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Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına Dair Sözleşme'nin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yanjmı : 4 . 5 . 1975 - Sayı : 15226) 

No. Kabul tarihi 
1883 17 . 4 .1975 

MADDE î . — 13 Eylül 1973 tarihinde Bern'de imzalanan Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına 
dair Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

VATANSIZLIK HALLERİNİN SAYISININ AZALTILMASINA DAİR SÖZLEŞME 

Vatansızlık hallerinin azaltılmasını arzu eden ve bu Sözleşmeyi imzalayan Uluslararası Kişi Halleri 
Komisyonu üyesi Devletler, aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır, 

MADDE — 1 

Âkit Devletlerden birinin vatandaşı olan bir kadının çocuğu, vatansız kalması halinde, doğumla anası
nın vatandaşlığını kazanır. Bununla beraber, anaya ait nesep, vatandaşlık bakımından ancak, nesebin tespit 
edildiği gün geçerli oluyorsa, küçük çocuk o gün anasının vatandaşlığını kazanır. 

MADDE — 2 

Yukarıdaki maddenin uygulanması bakımından, mülteci vasfını taşıyan babadan dünyaya gelmiş olan 
çocuk, babasının vatandaşlığını kazanmamış gibi telâkki edilir. 

MADDE — 3 

Yukarıdaki maddeler hükümleri Âkit Devletlerden her birinde, bu Sözleşmenin o Devlette yürürlüğe 
girmesinden sonra doğmuş çocuklara veya, bu tarihte henüz küçük olanlara uygulanır. 

MADDE — 4 

Her Âkit Devlet, imza, altıncı maddede öngörülen bildirim veya kabul sırasında : H 
a) Yukarıdaki maddelerin uygulanmasını bir Âkit Devlet ülkesinde doğmuş çocuklara inhisar ettirmek, 
b) İkinci maddeyi uygulamamak, 
c) İkinci maddeyi ancak, babanın, kendi ülkesinde mülteci olarak tanınması halinde uygulamak hakkını 

saklı tuttuğunu beyan edebilir. -
Yukarıdaki fıkrada öngörülen ihtirazî kayıtlar, sadece İsviçre Federal Hükümetine yapılacak bir bil

dirimle, kısmen veya tamamen, her zaman geri alınabilir. -
İsviçre Federal Hükümeti, bu madde uyarınca konulmuş veya geri alınmış bütün ihtirazî kayıtlardan, 

Akit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
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MADDE — 5 

Bu Sözleşme, annenin vatandaşlığının verilmesinde daha elverişli olan iç hukuk kaidelerinin veya Ulus
lararası Sözleşmelerin uygulanmasına engel olmaz. 

MADDE — 6 

Mümzî Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin yapıldığını 
İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkraya göre yapılmış her bildirimden Âkit Devletleri ve Uluslar
arası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

MADDE — 7 

Bu Sözleşme, altıncı madde uyarınca yapılan ikinci bildirimin tevdii tarihinden itibaren otuzuncu gün 
yürürlüğe girecek ve bu andan itibaren söz konusu işlemi tamamlamış olan iki Devlet arasında geçerli 
olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Âkit Devlet için Sözleşme, bildirimin 
tevdii tarihinden itibaren otuzuncu gün geçerli olacaktır. 

MADDE — 8 

Bu Sözleşme her Âkit Devletin anavatan -topraklarının tamamında bihakkın uygulanır. 
Her Devlet, imza, bildirim ya da katılma sırasında veya daha sonra, İsviçre Federal Hükümetine gön

dereceği bir bildirim ile, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklarının uluslararası sorumlu
luğunu taşıdığı devlet veya ülkelerin birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilir. İsviçre Federal 

' Hükümeti, bu son bildirimden her Âkit Devleti ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini 
haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen devlet veya ülkelerde, söz konusu bildiri
min İsviçre Federal Hükümetince alındığı tarihten itibaren altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca beyanda bulunmuş olan her Devlet, sonradan, İsviçre 
Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmenin ilk bildirimde belirtilen devlet veya ülke
lerin birinde veya birkaçında uygulanmasına son verileceğini, her zaman bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini, bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Bu Sözleşme, anılan bildirimin İsviçre Federal Hükümetine tevdi edildiği tarihten itibaren altmışıncı 
gün, söz konusu devlet veya ülkede uygulamadan kalkacaktır. 

- MADDE — 9 

Avrupa Konseyine veya Uluslararası Kişi Halleri Komisyonuna üye olan, 28 Temmuz 1951 tarihinde 
Cenevre'de imzalanan «Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme» ye veya 31 Ocak 1967 tarihli «Mültecilerin 
Statüsü hakkında Protokol» a taraf bulunan her Devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi, İsviçre 
Federal Hükümeti nezdine tevdi edilecektir. İsviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve 
Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini, her katılma belgesi tevdiinden haberdar edecektir, 
Sözleşme, katılan Devlet bakımından, katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren otuzuncu gün yürür
lüğe girecektir. -

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra mümkündür. 
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. MADDE — 10 . . -

Bu Sözleşme, süresiz yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber, her Âkit Devlet, İsviçre Federal Hüküme
tine göndereceği yazılı bir bildirimle her zaman Sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olacak ve adı geçen 
Hükümet, diğer Âkit Devletleri ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu bildirimden 
haberdar edecektir. • 

Bu fesih hakkı, altıncı maddede öngörülen bildirimden veya katılmadan itibaren bir yıllık bir süre ta
mamlanmadan kullanılamaz. 

Fesih hakkı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen bildirimin İsviçre Federal Hükümetince alındı
ğı tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış ve aşağıda imzaları bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzala
mışlardır. 

isviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylanmış birer örneği diplo
masi yolu ile Âkit Devletlerden her birine ve Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine 
gönderilmek üzere, bir tek nüsha halinde, onüç Eylül bindokuzyüz yetmişüç günü Bern'de tanzim olunmuş
tur. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

3 63 3 18 24 618 
6 94 58 21 39 104 
7 25 538:539 51 591,598:599,613, 
8 27 7,31,34:37 638:640 

28 93,111,117:120 
31 196,233,246:249 

I - Gerekçeli 60 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 25 nci Birleşimine, 455 S. Sayılı basmayazı 
Cumhuriyet Senatosunun 51 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Dışişleri ve İçişleri, Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve İçişleri Komisyonları görüşmüştür. 
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