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VII NOLU SÖZLEŞME 
 
 
 
Adı : Yabancı Memleketlerde Yapılan 

   Evlenme Marasiminin  
   Kolaylaştarılmasına Dair Sözleşme 

 
İmza yeri ve tarihi     : Paris, 10.09.1964 
 
Türkiye için yürürlük tarihi   : 29.05.1968 
 
Sözleşmeyi İmzalayan Ülkeler  : Almanya, Belçika, Fransa, Yunanistan,  

  Hollanda, Türkiye, İspanya 
 
Sözleşmeyi Onaylayan Ülkeler   : Almanya, Yunanistan, Hollanda,  

  Türkiye, İspanya 



Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılması Hakkındaki 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  

  
Kanun No : 888                           Kabul Tarihi: 28/06/1967 
 
Madde 1- 10 Eylül 1964 tarihinde Paris’te imzalanan “Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme 
Merasiminin Kolaylaştırılması Hakkındaki Sözleşme” nin onaylanmasının uygun bulunmuştur. 
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3- Bu Kanunun hükümlerini  Bakanlar Kurulu yürütür. 
 

  08/07/1967 
_____ . _____ 

 
Karar Sayısı : 6/8750 

 
10 Eylül 1964 tarihinde Paris’te Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u tarafından imzalanan ve 
28/6/1967 tarih ve 888 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Yabancı Memleketlerde 
Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılması hakkında Sözleşme” nin onaylanması; Dışişleri 
Bakanlığının 5/8/1967 tarih ve 10-274-Kons/1-372 sayılı yazısı üzerine, 31/5 1963 tarih ve 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 12/8/1967 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.  
     _____ . _____ 
 

Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin  
Kolaylaştırılmasına Dair Sözleşme 

 
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Üyeleri, Avusturya Cumhuriyeti, Federal 

Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri, evlenme engellerinin kaldırılması ve evlenme öncesi ilanları ile 
ilgili olarak kendi vatandaşlarının diğer âkit devletler ülkelerinde yapacakları evlenme 
âkitlerinin kolaylaştırılması arzusuyla, aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır : 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
Madde 1- Âkit Devletlerden birinin vatandaşının evlenme akdi, o vatandaşın mutat 

olarak oturduğu diğer bir Âkit Devlet ülkesinde icra edildiği taktirde bu akdin yapıldığı 
memleketin yetkili makamları, müstakbel eşin şahsi kanununun öngördüğü haller ve şartlarla 
bu kanunun tespit ettiği evlenme engellerinden muaf tutulabilirler. 

 
Madde 2- Birinci maddede anılan muafiyeti tanımaya yetkili evlenme merasiminin 

yapıldığı memleket makamları, bu memleketin iç kanunları gereğince kendi vatandaşlarına 
aynı muafiyeti vermeye yetkili bulunan makamlardır. 

  
Mevzuatı kendi vatandaşlarına bu nevi muafiyetler tanımayan memleket birinci madde 

gereğince, diğer Âkit Devletler vatandaşlarına muafiyet tanıyabilmek için kendi 
makamlarından birini yetkili kılabilir. 

 
Madde 3- İşbu Sözleşme, kendi vatandaşı bulunan müstakbel eşe kanunları gereğince 

muafiyet verecek Devlet makamlarının yetkisine halel getirmez. 
 
 



İKİNCİ BÖLÜM 
 
Madde 4- Âkit Devletlerden birinin ülkesinde mahalli şekle uygun olarak yapılan 

evlenme öncesi ilanları münhasıran bu Devletin iç kanunlarına tabidir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
Madde 5- Âkit Devletlerden birinin kanunu evlenmenin dini merasimle icrasını 

mecburi kıldığı taktirde, diğer Âkit Devletlerin elçilik veya konsolosluk memurları kendi 
kanunları müsaade ettiği taktirde bu memlekette evlenme akdini icra edebilirler. Şu şartla ki : 
Eşlerden en az biri elçilik veya konsolosluk memurunu tayin eden Devletin uyrukluğunda 
bulunmalı ve eşlerden hiçbiri evlenme akdinin yapıldığı Devlet vatandaşlığında olmamalıdır. 

 
Bu taktirde evlenme öncesi ilanlar münhasıran elçilik veya konsolosluk memurunun 

tayin eden Devletin kanununa göre yapılacaktır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
Madde 6- İşbu sözleşme uygulanmasında “ Bir Devlet vatandaşı” terimi, Devletin 

uyrukluğunda bulunan kişilerle şahsi halleri adı geçen Devletin kanunları ile idare edilen 
kişileri kapsar. 

 
Madde 7- Âkit Devletler bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün 

kılmak için anayasalarının gerekli kıldığı usullerin yerine getirildiğini İsviçre Federal 
Hükümetine tebliğ edeceklerdir. 

 
İsviçre Federal Hükümeti, birinci Fıkra uyarınca yapılan her tebliğden Âkit Devletlerle 

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
 
Madde 8- İşbu Sözleşme ikinci tebliğin tevdi tarihini kovalayan 30 uncu gün 

yürürlüğe girecek ve bu tarihten başlayarak bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet arasında 
sonuç doğuracaktır. 

 
Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imzacı 

Devlet için, bu Sözleşme tebligatın tevdi tarihini kovalayan 30 uncu günden başlayarak sonuç 
doğuracaktır. 

 
Madde 9- Her Âkit Devlet imza, 7 inci maddede öngörülen tebliğ veya katılma 

sırasında işbu Sözleşmenin ilk üç bölümünden bir veya ikisini istisna ettiğini beyan 
edebilecektir. 

 
İşbu maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunan her 

Devlet sonradan herhangi bir anda yazılı bir tebliğ ile istisna ettiği bölüm veya bölümlere 
katıldığını İsviçre federal Hükümetine bildirebilir. 

 
 İsviçre Federal Hükümeti, bu tebliğden her Âkit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri 
Komisyon’u Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
 
 İşbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen beyan, İsviçre Federal Hükümetinin tebliğ 
aldığı tarihi kovalayan 30 uncu günden itibaren hüküm ifade edecektir. 



Madde 10- Bu Sözleşme, her Âkit Devletin anavatan topraklarının bütünündehukuken 
hüküm ifade eder. 

 
Her Âkit Devlet, işbu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya bir 

kaçında veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya 
ülkelerde uygulanacağını, imza, 7 inci maddede öngörülen tebliğ, katılma sırasında veya daha 
sonra, İsviçre Federal Hükümeti, her Âkit Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u 
Genel Sekreterliğini, bu son tebliğden haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri 
tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını kovalayan 60 ıncı gün anılan 
tebliğnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

 
Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunmuş olan her 

Devlet, daha sonra, herhangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir tebliğle, bu 
Sözleşmenin beyannamede gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında 
uygulanmasına son verildiğini ihbar beyan edilecektir. 

 
İsviçre Federal Hükümeti, her Âkit Devlet ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u 

Genel Sekreterliğini bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 
 
Sözleşmenin uygulanması, adı geçen tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince 

alınmasını kovalayan 60 ıncı gün bahis konusu ülkede son bulacaktır. 
 
Madde 11- Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u veya Avrupa Konseyi üyesi her 

Devlet, işbu sözleşmeye katılabilir. Katılmak isteyen Devlet, bu niyetini, İsviçre Federal 
Hükümetine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. Adı geçen Hükümet her katılma 
belgesinin tevdiinden üye Devletlerle ile Milletlerarası Kişi Halleri Komisyon’u Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini 
kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir. 

 
Katılma belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra 

mümkün olabilir. 
 
Madde 12- İşbu Sözleşme, süre tahdidi olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla 

beraber âkit devletlerden her biri, her zaman bu Sözleşmeyi veya onun ilk üç bölümünden bir 
veya ikisini feshetmek ve yazılı bir tebliğ ile İsviçre Federal Hükümetine bildirmek imkanına 
sahip olacaktır. İsviçre Federal Hükümeti, keyfiyetten diğer âkit devletleri ve Milletlerarası 
Kişi Halleri Komisyon’u Genel Sekreterini bundan haberdar edecektir. 

 
Bu fesih yetkisi, 7 inci maddede öngörülen tebliğ veya katılmadan başlayarak 5 yıllık 

bir müddetin bitiminden önce kullanılamaz. 
 
Fesih ihbarı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tebliğin İsviçre Federal 

Hükümeti tarafından alındığı tarihten sonra 6 aylık süre sonunda hüküm ifade eder. 
 
Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler 

işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
 
Paris’te 10 Eylül 1964 tarihinde, İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmak 

üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı birer kopyası diplomatik 
yolla her Âkit Devlet ve Uluslararası Şahsi Haller Komisyon’u Genel Sekreterine  
gönderilecektir. 
 


