk memurları aracılığı ile doğrudan doğruya tebligat yapmak hak
kını haizdir.
İstinabelerin yenine getirilmesinde de bu hüküm uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasında güçlükler çıktığı takdirde, Sözleşmenin 8 ve 10 ncu
hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.
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maddeleri

MADBB — 16
Yürüdük ve fesih
1. Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri AmraanMa.teatiedüeöektir.
2. Bm Sözleşme, onay belgelerinin teatisinden itibaren, bir-ay sonra* yürürlüğe girecektir.
3. Bu Sözleşme yazılı bir ihbarla feshedilebilir. Sözleşme fesih ihbarından altı ay sonra yürürülükten kalkar.
Yukarıdaki hükümleıü kabul eden Âkit Taraf temsilcileri bu Sözleşmeyi imza etmiş ve mühürlemişlerdir.
Ankara'da 13 Eylül 1971 tarihinde İngilizce olarak iki nüsha haMnde düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
adına
Semih Baran

Haşimî Ürdün Krallığı Hükümeti
adına
Dr. Hazem Zeki Nuseibeh
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