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MİLLET MECLİSİ BAŞKAlHJĞINA
Dışişleri Bafeanlığınıea hasırlanan ve Türküye Büyük Mîllet Meclisine iaıra Balkanlar Kurulun
ca 1 . 4 . 1974 ıbaırühinde Ikararlaştarılan «Ad ve ıSayaidîanınan Nüfus Kriİtdilclealiııe Kaydına Dadır
Süzîeşmıenan Onaıyilanmıasının Uygun Bulunduğu HaMkünıda Kanun Tasarısı» ve ^eoneöcgesi iüto eki
sözleşmie âliışök ©laraık sunulmuş tur.
Gıereğinin yaıpıiınasını saygıyle ara öderim,
Bülent Ecevit
.
Başkalkan

GEREKÇE
Türkiye'nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu tarafından, kuruluşunun
amacına uygun olarak, üye ülkelerin kişi halleri mcvzuait.in.da yakınlaşma sağlamak, kanunların
daki 'boşlukları doldurmak, vatandaşlarının diğer üye devletler ülkesinde .bulundukları sıııada kişi
halleri ite ilgili işletirlerinde kolaylık görmelerini temin etmıek gayesi ite bir seri sözleşme hazırlan
mış ve hu sözleşmeler üye devletler tarafından imzalanarak yürürlüğe konmuştur.
Bu cümleden olarak, hu kez 13 Eylül 1973 tarihinde İsviçre'nin Beni şehrinde imzalanan «Ad
ve Soyadlarmın Nüfus Kütüklerine Kaydına Dair Sözleşme» nin birinci maddesi, sözleşmenin uygu
lama alanını; ikinci maddesi, a d ve soyadlarmın kaydedilme şeklini ve üçüncü madde ite birlikte
harflere ilişkin esasları; dördüncü maddesi, ihraz edilen belgelerde ad ve soyadlarmın farklı olma
sı 'halinde başvurulacak yöntemi; beşinci maddesi, ad ve soyadlarmın bulunmaması halinde yapı
lacak işlemi; altıncı maddesi, isim faaidıllklan halinde alınacak tedbirleri esasa bağlamaktadır.
7, 8, 9, 10 ve 11 net maddeler, sözleşmeye katılmaya ve sözleşmenin onaylanmasına, yürürlüğe gir
mesine Are feshine ilişkin hükümleri kapsa maktr dır.
Sözleşme bu şekli ile, mevzuatımızla tam bir uygunluk içindedir. Esasen, nüfus mevzuatımız,
a d ve soyadlarmın her türlü, işlerde, nüfus sicillerinde yazılı olduğu şekilde kullanılmasını ve
hiçbir değişiklik yapılmamasını öngörmektedir. Değişiklik, ancak mahkeme kararı ile mümkün
dür. Bu husus, sözfeşm'ede de öngörülmektedir.
Bu sözleşme, esas itibariyle, kişinin kimliğinin tayininde" temel olan ad ve soyadlarmın, her tür
lü İçişi hali işlem Are holgiclerinde aslına uygun olarak yazılmasını, diğer bir deyimle, ad ve so
yadlarmın yazılışında birliğin sağlanmasını ve böylelikle, bu konuda çıkması muhtemel anlaş
mazlıkların ortadan kaldırılmasını amaç gütmektedir.,
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Dışişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/86
Karar No. : 13

15

1974

Yüksek Başkanlığa
«Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerine yazılış şekline ilişkin Sözleşmenin .onaylanmasının uy
gun bulunduğu 'hakkında ikamın tasarısı», ilgili Bakanlık temsilcilerinin de kaıtılmala'riyle, Ko
misyonumuzda incelenip görüşülmüştür.
Tasarının tümü dizerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar KJonıisyonumulzcıa da uygun mütalâa ed;ilmiş ve Anayasa diline uygunluğu bakımınidaıı tasarının başlığı
ile birinci maddesinde ve sözleşme başlığında geçen «Kaydına 'dair» ibaresi «Yazılış şekline iliş
kin» olarak değ'işlti/rildikten sonra adı geçen tasarının aynen kalbul edilmesine, 9 Mayıs 1974 günlü
toplantıda karar verilmiştir.
İçişleri Komisyonuna havale

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.

Komisyon Başkanı
Zonguldak
C. Karakaş

Başkanvekili
Zonguldak
M. Zeki Okur

Sözcü
İstanbul
R. Ülker

Kâtip
Konya
A. Kökbudak

Ankara
S. Selek

Bursa
M. Emekli

İstanbul
II. Ak say

İstanbul
C. Siler

İstanbul
77. Ülman

İçişleri Komisyonu raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 1/86
Karar No. : 11

6 . 1974

Yüksek Başkanlığa
Ad ve soyadlarının nüfus kütüklerime kaydına dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcıiİcriııin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü.
Tümü üzerimde cereyan eden müzakere neticesinde, gerekçede de etraflıca belirtilmiş olduğu
veçhile, üye ülkelerin kişi halleri mevzuatında yakınlaşmayı temin etmek ve kişinin kimliğinin ta
yininde temel olan .ad ve soyadlarının her türlü kişi hali işlem ve belgelerinde aslına uygun
olarak yazılmasına ve yazılışında 'birliğin sağlanmasına dair Sözleşmenin onaylanması maksadiyle
hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir.
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Sözleşme «başlığındaki yazılış şekliyle uygunluğu temin etmek nıülâhazasiyle tasaırı metni başligiyle, 1 nci maddedeki «kaydına dair» ibaresi yerine «yazılış şekline ilişkin» ifadesi alınmak
suretiyle kanun başlığı ile 1 nci madde redaksiyona ıtaibi tutulmuştur.
Mezkûr değişikliğe, Dışişleri Komisyonu, sadece raporunda işaret etmekle yetinip, değişik me
tin hazırlamadığı için, değişikliği muhtevi metin Komisyonumuzca tanzim olunmuş ve yapılan
bu değişiklikle tasan kabul edilmiştir.
'Genel- Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
İçel
/ / . Baloğlu

Bu rapor sözcüsü
İçel
/. Göktepe

Adana
A. Topaloğlu

Afyon K.
1. Elmalı
İmzada bulunamadı

Ağrı
K. Şahin

Bitlis
A. 1. Gaydalı
İmzada bulunamadı

Çorum
E. Etem

Gaziantep
M. Özkaya
İmzada bulunamadı

Hakkâri
M. İlcin

İstanbul
M. K. Ozcke
İmzada bulunamadı

Kastamonu
H. Öztürk
İmzada bulunamadı

Kütahya
M. Ersoy

Malatya
A. Karaaslan
.imzada bulunamadı

Mardin
S. Güneştan

Niğde
M. Bıyık
'İmzada bulunamadı

1

Sivas
Karaçam

Tokat
A. Kurt
İmzada bulunamadı
Yozgat
M. A. Ünsür
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Hükümetin teklifi

Dışişleri Komisyonumu!
değtiştirişî'

İçişleri Komisyonunun
değiştirişi

Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kü
tüklerine kaydına dair Sözleş
menin onaylanmasının
uygun
oulunduğu hakkında
kanun
tasarısı

Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kü
tüklerine yazılış şeklîne ilişkin
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun
tasarısı

Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kü
tüklerine yazılış şekline ilişkin
Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun
tasarısı

MADDE 1. — 13 Eylül 1973
taııihinde Bern'de imzalanan
Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kü
tüklerine kaydına dair Sözleş
menin onaylanması uygun bu
lunmuştur.

MADDE 1. — Tasarının 1 ne i
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 1. — 13 Eylül 1973
tarihinde Bern'de imzalanan
Ad ve Soyadlarmın Nüfus Kü
tüklerine yazılış şekline ilişkin
Sözleşmenin onaylanması uy
gun bulunmuştur.

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nei
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 2, — Tasarının 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü
maddesi aynen kabul eclümiştir.

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
N. Erbakan
Devlet Bakam
S. A. Emre
İçişleri Bakanı
O. Asiltürk
Millî Eğitim Bakanı
M. Üsiündağ
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
S. Cizrelioğlu
Ulaştırma Bakanı
F. Güley
En. ve Tab. Kay. Bakanı
C. Kayra
Köy Jş. ve Koop. Bakanı
M. Ok
Gençlik ve Spor Bakanı
M. Y. Mete

Devlet Bakam
O. Eyüboğlu

1.4.

1974

Başbakan
B. Ecevit
Devlet Bakanı
İ. II. Birler
Millî Savunma Bakanı
/ / . I§ık
Maliye Bakanı
D. Bay kal
Ticaret Bakanı
F. Adak
Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı
K. özal
Sanayi ve Tek. Bakanı
A. Doğru
İmar ve İskân Bakanı
A. Topuz
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Adalet Bakanı
Ş. Kazan
Dışişleri Bakanı
T. Güneş
Bayındırlık Bakanı
E. Çevikçe
Güm. ve Tekel Bakanı
M. Türkmenoğlu
Çalışma Bakanı
Ö. Sav
Turizm ve Tan. Bakam
O. Bir git
Orman Bakanı
A. Şener
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AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYDINA DAIE SÖZLEŞME
Adların ı«e ^yadlarının nüfus kütüklüne benzer şekilde kayıt edllmesiım «ağlamaSc arzusu
ile bn Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası KM Halleri Komisyonu üyesi Devletler, aşağıdaki hü
kümler üzerinde anlaşmışlardır:
Madde — 1.
Bu Sözleşme, uyrukluğu ne olursa olsun, tüm 'kimilerin adlarının ve soyadliarının nüfus kü
tüklerine kaydedilmesinde uygulanır.
Bu Sözleşme, Âkiıt Devletlerde yürürlükte bulunan, adların ve soyadlarının saptanmasına ilişikin mevzuatın uygulanmasına halel getirmez.
Bu Sözleşme, yeni bir belgenin hazırlanması için İbraz edilen belge ve evrak düzenlendikten
sonra, adlarda, vie soyadlarda meydana gelen ıkanunî değişikliklere hiçbir şekilde engel teşkil
etmez.
Bu Sözleşme, yeni bir belge düzenlemekte görevlendirmen makamın, kendisine ibr&z edilen
belge ve evrateta bulunabİecefc adlara ve soyadlara ilişkin açık imlâ yanlışlıklarını düzeltmesi
nde mâni değildir.
Madde — 2
Bir Âkit Devlet makamı tarafından, bir nüfus kütüğüne bir kayıt düşülmesi gerektiği .tak
dirde ve bu amaçla, ad ve soyadları bu belgenin düzenleneceği dil alfalbeniyle yazılmış mifus ka
yıt örneği veya hlir başka 'belge ibraz edilmiş ise, hu aid ve soyadları harfiyen, değiştiriimeksüâmı
ve tercüme edilmeksizin kayda geçirilir.
Bu ad ve soyadlariinda bulunan ayırıcı harf işaretleri de, belgenin düzenteneceği dil alfabe
sinde bu işaretler olmasa dahi, aynen yazılır.
Madde — 3
Bir Âkit Devlet makamı tarafından, nüfus kütüğüne bir kayıt düşülmesi genektiği takdirde
ve bu amaçla, lad ve soyadlarını bu belgenin düzenleneceği dil alfabesinden (başka bir yazı ite
gösteren bir nüfus kayıt örneği veya diğer bir belge ibraz edilmişe, bu ad ve soyadları te.roum.fc
edilmeksizin ve mümkün olan ölçüde, harflerin kullanılacak idil alfabesine uydurularak nakle
dilmesi suretiyle yazılır.
Uluslararası Standartlar Örgütünce (I. S. O.) önerilen esaslar varsa bunların uygulanması
gereürir.
Madde — 4
İbraz edilen çeşitli belgetorde, adların ve so yadların yazılışlarında farklılıklar Ibulunmiası ha
linde, .ilgili, kimliğini tespit eden nüfus kaydı veya belgeli erin düzenlendiği sırada hangi devle
tin uyruğu ise, o belgelere göre gösterilir.
Bu hükmün uygulaaiımasınıda, «uyruk» deyimi, kişisel statüsü söz konusu devlet ıkainunlarınca
düzenlenen ve bu devletin vatandaşı olan kimseleri kapsar.
Madde — 5
İç kokakta aksâne hüküm bulunmadığı takdirde, bir Âkit m)akam tarafından nüfus kütüıkterine düşülen bütün kayıtlarda soyadı olmayan veya bilinmeyen kimse, sadece öz adı üe gösteri
lir. Bu kimsenin öz adları da yoksa, veya bunlar da bilinmiyorsa, kayıtta, tanındığı lâkap ite
gösterilir.
J (MUtet Meclisi
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Âkit Taraflar makamlarınca nüfus kütüğüne! düşürülen iki veya daha fazla kayıtta, aynı kim
senin değişik ad veya soyadlarla gösterillme'Sİ halinde, her Âkit Tarafın yetkili (makamları gerekti
ğinde farklılıkların giderilmesi için tedbirler alacaktır.
Âkit Devlet makamları, hu .amaçla aralannda doğrudaa doğruya yazışabilirler.
Madde — 7
Mümzî Devletler, bu 'Sözleşmenin keridi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin
yapıldığını İsviçre Federal Hükümetine bildireçeklerdir, isviçre Federal Hükümeti, yuikardaki
fıkraya ıgöte yapılmış her bildirimden Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu
Genel Sekreterini haberdar edecektir.
Madde — 8
iBıı -Sözleşme, ikinci bildirimin .tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecek
ve bu andan itibaren, söz konusu işlemi tamamlamış olan ilci devlejt arasında geçerli olacaktır.
Yukarıdaki ımaddede öngörülen işlemi (sonradan tamamlayan her Âkit Devlet için Sözleşme, bil
dirimlerin tevdii tarihinden itibaren otuzuncu gün geçerli olacaktır.
Madde — 9.
Bu sö:zleşm>e, Âkit Devletlerin her bilinin ülkesinin tamamında bihakkın uygulanır.
Her Devlet, imza, bildirim, katılma sırasında veya sonradan İsviçre Federal Hükümetiınıe göndereeeği hir bildirim ile, bu söyleşime hükümlferinin anavatan dışı topraklarının ve üluslaraırası wruimluluğunu taşıdığı devlet veya ülkelerin birinde veya bir kaçında uygulanaicağını beyan ede
bilir. İsviçre Federal Hükümeti, bu son bildirimden her Âkiıt Devleti ve Uluslararası Kişi Hailleri
Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. ©u sözleşme Mikütmüıeri, bilidraımde belirtilen ülkiede veya ülkelerde $öz konusu bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındığı talihten itibaren
altmışıncı gün yürürlüğe 'girecektir.
Du 'maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan,
İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu söyleşmenin ilk bildirdımde belirtilen
devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulammalsına son verileceğini her zaıman bildire-.
Ibilıiır.
İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu
Genel Sekreterini bu yeni bildirimden habierdar edecektir.
Du sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükömıetine tevdi edildiği
altmışıncı gün, döz Konusu devlet veya ülkede uygulamadan kalkacaktır.

tarihten itibaren

Madde — 10
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu, Avrupa Konseyi, Birlc&'miş Milletler Örgütü veya Bir
leşmiş Milletlerin İhtisas örgütlerinden birinin üyesi olan her devlet bu sözleşmeye katılabilir. Ka
tılma belgesi, İsviçre Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti Âkit
Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini her katılma bel
gesi tevdiinden haberdar edecektir. Söyleşimle, katılan devlet bakımından katılma belgesinin tevdi
edildiği tarihten itibaren atuzuncu gün yüıühiüğe (girecıelktir.
Katıl'ma bölgesinin tevdii ancak, bu sözleşme yürürlüğe (girdikten k a r a nlümlkündür. ,
;
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iMadde — ,11.
(Bu sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beralber, her Âktt Devlet, İsviçre Fe
deral Hükümıötiıne göndereceği yazılı bir bildirimle, her zaıman sözleşmeyi f esnetmek hakkına sahip
olacak ve adı ıgeçen Hükümet, diğıer Âkit Devlettiler! ve Uluslararası Kişi Hailleri Eamisyonu Geınel
Beıkreıteırani txu Ihildiııiimjden habenda'r edecektir.
İSöz .konusu fesih halkkı, sekizinci maddede öngörülen biklirimden veya katılmadan itibareın, bir
yılılıık bir süre tamamlanım'adan kullanılamaz.
Feısiilh halkjkı, bu maddemin birinci fıkrasında öngörülen bildiıriınin İsviçre Federali Hüküım'etince
alıındığı tanühlten itilbaneoı altı ay sonra hüküm ifade edecektir.
'Uisui'ünıe uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan
imzalatmışlandır.

teimisilciıler, bu sözileşaneyi

İsivülçjrie Federai Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer ör
neği dtirplofmasi yoüıu ite Âkit Devletlerden her biline ve UıluMararası Kişi Hafileri Kamiteyonu Gre
ne! Selaıetteriine gönderilmek üzere, bir tek nüsha halinde, on üç Eylül bin dolmz yüz yeıtmiiş üç
günü Bern 1de tamamı okınmııştur.
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