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MADDE 1. — 1 Mart 1954 tarihinde La Ha ye'de akdedilen Hukuk Usulüne dair Sözleşmeye
katümamıız uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME
İşbu sözleşmeyi imza eden devletler;
Hukuk Usulüne dair 17 Tteimimuz 1905 sözleş mesaine, tecrübesinin ilham ettiği ıslahatı ilâve et
mek istedöMerindem;
Bu mevzuda yeni ıbri sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hükümler hakkında muta
bık kalmışlardır :
I - Adlî Ve ıgayriadlî evrakın tebliği :
Madjde s il

Hukukî veya ticarî mevzuda Âkit Devletlerde, yaancı memleketlerde bulunan kimselere
yapılacak tteibıliğat, talebeden Devlettim konsolosu tarafınldan talebe muhatabolan Devletin tâyin
edeceği makama yapılaeak talep üzerine yapılır. Evrakın sâdır okluğu makam tarafların isim ve
sıfatlarını alacak olanın adresini, bahis mevzuu evrakın mahiyetini ımuhtelvi talep, talebe muha
tap makamın diliyle yazılmış olmalıdır. Bu makam tebliğlim yapıldığını ispat eden veya tebliğin
yapılmasına engel elan olayı bildiren vesikayı 'konsolosa gönderecektir.
Konsolosun talebi ide ilgili Olarak meydana çıkacak güçlükler diiploanatik yoldan halledile
cektir.
Akit her Devlet, ıdiiğer Âkit Devletlere bildireceği Jbir fÖeSbüjiğ ile, 1 nci fıkrada zilkr'olıınian
hususları ihtiva eden vte ülkesinde yapılacak elan tebligat talebindin kendisine ıdiiplomatak yoklan
göndleriillmesihi isteyebillir.
Yukardaki hükümler, Âkit diki Devletim kjendi mafcamüarı airasınida. doğrudan doğruya muha
bere yapmak için anlaşmalarına mâni Olalmaiz.
'Madde : 2
Tebliğ, taleıbedilen Devletin kanunlarına göre yetkili makam eliyle yapılacaktır. Bu makam,
tebligatı 3 ncü madjdıedje derpiş edilen hailler m üs teşne, evrakı iradesiyle kabul eden tebliğ edile
cek şahsa vermekle iktifa edebilir.
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Madde : 3
Tebliğ edilecek evrak iki nüsha olarak talebe eklenir. Eğer tebliğ edilecek evrak müracaat
olunan Devletini 'dilinde veya alâkalı iki Devlet arasında kabul eıddlmriş bir 'dilde yazılmış ise veya
bu dillerdien binine tercümesi eklenmiş 'ise, müracaat edilen Devlet, talepte istenmiş ise, bu gibi
tebliğlerin ücrası için kanunlarının derpiş ettiği şekillide veya hu kanunlara aykırı olmamak şartıyle hususî bir şekilde tebligat yapılacaktır. Eğer böyle bir istek yoksa müracaat edilen Devlet
tebligatı evvelâ 2 nei maddemin ahkâmıma göre yapmaya çalışır.
Aksine dair bir anlaşma olmadığı takdirde, yukardaiki fıkranın derpiş ettiği tercüme, müra
caat eden Devletin diplomasi ımemuru veya konsolosu ve müracaat e'dillen Devletim yeminli tercü
manı tarafından tasdik edilir.
!

Madde : 4
1, 2 ve 3 ncü maddelerde iderpüş edilen, tebligatın icrası ancak ülkesi üzerimde tebligat yapı
lacak Devlet tarafından bunun hâkimiyet veya. güvenliğini haleldar edecek mahiyette olduğuna
hükmedilirse reddedebilir.

Madde : 5
Tebligatım lispaitı, ya tebliğ edilecek şalısın t a r i h ve imza ettiği bilr makbuzla veya müra
caat eldillen Devletlim] makamlarının, olayı, ttelbÜJİğün şekil ve tarihlinli tespit eden tasdikli bir vesika
ile yapılır.
Makbuz veya tasdikli vesika teiMiiğ edilecek evrakın suretlerinden birisimin üzerimde buluna
cak veya 'buna eklenecektir.
Madde : 6
1

Yu'kardald maddelerin hükümleri :
1. Evrakın yabancı memlekette bulunan alâkalılara doğrajdan doğruya posta ile gönderilmesi
hakkında;
2. Alâkalıların tebligatı, doğrudan doğruya evrakın gönderildiği memleketin noterleri veya
salahiyetli memurları vasitasıyle yaptırmaları bakında;
3. Her Devlet içim yabancı 'memlekette bulunan .kimselere tebligatı, diiplioımasd .memurları veya
konsolosları vasıtası ile doğrudan doğruya yaptırma hakkına;
halel getirmez.
Bu hallerin her bârinidıe, derpiş olunan hak, ancak alâkalı Devletler arasındaki sözleşmeler
bunu kabul etmişse veya sözleşme olmaması halimde, ülkesi üzerinde tebligat yapılacak Devlet
buna mümanaat ellmezse, kullanılabilir. Bu Devlet, fıkra 1 nen numara 3 teki hallerde evralk,
müracaat eden Devletin vatandaşlarımdan birisine tazyiksiz tebliğ edilecekse buna mümanaat ede
mez.
Madde : 7
Tebligatlar, ne mahiyette olursa olsun, vergi veya masraf tediyesine yol açmaklar. Bununla
beraber aksine bir anlaşma mevculdolmadığı takdirde, müracaat olunan Devlet, müracaat eden
devletten, bir Noterin müdahalesi yüzündeni veya madde 3'te derpiş edilen, hususî bilr şekilde kul
lanılması ile İlgili hususla gelen masraf lanm teldi yeşimi istemek hakkıma sahiilb olacaktır.

ı ı - İstinabeler :
Madde : 8
Hukukî veya ticarî konuda bir Âkit Devletin adlî makamları kendi kanunlarının hükümle
ri gereğince İstinabe ile, diğer bir Âkit Devletin salahiyetli makamlarıma, salâhiyetleri saha-
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surda, bâr soruşturma veya düğer adlî bir muanıe kılla ieıiasıına
cektir.
Madde : 9

is'temek

üzere, müracaıaıt edebile

•

•

İstinabe .varakaları müraoaat eden Devletin konsolosu tarafından müracaat edilen Devletin
tayin edeceği makama vierilir. Bu makam 'istimabenilm yerine gelbiri'ldiğimi tespit edem veya bunun
icrasına mâni olan halâ bildiren vesikayı 'konsolosa gönderecektir.
Bu .göndermede karşılaşılacak bütün güçlükler diplomatik yoldan hail edilecektir.
Her AkDt Devlet, diğer Devletlere yapacağı bir tebOiğle ülkesi üzerimde icra ollunaoak istina
belerin .diplomatik yoldan gönıderdlmeshıi istediğimi foiMir'ebiilir.
Yukardaki hükümler iki Âkit Devletin salahiyetli makamları arasımda, istinabelerin doğru
dan doğruya gömdorlimesini kaibul hususunda anlaşmalarıma mâni teşkil etmez.

Madde : 10
Aksime bir anlaşma olmadıkça, 'İstinabe, ya müraeaalt eldilem makamın dilimde veya alâkalı iki
Devlet arasında tespit edilmiş olan 'dilde yazılımış olacak yahut 'da buna bu iki 'diüldem birisinde
yapılmış ve müracaat eden Devletlim bir dlilp'lomasi memuru veya konsolosu veya müracaat edi
len Devletlim yemplnilii tercümanı tarafından tasdik edilmiş tercüme eklenecektir.
Madde : 11
İstinabenin gönderildiği adlî makam bunu müracaat edilen Devlettin makamlarınım bir istina
besini veya alâkalı taraflardan birMnin bu maksatla yapltığı müracaatı yerine getirmek içinkullandığı tazyik vasıtalarınım aynını kullanarak, icra eîtmeye mecbur olacaktır. Davadaki taraf
larım huzura çağırılmaları bahis mevzuu olduğu zaman bu tazyik yollarımın Ikullamı'Lniıası şart de
ğildir.
Müracaat eden makam, talebettiği takdirde, alâkalı tarafın İspatı vücut edebilmesi için, iste
nilen muamelemin yapılacağı tarih ve yer hakkında malûmat verilecektir.
İstinabemin icrası ancak :
1. — Vesikaniim. hakikiliği tespit edilmomişse,
2. — Müraoaat edilen Devlette istinabemin icrası adlî makamların, salâhiyetleri dışmlda kalı
yorsa,
3. — Ülkesi üzerimde istinabenin icra edileceği devlet bunun, hâkimiiyeti veya :güvenliğine halel
getirecek mahiyette okluğuna Ikami olursa; reddedebilir.
Madde : 12
Müracaat cduinam makamın salâhiyetsizliği halinde Lsitiima.be varakası res'em aynı d'evldti.'n salâhiyetM makamıma, bu 'devletim kanunlarınım hükümlerine göre, gönderilecektir.
Madde : 13
Müracaat edilen makam tarafımdan istinabemin icra edilmediği bütün hailemde bu makam, müra
caatı yapan makamı, 11 nci maddemin (derpiş ettiği halde de istinabemin icra 'odiimesimim sebeplerimi
ve 12 nci ımaddemdm derpiş ettiği hallide de istinabe nün havale edildiği makamı bilidirerek,• derhal ha
berdar edecektir.
Madde : 11
Bir'istinabeyi icra eden adlî makam, takip edilecek şekil hakkında memleketinim
tatbik edecektir.

kamunlainnı
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Bununla beraber, müracaat eden makamı hususi bir şekil Ikullamlmjasını istense, bu şekil müra
caat edilen devletim kanunlarıma aykırı değilse yerine getirilir.
'Madde : 15
Yukarıdaki madjdelerin hükümleri, her devlet do/im eğer alâkalı devletler arasındaki anlaşma
lar bumu, kabul ediyor Veya ülkesi üzerimde istma benlin ücra .olunacağı devlet buma mümanaat et
miyorsa, lüsJtiinaJbeyi doğrudan doğruya diplomasi memurfliarı veya konsolosları vasıtasıyle icra et
tirmesine enlgel olmazlar.
Madde : 16
İstinabenin icrası, her ne mahiyette olursa olsun, vergi ve sair ımıasraf tediyesine yol açmazlar.
Bununla beraber, aksine bir anlaşma yapılmamışsa, müracaat olunan devlet, müracaat eden
devletten şahitlere ve eksperlere ödenen ücretlerle şahitlerim rızalariyle huzura çıkmamaları yü
zünden bir meltemin müdahalesi sebebiyle yapılan masrafların veya ımadde 14. fıkra 2nin taıtbikinden doğması muhtemel ollan masrafların ödenmesini isteyebilir.
III — Cautiom Judicatum Solvi : (Teminat Akçesi)
Madde : 17
Âkit Devletlerden binisinde ikamet edem ve diğer bir devlet 'mahkemeleri huzurumda davacı
veya müdahil ollıarak bulunan .Âkit bir Devletin vatandaşlarımdan yabancı elmaları veya o memle
kette ikametgâh veya meskenleri bulunmaması sebebiyle, ne Mm altında olursa olsun, 'her hangi
bir teminat veya depozito istenemez.
Aynı kaide mahkeme masraflarını karşılamak içim davacı veya müdamiidem istemem tekliyata
da tatbik olumacafctır.
Âkit Devletlerin, vatandaşlarımın, iikaimet şartı olmaksızın ı'timninat akçeslimdem veya mahkeme
masrafları karşılığı tediyattam muaf tutulmalarını derpiş ettikleri 'Sözleşmeler tatbik olunmaya
devam edilecektir.
Madde : 18
Âkit Devletlerden, birisinde, 17 mci maddemin 1 ve 2 moi fıkraları mucibimce veya davamın açıl
dığı devletlin kainum'lan mucibince teminat, depo ait o veya masraf t ediyaltınidan muaf tutulmuş olan
davacı veya müdahilıi mahkeme masraflarını ödemeye mahlkûm edem hükümler diplomatik yoldam
yapılam talep üzerine diğer Âkit Devletlerin her birimde salahiyetli makam tarafımdan meceanem
kalbiHi' icra hale getirilecektir.
A^mı kaiclie .mahkeme 'masraflarınım sonradan tespit olunduğu mahkeme kararlarınla da tatbik
olunacaktır.
,
Yujkardaiki hükümler iki Âkit Devletlini arala rımlda, alâkalı tarafın kararın temfizimi doğrudan
doğruya istemesini sağlamak i'çin anlaşmalarına mâni teşkil etmez.
Madde : 19
Mahkeme .masraflarına dair kararlar, mahkûm alam taraf m iorasımım yapılacağı .memleketim
kanunlarına uygun olarak, temyizi müslt'esna, tara flar dinlenmeden) kabili icra olarak ilân edilecek
lerdir.
Temfiiz talebi üzerine karar vermeye salâhiyet li makam şunları tatbikle iktifa edecektir.
1. İlâm, mahkûmiyeti kararının verildiği m em leketin kanunlarıma göre, hakikiliğimi kabul için
lüzumlu olanı şartları bir araya getiriyor mu;
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2. Karar, aynı kanıma göre katiyet kesîbeltariş mildir;
3, Kararın hüküm fıkrası müracaat olunıaıı makamın idilimde veya alâkalı iki devlet arasında
tespit edıillom, dilde yazılmış anıdır veya hu dillerden harisine yapılmış ve bir anlaşma mevcut »de
ğilse, müracaat eden devletlini, diplomasi veya memuru veya konsultosu veya müracaat eden devle
tin yeminli tercümana tarafımdan tasdik edilmiş tercümesi ekli midir.
2 nci fıkranın 1 ve 2 numaralarınım derpiş etti jl santiarı yerine getirmek için müracaat eden
devletin salahiyetli makamının kararın katiyet, ke betmiş olduğunu bildiren bir beyanı veya kararın
katiyet kesbettiğimi tespit edecek mahiyetteki musaddaik evrakın İbrazı kâfi! gelecektir. Aksi bir
anlaşma olmadığı takdirde; yukarda bahsi geçen makamının salahiyetli, müracaat eden d'evleltlin
adliyesimcleki en yüksek memur tarafımdan 'tatbik edilecektir. ıSözü edilen beyan evraik veya fıkra
2, numara 3'üm ihtiva ettiği 'kaideye göre tanzim veya, tercüme edilecektir.
Tonfiz talebi 'hakkımda karar vermeye vsa!ahiye !i olan, ıma'kam, aynı zamanda alâkalı taraf da
bunu isterse, 2 nci fılknamm 3 ncü numarasının is hidaf ettiği tasdik, tercüme, imza tasdiki masraflarımam yekûnunu tespit edecektir. Bu masraflar mahkeme masrafı olaraktoaibmiledilecektir.
:

IV. - Meccani adlî müzaharet :
Madde : 20
Hukukî ve ticarî konularda Âkit Devletler vatandaşları, diğer bütün Âkit Devletlerin vatan
daşları gibi, adlî müzaharetıin ttalebolumduğu devletin kanunlarına uyarak, .adlî müzaharetten isti
fade edeceklerdir'.
İdarî konukla adlî müzaharetin mevcut olduğu devleti "erde, yukardaki fıkramın derpiş ettiği
hükümler, bu konuda, salahiyetli mahkemelere arz edilen işlere de tatbik olunacaktır,
Madlde : 21
Bütün hallerde fakrü hal ilmühaberi veya beyanı yabancının mûtat ikametgâhımın bulunduğu
yerin makamları tarafındam Verilecek veya alınacaktır. Veya bu makamlar olmazsa halen ikamet
gâhının bulunduğu yer makamları tarafından verilecek veya aflımacaktır. Bu som makamların.Âkit
bıi'r Devlet'e aidolmamalları ve bu neviden iflnıühaber veya beyanname almamaları veya vermemele
ri hallerinde yabancının aidolduğu memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tarafmdan
verilen veya alınan bir ilmühaber veya beyannaimo kâfi gelecektir.
Eğer talebelden, müracaatın yapıldığı (memlekette ikamet etmiyorsa fakrü hal'ilmühaberi veya
beyannamesi vesikanın gösterildiği memleketin diplomasi memuru veya konsolosu tararından mec~
eanen tasdik edilecektir.
Madde : 22
Fakrü hal ilmühaberimi vermeye veya beyannameyi almaya salahiyetli olan makam, diğer Âkit
Devletler makamlarımdan müracaatı yapanın varlık durumu hakkında mâlûmalt isteyebilir.
'Meccaıni adlî müzaharet talebi hakkında k a r a r vermeye memur edilen makam salâhiyeti, hu
dutları içinde ilmühaberleri, beyannameleri ve kendisine yerilen malûmatı kontrol etmek veya kâfi
bilgi sahibi olabilmek için tamamlayıcı malûmat istemek hakikini muhafaza edecektir.
Madde : 23
Eğer fakir olan kimse meccani adlî müzaharetin isteneceği memleketten başka bir memlekette
ise, adlî müzaharet teminine matuf olan ve talebin tahkikine faydalı ola/bilecek ilmühaberlerimin,
beyannamelerim ve icabımlda Idiğer müslbit evrakın ekli bulunduğu talebi, ımemlekeıtinin konsoloslu
tarafından işbu talep hakkımda karar vermesi için, salahiyetli makama veya talebin tahkik edilece
ği devletin tâyin edeceği makama verilecektir.
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9 ncu im.adid.enin 2, 3 ve 4 ncü îûaaa^ısûm ve 10 ve 12 nci maddelerim, ihtiva ettiği, istinabeleri,
alâkadar eden hükümler adlî .müzaharet teminime matuf dilekçelerin ve bunların eklerinin gönde
rilmesine de tatbik edilebileceklerdir.
Madde : 24
•Adlî müzaharet Âkit Devletlerden (birisinin vatandaşına yapılmışsa, dâvasına dair olan ve bu
devletlerden birisinde, hangi sekilide olursa olsun, icra olunacak tebligat, müracaat eden devletin
müracaat etttiği devlete heır hangi bir masraf ödemesine yol açmayacaktır.
Eksperlere ödenen tazminat hariç, istinabeler için durum aynıdır.

V. - Nüfus kayıt örmeklerinin meccanen verilmesi :
Madde : 25
Âkit Devletlerden birisimin vatamdaşlan olan fakirler, vatandaşlarla ayna şartlar altımda nü
fus kayıt örneklerini meecamen elde edebileceklerdir. Evlenmeleri içim lüzumlu olan evrak Âkit
Devletlerin 'diplomasi memurları veya 'konsolosları tarafımdan ımeceamen tasdik edilecektir.

VI. - Tazyik hapsi :
Maidde : 26
İsterse icra vasıtası, ister sadece muhafaza tedbiri olarak kullanılmış olsun, tazyik hapsi huku
kî veya ticarî konuda, vatandaşa tatbik olunmadığı hallerde Âkit Devletlerden birisinin vatan
daşı olanı yabancılara tatbik edilemeyecektir. Tazyik hapsimin kaldırılmasını temin için, memleket
te oturan bir vatandaşım öne süreceği bir olay, b u olay yabancı memlekette vukua gelmiş olsa dâ
hi, Âkit Devletlerden bilisinin vatandaşı lehine aynı neticeyi doğurmalıdır.

VII - Nihai hükümler :
Madde : 27
İşbu Sözleşme Milletlerarası Hususî Hukuk Konferansınım Yedinci İçtima •devresinde temsil
edilmiş devletlerin imzalarına açıktır.
Tasdik edilecek ve tasdik vesikaları Holanda Hariciye Vekâletime tevdi edilecektir.:
Her tasdik evrakımın tevdiinde bir zabıt tutulacak, bunun tasdikli bir sureti diplomatik yol
dan müımzi devletlerin her birine gönderilecektir.
Madde : 28
İşbu Sözleşme, madde 27, fıkra 2miıı derp'lş ettiği şekilde 4 mcü tasdik vesikasımûaı tevdiğimden
60 güm sonra meriyete girecektir.
"Sonradan tasdik eden mürnızi devletler içim Sözleşme, tasdik evrakının tevdii tarikinden 60 güm
sonra meriyete gidecektir.
Madde : 29
İşbu Sözleşme, tasdik edem Devletlerin muma sebetlerinlde, Lahey'de 17 Temmuz 1905'te
lanmış olan Hukuk Muhakemeleri Usulüne dair Sözleşmenin yerini tutacaktır.

imza
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Madde : 30
İşbu Sözleşme, Âkit Devletlerin anavatan topraklarına kendiliğinden tatbik edilir.
Eğer Âkit bir Devlet bunun milletlerarası münasebetlerini kendisinin temin ettiği diğer bütün
ülkelerde veya bu ülkelerden bâzılarında tatbik e dilmesini istiyorsa, bu husustaki niyetimi He
landa Hariciye Vekâletine tevdi edeceği bir beyan ile bildirecektir. Holanda Hariciye Vekâleti de
bunun tasdikli bir suretini diplomatik yoldan Âk it Devletlerin her birisine gönderecektir.
Sözleşme bu bildiriden sonra altı ay içinde itiraz etmeyeni Devletlerle milletlerarası münasebet
leri bahis mevzuu devlet tarafından temin edilen, ve kendileri için beyan yapılan ülke veya ülke
ler arasındaki münasebetlere tatbik olunacaktır.
1

Madde : 31
Konferansın 7 nci içtima devresinde temsil edilmemiş olan her Devlet, işbu Sözleşmeye katılma
ya kabul edilebilir. Ancak bu katılmanın. Holanda Hükümeti tarafından bildirilmesinden itibaren
altı ay zarfında .Sözleşmeyi tasdik eltm&ş bir devlet veya birkaç devletin itiraz etmemiş olması lâ
zımdır. Katılma 27 nci maddenin 2 nci fıkrasının derpiş ettiği şekilde olacaktır.
Bittabi katılmalar .ancak işbu Sözleşmenin 28 ncü maddesilniiın 1 nci fıkrası mucibince meriyete
girmesinden sonra vâki olabilir.
Madde : 32
1

Her Âkit Devlet, işbu .Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veya orta katılırken, 17 ııcd mad
denin, Âkit Devletlerin kendi ülkesinde, ikamet eden vatandaşına tatbikini tahdddetmek hakkına
mmhafaza edebilir.
Yukardaki fıkranın derpiş ettiği hakla kullanmış elan Devlet, 17 nci maddenin diğer Âkit Dev
letler tarafından ancak 'mahkemeleri huzuruna davacı veya müdaihiil olarak çıkacağı ülkede otu
ran vatandaşlarına tatbikini isteyebilir.
Madde : 33
İşbu Sözleşmenin 28 nci maddesinin 1 nci fıkrasında bildirilen tarihten itibaren beş sene müd
detle devam edecektir.
Bu müddet, Sözleşmeyi sonradan tasdik eden veya buna katılan devletler için dahli bu tarihten
itibaren başlayacaktır.
Sözleşme fesih ihbarı vâki olmadığı takdirde her beş sene de bir zımnen yenilenecektir. Ihbar,müddetin bitiminden! en az altı ay evvel, Holanda Hariciye Vekâletine gönderilecektir. Hari
ciye Vekâleti! de bunu bütün diğer Âkit Devlete re bildirecektir.
İhbar, 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasına tevfikan yapılmış bir beyanda işaret edilecek olan ül
keye veya bu ülkelerden bâzılarına inhisar ettirilebilir.
İhbar, ancak bunu tebliğ eden devlet için muteber olacaktır. Sözleşme diğer Âkit Devletler
için meriyette kalacaktır.
Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak salâhiyet verilmiş aşağıdaki' imza sahipleri işbu
Sözleşmeyi imzalamışlardı^.
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1. Mart 1954 'te La'- Hey 'de-Holanda.Hükümetinin arşivi erinde muhafaza edilecek olan ve musaddak bir sureti diplomatik yoldan, La - Hey Milletlerarası Hususî Hukuk Konferansımın 7 nci alertftmaî devrfesimclle temsil edilmiş olan devletlere gönderilecek olan tek bir nüsha halinde tanzim kflınmışftır.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Millet Meelıiısi
Cilt Birleşim Sayfa

Cumhuriyet Senatosu
öilt Birleşim Sayfa

3
.34
362
9i
982
4
41
4,40:41,44,
24
49
47:48
,31
405
35
480,516,517:518
36
555,683,585:588
1. - Gerekçeli 449 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisimin 35 nci Birleşimine, 78 S. Sayılı bas
mayazı Cumhuriyet Senatosunun 41 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
İL - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet Ve Dışişleri, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları görüşmüştür.
III. - Esas No. 1/340
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20

