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MADDE 1. — 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de imzaya açılan «Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ye uygulanacak Kanuna dair Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

/ 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE VE UYGULANACAK 
KANUNA DAİR SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imzalayan devletler, 
Küçüklerin korunması konusunda uygulanacak kanun ve makamların yetkisi hakkında ortak hükümler 

saptamak arzusu ile, 
Bu amaçla bir Sözleşme aktetmeye karar vermişler ve aşağıdaki Hükümler üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

Küçüğün mutaden ikâmet ettiği Devletin gerek kazaî gerekse idarî makamları, işbu Sözleşmenin 3 ncü 
ve 4 ncü maddesi ile 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, küçüğün şahsını veya 
mallarını korumaya yönelik tedbirler almaya yetkilidir. 

Madde : 2 

Birinci maddeye göre yetkili olan makamlar, kendi iç hukuklarının öngördüğü tedbirleri alırlar. 

Bu tedbirleri tesis etmek, değiştirmek ve sona erdirmek için gereken şartları bu hukuk tayin eder. Bu ted
birlerin küçüğün üçüncü şahıslarla olan ilişkileri üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler ve ku
rumlarla olan ilişkileri üzerindeki etkilerini de keza bu hukuk tanzim eder. 

Madde : 3 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devletin iç hukuku gereğince re'sen mevcut olan bir otorite ilişkisi, bütün 
Âkit Devletlerce tanınır. 

Madde : 4 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları küçüğün menfaatinin gerektirdiğine kanaat getirirler ise, 
küçüğün mutadan ikâmet ettiği Devletin makamlarına haber verdikten sonra, kendi iç hukukları uyarınca, 
küçüğün şahsım veya mallarım korumaya yönelik tedbirler alabilirleri 
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Bu tedbirleri tesis etmek, değiştirmek ve sona erdirmek için gereken şartları bu hukuk; , tayin eder. Bu ted
birlerin küçüğün, üçüncü şahıslarla olan ilişkileri üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler ve ku
rumlarla olan ilişkileri üzerindeki etkilerini de keza bu hukuk tanzim eder. 

Alınan tedbirlerin uygulanmasını küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları sağlar. 
Bu maddenin yukarıdaki fıkraları uyarınca alınan tedbirler, küçüğün mutadan ikamet ettiği Devletin 

makamları tarafından alınmış Olan tedbirlerin yerine geçer. 

Madde : 5 

Bir küçüğün mutat ikametgâhı bir Âkit Devletten başka bir Âkit Devlete nakledildiği takdirde, küçüğün 
eskiden ikamet ettiği Devletin makamları tarafından alınmış bulunan tedbirler, yeni ikametgâhın "makamları 
tarafından kaldırılıncaya kadar veya yerlerine yenileri konuluncaya kadar geçerli kalırlar. 

Küçüğün eskiden ikamet ettiği Devletin makamları tarafından alınmış bulunan tedbirler, bu makamlara 
önceden haber verilmeden kaldırılamaz veya yerlerine yenileri konulamaz, 

Vatandaşı olduğu Devlet makamlarının himayesi altında bulunan bir küçüğün ikametgâhının nakledilme
si halinde, bu makamlar tarafından kendi iç hukukları uyarınca alınmış bulunan tedbirler yeni ikametgâh 
Devletinde geçerli kalırlar. 

Madde : 6 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devlet makamları küçüğün mutat ikametgâhının veya mallarının bulunduğu 
Devlet makamları ile anlaşarak, alınmış bulunan tedbirlerin uygulanmasını onlara bırakabilirler. 

Küçüğün mutadan ikamet ettiği Devlet makamları da, küçüğün mallarının bulunduğu Devlet makamları 
karşısında aynı yetkiye sahipti^ 

Madde : 7 

Yetkili makamlar tarafından işbu Sözleşmenin yukarıdaki maddeleri uyarınca alınmış olan tedbirler bü
tün Âkit Devletlerce tanınır. Bununla beraber, bu tedbirler, alındıkları Devletten başka bir Devlete icra edil
mek durumunda olursa, bunların tanınması ve icraı ya icranın talep edildiği Devletin iç hukukuna göre ya 
da uluslararası sözleşmelere göre olur. 

Madde : 8 

İşbu Sözleşmenin 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile 5 nci .maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine rağmen, kü
çüğün mutaden ikamet ettiği Devletin makamları, küçüğün şahsı veya malları ciddî bir tehlikeye maruz 
kaldığı ölçüde, koruyucu tedbirler alabilirler. 

Diğer Âkit Devletlerin makamları bu tedbirleri tanımakla yükümlü değildirler. .'..'•' -

Madde : 9 

Bütün âcil hallerde, ülkesinde küçüğün bulunduğu veya ona ait malların bulunduğu her Âkit Tarafın 
makamları gerekli koruyucu tedbirleri alırlar. :.•• --

Yukarıdaki fıkraya göre alman tedbirler, yetkili makamlar Bu Sözleşmeye göre durumun gerektirdiği ted
birleri alır almaz, husule getirdikleri kesin etkiler baki kalmak üzere, sona erer. 

Madde : 10 

Âkit Taraflardan birinin makamları, küçüğe uygulanan rejimin devamlılığını sağlamak üzere, imkân nis
petinde, kararları hâlâ geçerli olan diğer Âkit Tarafların makamları ile görüş teatisinde bulunduktan son
ra tedbir alırlar. 
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Madde : 11 

İşbu Sözleşmenin hükümleri uyarınca tedbirler alan bütün makamlar, küçüğün vatandaşı olduğu Devletin 
makamlarına ve gerekiyorsa küçüğün mutaden ikamet ettiği Devletin makamlarına gecikmeksizin bu tedbir
lerden bilgi verirler. 

Her Âkit Taraf, birinci fıkrada söz konusu edilen bilgileri doğrudan doğruya alıp verebilecek makam
ları tayin edecektir. Her Âkit Taraf tayin ettiği makamı Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirecektir. 

Madde : 12 

Bu Sözleşme bakımından, «küçük» sözcüğünden, gerek vatandaşı olduğu Devletin iç hukukuna göre 
gerekse mütaden ikamet ettiği Devletin iç hukukuna göre bu niteiğe sahip olan herkes anlaşılır, 

Madde : 13 

İşbu Sözleşme mutat ikametgâhı Âkit Taraflardan birisinde bulunan bütün küçüklere uygulanır. 
Bununla beraber işbu Sözleşme ile küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamlarına tanınmış olan yet

kiler, Âkit Devletlere münhasırdır. 
Her Âkit Devlet, işbu Sözleşmenin uygulanmasını Âkit Devletlerin vatandaşı olan küçüklere hasretmek 

hakkına sahiptir. 

Madde : 14 

Bu Sözleşme bakımından, küçüğün vatandaşı olduğu Devletin iç hukuku birleşik değilse, «küçüğün 
vatandaşı olduğu Devletin iç hukuku» ve «küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları» deyimlerinden 
bu Devlette yürürlükte olan hükümlere göre ve bu kabil hükümler yok ise küçüğün bu Devlette mevcut 
hukuk düzenlerinden hangisine en yakın bağ ile bağlı ise o bağa göre tayin edilecek hukuk ve makamlar 
.anlaşılır. 

Madde : 15 

Her Âkit Devlet, küçüğün ebeveyni arasındaki evlilik bağının iptal edilmesine, fesh edilmesine veya 
gevşetilmesine ilişkin bir talep hakkında karar verecek makamlarının küçüğün şahsını veya mallarını koru
ma tedbirleri alma yetkisini mahfuz tutabilir. 

Diğer Âkit Tarafların makamları bu tedbirleri tanımağa mecbur değildir. 

Madde : 16 

îşbu Sözleşmenin hükümlerine, -uygulamaları açıkça kamu düzeni ile gayri kabili telif olmadıkça, Âkit 
Devletlerce riayet edilecektir. 

Madde : 17 

İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra alınan tedbirlere uygulanır. 
Küçüğün vatandaşı Olduğu Devletin iç hukuku gereğince releri mevcut olan otorite ilişkileri, Söz

leşmenin yürürlüğe girdiği andan itibaren tanınır. 

Madde : T 8 

Âkit Devletler arasındaki ilişkilerde, işbu Sözleşme, 12 Haziran 1902 târihinde Lahey'de imzalanmış olan 
küçüklerin vesayetini tanzim eden Sözleşmenin yerine geçer. 

Yürürlüğe girdiği anda Âkit Devletleri bağlayan diğer sözleşmelerin hükümlerine halel getirmez. 
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Maddd : 19 

İşbu Sözleşme Lahey Devletler Hususî Hukuku Konferansının Dokuzuncu oturumunda temsil edilen 
Devletlerin imzasına açıktır. 

Onaylanacak ve Onay Belgeleri Hollanda. Dışişleri Bakanlığına tevdi olunacaktır. 

Madde : 20 

İşbu Sözleşme, 19 ncu maddenin 2 nci fıkrasında öngürülen üçüncü Onay Belgesinin tevdiinden sonra 
altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, sözleşmeyi sonradan onaylayan her mümzi Devlet için, onay belgesinin tevdiinden sonra 
altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Maddo : 21 

Lahey Devletler Hususî Hukuku Konferansının dokuzuncu oturumunda temsil edilmeyen her Devlet, 
20 noi maddenin 1 nci fıkrası uyarınca yürürlüğe girdikten sonra işbu Sözleşmeye katılabilirler. Katılma 
Belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir. 

< Katılma sadece katılan Devlet ile bu katılmayı kabul ettiğini beyan edecek Âkit Devletler arasındaki 
ilişkilerde etkili olacaktır. Kabul Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 

Sözleşme, katılan Devlet ile katılmayı kabul ettiğini bildiren Devlet arasında yukarıdaki fıkrada zikre
dilen bildirimin yapılmasından altmış gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 22 

Her Devlet, imza, onaylama veya katılma sırasında, işbu Sözleşmenin uluslararası düzeyde temsil 
ettiği ülkelerin tümüne veya onların bir veya birkaçına şâmil olacağını beyan edebilir. Bu beyan, Sözleşme
nin anılan Devlet için yürrülüğe girdiği anda müessir olacaktır. 

Sonradan yapılacak bu mahiyetteki teşmiller Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 
Sözleşmeyi imzalamış ve onaylamış bulunan bir Devlet tarafından bir teşmil beyam yapıldığında, bu 

beyan söz konusu ülkeler bakımından 20 nci madde hükümleri uyarınca yürürlüğe girecektir. Teşmil 
beyanı Sözleşmeye katılmış bir ülke tarafından yapıldığı takdirde, bu beyan söz konusu ülkeler bakımın
dan 21 nci madde hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

Madde! : 23 

Her Devlet, en geç onaylama veya katılma anında, işbu Sözleşmenin 13 ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sında ve 15 nci maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen ihtirazı kayıtlan beyan edebilir. Başka hiçbir ihtirazî 
kayıt kabul edilmez. 

Her Âkit Devlet, 22 nci madde uyarınca Sözleşmenin teşmilini bildirirken de teşmile konu olan ülkelere 
veya bu ülkelerin bazılarına münhasır olmak üzere bu ihtirazî kayıtları beyan edebilir, 

Her Âkit Devlet her an beyan etmiş olduğu ihtirazî kaydı geri alabilir. Geri alış Hollanda Dışişleri 
Bakanlığına bildirilecektir. 

İhtirazî kaydın etkisi yukarıdaki fıkrada anılan bildirimden altmış gün sonra ortadan kalkacaktır. 

Madde : 24 

İşbu Sözleşme, 20 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sonradan 
onaylanan veya katılan Devletler için dahi 5 sefie yürürlükte kalacaktır. 

Sözleşme, feshedilmedikçe, beşer senelik sürelerle zımnen yenilenecektir. 
Fesih beş senelik sürecin bitiminden en az .altı ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 
Fesih Sözleşmenin uygulandığı ülkelerin bazıları için yapılabilir. 



2029 — 10 — W" i 1 s 1^77 

Fesih sadece feshi ihbar eden Devlet için hüküm ifade eder. Sözleşme diğer Âkit Devletler bakımından 
yürürlükte kalır. 

Madde : 25 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 19 ncu maddede anılan Devletlere ve 21 nci madde uyarınca katılmış olan 
Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir. 

a) 11 nci maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen bildirimler, 
b) 19 ncu maddede söz konusu edilen imzalamalar ve onaylamalar, 
c) 20 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih, 

d) 21 nci maddede söz konusu edilen katılmalar ve kabul etmeler ile bunların yürürlüğe gireceği ta
rihler, 

e) 22 nci maddede söz konusu edilen teşmiller ile bunların yürürlüğe gireceği tarihler, 
f) 23 ncü maddede söz konusu edilen ihtirazı kayıtlar ve ihtirazî kayıt geri almaları, 
g) 24 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında söz konusu edilen fesihler. 

Yukarıdaki hükümleri tasdik zımnında, usulüne uygun yetkiyi haiz aşağıda 'imzaları bulunanlar işbu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İşbu Sözleşme tek bir nüsha halinde 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de yapılmıştır. Bu tek nüsha Hol
landa Hükümetinin arşivlerine konacak ve Lahey Devletler Hususî Hukuku Konferansının 9 ncu oturumun
da temsil edilmiş olan bütün Devletlere tasdikli birer kopyası diplomatik yoldan tevdi edilecektir. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Cilt 

19 
20 
21 

22 

Millet Meclisi 
Birleşim 

104 
114 

5 
13 
15 
16 
17 

Sayfa 

652 
303 
102 
432 
515,536,598:601 
632,652,705:708 

7,27,90:93 

Cilt 

29 

Cumhuriyet Senatosu 
Birleşim 

14 
18 
19 

Sayfa 

256 
401,411:417 
432:438,439, 
446:447 

I - Gerekçeli 371 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimine, 643 ve 643'e 1 nci ek 
S. Sayıh basmayazılar Cumhuriyet Senatosunun 18 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu Kanunu; Millet Meclisi Dışişleri, Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon-. 
lan görüşmüştür. 

III - Esas No, : 1/449. 


