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Hukuki Konularda Uluslararas Adli Yardmlama Taleplerine Uygulanacak Esaslara
ilikin 01/01/2006 tarihli ve 63 sayl Genelgemizin Sözlemelere taraf olan devletler ve
uygulamada karlalan sorunlar açsndan güncellenmesine ihtiyaç duyulmutur.

BRNC BÖLÜM
TÜRKYE’DEN YURT DIINA YAPILACAK TEBLGAT VE STNABE TALEPLER

(1) Yurt d tebligatn kaynaklar; 7201 sayl Tebligat Kanunu (m. 25-28) ve Tebligat
Tüzüü (m. 36-47), ikili anlama veya çok tarafl sözlemeler ile uluslararas adli yardmlama
kurallardr.
(2) Uluslararas istinabenin kaynaklar ise ikili anlama veya çok tarafl sözlemeler ile
uluslararas adli yardmlama kurallardr. Genel olarak uluslararas usul hukukunda istinabe,
mahkemenin görmekte olduu bir davada nihaî karara varabilmek için fiilî ve hukuki engeller
nedeniyle yapamayaca taraflarn veya tanklarn dinlenilmesi, bilirkii incelemesi, keif
yaplmas gibi usulî ilemleri yabanc bir devletin yetkili makamna yaptrmasdr. Uluslararas
ilikilerde istinabe adli yardmlama kavram içinde ele alnmaktadr.
(3) Türkiye bir çok devlet ile istinabe ve tebligat taleplerinin yerine getirilmesi için iki
tarafl adli yardmlama anlamalar imzalam ve ayn zamanda bu konuda en önemli
uluslararas kaynaklar oluturan 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleme, 1965 tarihli Hukukî
ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabanc Memleketlerde Tebliine Dair
Sözleme ile 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas
Hakknda Sözleme’ye taraf olmutur.
(4) Kural olarak, yabanc devletlerden istinabe talep edilmesi ve yabanc devletlerde
bulunanlara tebligat yaplabilmesi için öncelikle o devlet ile Türkiye arasnda ikili anlama veya
çok tarafl sözleme olup olmadna baklr. Eer bir anlama veya sözleme varsa tebligat veya
istinabe söz konusu anlama veya sözleme hükümlerine göre yerine getirilir.
(5) Buna göre, yurt d tebligat ve istinabenin usulleri ile yaplmas gereken ilemler
aada srasyla açklanmtr:
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I- YABANCI DEVLET LE TÜRKYE ARASINDA HERHANG BR ANLAMA
VEYA SÖZLEME BULUNMAMASI HALNDE YURT DII TEBLGAT VE
STNABE USULÜ:
(1) Tebli Usulü
a) Tebligat talebinin iletilecei devlet ile Türkiye arasnda bu konuda herhangi bir
anlama veya sözleme yoksa tebli, uluslararas adli yardmlamann esasn tekil eden
karlkllk ilkesi çerçevesinde 7201 sayl Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüü hükümlerine
göre yaplr.
b) 7201 sayl Tebligat Kanununun 25’inci maddesinin 3’üncü ve Tebligat Tüzüünün
36’nc maddesinin 1’inci fkralar uyarnca, yurt dnda bulunanlara tebli olunacak evrak,
tebligat çkaran merciin bal bulunduu Bakanlk araclyla Dileri Bakanl’na, oradan da
o yerdeki Türkiye Büyükelçilii’ne veya Bakonsolosluu’na gönderilir.
c) Hukuki konularda adli makamlarca ve noterliklerce yurt dnda bulunanlara teblii
talep edilen evrak Bakanlmz aracl ile diplomatik yoldan, tebliin yaplaca devletteki
yetkili makamlara ulatrlr.
d) Uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yabanc devlet yetkili
makamlarna gönderilecek tebligat talebine esas olmak üzere, talep eden makamn ad, olayn
mahiyeti, taraflarn isim ve adresleri, talebin yerine getirilmesi için gerekli dier bilgilerin yer
ald tebligat talep yazs Ek (1) ile ekindeki belgelerin ikier takm olarak düzenlenmesi ve
buna, yabanc devletin diline tercüme edilmi onayl ikier örneinin de eklenerek Bakanlmza
gönderilmesi gerekmektedir. Talep yazs, talep eden makam tarafndan düzenlenerek
imzalanmal ve bu makamn resmî mührünü tamaldr.
(2) stinabe Usulü
a) stinabe yaplacak devlet ile Türkiye arasnda bu konuda bir anlama veya sözleme
yoksa, istinabe karlkllk esaslar çerçevesinde uluslararas adli yardmlama kurallarna göre
yerine getirilir.
b) Yabanc devlet yetkili makamlarna gönderilecek istinabe talebine esas olmak üzere,
yaplmas istenen ilemlerin belirtildii, ilgili adli makamn imza ve mührünü tayan bir istinabe
Ek (2)’de yer alan talep yazs düzenlenecektir. Söz konusu talep yazsnda, ayrca davac ve
daval ile dinlenecek tanklarn isim ve adresleri, ksaca davann konusu, tanklara sorulacak
sorular ile istinabe konusu dier hususlar maddeler halinde belirtilecektir. Talep yazs ile
eklenecek evrakn Türkçe asl veya onayl örneklerinin, gönderilecek yabanc devletin dilinde
yaplm tercümeleri ile birlikte ikier takm halinde hazrlanarak Bakanlmza gönderilmesi
gerekmektedir.

II- YABANCI DEVLET LE TÜRKYE ARASINDA ÇOK TARAFLI ADL
YARDIMLAMA SÖZLEMES BULUNMASI HALNDE YURT DII TEBLGAT VE
STNABE USULÜ:
(1) Bilindii üzere; Türkiye 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi, 1965
tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayradlî Belgelerin Yabanc Memleketlerde
Tebliine Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc
Ülkelerde Delil Salanmas Hakknda Lahey Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
(2) Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesinin 1 ila 7’nci maddeleri arasnda tebligat, 8
ila 16’nc maddeleri arasnda istinabe, dier maddelerinde de adli müzaheret, teminat, yarglama
giderlerine ilikin kararlarn tenfizi gibi adli yardmlama konular düzenlenmitir.
(3) Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabanc Memleketlerde
Tebliine Dair Lahey Sözlemesi, sadece tebligat konularn düzenlemekte olup, bu Sözleme,
1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine de taraf olan Devletler arasnda özel
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nitelikte hükümler tamas nedeniyle öncelie sahiptir. Nitekim Sözlemenin 22’nci maddesinde
her iki Sözlemeye taraf olan devletler bakmndan bu Sözlemenin 1954 tarihli Hukuk Usulüne
Dair Sözlemenin 1 ila 7’nci maddeleri arasndaki hükümlerin yerini alaca belirtilmitir.
(4) Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas Hakknda Lahey
Sözlemesi ise sadece istinabe konularn düzenlemekte olup bu Sözleme de, 1954 tarihli Hukuk
Usulüne Dair Lahey Sözlemesine de taraf olan Devletler arasnda özel nitelikte hükümler
tamas nedeniyle öncelie sahiptir. Nitekim Sözlemenin 29’uncu maddesinde her iki
Sözlemeye taraf olan devletler bakmndan bu Sözlemenin, 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair
Sözlemenin 8 ila 16’nc maddeleri arasndaki hükümlerin yerini alaca belirtilmitir.
(5) Bu sebeple, her iki Sözlemeye taraf olan devletler bakmndan tebligat ilemleri 1954
tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine göre deil, 1965 tarihli Hukukî ve Ticarî
Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabanc Memleketlerde Tebliine Dair Lahey
Sözlemesine göre; istinabe ilemleri de Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil
Salanmas Hakknda Lahey Sözlemesine göre yerine getirilecektir.
(6) Sözlemelere göre tebligat ve istinabe usulleri aada ayr ayr açklanmtr;

A) 1965 TARHL HUKUKÎ VE TCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRADLÎ
BELGELERN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLNE DAR LAHEY
SÖZLEMESNE GÖRE TEBLGAT USULÜ

(1) 09/07/1971 tarihli ve 1483 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan, 24/12/1971
gün ve 14052 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan söz konusu Sözleme, Türkiye yönünden
28/04/1972 tarihinde yürürlüe girmitir. Bundan sonra 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi
olarak anlacaktr.
(2) Türkiye, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinin 8’inci ve 10’uncu maddelerine
çekince koyarak, diplomatik memurlarn ve konsolosluk görevlilerinin sadece kendi
vatandalarna tebli yapabilme yetkilerini kabul etmi, 10’uncu maddede belirtilen tebli
usullerini ise reddetmitir.
(3) Türkiye, Sözlemenin 15’inci maddesinin 2’nci fkras uyarnca yapt beyan ile, Âkit
devletlerden her birinin, 1’inci fkra hükümlerine ramen tebli veya teslim keyfiyetini belirten
bir tebli tasdiknamesi alnmam olsa bile, belgenin; Sözlemede öngörülen usullerden biri ile
intikal ettirilmi olmas ve gönderilme tarihinden itibaren, alt aydan az olmamak üzere, hâkimin
her özel duruma göre takdir edecei bir sürenin geçmi bulunmas ile talep edilen devletin yetkili
makamlar nezdinde yaplan bütün teebbüslere ramen herhangi bir tebli tasdiknamesi elde
edilmesinin mümkün olmamas artlarnn birlikte gerçeklemesi durumunda hâkimlerin, hüküm
verebileceklerini açklamtr.
(4) Bu duruma göre, yurt dnda tebligatn yapld anlalr ve gönderme tarihinden
itibaren 6 aydan fazla zaman geçmi bulunursa, tebligatn yapldn resmen bildiren tebli
tasdiknamesi elde edilemez ise, mahkeme, Türkiye’deki dava ile ilgili kararn, tebli
tasdiknamesi olmadan da verebilecektir.
(5) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinin 16’nc maddesine göre, adli bir belgenin
tebli edilmek üzere yabanc devlet makamlarna gönderilmi ve mahkemeye gelmeyen daval
aleyhine karar verilmi olmas halinde; davalnn kendi kusuru bulunmakszn savunmasn
hazrlamak üzere, belgeden veya kanun yollarna müracaat etmek için mahkeme kararndan
zamannda haberdar olmamas ve daval tarafndan ileri sürülen def’ilerin dayanaktan yoksun
bulunmamas halinde hâkim, kanun yollarna müracaatn salamak üzere, süre amnn daval
hakkndaki sonuçlarn kaldrmaya yetkilidir. Türkiye, 16’nc maddenin 2’nci fkras uyarnca
yapt beyan ile bu maddede bildirilen taleplerin, kararn verildii tarihten itibaren bir sene
içinde ileri sürülmemesi halinde kabul edilmeyeceini açklamtr.
(6) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olan devletler Ek (3)’te yer almaktadr.
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(7) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi yabanc devletlerde tebli edilmek üzere
hukuki veya ticari konularda adli veya gayriadli belgelerin gönderilmesi söz konusu olan bütün
hallerde uygulanr (m. 1/1). Ancak muhatabn adresinin bilinemedii durumlarda uygulanamaz
(m. 1/2).
(8) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinin 2’nci maddesinde, tebligatn daha çabuk ve
kolay yaplmasn salamak amacyla taraf devletlerin tebli taleplerini kabul etmek ve 3 ila
6’nc maddelerinin hükümlerine göre ilem yapmak üzere bir Merkezî Makam tayin etmeleri
öngörülmütür.
(9) Sözlemeye taraf devletlerin Merkezî makamlar ve yazma dilleri Ek (4)’te yer
almaktadr.
(10) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinin uygulanmasnda Bakanlmz
Uluslararas Hukuk ve D likiler Genel Müdürlüü Merkezî makam görevini yerine
getirmektedir.
(11) Tebligat evrak, Sözlemenin ekini tekil eden örnee uygun olarak Bakanlmzca
hazrlanan ve uygulamada “184 numaral form” olarak adlandrlan talepname ile bu talepnameye
eklenen tebli belgelerinden meydana gelir.
(12) Dört sayfadan oluan bu talepnamenin Ek (5)’te yer alan örnee uygun olmas
gerekmektedir.
(13) Uygulamada, çounlukla talepnamenin eksik veya hatal doldurulduu tespit
edildiinden “184 numaral form”un doldurulma ekli hakknda ayrntl açklama yaplmasnda
yarar görülmütür.
(14) Genel Olarak
a) Gerek talepname ve gerekse ekindeki muhataba tebli edilecek bütün belgeler ikier
takm olarak düzenlenecektir (m. 3/2).
b) Talepnamenin bo ksmlar gönderilecei devletin dilinde veya ngilizce ya da
Franszca yazlacaktr (m. 7/2).
c) Talepnamenin ekinde gönderilen ve muhataba tebli edilecek Türkçe belgelere, ayrca
gönderilecei devletin dilinde tercümeleri de eklenecektir (m. 5/2).
d) Talepnameye, tebli zarf ve muhataba teblii gerekmeyen dier evrak
eklenmeyecektir.
(15) Talepname (Request)
a) Talepnamenin 1'inci sayfasnn “talep edenin kimlii ve adresi” balkl sol üst
sütununa, mahkeme, icra müdürlüü veya noterlik gibi teblii talep eden merciin ad, bulunduu
yer ve dosya numaras yazlacaktr.
b) Talepnamenin 1’inci sayfasnn “muhatap makamn adresi” balkl sa üst sütununa,
muhatap makamn açk adresi biliniyorsa bu adres, bilinmiyorsa “rlanda Yetkili Adli
Makamna” gibi gidecei devletin yetkili adli makamna ibaresi yazlacaktr.
c) Talepnamenin “kimlik ve adres” balkl ksmna, yabanc devlette bulunan ve
kendisine tebli yaplacak olan gerçek veya tüzelkiinin ad, soyad, kimliini belirten bilgiler ve
adresi yazlacaktr.
d) Talepnamenin “tebli ekli” ne ilikin ksmnn (a) bendine göre, talep edilen devletin
merkezî makam, teblii istenilen belgeleri muhataba, kendi ülkesinde düzenlenmi olup yine o
ülkede oturan kiilere yaplacak tebligatlarda öngörülen usule göre tebli edecektir. (b) bendine
göre, talep edilen devletin kanununa aykr olmamak kayd ile talepte bulunan tarafndan
belirtilen özel usul ile tebligat yaplacaktr. (c) bendine göre ise, kendi arzusu ile kabul ettii
takdirde muhataba tevdi suretiyle tebligat ilemi gerçekletirilecektir.
e) Bu durumda, tebligat için tercih edilen kka göre (a), (b) ve (c) bentlerinden birisinin
mutlaka iaretlenmesi ve dier klarn çizilerek iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
tebligat usulünün seçimi, talep edilen devletin yetkili makamna ait olacaktr ki, bu durum
tebligatn sonuçsuz kalmasna veya daha masrafl yerine getirilmesine neden olabilecektir.
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f) Talepnamenin “evrak listesi” balkl ksmna, formun ekini tekil eden ve tebli
edilecek olan belgelerin listesi yazlacaktr.
g) Talepnamenin sa alt ksmnda; tebli belgelerini çkaran merciin yeri, hâkim, icra
müdürü veya noter gibi yetkili kiinin sicil numaras, imzas ile o merciin mührü ve düzenlendii
tarih yer alacaktr.
(16) Tasdikname (Certificate)
a) Talepnamenin arka sayfasnda bulunan “tasdikname” bölümü, tebligat ilemi talep
edilen devlet merciince gerçekletirildikten sonra, yine bu devletin yetkili merci tarafndan
doldurulacaktr. Bu nedenle bu bölüme hiçbir ey yazlmayacaktr.
(17) Tebli Edilecek Evrakn Özeti
a) Bu sayfann “talep eden makamn ad ve adresi” ksmna, teblii çkaran merciin ad,
yeri ve numaras yazlacaktr.
b) “taraflarn kimlikleri” balkl ksmna, dava veya ilem taraflarnn ad ve soyadlar
yazlacaktr.
c) “evrakn mahiyeti ve niçin gönderildii” ksmna, dava dilekçesi, karar gibi evrakn
nitelii ile duruma günü teblii, karar teblii gibi evrakn gönderilme nedeni yazlacaktr.
d) “davann mahiyeti ve amac ile var ise ihtilaf konusu mebla” ksmna, davann nitelii
ve amac ve var ise, anlamazlk konusu miktar yazlacaktr.
e) “durumann yeri ve tarihi” ksmna, durumann yaplaca mahkemenin yeri ve ad ile
duruma tarih ve saati yazlacaktr.
f) “karar veren mahkeme ve karar tarihi” ksm, ilam teblilerinde kullanlacaktr.
g) “evrakta belirtilen müddetler” ksmna, tebli konusu, dava dilekçesi ise cevap süresi,
karar ise temyiz süresi gibi süreler yazlacaktr.
(18) Muhatabn kimlii ve adresi
a) Talepnamenin son sayfasndaki “muhatabn kimlii ve adresi” ksmna, tebli
yaplacak kiinin ad, soyad ve yurtdndaki adresi yazlacaktr.
(19) Dorudan tebligat usulü
a) Yukarda açkland gibi, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinde kabul edilen
tebligat yöntemi, kural olarak “Merkezî makamlar aracl ile tebligat” olup, 8’inci madde ile
taraf devletlere konsolosluklar aracl ile sadece kendi vatandalarna tebligat yapma olana
tannm bulunmaktadr.
b) 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi ile kabul edilen istisnaî tebligat yöntemlerinden
biri de, dorudan posta yolu ile tebligattr. Bu yönteme, sadece Sözlemenin 10’uncu maddesine
çekince koymayan devletler açsndan bavurmak mümkündür. Türkiye, 10’uncu maddedeki
tebligat yöntemini kabul etmeyeceini bu maddeye koyduu çekince ile belirtmi bulunmaktadr.
c) Anlan Sözlemenin 10/a maddesi uyarnca Ek (6)’da yer alan devletler, ülkelerinde
muhataplara dorudan posta vastasyla tebligat yaplmasn kabul etmilerdir:
d) Buna göre, teblii çkaracak yetkili merci tarafndan, teblii istenen belgelerin
Türkçesi ile muhatabn dilinde yaplm çevirisinin, 184 numaral form ekinde, Bakanlmz
arac klnmakszn iadeli taahhütlü posta yolu ile dorudan muhatabn adresine gönderilmesi
mümkün bulunmaktadr.
e) Bununla birlikte, Sözlemenin amaçlarndan birinin de, “muhataba, mümkün olduu
ölçüde kendisini savunmaya yetecek zaman tanmak sureti ile teblii istenen belgelerden
gerçekten haberdar olmasn salamak” olduu göz önüne alndnda, bu yöntemin, merkezî
makamlarn sözleme garantilerine uygunluk denetimini ortadan kaldrd için, taraflarn
savunma hakkn kstlamayacak bir biçimde ve azamî özenle kullanlmas ve uygulama ile ilgili
olarak tereddüt hasl olmas halinde Bakanlmzdan bilgi talep edilmesi uygun olacaktr.
f) Nitekim, 5718 sayl Milletleraras Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakknda Kanunun
54/ç maddesine benzer düzenlemeleri olan birçok devletin, bu yöntemle tebligat yaplarak elde
edilmi mahkeme kararlarnn tenfizinde taraflarn uygun biçimde temsil edilme olanana sahip
olup olmadklarn deerlendirdii ve dorudan posta yolu ile tebligat muhatabn haklar
açsndan yeterli bulmayan devletler bulunduunun gözden uzak tutulmamas gerekmektedir.
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B) 1970 TARHL HUKUKÎ VEYA TCARÎ KONULARDA YABANCI
ÜLKELERDE DELL SALANMASI HAKKINDA SÖZLEME’YE GÖRE
STNABE USULÜ
(1) 13/12/2000 tarihinde Lahey’de imzalanan, 07/04/2004 tarihli ve 5128 sayl Kanunla
onaylanmas uygun bulunan, 14/04/2004 tarihli ve 25433 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan söz
konusu Sözleme, Türkiye yönünden 12/10/2004 tarihinde yürürlüe girmitir. Bundan sonra
1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesi olarak anlacaktr.
(2) 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemenin 1’inci maddesi uyarnca, hukuki ve ticari
konularda bir Âkit Devletin adli makam, kendi kanun hükümlerine uygun olarak istinabe yolu
ile dier Âkit Tarafn yetkili makamndan bir hukuki ilemin yerine getirilmesini veya delil
salanmasn talep edebilir. Ancak, istinabe yolu ile elde edilmesi amaçlanan delillerin açlm
veya açlacak olan adli davalarda kullanlmas gerekmektedir.
(3) Sözlemenin 2’nci maddesinde, istinabenin daha çabuk ve kolay yaplmasn salamak
amacyla taraf devletlerin istinabe taleplerini kabul etmek veya adli makamlardan gelen istinabe
taleplerini yabanc devlete iletmek üzere bir merkezî makam tayin etmeleri öngörülmütür.
(4) Sözlemenin uygulanmasnda Bakanlmz Uluslararas Hukuk ve D likiler Genel
Müdürlüü merkezî makam görevini yerine getirmektedir.
(5) Türkiye, Sözlemenin 4’üncü maddesinin 2’nci fkrasna koyduu çekince ile
Sözlemenin 1’inci ksmna göre yerine getirilecek istinabe taleplerinin 4’üncü maddenin 1’inci
ve 5’inci fkralarna uygun olarak Türkçe düzenlenmesi zorunluluunu belirtmitir.
(6) Türkiye ayrca, Sözlemenin 16 ve 17’nci maddelerinde öngörülen izni vermeye
yetkili makam olarak Adalet Bakanl’nn tayin edildiini ve Sözlemenin 23’üncü maddesine
göre, “Common Law” devletlerinde tannan bir usul olan belgelerin dava öncesi ortaya
çkarlmasn salamak amacna yönelik istinabe taleplerini yerine getirmeyeceini beyan
etmitir.
(7) 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas
Hakknda Sözleme’ye taraf olan devletler Ek (7)’de yer almaktadr.
(8) 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesinin “istinabe talebi” bal altndaki 1 ilâ
14’üncü maddelerinde istinabe talebinin düzenlenmesinde izlenecek usuller belirlenmitir.
(9) Sözleme uyarnca bir istinabe talebinin yerine getirilmesi, talep edilen devletin adli
makamlarnn yetkisine girmemekte veya talep edilen devletin egemenliine veya güvenliine
zarar verebilecek nitelikte ise talep edilen devlet tarafndan reddedilebilir.
(10) Sözleme hükümlerine göre yabanc devlet yetkili makamlarna gönderilecek
istinabe talebine esas olmak üzere, yaplmas istenen ilemlerin belirtildii, ilgili adli makamn
imza ve mührünü tayan bir istinabe talep yazs düzenlenecektir (Ek:2). Ayrca, istinabe ilemi
yerine getirilirken hazr bulunma talebi varsa, istinabenin yaplaca yer ve tarihin bildirilmesi
istenmelidir. Talep yazs ile eklenecek evrakn Türkçe asl veya onayl örneklerinin yabanc
devletin dilinde yaplm tercümeleri ile birlikte ikier takm halinde düzenlenerek Bakanlmza
gönderilmesi gerekmektedir.
(11) Sözlemeye taraf devletlerin merkezî makamlar ve yazma dilleri Ek (8)’de yer
almaktadr.
C) 1954 TARHL HUKUK USULÜNE DAR LAHEY SÖZLEMESNE GÖRE
TEBLGAT VE STNABE USULÜ
(1) 14/03/1972 tarihli ve 1574 sayl Kanunla onaylanmas uygun bulunan, 28/05/1973
tarihli ve 14547 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan söz konusu Sözleme, Türkiye yönünden
11/07/1973 tarihinde yürürlüe girmitir. Bundan sonra 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü
Sözlemesi olarak anlacaktr.
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(2) Türkiye, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesinin 6’nc maddesine koyduu
çekince ile, bu maddede bildirilen tebli usullerini reddetmi, ancak diplomatik memurlar veya
konsolosluk görevlilerinin, sadece kendi vatandalarna tebli yapabileceini, 15’inci maddesine
koyduu çekince ile de, diplomatik memurlarn veya konsolosluk görevlilerinin sadece kendi
vatandalarna kar istinabe yapabilme yetkisini kabul etmitir.
(3) 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine taraf olan devletler Ek (9)’da yer
almaktadr.
(4) 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine Göre Tebligat Usulü
a) Sözlemenin 1 ilâ 7’nci maddelerinde tebligata ilikin hükümler düzenlenmitir.
Sözleme kapsamnda tebligat evrak, Ek (1)’de yer alan bir talepname ile buna ekli tebli
edilecek belgelerden meydana gelir.
b) Yabanc devlet yetkili makamlarna gönderilecek tebligat talebine esas olmak üzere,
talep eden makamn ad, olayn mahiyeti, taraflarn isim ve adresleri, talebin yerine getirilmesi
için gerekli dier bilgilerin yer ald Ek (1)’de yer alan talep yazs ile ekindeki belgelerin ikier
takm olarak düzenlenmesi ve buna, yabanc devletin diline tercüme edilmi onayl ikier
örneinin de eklenerek Bakanlmza gönderilmesi gerekmektedir. Talep yazs, talep eden
makam tarafndan düzenlenerek imzalanmal ve bu makamn resmî mührünü tamaldr.
c) Sözleme uyarnca talep edilen devletin dilinde tercümesi bulunmayan evrak, ancak
muhatab kabul ettii takdirde tebli edilebilmektedir. Bu sebeple, muhatabn tebliden
kaçnmas nedeniyle evrakn geri çevrilmemesi için o devlet dilinde tercümelerinin eklenmesi
gerekmektedir.
(5) 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine Göre stinabe Usulü
a) 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesinin “istinabeler” bal altndaki 8 ilâ
l6’nc maddelerinde istinabeye ilikin hükümler düzenlenmitir.
b) Sözlemeye göre istinabe talebinin yerine getirilmesi ancak; belgenin doruluu tespit
edilmemise, talep edilen devlette istinabenin yaplmas adli makamlarn yetkisi dnda kalyorsa
veya istinabenin yaplaca devlet bunun ülkesinin egemenliini veya güvenliini ihlal edecek
nitelikte olduu kansna varrsa, reddedilebilir.
c) Sözleme hükümlerine göre yabanc devlet yetkili makamlarna gönderilecek istinabe
talebine esas olmak üzere, yaplmas istenen ilemlerin belirtildii, ilgili adli makamn imza ve
mührünü tayan bir istinabe talep yazs düzenlenecektir (Ek:2). Ayrca, istinabe ilemi yerine
getirilirken hazr bulunma talebi varsa, istinabenin yaplaca yer ve tarihin bildirilmesi
istenmelidir. Talep yazs ile eklenecek evrakn Türkçe asl veya onayl örneklerinin yabanc
devletin dilinde yaplm tercümeleri ile birlikte ikier takm halinde hazrlanarak Bakanlmza
gönderilmesi gerekmektedir.
d) 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesinin 9’uncu maddesi uyarnca istinabe
evrak Bakanlmzca diplomatik kanaldan yabanc devlet makamna gönderilecektir.
Mahkemelerimizin dorudan doruya yabanc devlet makamndan istinabe talebinde bulunma
yetkileri yoktur. Bu tür talepler yabanc makamlarca geri çevrilmektedir.

III- YABANCI DEVLET LE TÜRKYE ARASINDA K TARAFLI ADL
YARDIMLAMA ANLAMASI BULUNMASI HALNDE TEBLGAT VE
STNABE USULÜ:
(1) Türkiye bir çok devletle tebligat ve istinabe hükümlerinin yer ald iki tarafl adli
yardmlama anlamalar akdetmitir. Bu anlamalardaki tebligat ve istinabe taleplerinin usul ve
ekli, büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.
(2) Tebligat Usulü
a) Genel olarak, iki tarafl adli yardmlama anlamalarna göre yaplacak tebligat
talebinde; evrakn Türkçe düzenlenmesi ve talep edilen devletin dilinde veya anlamada yazl
dillerden birinde yaplm onayl tercümelerinin eklenmesi gerekmektedir.
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b) ki tarafl adli yardmlama anlamalar çerçevesinde, yabanc devlet yetkili
makamlarna gönderilecek tebligat talebine esas olmak üzere, talep eden makamn ad, olayn
mahiyeti, taraflarn isim ve adresleri, talebin yerine getirilmesi için gerekli dier bilgileri içeren
Ek (1)’de yer alan talep yazs ile ekindeki belgelerin ikier takm olarak düzenlenmesi ve buna,
yabanc devletin diline tercüme edilmi onayl ikier örneinin de eklenerek Bakanlmza
gönderilmesi gerekmektedir. Talep yazs, talep eden makam tarafndan düzenlenerek
imzalanmal ve bu makamn resmî mührünü tamaldr.
(c) Bir çok adli yardmlama anlamasnda, tebligat talebi ve evrakn, talep edilen tarafn
dilinde düzenlenmesi veya tercüme edilmi onayl örneklerinin eklenmesi art aranmaktadr.
Aksi halde muhatap almay kabul ettii takdirde tebligat yaplabilecektir. Bu nedenle, muhatabn
tebliden kaçnmas nedeniyle evrakn geri çevrilmemesi için talep edilen devlet dilinde
tercümelerinin eklenmesi gerekmektedir.
(3) stinabe Usulü
a) ki tarafl adli yardmlama anlamasna göre, istinabe talebi ancak, talep edilen
devlette istinabenin yaplmas adli makamlarn yetkisi dnda kalyorsa veya bu devletin kamu
düzenine, egemenliine ya da güvenliine aykr görülmekte ise, reddedilebilecektir.
b) ki tarafl adli yardmlama anlamasna göre, yabanc devlet yetkili makamlarna
gönderilecek istinabe talebine esas olmak üzere, yaplmas istenen ilemlerin belirtildii, ilgili
adli makamn imza ve mührünü tayan bir istinabe talep yazs düzenlenecektir (Ek:2). Ayrca,
istinabe ilemi yerine getirilirken hazr bulunma talebi varsa, istinabenin yaplaca yer ve tarihin
bildirilmesi istenmelidir. Talep yazs ile eklenecek evrakn Türkçe asl veya onayl örneklerinin
yabanc devletin dilinde yaplm tercümeleri ile birlikte ikier takm halinde hazrlanarak
Bakanlmza gönderilmesi gerekmektedir.
IV- YURT DIINDA BULUNAN TÜRK VATANDALARI, TÜRK MEMURLARI
VE TÜRK ASKERÎ AHISLARINA TEBLGAT USULÜ:
(1) Yurt Dnda Bulunan Türk Vatandalarna Tebligat
a) l9/03/2003 tarihinde kabul edilen ve 27/03/2003 gün ve 2506l sayl Resmî Gazete’de
yaymlanarak yürürlüe giren 4829 sayl Kanunla 720l sayl Tebligat Kanununun 25’inci
maddesinden sonra gelmek üzere 25/a maddesi eklenmitir. Madde hükmü uyarnca, yurtdnda
bulunan Türk vatandalarna, yabanc devlet makam arac klnmadan o yerdeki Türkiye siyasî
memuru veya konsolosu tarafndan dorudan tebligat yaplabilir. Belirtmek gerekir ki, Türk
siyasî memuru veya konsolosu tarafndan yabanc devlet makam arac klnmakszn yaplacak
tebligat sadece Türk vatandalar bakmndan mümkün olup, bu halde herhangi bir tercüme
ilemine gerek bulunmamaktadr.
b) Bununla birlikte, Türk vatandalarna Tebligat Kanununun 25/a maddesi uyarnca
tebligat yaplmasnn yan sra, tebligatn iki tarafl anlama veya çok tarafl sözleme hükümleri
ya da uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yaplabilmesi de mümkündür. Bu
yolla yaplan tebligatn mutlaka yabanc devletin yetkili makam araclyla yaplmas ve evraka
tercüme eklenmesi gerekmektedir.
c) Kanunun 25/a maddesinin 3’üncü fkrasnda, tebliin konusu ile hangi merci tarafndan
çkarld bilgilerinin yer ald ve 30 gün içinde bavurulmad takdirde tebliin yaplm
saylaca ihtarn içeren bildirimin, muhataba o devletin izin verdii yöntemle gönderilecei;
maddenin 4’üncü fkrasnda da, bildirimin o devletin mevzuatna göre muhataba tebli edildii
belgelendirildiinde, tebli tarihinden itibaren 30 gün içinde Türkiye Büyükelçilii veya
Konsolosluuna bavurulmad takdirde tebligatn 30’uncu günün bitiminde yaplm saylaca,
muhatabn Türkiye Büyükelçilii veya Konsolosluuna bavurmasna ramen evrakn almaktan
kaçnmas halinde bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde tebliin yaplm saylaca hükme
balanmtr.

8 / 16

Say : B.03.0.UG.0.00.00.06/010.06.02/1-1
d) Türk vatandalarna, Türkiye siyasî memuru veya konsolosu ya da bunlarn
görevlendirecei bir memur tarafndan tebligatn yaplp yaplmad, bu merci tarafndan
düzenlenecek bir tutanak ile belgelendirilir.
e) Yabanc devlette bulunan Türk vatandalarna, Türk siyasî memuru veya konsolosu
tarafndan yaplacak tebli taleplerinde, adli makamlarca, Tebligat Tüzüüne uygun olarak
düzenlenecek tebli mazbatal zarf içerisine teblii istenen belgeler konularak bir üst yaz ile
birlikte Bakanlmza gönderilecektir. Tebligat evraknn bir takm olarak ve Türkçe
düzenlenmesi yeterli olup, ayrca yabanc dilde tercümesine gerek bulunmamaktadr.

(2) Yurt Dnda Bulunan Türk Memurlarna ve Askerî ahslara Tebligat
a) 7201 sayl Tebligat Kanununun 27’nci maddesinin 1’inci fkrasnda, yabanc bir
devlette resmî bir görevle bulunan büyükelçi, bakonsolos, konsolos, siyasî memur, idarî ve ticari
atae gibi Türk memurlarna tebligatn, Dileri Bakanl vastasyla yaplaca; 2’nci fkrasnda
da, yabanc devlette bulunan askerî atae, subay, astsubay veya askerî memur gibi askerî
ahslara tebligatn bal bulunduklar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri veya Jandarma Genel
Komutanlklar vastasyla yaplaca belirtilmitir.
b) Yabanc devlette bulunan Türk memurlarna veya askerî ahslara, adli makamlarca
tebligat, Türk vatandalarna yaplan tebli usulüne göre yaplacaktr. Buna göre, Tebligat
Tüzüüne uygun olarak düzenlenecek tebli mazbatal zarf, içerisine teblii istenen belgeler
konularak, bir takm halinde ilgili makama iletilmek üzere Bakanlmza gönderilecektir. Ayrca
yabanc dilde tercümesine gerek bulunmamaktadr.

V- TÜRKYE LE TEBLGAT YAPILACAK YABANCI DEVLET ARASINDA
AYNI ZAMANDA KL ANLAMA VE ÇOK TARAFLI SÖZLEME
BULUNMASI HALNDE TEBLGAT USULÜ:

(1) Yukarda belirtildii üzere, Türkiye birçok devlet ile tebligat konusunu içeren ikili
anlama akdetmitir. Türkiye ayrca bu anlamalara taraf olan devletlerin birçou ile birlikte çok
tarafl sözlemelere de katlm bulunmaktadr.
(2) Türkiye’nin katld çok tarafl sözlemeler, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey
Sözlemesi ile l965 tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayriadlî Belgelerin Yabanc
Memleketlerde Tebliine Dair Lahey Sözlemesidir. l965 Lahey Tebligat Sözlemesi, her iki
Sözlemeye taraf olan Devletler arasnda özel bir anlama olmas itibariyle öncelie sahiptir.
Türkiye her iki Sözlemeye taraf olduuna göre, Türkiye’den her iki Sözlemeye taraf devletlere
veya bu devletlerden Türkiye’ye tebligat, l965 Lahey Tebligat Sözlemesine göre yaplacaktr.
(3) Yabanc bir devlet ile Türkiye arasnda ikili anlama veya çok tarafl sözlemelerin
ayn zamanda yürürlükte olduu hallerde ise, çok tarafl sözleme ve ikili anlamalardan
hangisinin uygulanaca hususunda tereddüde düüldüü tespit edilmitir.
(4) Bilindii üzere, l965 Lahey Tebligat Sözlemesinin 25’inci maddesinde, “Bu
Sözlemedeki hükümler âkit devletlerin taraf olduklar veya olacaklar sözlemeleri ihlal etmez”
hükmü yer aldndan, Akit devletlerin taraf olduklar veya olacaklar ve tebligat konusunu
düzenleyen sözlemeler de yürürlükte olacaktr.
(5) Bu nedenle, yürürlükteki ikili anlama veya çok tarafl sözlemelerden hangisi
tebligatn daha basit, kolay ve etkin yöntemle yaplmasna imkan tanyorsa, tebligat o ikili
anlama veya çok tarafl sözleme hükümlerine göre yaplmaldr.
(6) Bununla birlikte, çok tarafl sözlemelerde, tebligatn yetkilendirilmi makamlar yolu
ile daha gelimi bir sistem içinde yaplmas hususu da dikkate alnarak, pratikte kolaylk
salamas bakmndan, Türkiye ile tebligatn yaplaca devlet arasnda ayn zamanda ikili
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anlama ve çok tarafl sözleme varsa, kural olarak çok tarafl sözlemenin uygulanmas; ancak
ikili anlamada çok tarafl sözlemelere nazaran tebligat kolaylatran ayr ve özel bir hükmün
bulunmas halinde ikili anlama hükümlerinin uygulanmas; tereddüt halinde de yine ikili
anlamaya göre ilem yaplmasnn daha uygun olaca düünülmektedir.
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VI- TEBLGAT VE STNABE EVRAKININ DÜZENLENMESNDE DKKAT
EDLECEK HUSUSLAR:
(1) Tebli Evraknn Tanziminde Uyulmas Gereken Hususlar
a) Yurt dna gönderilecek belgelerde silinti, kaznt bulunmamasna; örnek, fotokopi ve
tercümelerin okunakl, düzgün ve yazma kurallarna uygun ekilde düzenlenmesine; onay,
mühür ve imzalarn evrakn ilgili ksmlarna düzenli ve okunakl olarak konulmasna özen
gösterilmelidir.
b) Tebligat Tüzüünün 37’nci maddesi gereince, yabanc devletlere gönderilecek tebli
evraknda muhatabn ad ve soyadnn, tam ve açk adresi ile vatandalnn gösterilmesi ve
bunlarn mutlaka mekanik yazlmla düzenlenmesi gerekmektedir. Muhatabn gösterilen adreste
bulunmamas veya adresin yanl olmas veya ayn isimde birden fazla kiinin olabilecei
gözönünde tutularak; muhatabn adresinin tespit edilebilmesi için ad ve soyadndan baka, ana
ve baba ad ile doum yeri ve tarihinin de belirtilmesi uygun olacaktr.
c) Tebli evraknn tercümesi mutlaka hukuk terimlerine vakf bir tercümana
yaptrlmaldr. Tercümeyi yapan kii tarafndan ad, soyad ve unvan yazlarak, tercümenin her
sayfas imzalanmal, tercümenin hangi dilde yapld belirtilmeli ve tercüme metnine,
tercümenin yapld dilde aslna uygunluk erhi konulmaldr.
d) Tebligat Tüzüünün 39’uncu maddesi uyarnca, yabanc devletlere gönderilecek tebli
evrak duruma günü gibi ayn zamanda muayyen bir gün bildirimini de içeriyorsa evrakn,
postada olabilecek gecikmeler de dikkate alnarak tespit edilen günden en az 3 ay önce
Bakanlmza ulaacak ekilde gönderilmesi zorunludur. Davalarn gecikmesine sebebiyet
vermemek için teblile ilgili kararlarn Tebligat Kanununun 40’nc maddesi uyarnca duruma
günü beklenmeksizin evrak üzerinde verilmesi de mümkün bulunmaktadr.
e) Tebligat Tüzüünün 37’nci maddesi gereince Bakanlmzca her takvim yl banda
çkarlan ve Resmî Gazete’de yaymlanan “Yurt D Tebligat ve stinabe Taleplerinde Uyulmas
Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebli” ile belirlenen tebli masraflarnn, ilgilisince Maliye
Bakanl’nn “Muhtelif Gelirler” hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuz
örneinin Bakanlmza gönderilen evraka eklenmesi veya makbuz tarih ve saysnn
bildirilmesi gerekmektedir.
f) Tebligat evrak 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi hükümlerine göre
düzenlenmekte ise, 184 numaral form, davetiye yerine geçtiinden ayrca tebli mazbatal zarfn
bu forma eklenmesine gerek bulunmamaktadr.
(2) stinabe Evraknn Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
a) stinabe evraknn Türkçesi ve gönderilecek devlet dilinde tercümesi ikier takm
olarak hazrlanacaktr. Bütün sayfalar nüsha olarak ayr ayr yazlacak, karbon kad veya
fotokopi kullanlarak çoaltlmayacaktr.
b) Yurt dna gönderilecek istinabe evraknn temiz, okunakl, silintisiz ve düzgün
olmasna özellikle itina gösterilecek, bu nitelikte olmayan belgeler yeniden düzenlenmek üzere
ilgilisine iade edilecektir.
c) stinabe yolu ile dinlenecek kiiler farkl ehir veya yerleim yerlerinde bulunmakta
iseler, istinabe evrak yetkili adli makamlara hitaben ayr ayr düzenlenmelidir.
d) stinabe talebinin belirlenen duruma gününe kadar yerine getirilememesi durumunda
geri çevrilmemesi için evraka zorunlu haller dnda duruma tarihinin yazlmamas uygun
olacaktr.
e) Bir ksm icra müdürlüklerinin alacaklnn bavurusu üzerine, yurt dnda bulunan
borçlu aleyhinde haciz karar vererek alacan borçlunun aylndan haczen kesilmesi gibi
taleplerine ilikin istinabe evrakn Bakanlmza gönderdikleri görülmektedir. Cebrî icra
yetkisinin, egemenlik haklarnn kullanlmasnn bir sonucu olmas nedeniyle, yabanc
devletlerde yerine getirilmesi mümkün bulunmayan bu gibi talepler Bakanlmza
gönderilmeyerek, alacakllarn gereksiz tercüme masraf ödemeleri önlenmelidir.
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f) stinabe talebinde, davann konusu, iddia ve savunma özet olarak belirtileceinden
ayrca dava veya cevap dilekçelerinin ve bunlarn tercümelerinin eklenmesine gerek
bulunmamaktadr.
g) stinabe evraknn yurt dna gidi ve dönüü için ödenmesi gereken posta giderlerinin
Tebligat Tüzüünün 37’nci maddesi gereince Bakanlmzca her takvim yl banda
düzenlenip Resmî Gazete’de ilan edilen “Yurt D Tebligat ve stinabe Taleplerinde Uyulmas
Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebli” hükümlerine göre tespit edilerek ilgilisince Maliye
Bakanlnn “Muhtelif Gelirler” hesabna yatrlmasnn salanmas ve buna dair makbuzun bir
örneinin Bakanlmza gönderilen evraka eklenmesi veya makbuz tarih ve saysnn
bildirilmesi gerekmektedir.
h) Posta giderinden ayr olarak, yabanc devlet makamlarnca istinabe talebinin yerine
getirilmesinden dolay istenen tanklk, bilirkii ücreti gibi istinabe masraflarnn da anlan
“Tebli”e göre belirlenerek, ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve buna ilikin
makbuz örneinin Bakanlmza gönderilen evraka eklenmesi veya makbuz tarih ve saysnn
bildirilmesi gerekmektedir.
) Yurt dna gönderilen istinabe talebinin yerine getirilmesinden vazgeçilmesi, davann
müracaata braklmas veya karara çkmas hallerinde Bakanlmza bilgi verilip, parann iadesi
konusunda muvafakat alnmadan ve evrak geri istenmeden depo edilen para sahibine iade
edilmemelidir.
i) Uygulamada çounlukla Bakanlmza gönderilen tebligat ve istinabe evrakna pul
eklendii görülmektedir. Bakanlmzla yaplan yazmalarda pul gönderilmesine gerek
bulunmamaktadr.
j) Yabanc uyruklu kiilerin nüfus kayt örnekleri veya aile nüfus kayt tablolarnn
istinabe yoluyla ilgili yabanc devlet mahkemelerinden istenmesi gerekmektedir.

KNC BÖLÜM
YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEBLGAT VE STNABE TALEPLER
(1) Yurt dndan Türkiye’ye yaplacak tebligat ve istinabe taleplerinin kaynaklar da,
Türkiye’den yurt dna yaplacak tebligat ve istinabede olduu gibi, Tebligat Kanunu ve
Tebligat Tüzüü, Türkiye’nin taraf olduu ikili anlama veya çok tarafl sözlemeler ile
uluslararas adli yardmlama kurallardr. Tebli ve istinabe evrakn gönderen yabanc devletle
Türkiye arasnda ikili anlama veya çok tarafl bir sözleme varsa, tebligat ve istinabe bu anlama
veya sözleme hükümlerine göre, eer bir anlama veya sözleme mevcut deilse karlkllk
ilkesi çerçevesinde uluslararas adli yardmlama kurallarna göre yaplacaktr.

I-YABANCI DEVLET LE TÜRKYE ARASINDA KL ANLAMA VEYA ÇOK
TARAFLI BR SÖZLEME BULUNMAMASI HALNDE TÜRKYE’DEN
TALEP EDLEN TEBLGAT VE STNABE:
(1) Tebligat Usulü
a) Yabanc bir devletin Türkiye’den talep ettii tebligatta, talep eden devlet ile Türkiye
arasnda herhangi bir ikili anlama veya çok tarafl sözleme bulunmamas halinde, tebligat
karlkllk ilkesi ve uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine getirilir. Buna
göre, Dileri Bakanl araclyla diplomatik yoldan Bakanlmza iletilen hukuki ve ticari
konulardaki adli evrakn teblii, muhatabn bulunduu yerdeki Cumhuriyet basavcl
vastasyla Tebligat Kanununun 26’nc ve Tebligat Tüzüünün 44’üncü ve 45’inci maddeleri
hükümlerine uygun olarak yaptrlr. Tebli yapldktan sonra düzenlenecek tasdikli tebli
mazbatas, talep eden yabanc devlet makamna iletilmek üzere Bakanlmza gönderilmelidir.
(2) stinabe Usulü
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a) Yabanc bir devletin Türkiye’den talep ettii istinabede, talep eden devlet ile Türkiye
arasnda bu konuda herhangi bir ikili anlama veya çok tarafl sözleme yoksa, o takdirde
istinabe, karlkllk esaslar çerçevesinde uluslararas adli yardmlama kurallarna göre yerine
getirilir.
b) Bu çerçevede diplomatik yoldan Bakanlmza gönderilen hukuki ve ticari
konulardaki istinabe talebi yetkili adli makama gönderilir. stinabeyi yapan adli makam izlenecek
usul bakmndan Türk Kanunlarn uygulayacaktr. Bu ekilde tamamlanan istinabe ilemi talep
eden yabanc devlet makamna iletilmek üzere Bakanlmza gönderilmelidir.

II- YABANCI DEVLET LE TÜRKYE ARASINDA KL ANLAMA VEYA
ÇOK TARAFLI SÖZLEME BULUNMASI HALNDE TÜRKYE’DEN TALEP
EDLEN TEBLGAT VE STNABE:
(1) Tebligat Usulü
a) Yabanc bir devletten gelen tebli talebinde, Türkiye ile birlikte talepte bulunan devlet
de, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine veya 1965 Lahey Tebligat Sözlemesine
katlm veya iki devlet arasnda ikili anlama var ise, tebligat ilemleri bu anlama veya
sözlemeler hükümlerine göre yerine getirilecektir.
b) Bu ekilde, Bakanlmza gönderilen tebligat evrak, tebli edilecek ahsn adresinin
bulunduu yerdeki Cumhuriyet basavclna iletilmektedir.
c) Cumhuriyet basavclnca tebligat, PTT aracl ile Tebligat Kanunu ve Tebligat
Tüzüü hükümlerine göre evrakn Türkçe tercümesinin bulunmas halinde yurt içi tebligatta
olduu gibi; Türkçe tercümesinin bulunmad hallerde ise, muhatap kabul ettii takdirde tebligat
yaptrlarak düzenlenecek tebli mazbatasnn yabanc devlet makamna iletilmek üzere
Bakanlmza gönderilmesi gerekmektedir.
d) Yabanc devlet makamndan gönderilen tebligat evrak içerii itibariyle, Türkiye’nin
egemenliine, güvenliine veya kamu düzenine aykr görülürse tebligat yaplmayarak, bu
gerekçeler gösterilmek suretiyle tebligat istemi reddedilebilir.
(2) stinabe Usulü
a) Yabanc devletten gelen istinabe talebinde, yabanc devlet ile Türkiye arasnda ikili
anlama veya çok tarafl sözleme varsa, istinabe bu anlama veya sözleme hükümlerine göre
yerine getirilecektir.
b) l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi, 1970 tarihli Hukukî veya Ticarî
Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas Hakknda Lahey Sözlemesi, ikili anlamalar
veya adli yardmlama kurallar uyarnca Bakanlmza gönderilen istinabe evrak, istinabenin
yaplaca yerdeki adli makama iletilmektedir.
c) stinabeyi yapan adli makam izlenecek usul bakmndan Türk kanunlarn
uygulayacaktr.
d) Yabanc devlet makamndan gönderilen istinabe evrak içerii itibariyle, Türkiye’nin
egemenliine, güvenliine veya kamu düzenine aykr görülür veya talep kanunlarmza uygun
bulunmazsa, bu gerekçeler gösterilmek suretiyle istinabe talebi reddedilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKYE’DE BULUNAN YABANCI DEVLET DPLOMATK TEMSLCLER LE BU
TEMSLCLKLERDE ÇALIAN TÜRK VATANDALARINA TEBLGAT
I-TÜRKYE’DE
BULUNAN
TEMSLCLERNE TEBLGAT USULÜ:

YABANCI

DEVLET

DPLOMATK
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(1) Diplomatik ayrcal bulunan misyon mensuplar ile elçilik veya konsolosluklarda
görevli kiilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, 04/09/l984 tarih ve 3042 sayl Kanunla
onaylanmas uygun bulunan ve 24/12/1984 tarihli ve l86l5 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak
06/03/1985 tarihinde yürürlüe giren “Diplomatik likiler Hakknda Viyana Sözlemesi”nin
22, 30, 3l ve 37’nci maddeleri hükümleri ile 20/05/1975 tarih ve 1901 sayl Kanunla
onaylanmas uygun bulunan ve 27/09/1975 gün ve 15369 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak
19/02/1976 tarihinde yürürlüe giren “Konsolosluk likileri Hakknda Viyana Sözlemesi” nin
31, 33, 43, 53, 58 ve 70’inci maddeleri hükümlerinin de göz önünde tutulmas gerekmektedir.
(2) Birlemi Milletler’e yaplacak tebligatlarda ise, 16/03/1950 tarih ve 5598 sayl
Kanunla onaylanmas uygun bulunan ve 21/03/1950 gün ve 7462 sayl Resmî Gazete’de
yaymlanarak ayn tarihte yürürlüe giren “Birlemi Milletlerin Ayrcalk ve Muafiyetlerine
Dair Sözleme”nin 2’nci ve 8’inci maddeleri hükümlerinin göz önünde tutulmas gerekmektedir.
(3) Uygulamada, yabanc diplomatik temsilcilere ve Birlemi Milletler’e yönelik tebligat
ilemlerinde izlenecek yöntem yönünden baz sorunlarn mevcut olduu görülmektedir. Yabanc
diplomatik misyonlardan ve Dileri Bakanlndan intikal eden bilgilerden, baz mahkeme ve
icra müdürlüklerince, yabanc diplomatik misyon mensuplar ve Birlemi Milletler hakkndaki
dava ve icra takiplerinde, tebligat evrak ve bu konudaki yazlarn yabanc devlet elçiliklerine ve
Birlemi Milletler temsilcilik ve kurulularna dorudan gönderildii anlalmaktadr. Nitekim
Dileri Bakanl’ndan alnan yazlarda, yabanc misyonlara ve Birlemi Milletler temsilcilik
ve kurulularna kar yürütülecek hukuki ilemlerin bu Bakanlk aracl ile yaplmas gerektii
hatrlatlarak, yabanc misyonlarn ve Birlemi Milletlerin yarg bakl göz ard edilmek
suretiyle, dorudan hukuki giriimde bulunulmasnn, taraf olduumuz anlamalarn ihlali
anlamna gelecei, bu yaptrmlara muhatap olan devletlerin de ülkelerindeki Türk misyon ve
çkarlarna kar misillemeye gitmesinin siyasî ilikilerimizde olumsuz yansmalara yol
açabilecei bildirilmitir.
(4) Birlemi Milletler ile Türkiye’de yabanc bir devletin temsilcisi sfatyla görevli
bulunan büyükelçiler, elçiler, maslahatgüzarlar, yabanc elçilik müstear ve kâtipleri, elçilik
ataeleri ile bu görevde bulunanlarn eleri ve yanlarnda bulunan çocuklar ve dier aile fertleri
ile konsolosluk ilikileri çerçevesinde diplomatik ayrcalk ve baklktan yararlanmalar kabul
edilmi kiilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, diplomatik ayrcal bulunan misyon
mensuplarna adli makamlarca çkarlan her türlü tebligat evrak, Tebligat Tüzüünün 45’inci
maddesinin 4’üncü fkras uyarnca, teblii çkaran adli makam tarafndan diplomatik kanaldan
Dileri Bakanl aracl ile ilgili yabanc devlet d temsilciliine bir Nota ekinde iletilmek
üzere Bakanlmza gönderilecektir.
(5) Bir kimsenin, diplomatik ayrcal olan yabanclardan saylp saylmad hususunda
tereddüt edilmesi halinde keyfiyetin Bakanlmzdan sorulmas uygun olacaktr.
II- TÜRKYE’DE YABANCI DEVLET TEMSLCLKLERNDE ÇALIAN
TÜRK VATANDALARINA TEBLGAT USULÜ:
(1) Türkiye’de bulunan yabanc bir devlet temsilciliinde memur, sözlemeli eleman veya
tercüman gibi sfatlarla çalan Türk vatandalarna, çaltklar yabanc devlet temsilcilii
adresinde tebligat, Tebligat Kanunu hükümleri uyarnca yaplabilir ise de; muhatabn tebligat
almamas veya herhangi bir nedenle adresinde bulunmamas halinde, Kanunun dier özel
hükümlerine göre ilem yaplamaz. Çünkü Türkiye’de bulunan yabanc devletin Büyükelçilik
veya Bakonsolosluk binalar ve dier çalma yerleri diplomatik dokunulmazla sahip
olduundan Türk vatandalarnn tabi olduu kurallar aynen uygulanamaz.
(2) Uygulamada, Türkiye’de bulunan yabanc devlet temsilciliinde çalan Türk
vatanda veya diplomatik ayrcal olmayan dier kimselere tebligat, Dileri Bakanl
aracl ile yabanc devlet temsilciliine iletilmekte ve tebliin sonucu ayn yol izlenerek
tebligat çkaran makama bildirilmektedir.
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(3) Bu sebeple, yabanc devlet temsilciliinde çalan Türk vatanda veya diplomatik
ayrcal olmayan dier kiilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, tebli evraknn diplomatik
kanaldan ilgili yabanc devlet temsilciliine iletilmek üzere Bakanlmza gönderilmesi
gerekmektedir.
(4) Tebligat ve istinabe taleplerinde devletlere göre özel olarak uyulmas gereken kurallar
Ek (10)’da yer almaktadr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKYE’DE ÖLEN YABANCI VE TEREKES
(1) 27/09/1975 gün ve 15369 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan ve Türkiye’nin de taraf
olduu Birlemi Milletler “Konsolosluk likileri Hakknda Viyana Sözlemesi”, çeitli
devletlerle imzaladmz ikili “Konsolosluk Anlamalar” ve uluslararas karlkl adli
yardmlama kurallar gereince, ülkemizde ölen yabanc devlet uyruklu kiilerin ölüm olaynn,
bu yabancnn uyruu olduu devletin en yakn konsolosluuna veya temsilciliine bildirilmesi
yükümlülüü bulunmaktadr.
(2) Bu nedenle, Türkiye’de ölen bir yabancnn uyruu olduu devletle aramzda anlama
olup olmadna baklmakszn, ölüm olayn örenen Cumhuriyet basavclnn, ölenin
uyrukluunda bulunduu devletin en yakn konsolosluuna ölüm olayn ihbar etmesi
gerekmektedir.
(3) Cumhuriyet basavclnca ilgili konsoloslua yaplacak duyuruda ayrca;
a) Ölümün ne ekilde meydana geldii bildirilecek, olayla ilgili otopsi raporu, ölü
muayene tutana, trafik kaza raporu gibi belgelerin birer örnei,
b) Ölümün, ölenin memleketinde nüfusa ilenebilmesi için iki nüsha ölüm belgesi,
c) Ölenin kimliini ve adresini tespite yarar pasaport, ehliyet, kimlik kart v.s. belgelerin
asl veya örnei,
d) Ölenin cesedi konsoloslukça teslim alnmamsa cesedin ne yapldn, gömülmüse
mezarn yerini bildiren bir yaz,
e) Tereke eyasnn yabanc ve Türk paralar dahil listesi ile birlikte bu eyann ne ekilde
teslim alnacann sorulduu bir yaz gönderilecektir.
(4) Ölüm trafik kazas sonucu meydana gelmi ise;
a) Kazada birden fazla ölü veya yaral varsa, olay yerindeki eya, para ve belgeler
birbirine kartrlmadan, kimin üstünden çkt veya kime ait olduu belli olanlar belirtilerek
ayr torba ve zarflarda korunacak, kiiler üzerinde çkmayp da olay yerinde bulunan eyann
bütün nitelikleri, ne ekilde ve nerede bulunduklar belirtilecek ve mümkünse kime ait olduklar
aratrlp saptanarak, tutanaklara geçirilecektir.
b) Trafik kazasna karan dier kiilerin açk kimlik ve adresleri de tespit edilip, kime ait
olduu belli olmayp dierlerine karm tereke eyas hakknda bilgileri sorulacak, bütün eya
ve paralarn ayr ayr sahiplerinin bulunmasna çallacaktr.
(5) Cumhuriyet basavclklar cezaî yönden gerekli aratrma ve soruturmay yapp bu
evraka yabanc uyruklu ölünün terekesini tekil eden eya listesini ekledikten sonra, Türk Medenî
Kanunu hükümlerine göre ilem yaplmas için keyfiyeti yerel Tereke Hakimliine intikal
ettirecektir.
(6) Tereke Hakimlii, bulunan eya ve yabanc paralarn aynen muhafazasn salayacak,
yabanc paralar Türk parasna çevrilmeyecektir. Keza, Tereke Hakimlii ölenin mirasçlarnn
saptanmas ve terekenin tasfiyesi ile megul olmayacak, bu ileri ilgili konsolosluk yapacaktr.
(7) Bilindii üzere Türkiye’nin yabanc devletlerle akdettii Konsolosluk Anlama ve
Sözlemelerinde, konsoloslarn ölüm, veraset ve kayymlk ile ilgili görev ve yetkileri
belirlenmi, gönderen devletin bir vatandann kabul eden devlette geçici olarak bulunmakta
iken bu ülkede ölmesi halinde, brakt para ve ahsî eyann gönderen devletin konsolosluuna
teslim edilecei konusunda hükümler yer almtr.
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(8) Uygulamada, yabanc devlet vatandalarnn Türkiye’de geçici olarak bulunmakta
iken ölümleri halinde keyfiyet diplomatik kanaldan mensubu olduklar yabanc devlet
temsilciliine iletilerek eya ve parann, ilgili konsolosluk görevlisi tarafndan alnmas
istenmektedir.
(9) Bu sebeple, Konsolosluk likileri Hakknda Viyana Sözlemesi ve ikili anlamalar
gereince, Türkiye’de geçici olarak bulunmakta iken ölen yabanc devlet vatandalarnn
brakt menkul eya ve parann ilgili konsolosluk görevlisi tarafndan teslim alnmas için,
tereke eyas ve parann listesi ile birlikte ölümün ne ekilde meydana geldiine ve olaya ilikin
bilgi ve belgeleri ve varsa nüfus kayd, pasaport, sürücü belgeleri gibi ölene ait kimlik bilgilerini
içeren ve tereke eyas ile parann ne ekilde teslim alnacann sorulduu bir yaznn diplomatik
kanaldan ilgili yabanc devlet temsilciliine iletilmek üzere Bakanlmza gönderilmesi
gerekmektedir.
(10) Türkiye’nin yabanc devletlerle akdettii ikili Konsolosluk Anlamalar Ek (14)’te
yer almaktadr.

BENC BÖLÜM
YABANCI DEVLETLERDE BULUNAN VATANDALARIMIZIN ADRESNN,
EKONOMK VE SOSYAL DURUMUNUN ARATIRILMASI
(1) Yabanc devletlerde bulunan vatandalarmzn adreslerinin, ekonomik ve sosyal
durumlarnn ve ücretlerinin saptanmas talebine ilikin mahkeme müzekkerelerine, ilgili kiinin
yurt dnda bilinen en son adresinin, ehir ismi, sokak veya cadde ismi veya numaras ve ehir
kod numaras ile birlikte ve orijinal yazl ekliyle tam olarak yazlmas, karkla ve yanlla
yer verilmemesi için ilgilinin anne ve baba adnn, doum yerinin, ay, gün ve yl olarak doum
tarihinin de belirtilmesi gerekmektedir. Bakanlmzla yaplan yazmalarda cevap için posta
pulu eklenmesine gerek bulunmadndan bu müzekkerelere pul eklenmemelidir. lgilinin tam ve
kesin adresi temin edilemezse öncelikle dava ilgilisi kanalyla bu adresin tespitine çallmal, bu
mümkün olmad takdirde bilinen en son yurtd adresi dayanak alnmak suretiyle Bakanlmz
araclyla adres tespiti cihetine gidilmelidir.
(2) Dier taraftan, Avrupa Birlii ve Avrupa Konseyine üye devletlerden intikal eden
bilgilerde, bu devletlerde bulunan vatandalarmzn adreslerine ilikin olarak bilgi verilebilmesi
için “Bilgi Koruma Kanunu” çerçevesinde öncelikle ilgili kiinin rza göstermi olmas gerektii
hatrlatlmaktadr. Ayrca, bilgi isteyen adli makamn ismi ile, görülmekte olan davann türü,
taraflar, içerii, adresi istenen kiinin açk kimlik bilgileri ve davada hangi sfatla bulunduu,
verilmi bir mahkeme karar söz konusu ise kararn içerii hakknda bilgilerin yer almas
gerektii bildirilmektedir.
(3) Bu nedenle, taleplerin geri çevrilmemesi için adli makamlarmzca Avrupa Birlii ve
Avrupa Konseyi üyesi devletlerde bulunan vatandalarmzn adreslerinin tespit edilebilmesini
teminen gönderilen yazlarda yukarda deinilen bilgilerin açkça yazlmas uygun olacaktr.
(4) çileri Bakanlnn 09/03/2005 tarih ve 2005/26 sayl Genelgesinde belirtildii
üzere, adli makamlarmzn, Türk ya da yabanc uyruklu ahslarn yurda giri veya çklarna
ilikin bilgileri Emniyet Genel Müdürlüünden deil, bu tür veriler Valilikler bünyesinde mevcut
bilgi iletim sistemlerine de ilendiinden, zaman kaybnn önlenmesi ve gereksiz yazmaya
meydan verilmemesi amacyla, adli makamn bulunduu yer Valiliinden (Emniyet
Müdürlüünden) talep etmesi gerekmektedir.
(5)  bu Genelge ile, Hukuki Konularda Uluslararas Adli Yardmlama Taleplerine
Uygulanacak Esaslara ilikin 01/01/2006 tarihli ve 63 sayl Genelge yürürlükten kaldrlmtr.
(6) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararas Hukuk ve D likiler Genel Müdürlüü
tarafndan ihtiyaç duyulduunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde
yaymlanacaktr.
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Bilgi edinilmesini ve hukuki konularda uluslararas adli yardmlama ilemlerinin bu
Genelge esaslarna uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

Mehmet Ali AHN
Bakan

EKLER:
EK-1 Tebli Talepnamesi (ngilizce, Franszca)
EK-2 stinabe Talepnamesi (ngilizce, Franszca)
EK-3 1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabanc
Memleketlerde Tebliine Dair Lahey Sözlemesine Taraf Devletler
EK-4 1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabanc
Memleketlerde Tebliine Dair Lahey Sözlemesine Taraf Devletlerin Merkezî
Makamlar ve Yazma Dilleri
EK-5 184 Numaral Form
EK-6 1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabanc
Memleketlerde Tebliine Dair Lahey Sözlemesinin 10/a maddesine Göre Dorudan
Tebligat Yaplabilen Devletler
EK-7 1970 Tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas
Hakknda Lahey Sözlemesine Taraf Devletler
EK-8 1970 Tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas
Hakknda Lahey Sözlemesine Taraf Devletlerin Merkezî Makamlar ve Yazma Dilleri
EK-9 1954 Tarihli Lahey Hukuk Usulüne Dair Sözlemeye Taraf Olan Devletler
EK-10 Devletlere Göre Özellik Arz Eden Uygulamalar
EK-11 Antrag (Talepname)
EK-12 Belçika’nn dari Bölünmesi tibaryla, Adli Yazma Dilleri ve Görevli Bakonsolosluklar
EK-13 sviçre’nin darî Bölünmesi tibaryla Adli Yazma Dilleri ve Adresleri
EK-14 Türkiye’nin Yabanc Devletlerle Akdettii ki Tarafl Konsolosluk Sözlemeleri

…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008
…/02/2008

D. Bk.
Gn. Md. Yrd.
Gn. Md.
Müst. Yrd.
Müstear

: B.T.TURAN
: A.CEBEC
: A.KILIÇ
: A.KAHRAMAN
: F.KASIRGA
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EK:1(NGLZCE)
TEBL TALEPNAMES
REQUEST FOR SERVICE
1. Talep eden makamn ad-adresi :
Name and address of the requesting authority: ………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Talep edilen makamn ad – adresi :
Name and address of the requested authority:……………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………...
3. Davann mahiyeti ve amac
-ve var ise- ihtilaf konusu mebla :
Nature and purpose of the proceedings and,
where appropriate, the amount in dispute: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Taraflarn kimlikleri :
Particulars of the parties : …………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Durumann yeri ve tarihi :
Date and place for entering appearance: ………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Karar veren mahkeme :
Court which has given judgement : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......................................
7. Karar tarihi :
Date of judgement :…………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
8. Muhatabn ad-soyad
Uyruu – adresi :
Name, nationality and address of the addressee: …………………………………….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
9. Varsa yasal temsilcisinin
Ad-soyad ve adresi :
Where appropriate the name and addresses
of their representative: …………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
10. Mevcutsa muhatabn
Nüfus kayt bilgileri :
Identity information of the addressee (if available) : ……………………………….......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
11. Evrakn mahiyeti ve ne için gönderildii:
Nature and purpose of the document: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….......................................
12. Evrakta belirtilen süreler:
Time limits stated in the document:……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….......................................
13. Dier hususlar :
Other issues : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….......................................
14. Ekler:
Annexes:………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Yer ad :
Place :

Tarih :
Date :

mza ve/veya Mühür
Sign and/or Stamp
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EK:1 (FRANSIZCA)
TEBL TALEPNAMES
DEMANDE DE NOTIFICATION

1. Talep Eden Makamn Ad-Adresi :
Nom et adresse de l'autorité requérante : ........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….......................................
2. Talep Edilen Makamn Ad – Adresi
Nom et adresse de l'autorité destinataire : .......................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...................................
3. Davann Mahiyeti ve Amac
ve Var se htilaf Konusu Mebla
Nature et objet de l'instance, le cas échéant, le montant du litige:……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
4. Taraflarn Kimlikleri
Identités des parties :………………………………………….........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………........
5. Durumann Yeri ve Tarihi
Date et lieu de la comparution : …………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Karar Veren Mahkeme
Juridiction qui a rendu la décision :…………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………………
7. Karar Tarihi
Date de la décision : .........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………........
8. Muhatabn Ad-Soyad Uyruu – Adresi
Nom, prénom, nationalité et adresse de la personne
intéressée à la transmission de l'acte : ............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….......................................
9. Varsa Yasal Temsilcisinin Ad-Soyad ve Adresi
Le cas échéant nom, prénom et adresse
de son représentant législatif ............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
10. Mevcutsa Muhatabn Nüfus Kayt Bilgileri
Le cas échéant identité de la personne
intéressée à la transmission de l'acte : .............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….......................................
11. Evrakn Mahiyeti ve Ne çin Gönderildii
Nature et objet de l'acte : ..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
12. Evrakta Belirtilen Süreler
Indication des délais figurant dans l'acte : .......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
13. Dier Hususlar
Toute autre information : ..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...........................................
14. Ekler :
Annexes :………………………………………………………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...

Yer Ad :
Lieu :

Tarih :
Date :

Mühür ve/veya mza
Signature et/ou Sceau
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EK:2(NGLZCE)
STNABE TALEPNAMES
Letter of Request
1. Talep eden makamn ad ve adresi :
Name and address of the requesting authority :...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Talep edilen makamn ad ve adresi:
Name and address of the requested authority :................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Dava taraflarnn isim, uyrukluk ve adresleri:
The names, nationalities and addresses of the parties
to the proceedings :..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Eer varsa yasal temsilcilerinin
isim ve adresleri :
Where appropriate the names and addresses
of their representative :...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Talep konusu delilin salanmasn gerekli
klan davann nitelii, bu konuyla ilgili
verilmesi gerekli bütün bilgiler :
The nature and purpose of the proceedings
for which the evidence is required,
giving all necessary information in
regard thereto :.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. Durumann yeri ve tarihi :
Date and place of hearing :..............................................................................................................................
7. stinabe talebinin nitelii :
The nature of the letter of request :..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. fadesine bavurulacak kiilerin isim,
uyrukluk ve adresleri :
The names, nationalities and addresses of
the persons to be examined :............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. fadesine bavurulacak kiilere
yöneltilecek sorular :
The questions to be put to the persons
to be examined :.. .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ncelenmesi istenen belgeler, tanmaz
veya kiisel dier mal varl :
The documents or other property, real
or personal, to be inspected :...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
11. stinabe ileminde ilgililerin hazr bulunmasn
salamak üzere istinabenin tarihi ve yeri
konusunda bilgi istenip istenmedii:
Request for notification of the time and place for
the execution of the request (Art 7): ................................................................................................................
12. Yerine getirilmesi istenen dier adli ilemler :
The other judicial acts to be executed :............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. fadenin yeminle veya onaylanmak
suretiyle alnmas ve kullanlacak
herhangi bir özel usule ilikin talep :
Any requirement that the evidence
is to be given on oath or affirmation,
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and any special form to be used :.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
14. Herhangi bir özel yöntem veya usul :
Any special method or procedure to be
followed:...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
15. Ekler:
Annexes:
.......................................
.......................................
Yer ad :
Place : ..................

Tarih :
Date : .......................

mza ve/veya mühür
Signature and/or Stamp
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EK:2(FRANSIZCA)
STNABE TALEPNAMES

Commission Rogatoire
1. Talep eden makamn ad ve adresi :
Nom et adresse de l’autorité requérante: ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Talep edilen makamn ad ve adresi:
Nom et adresse de l’autorité requise: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. Dava taraflarnn isim, uyrukluk ve adresleri:
Noms, nationalités et adresses des parties de l’instance :.................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4. Eer varsa yasal temsilcilerinin
isim ve adresleri :
Le cas échéant noms et adresses de
leurs représentants législatifs: ……………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Talep konusu delilin salanmasn gerekli
klan davann nitelii, bu konuyla ilgili
verilmesi gerekli bütün bilgiler :
Nature de l’instance qui exige la preuve
demandée, toute autre renseignements qui
doivent être données concernant cette sujet :..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
6. Durumann yeri ve tarihi :
Date et lieu de la comparution : ......................................................................................................................
7. stinabe talebinin nitelii :
Nature de la commission rogatoire :................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. fadesine bavurulacak kiilerin isim,
uyrukluk ve adresleri :
Noms, nationalités et adresses des personnes à entendre:…………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
9. fadesine bavurulacak kiilere
yöneltilecek sorular :
Questions à poser aux personnes à entendre :.........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. ncelenmesi istenen belgeler, tanmaz
veya kiisel dier mal varl :
Documents ou toute autre propriété,
immobilière ou personnelle, à inspecter :
……………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………..................................................................................................
11. stinabe ileminde ilgililerin hazr bulunmasn
salamak üzere istinabenin tarihi ve yeri
konusunda bilgi istenip istenmedii:
Demande de notification de la date et du lieu oùil sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées
puissent y assister (Article 7) ...............................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
12. Yerine getirilmesi istenen dier adli ilemler :
Autres actes judiciaires à exécuter : ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................
13. fadenin yeminle veya onaylanmak
suretiyle alnmas ve kullanlacak
herhangi bir özel ekle ilikin talep :
Toute demande de recueillir la déposition
par serment ou approbation et formulaire
spécial à être employé : ...................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
14. Herhangi bir özel yöntem veya usul :
Toute méthode ou procédure spéciale à suivre :..............................................................................................
..........................................................................................................................................................................

15. Ekler :
Annexes :..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Yer ad :
Place : ..................

Tarih :
Date : .......................

mza ve/veya mühür
Signature et/ou Sceau
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EK:3
1965 TARHL HUKUKÎ VE TCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRÎ ADLÎ
BELGELERN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLNE DAR LAHEY
SÖZLEMESNE TARAF DEVLETLER
Almanya
Amerika Birleik Devletleri
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Bahama Adalar
Barbados
Belarus (Beyaz Rusya)
Belçika
Birleik Krallk (ngiltere) ve Kuzey rlanda
Botsvana
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hrvatistan
Hindistan
Hollanda
rlanda
spanya
srail
sveç
sviçre
talya
Japonya
Kanada
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
Kuveyt
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malavi
Meksika
Msr
Monako
Norveç
Pakistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya Federasyonu
Saint Vincent ve Grenadines
San Marino

Seyeller
Slovakya
Slovenya
Sri Lanka
Türkiye
Ukrayna
Venezuela
Yunanistan
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EK:4
1965 TARHL HUKUKÎ VE TCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRÎ ADLÎ
BELGELERN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLNE DAR LAHEY
SÖZLEMESNE TARAF DEVLETLERN MERKEZÎ MAKAMLARI ve YAZIMA
DLLER
DEVLET

MERKEZ MAKAM

Almanya (Almanca)
Eyaletler itibariyle 16 merkezî makam tayin olmutur.
Baden-Württemberg

Präsident des Amtsgerichts Freiburg
Holzmarkt 2
79098 FREIBURG

Bayern

Präsidentin des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstrasse 5
80097 München

Berlin

Senatsverwaltung für Justiz von Berlin
Salzburger Strasse 21-25
10825 Berlin

Brandenburg

Ministerium der Justiz und für
Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam

Bremen

Der Präsident des Landsgerichts
Domsheide 16
28195 Bremen

Hamburg

Präsident des Amtsgerichts Hamburg
Sievekingplatz 1
20355 Hamburg

Hessen

Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Zeil 42
Postfach 10 01 01
60313 Frankfurt am Main

Mecklenburg-Vorpommern

Justizministerium des Landes Mecklenburg1 / 10

Vorpommern
Demmlerplatz 14
19053 Schwerin

Niedersachsen

Niedersächisches Justizministerium
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

Nordrhein-Westfalen

Präsident des Oberlandesgerichts Dusseldorf
Cecilienallee 3
40474 Düsseldorf

Rheinland-Pfalz

Ministerium der Justiz des Landes
Rheinland-Pfalz
Ernst-Ludwig-Strasse 3
55116 Mainz

Saarland

Ministerium der Justiz des Saarlandes
Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken

Sachsen

Präsident des Oberlandesgerichts
Dresden Schlossplatz 1
01067 Dresden

Sachsen-Anhalt

Ministerium der Justiz
Hegelstr. 40-42
39104 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz,
Frauen, Jugend und Familie des Landes
Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 35
24103 Kiel

Thüringen

Thüringer Justizministerium
Werner-Seelenbinder-Strasse 5
99096 Erfurt

Amerika Birleik Devletleri
(ngilizce)

U.S. Department of Justice
Civil Division
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Office of International Judicial Assistance
WASHINGTON, D.C. 20550
United States of America
Antigua ve Barbuda (ngilizce)

1) The Governor General, Antigua and Barbuda
2) The Registrar of the High Court of Antigua and
Barbuda, St. Johns, Antigua.

Arjantin (spanyolca)

Ministry of Foreign Affairs
International Trade and Worship

Arnavutluk

The Department responsible for the international judicial
cooperation, at the Ministry of Justice
Blvd “Zogu I”. Tirana
Albania

Bahama Adalar (ngilizce)

Office of the Attorney General
Post Office Building
East Hill Street
P.O. Box N-3007
NASSAU
Bahamas

Barbados (ngilizce)

The Registrar of the Supreme Court of Barbados

Belarus (Beyaz Rusya) (Rusça)

Ministry of Justice of the Republic of Belarus
ul. Kollektornaya, 10
220084 Minsk

Belçika (Flamanca, Franszca,
Almanca)

Service Public Fédéral de la Justice
Service d'entraide internationale en matière civile
Boulevard de Waterloo, 115
1000 BRUXELLES
Belgique

Botsvana (ngilizce)

The Minister of State
in the Office of the President of the Republic of
Botswana

Bulgaristan (Bulgraca)

Ministry of Justice and European Legal Integration

Çek Cumhuriyeti (Çekçe)

Ministry of Justice of the Czech Republic
128 10 PRAHA 2
Vysehradská 16
Czech Republic
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Çin (Çince, ngilizce, Franszca)

Ministry of Justice
Department of Judicial Assistance and Cooperation
Division of Judicial Assistance
10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
BEIJING
P.C. 100020

Hong Kong Özerk Bölgesi
(Çince, ngilizce)

1) Chief Secretary of Administration
Hong Kong Special Administrative Region Government
Room 140 East Wing, Central Government Offices
Lower Albert Road
Hong Kong
2) Registrar
High Court
Hong Kong Special Administrative Region
38 Queensway, Hong Kong

Macau Özerk Bölgesi
(Çince, Portekizce)

1) The Procuratorate of the Macao Special Administrative
Region.
7th Floor Dynasty Plaza Building
Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao
NAPE, Macao
2) The Primary Court of the Macao Special
Administrative Region

Danimarka (Danimarkaca)

Ministry of Justice
Civil Law Division
Slotsholmsgade 10
1216 COPENHAGEN K

Estonya (Estonyaca)

The Estonian Ministry of Justice

Finlandiya (Fince, sveççe,
ngilizce)

Ministry of Justice
Postal address: P.O. Box 25
FIN-00023 Government
Finland
Street address: Eteläesplanadi 10
FIN-00130 Helsinki-Finland

Ministère de la Justice
Fransa
(Franszca, spanyolca, ngilizce) Direction des Affaires civiles et du Sceau
Bureau de l'Entraide civile et commerciale internationale
13 Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
France
Hrvatistan (Hrvatça)

The Ministry of Justice,
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Dežmanova ulica 6 i 10, 10000 Zagreb
Croatia

Hindistan (ngilizce)
The Ministry of Law and Justice, New Delhi
Ministry of Law and Justice, 4th Floor, A-Wing, Shastri
Bhawan, New Delhi-110 001
India

Hollanda
(Almanca, ngilizce, Franszca,
Flemenkçe)

De Officier van Justitie (Public Prosecutor at the District
Court of The Hague)
Postbus 20302
2500 EH THE HAGUE
Netherlands

ngiltere ( ngilizce)

Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign
Affairs

rlanda (ngilizce, rlandaca)

The Master of the High Court
Inns Quay
DUBLIN 7 Ireland

spanya
(spanyolca, Franszca,
ngilizce)

srail (branice)

sveç (sveççe, ngilizce)

sviçre (Almanca,
Franszca, talyanca)

Ministerio de Justicia
Subdirección General de Cooperación Jurídica
International
C/ San Bernardo, 62
28015 MADRID
The Director of Courts
Directorate of Courts
Russian Compound
JERUSALEM
Israel
Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and
International Judicial Co-operation
Central Authority
SE -103 33 Stockholm
Sweden
Federal Justice and Police Department
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talya (talyanca,
ngilizce, Franszca)

Ufficio Degli Ufficiali Giudiziari
Viale Giulio Cesare, 52
00192 ROMA

Japonya
(Japonca, ngilizce)

Ministry of Foreign Affairs
2-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku
TOKYO
100-8919 Japan

Kanada (Franszca, ngilizce)
Eyaletler itibariyle 14 merkezî makam tayin olmutur.
Alberta

Sheriff - Civil
Enforcement

5th Floor North
J.E. Brownlee Building
10363 - 97 Street
Edmonton, Alberta
Canada T5J 3W7

British Columbia

Ministry of the
Attorney General for
British Columbia
Order in Counsel
Administration Office

Room 208A
Parliament Building
553 Superior Street
Victoria, British Columbia
Canada V8V IX4

Manitoba

Attorney-General of
Manitoba
a/s "Director - Civil
Legal Services"

Woodsworth Building
7th Flor
405 Broadway
Winnipeg, Manitoba
Canada, R3C 3L6

New Brunswick

Attorney-General of
New Brunswick
care of the Director of
Legal Services

P.O.Box 6000
670 King Street
Centennial Building
Fredericton, New Brunswick
Canada, E3B 5H1

Newfoundland

Department of Justice

P.O. Box 8700
4th floor, East Block
Confederation Building
St. John's, Newfoundland
Canada A1B 4J6

Nova Scotia

Attorney General of
Nova Scotia
Legal Services
Division

5151 Terminal Road
4th flor
P.O. Box 7
Halifax, Nova Scotia
Canada B3J 2L6
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Ontario

Ministry of the
Attorney General

Ontario Court of Justice
393 Main Street
Haileybury, Ontario
Canada P0J 1K0

Attorney General of
Prince Edward Island
Office of the Deputy
Minister

P.O.Box 2000
Charlottetown, Prince Edward
Island
Canada C1A 7N8

Quebec

Gaudreau
Direction du droit
administratif
Department of Justice

1200 route de l'Eglise
2nd flor
Ste-Foy, Quebec
Canada G1V 4M1

Saskatchewan

Minister of Justice for
Saskatchewan
Att. of Director of
Sheriff Services

Court House
2425 Victoria Avenue
Regina, Saskatchewan
Canada F4P 3V7

Yukon

Director of Court
Services

Department of Justice
Box 2703
Whitehorse, Yukon
Canada Y1A 2C6

Northwest Territories

Deputy Minister of
Justice
Government of the
Northwest Territories

P.O. Box 1320
Yellowknife, Northwest
Territories
Canada X1A 2L9

Nunavut

Clerk of the Nunavut
Court of Justice
Court Services
Division

Box 297
Iqaluit, Nunavut
Canada X0A 0H0

Federal

United Nations
Criminal and Treaty
Law Division

125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0G2

Prince Edward Island
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Kore Cumhuriyeti (Korece)

Ministry of Court Administration
Attn.: Director of International Affairs
967, Seocho-dong, Seocho-gu
SEOUL 137-750
Republic of Korea

Kuveyt (Arapça, ngilizce)

The State of Kuwait
Ministry of Justice
International Relations Department
Ministries Complex , Building No 14
P.O. Box 6, Safaat 13001
Kuwait City

Letonya (Letonca)

Ministry of Justice
Brivibas blvd. 36
Riga, LV-1536

Litvanya (Litvanyaca, ngilizce, Ministry of Justice
Gedimino ave. 30/1
Franszca, Rusça,Almanca)
LT-2600 VILNIUS
Lüksemburg
(Almanca, Franszca)

Parquet général près la Cour surpérieure de justice
(Public Prosecutor at the Superior Court of Justice)
12, côte d'Eich
L-1450 Luxembourg
Boîte postale 15
L-2010 Luxembourg

Malavi (ngilizce)

The Registrar of the High Court of Malawi
P.O.Box 30244
Chichiri
Blantyre 3
Malawi

Meksika (spanyolca)

General Direction of Legal Affairs
Ministry of Foreign Affairs

Msr (Arapça)

Ministry of Justice

Monako (Franszca)

La Direction des Services judiciaires
Palais de Justice
5, rue Colonel Bellando de Castro
MC - 98000 MONACO
Tel.: +377 98 98 88 11
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Fax: +377 98 98 85 89

Norveç (Norveççe,ngilizce)

The Royal Ministry of Justice and the Police
Department of Civil Affairs
P.O. Box 8005 Dep
0030 OSLO

Pakistan (Urduca)

The Solicitor, Ministry of Law and Justice
To the Government of Pakistan in Islamabad

Polonya (Lehçe, ngilizce,
Franszca, Almanca, Rusça)

Ministerstwo Sprawiedliwoœci (Ministry of Justice)
Departament Wspólpracy Miêdzynarodowej i Prawa
Europejskiego
(Judicial Assistance and European Law Department)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 WARSZAWA

Portekiz ( Portekizce,
Franszca, ngilizce)

Direcção-Geral da Administração da Justiça
Av. 5 de Outubro, 125
1069-044 LISBOA
Portugal

Rusya Federasyonu (Rusça)

The Ministry of Justice of the Russian Federation
ul.Vorontsovo Pole, 4a
Moscow
109830, GSP Gh-28
Russian Federation

Saint Vincent ve
Grenadines

Registar High Court KINGSTOWN Saint Vincent and
the Grenadines

San Marino ( ngilizce,
Franszca)

The Secretariat of State for Foreign Affairs
Palazzo Begni - Contrada Omerelli,
31 - 47890 SAN MARINO

Seyeler
(ngilizce, Franszca,)

The Registrar
Supreme Court
Victoria Mahé
Republic of Seychelles

Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej Republiky
Slovakya (Slovakça, Çekçe,
Zupné námestie 13
Macarca, Franszca, ngilizce,
Almanca, spanyolca, talyanca) 813 11 BRATISLAVA
Slovak Republic
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Slovenya (Slovence)

The Ministry of Justice of the Republic of Slovenia
Zupanciceva 3
1000 LJUBLJANA
Slovenia

Sri Lanka (ngilizce)

Secretary, Ministry of Justice
Ministry of Justice,
Law Reform and National Integration
P.O. Box 555
Superior Courts Complex
Hulftsdorp
COLOMBO 12- Sri Lanka

Ukrayna (Ukraynaca)

Ministry of Justice of Ukraine
Department of Executive Service
13, Horodetskogo Str.
Kyiv, Ukraine,

Venezuella (spanyolca)

Ministerio de Relaciones Exteriores / Ministry of
Foreign Affairs
Esquina Carmelitas
Torre Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE),
Piso 6, Caracas
Venezuela

Yunanistan (Yunanca)

Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
Department of Administrative and Judicial Affairs
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EK:5
ADL VEYA GAYRI ADL EVRAKIN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBL ÇN
TALEPNAME
REQUEST
FOR SERVICE ABROAD OF JUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
La Haye'de 15 Kasm 1965 tarihinde imzalanan hukukî ve ticarî konularda adli ve gayr adli evrakn
yabanc memleketlerde tebliine dair sözleme
Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters, signed at The Hague, November, 15, 1965.

Talep edenin kimlii ve adresi
Identity and address of the applicant

Muhatap makamn adresi
Address of receiving authority

Aada imzas bulunan müracaatç, aada listesi bulunan evrak iki nüsha halinde göndermek ve bir
nüshasnn sözlemenin 5. Maddesine uygun olarak yine aada belirtilen usulde, en ksa zamanda muhataba tebliini
talep etmekle eref duyar.
The undersigned applicant has the honour to transmit -- in duplicate -- the documents listed below and, in conformity
with article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on the addressee, i.e.,
(kimlik ve adres) (identity and address) ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
a) Sözlemenin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki hükme göre *
a) In accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.
b) Aadaki özel usul ile ( 5 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendi)*:
b) In accordance with the particular method (sub paragraph (b) of the first paragraph of article 5)*:
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
c) Kendi arzusu ile kabul ettii takdirde muhataba tevdi suretiyle (5 inci maddenin ikinci fkras)*.
c) By delivery to the addressee, if he accepts it voluntarily (second paragraph of article 5)*.
Talepte bulunan, tebli edilen evrak ile eklerinin* birer nüshasnn arka sayfada öngörüldüü ekilde bir tasdikname ile
birlikte iadesini veya iadesinin teminini makamdan rica eder.
The authority is requested to return or to have returned to the applicant a copy of the documents --and of the annexes*--with a
certificate as provided on the reverse side.
Evrak Listesi:
List of documents:
............................................................................... Yer ad :
Tarih:
............................................................................... Done at:
the :
...............................................................................
...........................................................................
. ...............................................................................
...............................................................................
............................................................................... mza ve/veya mühür:
............................................................................. .. signature and/or stamp..
...............................................................................
...............................................................................
*
Lüzumsuz yerleri çiziniz
*
Delete if inapproppriate
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Talepnamenin arka sayfas
Reverse of the request

Tasdikname
Certificate
Aada imzas bulunan makam, Sözlemenin 6 nc maddesi uyarnca tasdik etmekle eref duyar.
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with the article 6 of the Convention,
1.
1.

Evrak tebli edilmitir*
That the document has been served*
- tarihi- - - the (date) ....................................................................................................................................................................
- yer,cadde,sokak,numara - - - at(place, street, number) ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
aada gösterilen ve 5 inci maddede öngörülmü olan usullerden biri ile.
In one of the following methods authorised by article 5a)
Sözlemenin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendindeki hükme göre *
a) In accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of the first paragraph of article 5 of the Convention*.
b) Aadaki özel usul ile *
b) In accordance with the following particular method *:.................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
c) Kendi arzusu ile kabul eden muhataba tevdi suretiyle *.
c) By delivery to the addressee,who accepted it voluntarily*.
Talepte sözü edilen, evrakn kendisine tevdi edildii kimse:
The documents referred to in the request have been delivered to:
(ahsn kimlii ve sfat)
(identity and descrition of person) .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Bu ahsn muhataba olan yaknl (ailevi, i veya baka)
Relationship to the addressee (family, business or other)......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
2. Aada bildirilen nedenlerle evrak tebli edilmemitir *:
2. That the document has not been served, by reason of the following facts*:..................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Müracaatçnn iliik belgede açklanan masraflar sözlemenin 12 nci maddesinin ikinci fkras uyarnca ödemesi rica
olunur*.
In conformity with the second paragraph of article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or reimburse the
expenses detailed in the attached statement*.
Ekler
Annexes
ade olunan belgeler:
Documents returned:
................................................................. Yer ad :
................................................................. Done at .................................... ,
.................................................................

Tarih:
the ..........................................

Lüzumu halinde tebli ilemini tesbit eden vesikalar:
mza ve/veya mühür
In approppriate cases, documents establishing the service:
Signature and/or stamp.
................................................................................
................................................................................
................................................................................. ...............................................................................
*Lüzumsuz yerleri çiziniz.
*Delete if inappropriate.
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TEBL EDLECEK EVRAKIN ÖZET
SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED
La Haye’de 15 Kasm 1965 tarihinde imzalanan hukukî ve ticarî konularda adli ve gayr adli evrakn
yabanc memleketlerde tebliine dair sözleme
Convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or
commercial matters, signed at The Hague, November, 15, 1965
(Madde 5, fkra 4)
(article 5, fourth paragraph)
Talep eden makamn ad ve adresi:
Name and address of the requesting authority: …...............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Taraflarn kimlikleri*:
Particulars of the parties*: …................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.
ADL EVRAK**
JUDICIAL DOCUMENT**
Evrakn mahiyeti ve niçin gönderildii:
Nature and purpose of the document: …................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
.
Davann mahiyeti ve amac ile var ise ihtilaf konusu mebla:
Nature and purpose of the proceedings and, where approppriate, the amount in dispute……………………………………………
…............................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
Durumann yeri ve tarihi**:
Date and place for entering appearance**: …......................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.
Karar veren mahkeme**:
Court which has given judgment**........................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.
Karar tarihi**:
Date of judgment**: …………………………………………………………………………………………………………………..
….….…………........................................................................................................................................................................................
Evrakta belirtilen müddetler**:
Time limits stated in the document**:…………………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................................................................
GAYRI ADL EVRAK
EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
Evrakn mahiyeti ve niçin gönderildii:
Nature and purpose of the document: …................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................
.
Evrakta belirtilen müddetler**:
Time limits stated in the document**: ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
*
Var ise evrakn gönderilmesi ile ilgisi olan ahsn kimlii ve adresi.
*
If approppriate, identity and address of the person interested in the transmission of the document.
**
Lüzumsuz yerleri çiziniz.
**
Delete if inapproppriate.
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MUHATABIN KML VE ADRES
IDENTITY AND ADDRESS OF THE ADDRESSEE

ÖNEML DUYURU
EKL BELGE ADL NTELKTE OLUP; HAKLARINIZI VE SORUMLULUKLARINIZI
ETKLEYEBLR. "TEBL EDLECEK BELGELERN ÖZET" SZE BELGENN MAHYET VE
AMACI HAKKINDA BAZI BLGLER VERECEKTR. YALNIZ, BELGENN KENDSN DKKATLCE
OKUMALISINIZ. ADL YARDIMA BAVURMAK GEREKEBLR.
MAL MKANLARINIZ YETERSZ SE YAAMAKTA OLDUUNUZ MEMLEKETTE VEYA
BELGENN DÜZENLEND MEMLEKETTE ADL YARDIM VEYA DANIMA SALAMA
HUSUSUNDA BLG EDNMELSNZ.
BELGENN DÜZENLEND MEMLEKETTEK ADL YARDIM VEYA ADL DANIMA SALAMA
MKANI ÇN BAVURULAR.................................................................................... YAPILMALIDIR.

IMPORTANT
THE ENCLOSED DOCUMENT IS OF A LEGAL NATURE AND MAY AFFECT YOUR RIGHTS AND
OBLIGATIONS. THE SUMMARY OF THE DOCUMENT TO BE SERVED WILL GIVE YOU SOME
INFORMATION ABOUT IT'S NATURE AND PURPOSE. YOU SHOULD HOWEVER READ THE
DOCUMENTITSELF CAREFULLY. IT MAY BE NECESSARY TO SEEK LEGAL ADVICE.
IF YOUR FINANCIAL RESOURCES ARE INSUFFICIENT, YOU SHOULD SEEK INFORMATION ON THE
POSSIBILITY OF OBTAINING LEGAL AID OR ADVICE EITHER IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE OR IN
THE COUNTRY WHERE THE DOCUMENT WAS ISSUED.
ENQUIRIES ABOUT THE AVAILABILITY OF LEGAL AID OR ADVICE IN THE COUNTRY WHERE THE
DOCUMENT WAS ISSUED MAY BE DIRECTED TO: ...................................................................
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EK:6
1965 TARHL HUKUKÎ VE TCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRÎ ADLÎ
BELGELERN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLNE DAR LAHEY
SÖZLEMESNN 10/A MADDESNE GÖRE
DORUDAN TEBLGAT YAPILABLEN DEVLETLER
Amerika Birleik Devletleri
Arnavutluk
Antigua ve Barbuda
Bahama Adalar
Barbados
Belarus
Belçika
Bostvana
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
Birleik Krallk (ngiltere) ve Kuzey rlanda
rlanda
spanya
srail
sveç
talya
Japonya
Kanada
Letonya
Lüksemburg
Malavi
Portekiz
Romanya
Slovenya
Saint Vincent ve Grenadines.
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EK: 7
1970 TARHL HUKUKÎ VEYA TCARÎ KONULARDA YABANCI
ÜLKELERDE DELL SALANMASI HAKKINDA SÖZLEMEYE
TARAF OLAN DEVLETLER

Almanya
Amerika Birleik Devletleri
Arjantin
Avustralya
Barbados
Belarus (Beyaz Rusya)
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika Cumhuriyeti
Hollanda
Birleik Krallk (ngiltere) ve Kuzey rlanda
srail
spanya
talya
sveç
sviçre
Kuveyt
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Meksika
Monako
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya Federasyonu
Seyeller
Singapur
Slovakya
Slovenya
Sri Lanka
Türkiye
Ukrayna
Venezuela
Yunanistan.
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EK:8
1970 TARHL HUKUKÎ VEYA TCARÎ KONULARDA YABANCI
ÜLKELERDE DELL SALANMASI HAKKINDA SÖZLEMEYE TARAF
DEVLETLERN MERKEZÎ MAKAMLARI VE YAZIMA DLLER

Almanya (Almanca)
Eyaletler itibariyle 16 merkezî makam tayin olmutur.
Baden-Württemberg

Präsident des Amtsgerichts Freiburg
Holzmarkt 2
79098 FREIBURG

Bavaria

Präsidentin des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstrasse 5
80097 München

Berlin

Senatsverwaltung für Justiz von Berlin
Salzburger Strasse 21-25
10825 Berlin

Brandenburg

Ministerium der Justiz und für Bundes- und
Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam

Bremen

Der Präsident des Landsgerichts
Domsheide 16
28195 Bremen

Hamburg

Präsident des Amtsgerichts Hamburg
Sievekingplatz 1
20335 Hamburg

Hessen

Hessisches Ministerium der Justiz und für
Europaangelegenheiten
Luisenstrasse 13
65185 Wiesbaden
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Lower Saxony

Niedersächisches Ministerium der Justiz und für
Europaangelegenheiten
Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover

Mecklenburg-Western Pomerania

Justizministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Demmlerplatz 14
19053 Schwerin

Northrhine-Westphalia

Präsident des Oberlandesgerichts Dusseldorf
Cecilienallee 3
40474 Düsseldorf

Rhineland-Palatinate

Ministerium der Justiz des Landes
Rheinland-Pfalz Ernst-LudwigStrasse 3
55116 Mainz

Saarland

Ministerium der Justiz des Saarlandes
Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken

Saxony

Präsident des Oberlandesgerichts Dresden
(as per 1 January 2000)
Postfach 12 07 32
01008 Dresden

Saxony-Anhalt

Ministerium für Justiz des Landes
Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6
39116 Magdeburg

Schleswig-Holstein

Ministerium für Justiz, Bundes- und
Europaangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein
Lorentzendamm 35
24103 Kiel
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Thuringia

Thüringer Ministerium für Justiz und
Europaangelegenheiten
Alfred-Hess-Strasse 8
99094 Erfurt

Amerika Birleik Devletleri
(ngilizce)

U.S. Department of Justice
Civil Division
Office of International Judicial Assistance
WASHINGTON, D.C. 20550
United States of America

Arjantin (spanyolca)

Ministerio de Relaciones y Culto
Reconquista 1088
Buenos Aires

Avustralya (ngilizce)

The Secretary to the Attorney-General's
Department of the Commonwealth of Australia

Barbados (ngilizce)

The Registrar of the Supreme Court of Barbados

Belarus (Beyaz Rusya) (Rusça)

Supreme Court of the Republic of Belarus and the
Supreme Economic Court of the Republic of Belarus

Bulgaristan (Bulgarca)

The Ministry of Justice and European Legal Integration

Çek Cumhuriyeti (Çekçe)

The Ministry of Justice of the Czech Socialist Republic

Çin (Çince)

Ministry of Justice of the People's Republic of China10
Bureau of International Judicial Assistance,
Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District BEIJING 100020

Hong Kong Özerk Bölgesi
(Çince, ngilizce)

The Administrative Secretary of the Government of the
Hong Kong Special Administrative
Region the Registrar of the High Court of the Hong Kong
Special Administrative Region
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Macau Özerk Bölgesi
(Çince, Portekizce)

Procuratorate of the Macao Special Administrative Region
is:7th Flor
Dynasty Plaza Building
Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao
NAPE
Macao

Danimarka (Danca)

Ministry of Justice
Civil Law Division
Slotsholmsgade 10
1216 COPENHAGEN K

Estonya (Estontaca)

Ministry of Justice of the Republic of Estonia

Finlandiya (Fince)

Ministry of Justice

Fransa (Franszca)

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale
(D3)
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01

Güney Afrika (ngilizce)

The Director General of the Department of Justice

Hollanda (Flamanca)

De Officier van Justitie
Postbus 20302
2500 EH THE HAGUE

ngiltere ve Galler (ngilizce)

The Senior Master of the Supreme Court (Queen's Bench
Division)

Kuzey rlanda (ngilizce)

The Master (Queen's Bench and Appeals) Royal Courts of
Justice Belfast 1

skoçya (ngilizce)

The Scottish Executive Justice Department
Civil Justice & International Division
Second Floor West
Saint Andrews House
Regent Road/Edinburgh EH1 3DG
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Birleik Krallk (ngilizce)

Foreign and Commonwealth Office

spanya (spanyolca)

Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo 62
28071 MADRID

srail (branice)

Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem

talya (talyanca)

Ministry of Foreign Affairs

sveç (sveççe)

Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and International Judicial Cooperation
S-103 33 Stockholm/Sweden

sviçre (Almanca, Franszca,
ngilizce)

Federal Office of Justice

Kuveyt (Arapça)

The State of Kuwait
Ministry of Justice
International Relations Department
Ministries Complex , Building No 14
P.O. Box 6, Safaat 13001
Kuwait City

Letonya (Letonca)

Ministry of Justice
Brivibas Boulevard 34
LV – 1536 Riga

Litvanya (Litvanyaca, ngilizce,
Fanszca, Rusya)

Ministry of Justice

Lüksemburg (Franszca,
Almanca)

Parquet Général

Macaristan (Macarca, ngilizce,
Franszca)

The Ministry of Justice
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Meksika (spanyolca)

Secretaría de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ricardo Flores Magón No.1

Monaco (Franszca)

Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, rue Colonel Bellando de Castro
98000 MONACO

Norveç (Norveççe)

Royal Ministry of Justice and Police

Polonya (Lehçe, Franszca,
ngilizce)

Ministry of Justice

Portekiz (Portekizce)

Director-General of the Judiciary Department ("DirecçãoGeral dos Serviços Judiciários") of the Ministry of Justice

Romanya (Romence)

Ministry of Justice

Seyeller (ngilizce, Franszca)

Registrar Supreme Court of Seychelles

Singapur (ngilizce)

Registrar of the Supreme Court

Slovakya (Slovakça)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné
námestie 13
813 11 BRATISLAVA, Slovak Republic

Slovenya ( Slovence)

Ministry of Justice of the Republic of Slovenia
Zupanciceva 3
1000 LJUBLJANA

Sri Lankas (ngilizce, Franszca)

Secretary/Ministry of Justice and Constitutional Affairs

Ukrayna (Ukraynaca, ngilizce)

Ministry of Justice
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Venezüella (spanyolca)

Ministerio de Relaciones Exteriores / Ministry of Foreign
Affairs
Esquina Carmelitas
Torre Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Piso 6,
Caracas, Venezuela

Yunanistan (Yunanca)

Ministry of Justice
Department of International Judicial Cooperation in Civil
Cases
Mesogeion 96
TK 11527, ATHENS
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EK:9
1954 TARHL HUKUK USULÜNE DAR LAHEY SÖZLEMESNE
TARAF OLAN DEVLETLER
Almanya
Arjantin
Avusturya
Belarus (Beyaz Rusya)
Belçika
Bosna-Hersek
Çek Cumhuriyeti
Çin (sadece Makau Özerk Bölgesi)
Danimarka
Ermenistan
Fas
Finlandiya
Fransa
Hrvatistan
Hollanda
spanya
srail
sveç
sviçre
talya
Japonya
Karada
Krgzistan
Letonya
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
Msr
Moldova
Norveç
Özbekistan
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya Federasyonu
Srbistan
Slovakya
Slovenya
Surinam
Türkiye
Ukrayna
Vatikan
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EK: 10
DEVLETLERE GÖRE TEBLGAT VE STNABE LEMLERNDE
UYGULANACAK ESASLAR
(1) Birinci Ksmda hukuki ve ticarî konularda Türkiye’den yurt dna ve yurt dndan
Türkiye’ye yaplacak tebligat ve istinabe taleplerinin tabi olduu usul ve esaslar genel olarak
açklanmtr. Bu ksmda Türkiye’den yurt dna yaplacak tebligat ve istinabe taleplerinin
yerine getirilmesinde devletlere göre özel olarak uyulmas gereken kurallarn ayrca
açklanmasnda yarar görülmütür.
I- TEBLGAT VE STNABE TALEPLERNDE DEVLETLERE GÖRE ÖZEL
OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR :
(1) Almanya
a) Almanya ile aramzda, l5/05/l930 tarih ve l622 sayl Kanunla onaylanan ve 04/06/
l930 gün ve l5ll (III.Tertip II.Cilt, 470 s) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak her iki devlet
arasnda l8/11/l93l tarihinde yürürlüe giren, l929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya
Devleti Arasnda Hukukî ve Ticarî Mevadd Adliyeye Müteallik Münesabat Mütekabiliyeye
Dair Mukavelename” mevcuttur.
b) Almanya, 1965 Lahey Tebligat Sözlemesine, 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine
ve 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Mukavelenameye göre, tebligata ilikin talepname, talep edilen devletin dilinde
düzenlenecek ve tebligat çkaran makam, davac ve davalnn isim ve sfatlar, tebli
muhatabnn isim ve adresi ve evrakn nitelii ile ilgili bilgiler yazlacaktr. Talepnameye, tebli
edilecek evrakn, talep edildii devletin dilinde düzenlenmi onayl tercümeleri eklenecektir.
d) Yine Mukavelenameye göre, istinabe talebi ve evraknn da talep edilen devletin
dilinde düzenlenmesi veya bu dilde yaplm tercümelerinin eklenmesi gerekmektedir.
e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat evrak
184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Almanca tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
2. Almanya, kendisine gönderilen icra ve ödeme emri tebligatlarna ilikin belgelerde
bulunan ceza ihbar niteliindeki ibareleri kendi egemenliine aykr gördüünden, bu tür ceza
ihbar tayan tebligat talebini yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu nedenle, icra
müdürlüklerimizce 184 numaral forma bal olarak bu devlete gönderilmek üzere hazrlanacak
evrakta bu tür ibarelerin çkarlmas gerekmektedir.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Almanca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(2) Amerika Birleik Devletleri
a) Amerika Birleik Devletleri ile aramzda ikili anlama bulunmamaktadr.
b) Amerika Birleik Devletleri, 1965 Lahey Tebligat Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf
deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat evrak
184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve ngilizce tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
2. Amerika Birleik Devletleri, Lahey Özel Hukuk Konferans Daimî Bürosuna yapm
olduu 15.04.2003 tarihli bildirimde; 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesinin 2-6. maddeleri
çerçevesinde Amerika Birleik Devletleri Merkezî Otoritesinin tebligat konusundaki
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sorumluluunu Process Forwarding International adl irkete devretmi olduunu ve
uygulamann 01/06/2003 tarihinden itibaren be yl süre ile devam edeceini bildirmitir. Ksaca
PFI olarak adlandrlan söz konusu tebligat firmasnn ilem yapaca bölgeler; ABD, Guam,
Amerikan Samoa Adas, Porto Riko, ABD Virgin Adalar ve Kuzey Mariana Adalar olarak
belirtilmitir. Ayrca ilem ücreti olarak alnacak miktarn tespitinde Bakanlmzca her takvim
yl banda çkarlan ve Resmî Gazete’de yaymlanan “Yurt D Tebligat ve stinabe
Taleplerinde Uyulmas Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebli”in dikkate alnmas gerekmektedir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve ngilizce tercümeleri olmak üzere iki takm halinde
düzenlenecektir.
(3) Arjantin
a) Arjantin ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Arjantin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemelerine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve spanyolca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve spanyolca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(4) Arnavutluk
a) Arnavutluk ile aramzda 17/07/ 1997 gün ve 4288 sayl Kanunla onaylanan ve 09/11/
1997 gün ve 23165 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 22/03/1998 tarihinde yürürlüe giren,
l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Arnavutluk, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey
Hukuk Usulü Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Arnavutça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arnavutça veya ngilizce ya da Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
(5) Avustralya
a) Avustralya, Türkiye ile ngiltere arasnda akdedilen 28/06/l932 tarih ve 2045 sayl
Kanunla onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayl
Resmî Gazete’de yaymlanan 1931 tarihli Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi’ne
katlmtr.
b) 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü
Sözlemesi ve 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
Ancak Avustralya 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi hükümlerine göre hazrlanarak
gönderilen tebligat taleplerini de yerine getirmektedir. Buna göre; tebli taleplerinin ngilizce
doldurulacak 184 numaral form ile, tebli evraknn ikier nüsha Türkçe ve ngilizce tercümesi
olacak ekilde iki takm halinde düzenlenmesi gerekmektedir.
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2. Ayrca, Avustralya adli makamlar tebligat ilemlerinin yerine getirilmesinden dolay
masraf talep ettiklerinden, l00 Avustralya Dolarnn veya karl Yeni Türk Lirasnn mahkeme
veznesine peinen yatrlmasnn salanmas ve bu hususun Bakanlmza gönderilecek sevk
yazsnda belirtilmesi gerekmektedir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(6) Avusturya
a) Avusturya ile aramzda 08/05/1991 tarih ve 3726 sayl Kanunla onaylanan ve 23/09/
1991 gün ve 2l000 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak l8/l0/l992 tarihinde yürürlüe giren
“Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti’nin Taraf Bulunduklar 01/03/1954 tarihli
Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine likin Olarak Yaptklar 16/09/1988 Tarihli Ek Anlama”
mevcuttur.
b) Avusturya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine taraf olup, 1970 tarihli
Lahey Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) kili Anlamaya göre, istinabe evrak talep eden tarafn dilinde düzenlenecek ve talep
edilen tarafn diline yaplm tercümeleri eklenecektir. Tebli ve istinabe evraknn Türkçe ve
Almanca olarak birer nüsha hazrlanmas yeterlidir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan Ek Anlama hükümlerine göre, düzenlenecek
talepnameye (ANTRAG) bal olarak teblii istenen belgelerin bir adet Türkçesi ile Almanca
tercümesi olacak ekilde iki takm halinde düzenlenmesi, talepnamenin de (ANTRAG) Almanca
doldurularak, sa alt köesindeki yerin, ilgili adli makamn mührü ile yetkilisinin imzasn
tamas gerekmektedir. Talepname (ANTRAG) örnei Ek (11)’de yer almaktadr.
2. Avusturya adli makamlar, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre 184
numaral forma bal olarak gönderilen tebligat taleplerini geri çevirmekte, belgelerin yukarda
açklanan ekilde talepname (ANTRAG) Ek (11) ekinde gönderilmesinde srar etmektedirler. Bu
sebeple belgelerin istenen ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan Ek Anlama hükümlerine göre, istinabe talepnamesi
(Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Almanca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(7) Azerbaycan
a) Azerbaycan ile aramzda 14/01/2004 gün ve 5066 sayl Kanunla onaylanan ve
23/03/2004 gün ve 25411 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 11/06/2005 tarihinde yürürlüe
giren, 2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve
Ticarî Konularda Adlî birlii Anlamas” mevcuttur.
b) Azerbaycan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Azerice onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Azerice onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(8) Belarus (Beyaz Rusya)
a) Belarus ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Belarus l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
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c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Rusça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(9) Belçika
a) Belçika ile aramzda iki tarafl bir adli yardmlama anlamas mevcut deildir.
b) Belçika, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat
Sözlemesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve muhatabn bulunduu bölgede geçerli
olan dillerden birinde (Franszca, Flamanca, Almanca) tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir. Belçika yetkili makamlar, idari bölge dillerinde yaplmayan evrak geri
çevirdiinden, belgelerin istenen dillerde düzenlenmesi gerekmektedir.
2. Dileri Bakanl’ndan temin edilen Belçika’nn idari bölünmesi itibariyle, resmî
dillerin dalmn gösteren tablo Ek (12)’de yer almaktadr.
3. Ayrca, Belçika adli makamlar aracl ile yaplacak tebligatlarda masraf talep
edildiinden 75 Euro veya karl Yeni Türk Lirasnn mahkeme veznesine peinen yatrlmas
salanmal ve bu husus Bakanlmza gönderilecek sevk yazsnda belirtilmelidir. lem
sonucunda istenen miktarn da derhal Belçika yetkili makamnn bildirecei hesap numarasna
yatrlmas gerekmektedir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve talep edilen makamn dilinde (Ekli listede
yer alan idari bölgenin resmî diline göre, Franszca, Flamanca ya da Almanca) onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
2. Belçika makamlar istinabe taleplerinin yerine getirilmesinden dolay deien
miktarlarda masraf talep ettiklerinden, bu devlet adli makam tarafndan talep edilmesi halinde
ödenmesini teminen dava ilgilisinden masrafn ödeneceine dair bir “Taahhütname” alnmas ve
bu hususun Bakanlmza gönderilecek sevk yazsnda belirtilmesi gerekmektedir.
(10) Belize
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre, Belize’ye gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn ngilizce düzenlenmesi istenmektedir.
(11) Bosna Hersek
a) Bosna Hersek ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Bosna Hersek l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, l965
tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesi’ne taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Bonakça, Srpça veya Hrvatça onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Bonakça, Srpça veya Hrvatça onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(12) Bulgaristan
a) Bulgaristan ile aramzda 0l/03/l977 gün ve 2079 sayl Kanunla onaylanan ve 24/05/
l978 gün ve l6296 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak her iki devlet arasnda 28/10/1978
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tarihinde yürürlüe giren 1975 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
Arasnda Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Bulgaristan, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine taraf deildir.
c) kili anlama hükümlerine göre, tebligat ve istinabe talepleri ile ilgili evrak talep eden
tarafn dilinde düzenlenecek ve bunlara talep edilen tarafn dilinde yaplm onayl tercümeleri
eklenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Bulgarca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir. Bulgarca tercümelerin kiril alfabesi ile yaplmas arttr.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Bulgarca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(13) Cezayir
a) Cezayir ile aramzda, 08/05/l99l gün ve 3724 sayl Kanunla onaylanan ve 2l/05/l99l
gün ve 20877 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 01/08/2001 tarihinde yürürlüe giren, l989
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasnda Hukukî
birliine likin Sözleme” mevcuttur.
b) Cezayir, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(14) Çek Cumhuriyeti
a) Çek Cumhuriyeti, 30/06/l932 gün ve 205l sayl Kanunla onaylanan ve 09/07/l932 gün
ve 2l45 (III.Tertip, 13.c.1134 (887)s) sayl Resmî Gazete’de yaymlanan, l930 tarihli “Türkiye
Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasnda Medenî ve Ticarî Hususat Kazaiyeye
Mütedair Karlkl Münesebat Hakknda Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katlm olup, bu
anlama 06/06/l933 tarihinde yürürlüe girmitir.
b) Çek Cumhuriyeti, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli
Lahey Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) kili Anlamaya göre, tebligat talepnamesi, talep edilen devletin dilinde düzenlenecek
ve talep eden makamn ad, taraflarn isim ve sfatlar, muhatabn isim ve adresi ile evrakn
nitelii belirtilecektir. Buna tebli edilecek evrakn, talep edilen devletin dilinde yaplm onayl
tercümeleri eklenecektir.
d) stinabe evrak da, talep eden devletin dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin
dilinde yaplm onayl tercümeleri eklenecektir.
e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Çekçe tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Çekçe tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.

5 / 22

(15) Çin
a) Çin ile aramzda 27/09/l994 gün ve 4034 sayl Kanunla onaylanan ve l2/11/l994 gün
ve 22l09 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 27/09/1994 tarihinde yürürlüe giren, l992 tarihli
“Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda
Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Çin, l965 tarihli Tebligat Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf
bulunmaktadr. Çin yapt bir beyanla bu Sözlemelerin, Hong-Kong ve Makau Özerk dari
Bölgelerinde de geçerli olacan bildirmitir. Çin, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözlemenin
ise, sadece Makau Özerk bölgesinde geçerli olacan beyan etmitir.
c) kili Anlamaya göre, tebligat ve istinabe talepleri ve bunlarn ekleri talepte bulunan
devletin dilinde yazlacak ve talepte bulunulan devletin dilinde veya ngilizce onayl tercümesi
eklenecektir. Belgeler iki nüsha olarak düzenlenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Çince tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir. Çin makamlarna gönderilecek tebligat evraknda muhatap makam
olarak “People’s Republic of China” yazlmas gerekmektedir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Çince veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere
iki takm olarak düzenlenecektir. Hong Kong Özerk Bölgesine gönderilecek tebligat ve istinabe
evrak Çince veya ngilizce, Makau Özerk Bölgesine gönderilecek tebligat ve istinabe evrak da
Çince veya Portekizce düzenlenecektir. stinabe talebi ve ekli belgeler, talepte bulunan makam
tarafndan imzalanacak ve mühürlenecektir.
(16) Danimarka
a) Danimarka ile Türkiye arasnda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Danimarka, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Danimarka dilinde tercümeleri olmak
üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Danimarka dilinde tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(17) El Salvador
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre, El Salvador’a gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
(18) Fas
a) Fas ile aramzda 08/05/1991 gün ve 3725 sayl Kanunla onaylanan ve 08/09/1991 gün
ve 20985 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 13/05/2002 tarihinde yürürlüe giren l989 tarihli
“Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krall Arasnda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî
Yardmlamaya Dair Sözleme” mevcuttur.
b) Fas, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1965 tarihli
Lahey Tebligat Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
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d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Arapça tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(19) Finlandiya
a) Finlandiya ile Türkiye arasnda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Finlandiya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Fince tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Fince tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(20) Fransa
a) Fransa ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Fransa, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Franszca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
2. 1965 tarihli Lahey Sözlemesine göre, Fransa Adli Makamlar araclyla yaplacak
tebligatlarda masraf talep edildiinden Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de
Justice” adna ve muhatabn ismi ile birlikte dosya numaras yazlmak suretiyle “BNP
PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004
00274 000 10225371 58 IBAN: FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV”
hesabna, 50.00 Euro yatrlarak makbuzun evrak ile birlikte Bakanlmza gönderilmesi
gerekmektedir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Franszca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(21) Guatemala
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre Guatemala’ya gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
(22) Gürcistan
a) Gürcistan ile aramzda 04/04/1997 gün ve 4244 sayl Kanunla onaylanan ve 24/09/
1997 gün ve 23090 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 15/01/1998 tarihinde yürürlüe giren
1996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Gürcistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey
Tebligat Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Gürcüce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Gürcüce, bu mümkün olmazsa, ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir. stinabe talepnamesi ve buna ekli belgeler imzalanm olmal ve
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talep eden makamn resmî mührünü tamaldr. Tercümenin onay, talepte bulunan makam,
yeminli tercüman, noter veya diplomasi ya da konsolosluk memurlarnca yaplabilecektir.
(23) Hrvatistan
a) Hrvatistan ile aramzda 04/04/2000 tarih ve 4559 sayl Kanunla onaylanan ve 24/05/
2000 gün ve 24058 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 19/01/2003 tarihinde yürürlüe giren
1999 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Hrvatistan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî
Konularda Adlî birlii Anlamas” mevcuttur.
b) Hrvatistan ayrca, 1934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krall Arasnda
Karlkl Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katlmtr.
c) Hrvatistan, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesi ve 1965 tarihli Lahey
Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Hrvatça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
kili anlamaya göre ise, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Hrvatça
veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Hrvatça veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(24) Hindistan
a) Hindistan ile aramzda l8/01/1990 gün ve 3605 sayl Kanunla onaylanan ve
23/07/1990 gün ve 20583 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 16/08/1993 tarihinde yürürlüe
giren l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasnda
Hukukî ve Ticarî Konularda Karlkl Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Hindistan, 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey
Hukuk Usulü Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve ngilizce tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki nüsha olarak hazrlanacaktr.
(25) Hollanda
a) Hollanda ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) Hollanda, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile ve l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Flamanca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Flamanca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(26) Honduras
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre Honduras’a gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
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(27) Irak
a) Irak ile aramzda 19/04/1990 gün ve 3638 sayl Kanunla onaylanm ve 02/08/1992
gün ve 2l303 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 01/03/1995 tarihinde yürürlüe giren 1989
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Adlî birlii Sözlemesi”
mevcuttur.
b) Irak, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(28) ngiltere
a) ngiltere ile aramzda 28/06/1932 tarih ve 2045 sayl Kanunla onaylanm ve 05/07/
l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayl Resmî Gazete’de
yaymlanarak l3/07/l933 tarihinde yürürlüe giren l93l tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye
Mukavelenamesi” mevcuttur.
b) ngiltere, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf deildir.
c) kili Anlamaya göre, tebli talebinde taraflarn isim ve sfatlar tebli muhatabnn
isim, sfat ve adresi yazlacaktr. Talepname talep edilen devletin dilinde düzenlenecektir. Tebli
edilecek belgelerde talep edilen devletin dilinde düzenlenecek veya bu dilde onayl tercümeleri
eklenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve ngilizce tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(29) ran
a) ran ile aramzda 07/06/l937 tarih ve 32l3 sayl Kanunla onaylanm ve 2l/06/l937 gün
ve 3636 (Düstur No. III. Tertip. 18.C.l204 (893)s) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak
06/l0/l937 tarihinde yürürlüe giren l937 tarihli “Adlî Müzaheret Mukavelesi” mevcuttur.
b) ran, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Farsça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir. kili
anlamada tebligat talepnamesinin Farsça veya Franszca düzenlenecei belirtilmi ise de ran
Franszca düzenlenmi belgeleri geri çevirdiinden, Farsça düzenlenmesi uygun olacaktr.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Farsça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(30) rlanda
a) rlanda ile aramzda ikili anlama mevcut deildir.
b) rlanda, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk
Usulü Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
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c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve ngilizce tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir. rlanda makamlar, tebligat evraknn ngilizce tercümesinde,
yeminli tercümann unvannn ngilizce yazlmasn ve tercümesinin “true and accurate” ibaresi
ile ngilizce onaylanmasn talep ettiinden, evrakn bu nedenle geri çevrilmemesi için
tanmland biçimde düzenlenmesi önem arz etmektedir.
d) stinabe
1. stinabe talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. stinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve ngilizce onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(31) spanya
a) spanya ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) spanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve spanyolca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve spanyolca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(32) srail
a) srail ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) srail, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve branîce tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve branîce tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(33) sveç
a) sveç ile aramzda ikili bir anlama mevcut deildir.
b) sveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve sveççe tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve sveççe tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(34) sviçre
a) sviçre ile aramzda 23/06/l934 tarih ve 2534 sayl Kanunla onaylanan ve 04/07/l934
gün ve 2743 (Düstur No. III. Tertip. 15.c.l304 (52l)s.) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak
08/06/l935 tarihinde yürürlüe giren 1933 tarihli “Türkiye ile sviçre Arasnda Medenî ve Ticarî
Mevatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename” mevcuttur.
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b) sviçre, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) kili anlamaya göre, tebli talepnamesinde gönderen makam, iki tarafn isim ve
sfatlar tebli muhatabnn adresi, belgelerin nitelii yazlacak ve talepname talep edilen
makamn dilinde düzenlenmi olacaktr. Talepnameye tebli olunacak adli belgelerin onayl birer
tercümesi eklenecektir.
d) stinabe talebi de talep edilen tarafn dilinde yazlacak ve istinabe evrakna talep edilen
Devletin dilinde yaplm onayl bir tercümesi eklenecektir.
e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve bir adet talep edilen makamn dilinde
(Almanca, Franszca veya talyanca) tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
sviçre’nin idari bölünmesi itibariyle resmî dillerin dalmn gösteren tablo Ek (13)’te yer
almaktadr.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve talep edilen makamn dilinde (Almanca, Franszca
veya talyanca) tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(35) talya
a) talya ile aramzda 16/02/l929 tarih ve 1394 sayl Kanunla onaylanan ve 03/03/l929
gün ve ll33 (III.Tertip. 10.c.362 (222)s) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak l5/05/l93l
tarihinde yürürlüe giren 1926 tarihli “Türkiye ile talya Arasnda Adlî Himaye Adlî Makamlarn
Hukuk ve Ceza lerinde Karlkl Müzahereti ve Adlî Kararlarn Tenfizi Mukavelenamesi”
mevcuttur.
b) talya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) kili Anlamaya göre, tebli ve istinabe evrak birer nüsha olarak talep eden devletin
dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin dilinde düzenlenmi tercümeleri eklenecektir.
Tebligat evrak birer nüsha Türkçe ve birer nüsha talyanca tercümesi olmak üzere iki takm
halinde düzenlenecektir. stinabe evrak ise Türkçe ve talyanca tercümesi olmak üzere birer
nüsha halinde düzenlenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve talyanca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve talyanca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(36) Japonya
a) Japonya ile aramzda ikili bir anlama bulunmamaktadr.
b) Japonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Japonca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir. Ayrca Japonya yetkili makamlarnca 184 numaral formun
“Muhatap makamn adresi” ksmna “Japonya Dileri Bakanl, 2-2-1, Kasumigoseki,
Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-8919, Japonya” yazlmas gerektii bildirilmitir.
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d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Japonca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(37) Kanada
a) Bu devlet, Türkiye ile ngiltere arasndaki 28/06/l932 tarih ve 2045 sayl Kanunla
onaylanan ve 05/07/l932 gün ve 2l42 (Düstur no. III. Tertip, l3. Cilt (l089) 856,S.) sayl Resmî
Gazete’de yaymlanan 1931 tarihli “Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi”ne
katlmtr.
b) Kanada, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk
Usulü Sözlemesi’ne ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesi taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve talep edilen makamn diline göre
ngilizce veya Franszca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir (Kanada’nn
idari bölünmesi itibariyle Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward
Island, Saskatchewan Eyaletleri için ngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Bat Bölgeleri New
Brunswick ve Yukon için ngilizce veya Franszca, Quebec Eyaleti için Franszca)
2. Kanada, l965 tarihli Tebligat Sözlemesine göre yaplacak tebligatlar için masraf
talep ettiinden Ottowa Büyükelçiliimiz adna düzenlenecek 50 Kanada Dolar tutarnda çekin
evrak ile birlikte Bakanlmza gönderilmesi gerekmektedir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve talep edilen yetkili makamn diline göre ngilizce veya Franszca onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir. (Kanada’nn idari bölünmesi itibariyle
Alberta, British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Prince Edward Island, Saskatchewan,
Eyaletleri için ngilizce, Ontario, Manitoba ve Kuzey Bat Bölgeleri New Brunswick ve Yukon
için ngilizce veya Franszca, Quebec Eyaleti için Franszca)
(38) Karada
a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krall Arasnda
Karlkl Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katlmtr. Mukavelename
25/l2/l935 tarih ve 2874 sayl Kanunla onaylanm ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III.
Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüe
girmitir.
b) Karada, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1965 tarihli
Lahey Tebligat Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Srpça veya Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Srpça veya Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(39) Kazakistan
a) Kazakistan ile aramzda 17/07/l997 gün ve 4287 sayl Kanunla onaylanan ve l2/11/
l997 gün ve 23l68 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 02/l0/l999 tarihinde yürürlüe giren
l995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî Konularda Adlî
Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Kazakistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.

12 / 22

c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa ngilizce veya Rusça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Kazakça veya bu mümkün olmazsa ngilizce veya Rusça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(40) Krgzistan
a) Krgzistan ile aramzda ikili bir anlama bulunmamaktadr.
b) Krgzistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1970
tarihli Lahey Delil Sözlemesi ve l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Krgzca onayl tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Krgzca tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(41) Kore (Güney Kore)
a) Kore ile aramzda ikili bir anlama bulunmamaktadr.
b) Kore, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne
Dair Lahey Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Korece tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. stinabe talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. stinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Korece onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(42) Kosta Rika
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre Kosta Rika’ya gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
(43) Kuveyt
a) Kuveyt ile aramzda 04/04/2000 gün ve 4557 sayl Kanunla onaylanan ve 30/05/2000
gün ve 24064 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 02/09/2000 tarihinde yürürlüe giren l990
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasnda Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza
Hukuku Konularnda Hukukî ve Adlî birlii Anlamas” mevcuttur.
b) Kuveyt, l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesine taraf olup, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf deildir.
c) kili Anlamaya göre, tebligat talepleri ve buna ekli belgeler talep eden taraf devletin
dilinde düzenlenecek ve bunlara talep edilen taraf devletin dilinde yaplm tercümeleri
eklenecektir. Bütün belgeler iki nüsha düzenlenecektir.
d) Talep edilen taraf devlet, belgelerin kendi dilinde olmas veya kendi dilinde onayl
tercümelerinin eklenmi olmas halinde tebligat kendi kanunlarna göre yapacaktr. Aksi halde
tebligat, muhatabn kabul etmesi halinde yaplabilecektir. Tebligat talepleri ve buna ekli belgeler
talep eden makamn imza ve mührünü tayacak ve tasdik veya benzeri usule tabi
tutulmayacaktr.
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e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Arapça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm
olarak düzenlenecektir.
(44) Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti
a) Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti ile aramzda 27/10/1988 gün ve 3490 sayl Kanunla
onaylanan ve l3/02/l989 gün ve 20079 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 25/05/l989
tarihinde yürürlüe giren l987 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kbrs Türk Cumhuriyeti
Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardmlama ve Tanma ve Tenfiz, Suçlularn
Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Naklî Sözlemesi” mevcuttur.
b) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe olarak iki takm düzenlenecektir.
c) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe olarak iki takm düzenlenecektir.
(45) Libya
a) Libya ile aramzda ikili anlama bulunmamaktadr.
b) Libya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Tebligat talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. Tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. stinabe talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. stinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(46) Litvanya
a) Litvanya ile aramzda 10/02/2004 tarih ve 5087 sayl Kanunla onaylanan ve
20/04/2004 gün ve 25439 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 15/08/2004 tarihinde yürürlüe
giren 1995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî
Konularda Hukukî ve Adlî birlii Anlamas” mevcuttur.
b) Litvanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:4) bal olarak Türkçe ve Litvanyaca, ngilizce, Franszca veya
Rusça tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Litvanyaca, ngilizce, Franszca veya Rusça
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(47) Lüksemburg
a) Lüksemburg ile aramzda ikili anlama bulunmamaktadr.
b) Lüksemburg, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraftr.

14 / 22

c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Franszca veya Almanca tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Franszca veya Almanca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
(48) Macaristan
a) Macaristan ile aramzda 18/01/1990 gün ve 3607 sayl Kanunla onaylanan ve 23/07/
1990 gün ve 20583 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 09/05/1991 tarihinde yürürlüe giren
l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî
Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Macaristan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) kili anlamaya göre, istinabe talebi ve bununla ilgili tüm belge ve bilgiler ise talep
eden tarafn dilinde iki nüsha olarak düzenlenir. Ayrca talep edilen tarafn diline ya da ngilizce
veya Franszca dillerinden birine tercüme edilmi ikier nüsha eklenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Macarca veya bu dilde mümkün deilse ngilizce
veya Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Macarca, bu dilde mümkün deilse, ngilizce veya
Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(49) Makedonya
a) Makedonya ile aramzda 07/03/2000 gün ve 4547 sayl Kanunla onaylanan ve 14/05/
2000 gün ve 24049 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 28/07/2000 tarihinde yürürlüe giren
l997 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Makedonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1970
tarihli Lahey Delil Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) ki Anlamaya göre, istinabe talepleri ve buna ekli belgelere talep edilen taraf diline
onayl tercümeleri eklenecektir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Makedonca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine göre,
istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Makedonca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
(50) Msr
a) Msr ile aramzda 26/01/1990 gün ve 3604 sayl Kanunla onaylanan ve 23/07/1990
gün ve 20583 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 01/02/1992 tarihinde yürürlüe giren 1990
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Msr Arap Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî Konularda
Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Msr, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve l965 tarihli Tebligat
Sözlemesine taraf olup, 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) kili Anlamaya göre, tebligat ve istinabe evrak ikier nüsha Türkçe ve Arapça, bu
dilde mümkün olamad takdirde, ngilizce veya Franszca tercümesi olacak ekilde iki takm
halinde düzenlenecektir.
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d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmad takdirde, ngilizce veya Franszca onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça, bu mümkün olmad takdirde, ngilizce veya Franszca onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(51) Moolistan
a) Moolistan ile aramzda 10/02/2004 tarih ve 5088 sayl Kanunla onaylanan ve
04/05/2004 gün ve 25452 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 05/11/2004 tarihinde yürürlüe
giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moolistan Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Moolistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine, 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Moolca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Moolca veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(52) Moldova
a) Moldova ile aramzda 04/04/2000 tarih ve 4556 sayl Kanunla onaylanan ve 28/05/
2000 gün ve 24062 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 23/02/2001 tarihinde yürürlüe giren
l996 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Moldova, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1970 tarihli
Lahey Delil Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Moldavaca veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Moldavaca veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(53) Nikaragua
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre Nikaragua’ya gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
(54) Norveç
a) Norveç ile aramzda ikili anlama mevcut deildir.
b) Norveç, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Norveççe tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Norveççe tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
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(55) Özbekistan
a) Özbekistan ile aramzda 17/07/1997 tarih ve 4286 sayl Kanunla onaylanan ve 07/11/
1997 tarih ve 23163 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 18/12/1997 tarihinde yürürlüe giren
1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Özbekistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1965
tarihli Lahey Tebligat Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Özbekçe veya Franszca veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Özbekçe veya Franszca veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
(56) Pakistan
a) Pakistan ile aramzda 26/03/1982 tarih ve 2684 sayl Kanunla onaylanan ve 31/07/
1982 tarih ve 17768 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 05/06/1983 tarihinde yürürlüe giren
1981 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan slam Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî
Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Sözlemenin teminata ilikin 9’uncu maddesinde deiiklii öngören, 07/12/2004
tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan slam Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve
Ticarî Konularda Adlî Yardmlama Anlamasnn 9’uncu Maddesinde Deiiklik Yaplmasna
Dair Ek Protokol” 06/01/2005 tarih ve 5284 sayl Kanunla onaylanm, 10/02/2005 tarih ve
25723 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 03/03/2005 tarihinde yürürlüe girmitir.
c) Pakistan, l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf olup, 1954 tarihli Lahey Hukuk
Usulü Sözlemesi ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Urduca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Urduca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(57) Panama
Bakanlmzda mevcut bilgilere göre Panama’ya gönderilecek tüm adli yardmlama
evraknn spanyolca düzenlenmesi istenmektedir.
(58) Polonya
a) Polonya ile aramzda 18/01/1990 tarih ve 3606 sayl Kanunla onaylanan ve 23/07/
1990 tarih ve 20583 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 12/04/1991 tarihinde yürürlüe giren
l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî
Konularda Adlî Yardmlama Sözlemesi” mevcuttur.
b) Polonya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) kili Anlamaya göre, tebligat evraknn Türkçe ve Lehçe tercümesi birer nüsha olarak
tanzim edilecektir. Evrakn Lehçe dnda baka bir dilde düzenlenmesi halinde tebligat ancak
muhatap almay kabul ettii takdirde yaplabilecektir. stinabe evraknn da Türkçe ve Lehçe
(veya Franszca) tercümesi olmak üzere birer nüsha düzenlenmesi gerekmektedir.

17 / 22

d) Tebligat ve istinabe taleplerinde, Sözlemede öngörülen bilgiler yazlacaktr. Söz
konusu talepler ve ekli belgeler, bunlar gönderen makam tarafndan imzalanm olmal ve resmî
mührünü tamaldr.
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e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Lehçe tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Lehçe, bu mümkün olmad takdirde, Franszca
veya ngilizce tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(59) Portekiz
a) Portekiz ile aramzda ikili anlama bulunmamaktadr.
b) Portekiz, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Portekizce tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Portekizce tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(60) Romanya
a) Romanya ile aramzda 14/03/1972 tarih ve 1575 sayl Kanunla onaylanan ve 17/05/
1972 tarih ve 14190 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan ve 27/06/1972 tarihinde yürürlüe giren
l968 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Cezaî
lerde Adlî Yardm Sözlemesi” mevcuttur.
b) Romanya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) kili Anlamaya göre, Âkit Taraflar, adli yardmlama taleplerinde (tebligat, istinabe)
kendi dilini kullanacaktr. Adli yardmlamaya ilikin belgeler talep eden tarafn dilinde
düzenlenecek ve talep edilen tarafn dilinde onayl tercümeleri eklenecektir. stinabe evrak
Türkçe ve Romence olmak üzere birer nüsha hazrlanacaktr.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak, Türkçe ve Romence onayl tercümeleri olmak
üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Romence tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(61) Rusya Federasyonu
a) Rusya Federasyonu ile aramzda ikili bir anlama bulunmamaktadr.
b) Rusya Federasyonu, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970
tarihli Lahey Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Rusça tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
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(62) Srbistan
a) Bu devlet, l934 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krall Arasnda
Karlkl Münasebata Dair Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katlmtr. Mukavelename
25/l2/l935 tarih ve 2874 sayl Kanunla onaylanm ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97 (Düstur No: III.
Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 27/07/l937 tarihinde yürürlüe
girmitir.
b) Srbistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf olup, 1965 tarihli
Lahey Tebligat Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine taraf deildir.
c) Bu nedenle, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesi ile yukarda zikredilen
Mukavelename hükümlerine göre düzenlenecek tebligat ve istinabe taleplerine esas olmak üzere,
yaplmas istenilen ilemlerin belirtildii ilgili adli makamn imza ve mührünü tayan talep
yazs düzenlenecektir (Ek:1), (Ek:2). Talep yazs ile ekli evrakn Türkçe asl veya onayl
örnekleri ile birlikte ngilizce dilinde yaplm tercümelerinin ikier takm halinde düzenlenerek
Bakanlmza gönderilmesi gerekmektedir.
d) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Srpça veya Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
e) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Srpça veya Franszca onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(63) Slovakya
a) Slovakya 30/06/1932 gün ve 205l sayl Kanunla onaylanan ve 09/07/1932 gün ve
2145 (III.Tertip, 13.c.1134 (887)s) sayl Resmî Gazete’de yaymlanan, 1930 tarihli “Türkiye
Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Arasnda Medenî ve Ticarî Hususat Kazaiyeye
Mütedair Karlkl Münesebat Hakknda Mukavelename”ye halefiyet yolu ile katlmtr.
b) Slovakya, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraftr.
c) kili anlamaya göre, tebligat talepnamesi, talep edilen Devletin dilinde düzenlenecek
ve talep eden makam, taraflarn isim ve sfatlar, muhatabn isim ve adresi ile evrakn nitelii
belirtilecektir. Buna tebli edilecek evrakn, talep edilen Devletin dilinde yaplm onayl
tercümeleri eklenecektir.
d) stinabe evrak da, talep eden devletin dilinde düzenlenecek ve talep edilen devletin
dilinde yaplm onayl tercümeleri eklenecektir.
e) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Slovakça tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
f) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Slovakça tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(64) Slovenya
a) Bu devlet 25/l2/l935 tarih ve 2874 sayl Kanunla onaylanan ve 04/0l/l936 tarih ve 3l97
(Düstur No: III. Tertip, l7.C.l29(89)s.) sayl Resmî Gazete’de yaymlanan 1934 tarihli “Türkiye
Cumhuriyeti ile Yugoslavya Krall Arasnda Karlkl Münasebata Dair Mukavelename”ye
katlmtr.
b) Slovenya, 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraftr.
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c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Slovence tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Slovence tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(65) Suudî Arabistan
a) Suudi Arabistan ile aramzda 31/05/1930 tarih ve 1507 sayl Resmî Gazete
yaymlanan l930 tarihli “Muhadenet Muahedenamesi” mevcuttur.
b) Suudi Arabistan, l954 tarihli Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey Delil
Sözlemesi ile l965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Tebligat talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. Tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. stinabe talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. stinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(66) Suriye
a) Suriye ile aramzda ikili bir anlama bulunmamaktadr.
b) Suriye, l954 tarihli Lahey Sözlemesi ve 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesi ile l965
tarihli Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Tebligat talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. Tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. stinabe talebi uluslararas adli yardmlama kurallar çerçevesinde yerine
getirilmektedir. stinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri
olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(67) Tacikistan
a) Tacikistan ile aramzda 04/04/2000 tarih ve 4558 sayl Kanunla onaylanan ve 30/05/
2000 gün ve 24064 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 22/06/200l tarihinde yürürlüe giren
l996 tarihli “ Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasnda Hukukî, Ticarî ve Cezaî
Konularda Adlî Yardmlama Anlamas” mevcuttur.
b) Tacikistan, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Tacikçe onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Tacikçe, bu mümkün olmad takdirde, ngilizce yada Franszca onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(68) Tunus
a) Tunus ile aramzda 19/11/1982 tarih ve 2711 sayl Kanunla onaylanan ve 17/03/1983
tarih ve 17990 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 01/07/1983 tarihinde yürürlüe giren l982
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tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasnda Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî
Yardmlamaya Dair Sözleme” mevcuttur.

b) Tunus, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(69) Ukrayna
a) Ukrayna ile aramzda 09/07/2003 tarih ve 4920 sayl Kanunla onaylanan ve
22/12/2003 tarih ve 25324 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 02/05/2004 tarihinde yürürlüe
giren 2000 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasnda Hukukî Konularda Adlî
Yardmlama ve birlii Anlamas” mevcuttur.
b) Ukrayna, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf bulunmaktadr.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa,
ngilizce tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak, Türkçe ve Ukraynaca, bu mümkün olmazsa, ngilizce onayl
tercümeleri olmak üzere iki takm olarak düzenlenecektir.
(70) Ürdün
a) Ürdün ile aramzda 17/04/1975 tarih ve 1878 sayl Kanunla onaylanan ve 05/09/1975
tarih ve 15347 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak 14/05/1976 tarihinde yürürlüe giren l97l
tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Haimî Ürdün Krall Arasnda Hukukî ve Ticarî Konularda
Adlî likileri Düzenleyen Sözleme” mevcuttur.
b) Ürdün, l954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine ve 1970 tarihli Lahey
Delil Sözlemesi ile l965 tarihli Tebligat Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, tebligat talepnamesi (Ek:1) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
d) stinabe
1. Halen uygulamaya esas olan ikili anlamaya göre, istinabe talepnamesi (Ek:2) ve ekli
evrak, Türkçe ve Arapça veya ngilizce onayl tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
(71) Yunanistan
a) Bu devlet ile aramzda iki tarafl adli yardmlama anlamas mevcut deildir.
b) Yunanistan, l965 tarihli Tebligat Sözlemesine ve 1970 tarihi Hukukî veya Ticarî
Konularda Yabanc Ülkelerde Delil Salanmas Hakknda Lahey Sözlemesine taraf olup, l954
tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözlemesine taraf deildir.
c) Tebligat
1. Halen uygulamaya esas olan 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözlemesine göre, tebligat
evrak 184 numaral forma (Ek:5) bal olarak Türkçe ve Yunanca tercümeleri olmak üzere iki
takm olarak düzenlenecektir.
d) stinabe
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1. Halen uygulamaya esas olan 1970 tarihli Lahey Delil Sözlemesine göre, istinabe
talepnamesi (Ek:2) ve ekli evrak Türkçe ve Yunanca tercümeleri olmak üzere iki takm olarak
düzenlenecektir.
I’inci bölümde yer alan listede bulunmayan devletlere yaplacak tebligat ve istinabe
taleplerinde, bu devletlerle Türkiye arasnda ikili anlama veya çok tarafl sözleme bulunup
bulunmadna baklacak; anlama veya sözleme varsa bu hükümlere göre, yoksa uluslararas
adli yardmlama kurallar gereince tebligat ve istinabe ilemleri yürütülecektir. Bunlarn
dndaki devletlere gönderilecek evrakn hangi dilde hazrlanaca hususunun Bakanlmzdan
sorulmas gerekmektedir.

23 / 22

EK:11
ANTRAG
TALEPNAME
AUF ZUSTELLUNG EINES GERICHTLICHEN SCHRIFTSTÜCKS IM AUSLAND
ADL BR EVRAKIN YABANCI ÜLKEDE TEBLNE LKN TALEPNAME
Bezeichnung und Anschrift der ersuchende Stelle:
Talep eden makamn ad ve adresi.........................................................................................
................................................................................................................................................
Bezeichnung der Parteien und Anschrift des Beklagten:
Taraflarn kimlikleri ve davalnn adresi:...............................................................................
................................................................................................................................................
Art und Gegenstand des Schriftsütcks:
Evrakn mahiyeti ve niçin gönderildii:.................................................................................
................................................................................................................................................
Art und Gegenstand des Verfahrens, gegebenenfalls Betrag der geltend gemachten
Forderung:
Davann konusu ve amac; var ise ihtilaf konusu mebla:.....................................................
................................................................................................................................................
Termin und Ort der Einlassung auf das Verfahren:
Durumann yeri ve Tarihi:....................................................................................................
................................................................................................................................................
Gericht, das die Entscheidung erlassen hat:
Karar veren Mahkeme:...........................................................................................................
................................................................................................................................................
Im Schriftstück vermerkte Fristen:
Evrakta belirtilen süreler:.......................................................................................................
................................................................................................................................................

Ausgeferting in................. am..................
Yer ad.............................. Tarih
mza ve Mühür
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EK:12
BELÇKA’NIN DAR BÖLÜNMES TBARIYLA, ADL YAZIMA DLLER
VE GÖREVL BAKONSOLOSLUKLAR

Yazma dili

Vilayet

Bakonsolosluk

Franszca
veya
Flamanca

Brüksel Bakonsolosluu

Franszca

Brüksel Bakonsolosluu

Flaman Brabant
(Vlaams Brabant)

Flamanca

Brüksel Bakonsolosluu

Anvers (Antwerpen)

Flamanca

Anvers Bakonsolosluu

Limburg

Flamanca

Anvers Bakonsolosluu

Liege

Franszca

Brüksel Bakonsolosluu

Liege:(Amel, Büllingen,Reuland,
Bütgenbach, Eupen, Kevlmis, Lontsen,
Raeren,Sankt-Vith
Belediyeleri

Almanca

Namur

Franszca

Brüksel Bakonsolosluu

Hainaut

Franszca

Brüksel Bakonsolosluu

Lüksemburg(*)
(Lüxembourg)

Franszca

Brüksel Bakonsolosluu

Flamanca

Anvers Bakonsolosluu

Brüksel
(Bruxelles; Brussel)
Valon Brabant

Bat Flandr

(West-Vlaanderen

Dou Flandr

(Oost-Vlaanderen)

Flamanca

Brüksel Bakonsolosluu

Anvers Bakonsolosluu

(*)Belçika’nn Lüksemburg isimli bir vilayeti mevcut olup, bu vilayet ayr ve bamsz bir
devlet olan Lüksemburg Büyük Dükalndan farkldr.
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EK:13
SVÇRE’NN DAR BÖLÜNMES TBARIYLA ADL YAZIMA DLLER
VE ADRESLER

KANTON

YAZIMA DL

ADRES

Aargau (AG)

Almanca

Oberoerich des Kanton Aargau
Vorstadt 40, 5000 Aarau

Appenzell Ausserrhaden

Almanca

Appenzell Innerrhoden

Almanca

Basel-Landschaft (BL)

Almanca

Kantonsgericht Apzenzell
(AR) A.Rh.9043
Trogen
Kantonsgericht
(AL)Appenzell I. Rh. 9050
Appenzell
Obergericht des Kantons, 44l0
Liestal

Basel-Stadt (BS)

Almanca

Basel-Stadt, 405l
Basel

Bern (BE)

Almanca, Franszca

Münstergasse 2,30ll Bern
Bern

Fribourg (FR)

Almanca, Franszca

Tribunal Cantonal, l700
Fribourg

Cenevre (GE)

Franszca

Parquet du Procueur général l2ll
Cenevre 3

Glarus (GL)

Almanca

Kantons Glarus, 8750
Glarus

Graubünden (GR)

Almanca

Jura (JU)

Franszca

Luzern (LU)

Almanca

Neuchátel (NE)

Franszca

Nidwalden (NW)

Almanca

Justiz-Polizei und sani
Tätsdepartment Graubünden,
700l Chur
Department de laJustice, Service
Juridique, 2800 Delémont
Obergericht des Kantons Luzern,
Hirschengraben l6, 6003 Luzern
Department de la Justice, de la
Santé et de la sécurité 200l
Neuchátel
Kantongericht, Nidwalden,
6370 Stans

Obwalden (OW)

Almanca

Postfach 1260, 6061 Sarnen
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KANTON

YAZIMA DL

ADRES

Schafthausen (SH)

Almanca

Postfach 569, 820l Schafthausen

Schwyz (SZ)

Almanca

Kantongericht Schwyz
6430, Schwyz

Solothurn (SO)

Obergericht des Kantons
Solothurn, 4500Solothurn

St. Gallen (SG)

Almanca

Klosterhof l, 900l St. Gallen

Thurgau (TG)

Almanca

Obergericht des Kantons Thurgau,
8500 Frauenfeld

Ticino (TI)

talyanca

Tribunale di appello,
690l Lugano

Uri (UR)

Almanca

Valais (VS)

Franszca, Almanca

Rathausplatz
2,6460 Altdorf
Tribunal Cantonal,
l950 Sion

Vaud (VD)

Franszca

Zug (ZG)

Almanca

Zürich (ZH)

Almanca

Tribunal Contonal,
l0l4 Lausanne
Richtshilfe,
6300 Zug
Rechtshilfe, 8023 Zürich
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EK:14
TÜRKYE’NN YABANCI DEVLETLERLE AKDETT K TARAFLI
KONSOLOSLUK SÖZLEMELER

1- 1929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasnda Konsolosluk
Mukavelenamesi”
(08/06/1930 gün ve 1514 sayl Resmî Gazete)
2- 1990 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(17/09/1995 ve 22407 sayl Resmî Gazete)
3- 1992 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(19/09/1993 gün ve 21703 sayl Resmî Gazete)
4- 1972 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krall Arasnda Konsolosluk
Sözlemesi”
(04.05.1975 gün ve 15226 sayl Resmî Gazete)
5-

2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasnda Konsolosluk
Sözlemesi”
(12/08/2003 gün ve 25197 sayl Resmî Gazete)
6- 1970 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(16/07/1973 gün ve 14596 sayl Resmî Gazete)
7- 1989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Arasnda Konsolosluk Sözlemesi”
(07/10/1990 gün ve 20658 sayl Resmî Gazete)

8- 1977 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti
Arasnda Konsolosluk Sözlemesi” (Bu sözlemeye Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
halefiyet yolu ile katlmtr.
(07/07/1978 gün ve 16339 sayl Resmî Gazete)
9- 1989 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi” (Sözlemeye 01 Temmuz 1998 tarihinden itibaren HongKong da dahil bulunmaktadr.)
(15.04.1991 gün ve 20846 sayl Resmî Gazete)
10- 1995 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Anlamas”
(12/11/1997 gün ve 23168 mükerrer sayl Resmî Gazete)
11- 1929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile talya Krall Arasnda Konsolosluk
Mukavelenamesi” (Anlan Devletin ad, kinci Dünya Savandan sonra “talya
Cumhuriyeti” olarak deimitir.
(07/04/1931 gün ve 1768 sayl Resmî Gazete)
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12- 1993 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(14/08/1997 gün ve 23080 sayl Resmî Gazete)
13- 1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Krgzistan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(22/08/1997 gün ve 23088 mükerrer sayl Resmî Gazete)
14- l994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(22/08/l997 gün ve 23088 mükerrer sayl Resmî Gazete)
l5- 2004 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Anlamas”
(07/07/2004 gün ve 25515 sayl Resmî Gazete)
16- 1938 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krall Arasnda Konsolosluk
Mukavelesi” (Macaristan, kinci Dünya Savandan Sonra “Macaristan Halk
Cumhuriyeti”, sosyalist blokun çöküünden sonra ise “Macaristan Cumhuriyeti” adn
almtr.
(27/11/l939 gün ve 3753 sayl Resmî Gazete)
17- 2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(18/03/2004 gün ve 25406 sayl Resmî Gazete)
l8- l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Msr Arap Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(05/03/l989 gün ve 20099 sayl Resmî Gazete)
19- 2002 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
(11/08/2003 gün ve 25196 sayl Resmî Gazete)
20- l994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi” Sözleme, Karakalpakistan Otonom Bölgesini de
kapsamna almtr.
(l4/08/l997 gün ve 23080 sayl Resmî Gazete)
21- l987 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi” (Polonya’nn resmî isminden sosyalist blokun dalmasn
takiben “Halk” kelimesi çkarlmtr.)
(24/l2/l988 gün ve 20029 sayl Resmî Gazete)
22- l968 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi” (ki Devlet arasnda bu sözlemenin yerine geçmek üzere
l999 tarihinde imzalanan yeni Konsolosluk Anlamas henüz yürürlüe girmemitir.)
(25/07/l973 gün ve l4604 sayl Resmî Gazete)
23- l986 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasnda
Konsolosluk Sözlemesi”
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(l8/01/l987 gün ve l9345 sayl Resmî Gazete)
24- l988 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birlii
Arasnda Konsolosluk Sözlemesi” (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birlii’nin
l99l ylnda dalmasn takiben Sözleme sadece halefiyet ilkesi yönünden “Rusya
Federasyonu” için yürürlükte bulunmaktadr.)
(11/06/l989 gün ve 20l92 sayl Resmî Gazete)
25- l982 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasnda Konsolosluk
Sözlemesi”
(02/03/l983 gün ve l7975 sayl Resmî Gazete)
26- 1994 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasnda Konsolosluk
Sözlemesi”
(12/11/1997 gün ve 23168 sayl Resmî Gazete)
27- l998 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasnda Konsolosluk
Sözlemesi”
(30/11/1999 gün ve 23892 sayl Resmî Gazete)
28- 1968 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist
Cumhuriyeti Arasnda Konsolosluk Sözlemesi” (Bu Sözleme halefiyet yolu ile
katlan Srbistan-Karada ve Hrvatistan yönünden yürürlükte bulunmaktadr.)
(l4/08/l97l gün ve l3926 sayl Resmî Gazete)
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