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“TÜRK CEZA HUKUKU‟NDA GERĠ VERME KURUMU VE 

AVRUPA TUTUKLAMA-YAKALAMA MÜZEKKERESĠ” 

 

Mehmed Yerlikaya 

 

          ÖZ 

 

 Geri verme, Uluslararası Ceza Hukukunun özellikle adli yardımlaĢmanın en 

önemli enstrümanlarından birisidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu‟nun 18. 

maddesinde genel olarak düzenlenmiĢ olup, taraf olunan uluslararası sözleĢmelerce 

ayrıntıları tamamlanmaktadır. ÇalıĢmamızda uluslararası sözleĢmelerce tamamlanan 

Türk Hukuku incelenecek olup, özellikle Suçluların Ġadesine Dair Avrupa 

SözleĢmesi üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda geri verme kurumuyla ilgili olarak 

genel bilgilerle okuyucu bilgi sahibi yapıldıktan sonra ilgili maddeler gereğince 

uygulamanın hangi safhalardan geçtiği ve geri vermenin sonuçları okuyucuya 

anlatılacaktır. ÇalıĢmamızın son kısmında ise Türkiye‟nin taraf ol(a)madığı Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi projesi analiz edilecektir. Avrupa Birliği‟nin, Suçluların 

Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesinin yetersiz kalması üzerine üye devletler arasında 

yürürlüğe koyduğu bu proje, kısa geçmiĢine rağmen gayet baĢarılı bir model 

olmuĢtur. Bu doğrultuda Avrupa Tutuklama Müzekkeresine genel bir bakıĢ 

atılacaktır. Okuyucunun dikkatini ise daha çok terminolojide yaĢanan çeviri 

problemleri ve Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesinin geri kalmıĢlığı 

çekecektir. 
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“INSTITUTION OF EXTRADITION IN TURKISH CRIMINAL 

LAW AND EUROPEAN ARREST WARRANT” 

 

Mehmed Yerlikaya 

 

 

           ABSTRACT 

 

Extradition, is one of the most important instruments of International 

Criminal Law, particularly at Judicial Assistance. Extradition is described in Turkish 

Penal Code No: 5237, Article 18 and the international conventions signed by Turkey 

are complementary in details. In this dissertation, the Turkish Law which is 

completed by international treaties shall be examined and the main focus will be on 

the European Convention on Extradition. In this scope, the reader will be illuminated 

by general knowledge about extradition and after, the phases of extradition in 

practice and outcomes of extradition will be examined. The last chapter of this 

dissertation shall focus on the European Arrest Warrant, which Turkey is unable to 

sign at the moment. The European Arrest Warrant is a project initiated by the 

European Union as a result of the failure of European Convention on Extradition, 

and despite its short history, appears to be a successful model. In this scope a general 

knowledge about the European Arrest Warrant will be presented. The reader shall 

notice the translation problems in different languages and the inefficiency of the 

European Convention on Extradition in many ways. 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

ÖNSÖZ 

 

 Ġnsanlık tarihi kadar eski olan geri verme kurumu, uluslararası alanda her 

zaman devletlerin karĢılaĢtığı en problemli konulardan biri olmuĢtur. Devletlerin 

yaĢadığı bu problemler, geri verme kurumunun konusu olan “bireyin” haklarının 

ihlaline hatta bazı durumlarda ağır ihlaline yol açmaktadır. Bu ihlale özellikle 

devletlerin taraf oldukları eski tarihli anlaĢmaların “insan hakları” ve “hız” üzerine 

kurulu bu çağa cevap ver(e)memesi sebep olmaktadır.  

YapmıĢ olduğumuz çalıĢmada bu doğrultuda “geri kalmıĢ” Suçluların 

Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi ve “genel manada” düzenlenmiĢ Türk Ceza 

Kanunu‟nun 18. maddesi öncelikli olarak incelenecektir. Daha sonra Avrupa 

Birliği‟nin cesaretli bir adımı olan, hızlandırılmıĢ, kolaylaĢtırılmıĢ ve insan haklarına 

saygılı geri verme-“teslim” kurumu olan Avrupa Tutuklama Müzekkeresi analiz 

edilecektir. 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi konusunda yapılan çalıĢmaların bir elin 

parmaklarını geçmeyecek sayıda olması, Avrupa Birliği yolunda olan Türkiye 

Akademik Camiası açısından biraz üzüntü vericidir. Keza bu durum ULAKBĠM 

aracılığıyla Oxford Üniversitesi kütüphanesinde bulunan bir kitaba ulaĢmaya 

çalıĢmama sebep olmuĢ ancak “baĢarısızlıkla(rıyla)” sonuçlanmıĢtır. Kaynak 

yetersizliğini gerek yurtdıĢından satın alma yoluyla gerek Ġstanbul Üniversitesi‟nin 

Elektronik kütüphanesi aracılığıyla aĢmıĢ bulunsam da bu seferde hukuk ingilizcesi 

yetersizliğimle yüzleĢmiĢ bulunmaktaydım. Bu sebeplerle elimde fazlasıyla kaynak 

olmasına rağmen bunlardan sınırlı sayıda kullanma imkanı bulabildiğimi Ģimdiden 

belirtmekte fayda görmekteyim.  

Bu zorlu ve stresli çalıĢmam sırasında bana her konuda yardımcı olan değerli 

hocam Prof. Dr. Füsun Sokullu-Akıncı‟ya sonsuz teĢekkürlerimi sunmaktayım. 

Ayrıca maddi, manevi açıdan her zaman yanımda olan aileme ve yardımlarını 

esirgemeyen arkadaĢlarıma teĢekkürü bir borç bilirim. lklklkmlkmlklkmklm
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GİRİŞ 

 

Suçluluk kavramı çağa en iyi Ģekilde ayak uyduran ve yeniliklerle birlikte 

hızla geliĢen en önemli ceza hukuku kavramlarından biridir. Özellikle küresel bir köy 

halini alan dünyada küresel çetelerin ortaya çıkmasıyla artan kolektif suçlarda ve her 

zaman bireysel olarak iĢlenen suçlarda keza ulaĢım araçlarının hızı keza kaçıĢ 

yollarının kolaylaĢması sayesinde suç iĢleyen insanlar-çeteler baĢka ülkelere 

rahatlıkla kaçma imkanı bulmuĢlardır. Küresel çetelerin suçtan kazandıkları kar marjı 

bağlamında, çetelerin ar-ge yatırımları düĢünüldüğünde, mücadele açısından daha 

hızlı soruĢturma-uluslararası iĢbirliği-uluslararası yakalama/tutuklama emirleri ve 

Ģüpheli/sanık geri vermelerinin gerektiği aĢikardır. Ancak bunların çetelerin hızı 

doğrultusundan daha da hızlı olması gerekir. Bu durumda suç iĢleyenlerin cezasız 

kalmaması ve hızlı adaletin gerçekleĢmesi geri verme yoluyla sağlanabilir. 

Geri verme kurumu bu sorunlara çözüm olabilmek için ikili ve çok taraflı 

sözleĢmelerde düzenlenmekte, bu doğrultuda taraf devletler de ulusal hukuklarını bu 

sözleĢmelere uyumlu bir hale getirmektedir. Ancak devletlerin uluslararası alanda 

birbirlerine güvensizlikleri nedeniyle bu sözleĢme ve düzenlemeler genelde gözden 

geçirilmemiĢ eski tarihli anlaĢmalar olarak yerinde saymaktadır. ÇalıĢmamız bu 

anlattıklarım doğrultusunda özellikle Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi‟ne 

göre düzenlenen Türk Ceza Hukuku‟nu ve ilerleyen yıllarda da Geri Verme Kurumu 

düzenlenirken model alınacağı tahmin edilen Avrupa Tutuklama Müzekkeresi 

Çerçeve Kararını inceleyecektir. 

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde, okuyucuya geri verme kurumu hakkında 

bilgilendirme amaçlı genel bilgiler vermeyi uygun gördük. Burada geri vermenin 

tanımı, kaynakları, diğer hukuk dallarıyla-diğer kurumlarla iliĢkisi ve tarihçesinden 

bahsedilmiĢ olup bu bölümü okuyacak okuyucu, geri vermenin Ģartlarını ve usulünü 

anlayacak bilgi alt yapısına kavuĢturulmuĢ olacaktır. 

ÇalıĢmamın ikinci bölümünde, geri vermenin gerçekleĢebilmesi için aranan 

Ģartları, olumlu ve olumsuz Ģartlar olarak ayırıp iki ana baĢlık altında inceledik. Bu 

bölümde olumsuz Ģartların içinde yer alan, sayıca bir hayli fazla olan geri verme 
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kurumunun istisnaları yer almıĢ olup, çağımızda bu istisnalardan vazgeçme yolunda 

bir eğilim olduğunu vurgulamakta tekrar fayda olduğunu hissediyorum. 

ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde geri verme usulüne ve buna bağlı olarak 

sonuçlarına yer verdik. Bu bölümde daha çok uygulama üzerinde odaklanılmıĢ olup, 

bu sürecin ülkemizde nasıl iĢlediği anlatılmıĢtır. 

ÇalıĢmamın dördüncü bölümünde ise, sadece Avrupa Birliği Üye Ülkeleri‟nin 

taraf olabildiği, geri verme alanında model bir uygulama olan Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresi ele alınmıĢ olup, tarihçe ve kavram hakkında genel bir bilgi verildikten 

sonra, getirdiği değiĢikler anlatılmıĢ, uygulama hakkında kısa bir bilgi verilerek, bazı 

değiĢikliklerin üzerinde geniĢ bir açıklama yapmak suretiyle durulmuĢtur.  

Konuları incelerken her mesele hakkında gerektiği kadar bilgi vermeye 

çalıĢmıĢ olup, her konuda “Genel olarak”, “Türk hukukunda durum”, “Ġkili 

anlaĢmalarda durum”, “Suçluların Ġadesine dair Avrupa SözleĢmesi”nde durum 

baĢlıkları özellikle kullanılmamıĢtır. Açıklamak gerekir ki, diğer tezlerde birçok 

konuda bu baĢlıklar içeriği doldurulamayacak, kalabalık yapacak bir Ģekilde yer 

almıĢ, tezimin özgünlüğü açısından, Ģekil Ģartlarına riayet ettiğim inancımla bu 

baĢlıklar sadece gereken konularda açılmıĢ, bu baĢlıkların açılmadığı konularda ise, 

anlatım esnasında bu hususlara birer cümle ile değinilmiĢtir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GERĠ VERME KURUMU HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

 

 

I. GENEL OLARAK GERĠ VERME KAVRAMI VE 

TANIMI 

A. Geri Verme Kavramı 

 

Geri Verme kavramı, “Extradition” kelimesinin dilimize çevrilmesiyle ortaya 

çıkmıĢtır. “Extradition”, “extrade” sözcüğünden gelmekte ve kiĢinin kendisine 

egemen olana zorla geri getirilmesi anlamını taĢımaktadır
1
. Ayrıca bileĢik kelimeyi 

oluĢturan Extradition, kelimelere ayrılarak “Extra-tradition”, anlamına bakıldığında; 

bir yabancıya gösterilen geleneksel misafirliğe aykırı davranıĢ anlamına gelmektedir. 

Bu durum, sığınma hakkının
2
 bir istisnasını oluĢturur

3
. 

“Extradition” ifadesine ilk kez 19 ġubat 1791 tarihli bir Fransız 

Emirnamesi‟nde yer verilmiĢtir
4
. Bu ifadenin bir uluslararası anlaĢmada yer alması 

ise, 1828 yılında Fransa‟nın taraf olduğu bir geri verme anlaĢması dolayısıyladır
5
. Bu 

anlaĢmadan önceki dönemlerde yapılan anlaĢmalarda, extradition yerine “restituor” 

veya “remette” kavramları kullanılmaktaydı
6
. 

                                                 

1
 Abdullah P. Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, Ankara, 1958, s.90.; Latincede “ex:dışarı”, 

“tradito:verme, teslim etme” anlamına gelir.  
2
 Bkz.; Ġlgili Bölüm baĢlığı; Sığınma ve Geri Verme ĠliĢkisi. 

3
 M. ġükrü Alpaslan, Kriminoloji ve Hukuk Açısından TedhiĢçilik, Ġstanbul, 1983, s. 246. 

4
 Hasan Mutlu Altun, Suçluların Geri Verilmesi Hukuku, Marmara Üniversitesi SBE 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2001, s. 15., Eralp Özgen, Suçluların Geri Verilmesi, 

Ajans Türk Matbaası, Ankara, 1962, s. 20-21. 
5
 Özgen, a.g.e., s. 20‟den naklen; Research in International Law Under the Auspices of the 

Faculty of the Harvard Law School, New Heaven, 1935, s. 66.; Timuçin Köprülü, Suçluların Geri 

Verilmesi, Ankara Üniversitesi SBE YayınlanmamıĢ Y.L. Tezi, Ankara, 2001, s. 1. Bu anlaĢmada yer 

almasından önce suçluların iadesi tabirine anlaĢmalarda “restituer:geri vermek” veya “remettre:tevdi, 

teslim etmek” olarak rastlanırdı. 
6
 Özgen, a.g.e., s. 20‟den naklen; Research in International Law Under the Auspices of the 

Faculty of the Harvard Law School, New Heaven, 1935, s. 66.; Ġzzet Özgenç, „„Türkiye'nin Taraf 

Olduğu AnlaĢmalar Açısından Türk Ġade Hukukunun Değerlendirilmesi‟‟(Türk Ġade Hukuku 
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Osmanlı döneminde ise “iade-i mücrimin”
7
 olarak adlandırılan bu kurum, 765 

sayılı Türk Ceza Kanunu
8
 ile “suçluların iadesi” olarak anılmıĢ ve günümüzde 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu ile “geri verme” olarak ifade edilmiĢtir. 

 

B. Geri Verme Tanımı  

 

Kavram 765 sayılı TCK‟nın 9. maddesi ve 5237 sayılı TCK‟nın 18. 

maddesinde yer almakla birlikte, ilgili kanunlarda kavramla alakalı bir tanıma yer 

verilmemiĢtir. AĢağıda Adalet Bakanlığı ve doktrin tarafından verilen bazı tanımlara 

yer verilmiĢtir. 

Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü‟nün 1.1.2006 tarih ve 

69 sayılı genelgesine göre
9
; “Geri Verme (İade), bir devletin (talep edilen devlet) 

ülkesinde bulunan bir bireyi, yargılanması ya da cezasının infazı için diğer bir 

devlete (talep eden devlet) teslim etmesine imkân veren hukuki bir işlemdir”. 

Doktrinde ise geri vermeye iliĢkin olarak birçok tanımla karĢılaĢılmaktadır; 

Soyaslan‟a göre
10

; “Devletlerin insanlara karşı suç işleyenleri 

mükâfatlandırmamak ve suçlulukla etkili bir şekilde mücadele etmek için suçluyu 

suçun işlendiği ülkeye iade ederek karşılıklı adli yardımlaşmalarına suçluların iadesi 

adı verilir”. 

Taner‟e göre
11

; “Suçluların iadesi, bir devletin ülkesinde bulunan yahut oraya 

kaçmış olan ve başka devlet mahkemelerince bir suçtan dolayı sanık veya mahkûm 

olan kimseyi takip ve muhakemeye yahut hakkındaki cezayı tenfize yetkili diğer bir 

devlete, müracaatı üzerine teslim etmesinden ibaret olan siyasi-adli bir muameledir”. 

                                                                                                                                          

olarak kısaltılacaktır), Ġstanbul Üniversitesi SBE YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 

1984, s. 10. 
7
 765 sayılı TCK‟nın 6. Maddesinin 3. Fıkrasının 2 nolu bendinde de Osmanlı döneminde kullanılan 

“iadeyi mücrimin” ifadesi yer almaktadır. 1874 yılında A.B.D. ile yapılan anlaĢmada ise, kuruma 

“istirdatı mücrimin” denilmiĢtir. Kayıhan Ġçel, Süheyl Donay, KarĢılaĢtırmalı ve Uygulamalı Ceza 

Hukuku, Genel Kısım, 1. Kitap, Üçüncü Bası, Ġstanbul, 1999, s. 204. 
8
 “Türk Ceza Kanunu” bundan sonra çalıĢmamda “TCK” olarak anılacaktır. Eski-Yeni Kanun 

ayrımı, Kanun numaralarından çıkartılacaktır. 765 sayılı Kanun eskiyi, 5237 sayılı Kanun yeni kanunu 

ifade etmektedir. 
9
 Bkz.: (çevrimiçi), http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/cezag.html. 

10
 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 1998, s. 133. 

11
 Tahir Taner, Ceza hukuki Umumi Kısım, 3. Baskı, Ġstanbul, 1953, s. 233. 
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Ġçel‟e göre
12

; “Suçluların geri verilmesi, suç işlendikten sonra, başka bir 

devlet ülkesine kaçan suçlu şahsın o devlet tarafından, o kimseyi takip ve 

muhakemeye yahut hakkındaki cezayı tenfize yetkili olan devlete, resmi talep üzerine 

ve gerekli şartların mevcudiyeti halinde teslim edilmesidir”. 

Erem‟e göre ise
13

; “Suçluların iadesi, ülkesine bir suçlu sığınan devletin, bu 

suçluyu, cezalandırmaya veya cezasını infaza yetkili devlete istemi üzerine vermesi 

muamelesidir.” Diye bir tanımlama yapmaktadır”. 

Donay ise yaptığı tanımda
14

; “Çok geniş bir ifadeyle suçluların iadesi 

dediğimiz vakit, bir devletin ülkesinde bulunan veya oraya kaçmış bir sanık veya 

hükümlünün, yargılanmak veya cezasını infaz ettirmek üzere yargılama veya infaza 

yetkili devlete geri verilmesini anlarız”.  

Tezcan ise, iĢlevsel bir tanım yaparak
15

; “Suçluların geri verilmesi, ceza 

adaletine ve devletlerin menfaatlerine uygun olarak, sanığı yurtdışında bulunan bir 

suçu etkin bir şekilde kovuşturmak ve tecziye etmek amacı güden uluslar arası bir 

adli yardımlaşma türüdür”.  

Ġçel-Donay ise yaptığı tanımda
16

; “Çok geniş bir anlatımla, suçluların geri 

verilmesi dediğimiz vakit, suçu işlediği veya suçla kamu düzeni bozulmuş olan bir 

devletten başka bir devletin ülkesinde bulunan veya oraya kaçmış bir sanık veya 

hükümlünün, yargılanmak veya cezasını infaz ettirmek üzere yargılama veya infaza 

yetkili devlete geri verilmesi işlemini anlarız”.  

Yenisey‟e göre
17

; “İade, bir mahkeme kararına dayanılarak, ilgili devletler 

arasında bir anlaşma yapılması suretiyle, bir şahsın isteyen devlete, daha önce 

işlenmiş bulunan bir suçtan dolayı kovuşturma yapılması veya hükmedilmiş bulunan 

                                                 

12
 Kayıhan Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi Üzerine Bir Ġnceleme”(Bundan sonra bu eser çalıĢmamda 

“Suçluların Geri Verilmesi..” olarak kısaltılacaktır.), ĠÜHFM, Cilt: 30, Sayı: 3-4, Ġstanbul, 1965, s. 

693. 
13

 Faruk Erem, “Suçluların Geri Verilmesinde Türk Sistemi”, Adalet Dergisi, Yıl: 34, Sayı: 4, Ankara, 

1943, s. 114
 

14
 Süheyl Donay, “Suçluların Ġadesinde Yeni GeliĢmeler”, ĠHFM, Cilt: 50, Sayı: 1-4, Ġstanbul, 1984, s. 

239 
15

 DurmuĢ Tezcan, “Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu”, 

AÜ.SBFD, Ankara, 1983, Cilt: 38, Sayı: 1-4, s. 159. 
16

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 205  
17

 Feridun Yenisey, Milletlerarası Ceza Hukuku Ceza Yargılamasının Milletlerarası Değeri ve 

Mevzuatı, Ġstanbul, 1998, s. 52.; Ergin Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların Ġadesi ve 

Hükümlülerin Nakli, Yetkin, Ankara, 2003, s. 21. 
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bir hürriyeti bağlayıcı ceza veya emniyet tedbirinin yerine getirilmesi için geri 

verilmesidir”. 

Dönmezer-Erman‟a göre
18

; “İade, işlediği suç belirli bir devletin yargı yetkisi 

içinde olan kişinin, ülkesinde bulunduğu devlet tarafından yargı yetkisini haiz olan 

devlete teslim edilmesi demektir”. 

Antolisei‟e göre
19

; “Suçluların geri verilmesi, devlet ülkesinde bulunan sanık 

veya mahkûm bir ferdin muhakeme edilmesi veya cezasının çektirilmesi için başka 

bir devlete tesliminden ibarettir”.  

Huet‟e göre
20

; “İade ya da geri verme, bir devletin ( talep edilen devlet ) 

ülkesine sığınan bir bireyi yargılanması amacıyla ( hüküm amaçlı iade ) ya da 

cezasını çekmesi (infaz amaçlı iade) için bir diğer bir devlete ( talep eden devlet ) 

teslim etmesine imkan veren hukuki bir işlemdir”. 

Önder‟e göre
21

; “Bir ülkede suç işlendikten sonra diğer bir ülkeye kaçan 

suçlunun, suçun işlendiği Devletin talebi veya bulunduğu ülkenin müracaatı üzerine, 

ceza kovuşturmasının gerçekleştirilebilmesi veya mahkûmiyet halinde, cezanın infaz 

edilebilmesi için ilgili kural ve kaidelerdir”. 

Fenwick‟e göre
22

; “Suçluların geri verilmesi, resmi bir talep üzerine ve 

sözleşmelerindeki yükümlülüklere uygun olarak suçlu şahsın teslimidir”. 

Özgenç‟e göre
23

; “Ceza işlerinde uluslar arası adli bir yardım kurumu olan 

geri verme, bir devlet ülkesinde bulunan kişinin; başka bir devlet ülkesinde işlemiş 

bulunduğu bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık olması halinde, hakkında soruşturma 

ve kovuşturma işlemlerinin yapılması amacıyla; hükümlü olması halinde ise, 

                                                 

18
 Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım(Bundan sonra 1985 

olarak anılacaktır), Cilt: 3, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul, 1985, s. 501-502.; Sulhi Dönmezer-Sahir 

Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku(Bundan sonra 1997 olarak anılacaktır), Cilt: 3, Ġstanbul 

1997, s. 502; Sulhi Dönmezer-Sahir Erman,  Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku(Bundan sonra 1994 

olarak anılacaktır), Cilt: 3, Baskı: 11, Ġstanbul, 1994, s. 411. Ergül, a.g.e., s. 21.
 

19
 Özgen, a.g.e., s. 4. 

20
 Ergül, a.g.e., s. 20. , naklen; Andre Huet, Koering Joulin, Droit Penal International, Puf, Paris, 

2001, s. 343. 
21

 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Ceza Genel olarak kısaltılacaktır), Cilt 1, 

Ġstanbul, 1994, s. 248.
 

22
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 693.; Özgen, a.g.e., s. 3. 

23
 Ġzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (Genel Hükümler olarak kısaltılacaktır) , 

Baskı: 5, Seçkin, Ankara, 2010, s. 824.
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hakkında hükmolunan cezanın infazı amacıyla, yetkili diğer bir devlete, müracaatı 

üzerine teslim edilmesinden ibaret olan adli ve siyasi bir işlemdir”. 

Tüm bu tanımlar dikkate alınarak geri vermeyle ilgili genel bir tanım vermek 

gerekirse; Bir devletin yargı yetkisinde bulunan bir kiĢinin, iĢlediği suç nedeniyle 

süren soruĢturmasından, kovuĢturmasından veya kesinleĢmiĢ cezasından yahut 

cezasının infazından kaçmak istemesi sebebiyle baĢka bir devlet yargı yetkisine 

girmesi sonucu, ilk yargı yetkisine sahip devletin baĢvurusu üzerine, kendisine o 

kiĢinin belli Ģartlar altında verilmesidir. 

 

C. Kavramın Adlandırılması Üzerine Bir TartıĢma 

 

Bu tanımların çeĢitliliği ve kanundaki kelime seçiminin eleĢtirilmesi sonucu 

ortaya çıkan kavramın, dilimize çevrilmesindeki tartıĢmayı incelemekte yarar vardır. 

Keza bu tartıĢmanın bir benzerini
24

 ileride inceleyeceğimiz kurum olan “Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi” kapsamında da göreceğiz. 

Tanımlardan da görüldüğü üzere, geri verme iĢlemi, hükümlülerle birlikte 

sanıkları da kapsamaktadır. Bu itibarla, “suçluların iadesi” deyiĢi, sadece suçu, bir 

mahkeme kararı ile sabit olan kiĢilerin geri verilebileceği yönünde hatalı bir sonuca 

ulaĢtırmaktadır
25

. Zira suçlu, suç iĢlediği yargı kararı ile kesinleĢen kiĢidir. Sanık ise, 

bir suç isnadı ile hakkında kovuĢturma yapılmakta olan kiĢi olup, suçu sabit 

olmadığından masumiyet karinesinden
26

 (“presumption of innocence”) yararlanır
27

. 

Bu sebeple, “suçluların geri verilmesi” ifadesi doktrinde eleĢtirilmekte ve bu 

ifadenin yanlıĢ bir seçim olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, Ġçel ve Donay, 

suçluların iadesi kavramı yerine “devletler arasında geri verme” ifadesini 

                                                 

24
 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Kavram KarmaĢası, Yakalama mı Tutuklama mı?”. 

25
 Donay, a.g.m., s. 239. 

26
 Masumiyet Karinesi Anayasamız madde 38/4‟te açıkça düzenlenmiĢtir. Bkz; GülĢah Kurt Yücekul, 

Güçlü Akyürek, “Terör ve ġiddet Olaylarında Özel Yargılama Tedbirleri ve Ġnsan Haklarına Saygı”, 

18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, 20-27 Eylül 2009, Türk Ceza Hukuku Derneği-Ġstanbul 

Barosu, Ġstanbul, 2009, s. 194. 
27

 Alia Yılmaz, Uluslararası Ceza Hukuku El Kitabı, 2. Bası, Beta, Ġstanbul, 2001, s. 61., Hamide 

Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m. 1-75, Ders Kitabı (Bundan sonra Ceza Genel 

olarak kısaltılacaktır.), Beta, Ġstanbul, 2010, s. 468. 
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kullanmaktadır
28

. Yazarlara göre
29

, bu ifade kurumun yapısı itibariyle, “suçlu” 

kelimesini içermemesi açısından daha uygundur. 

“Suçluların geri verilmesi”, “yabancıların geri verilmesi” olarak da 

adlandırılmaktadır. Kurumun böyle adlandırılmasının nedeni, kural olarak
30

 

vatandaĢın Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç 

olmak üzere, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilememesi
31

 nedeniyle, geri 

vermeye konu olan suçluların esas itibariyle yabancılar olmasıdır
32

. Kimi yazarlar 

“Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi”
33

nde yer alan extradition terimini 

“verme
34

” olarak Türkçeye çevirip kullanmıĢlar, bazı yazarlar ise, bunu “geri 

verme
35

” Ģeklinde kullanmıĢlardır. Ancak birçok yazar Dönmezer-Erman gibi 765 

sayılı yasadaki kavrama bağlı kalarak “suçluların iadesi” deyimini kullanmaktadır
36

. 

“Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”
37

 ile suç Ģüphesi altında bulunan 

kiĢinin, bir baĢka ifadeyle Ģüpheli/sanığın veya hükümlünün geri verilmesi 

düzenlenmiĢtir. Bu noktada SĠDAS‟ın adı da eleĢtiriye açıktır. 5237 sayılı TCK, bu 

                                                 

28
 Ġçel, Donay, KarĢılaĢtırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, s. 204.; Mustafa Cin, Suçluların Geri 

Verilmesi ve Türk Hukuku, Ġstanbul Üniversitesi SBE YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 

1996, s. 4. 
29

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 206. 
30

 (DeğiĢik: 7.5.2004-5170/5 md.) T.C. Anayasası m. 38 son fıkra: “Uluslararası Ceza Divanına 

taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 

verilemez”. Bkz.: (Çevrimiçi) http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188&lang=0 
31

 5237 sayılı TCK m. 18 f. 2: Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler 

hariç olmak üzere, vatandaĢ suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. Bkz.: (çevrimiçi), 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

= 
32

 Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Baskı: 8, Seçkin, Ankara, 2009, s. 93. 
33

 Orijinal adı “European Convention on Extradition”, olan “Suçluların Ġadesine Dair Avrupa 

SözleĢmesi bundan sonra çalıĢmamda SĠDAS olarak anılacaktır. 
34

 “Burada suçluları verme (extradition) olarak yorumlamış ve bu kavramı kullanmıştır. Aynı eserde, 

“suçluları verme terimini iadei (iade-i) mücrimin karşılığı olarak kullanıyoruz. Yakın zamanlara 

kadar bu tabir Osmanlıca‟sına uygun olarak “suçluları geri verme” şeklinde Türkçeleştirilmiştir. 

Muamelenin mahiyetinde “geri verilen” kimse olmadığı için bu ifade yanlıştır. Bu muamele 

dolayısıyla suçlunun başka Devlete “teslimi” bahse konudur. Nitekim batı dillerinde bu mefhum 

“extradition” terimi ile ifade edilmiştir. Bu terim Latince ex=dışarı ve tradition=verme, teslim etmek 

kelimelerinden yapılmıştır. Bu nedenle suçluları verme terimini kullanıyoruz”, demek suretiyle yazar 

kendi görüşünün doğruluğunu izaha çalışmaktadır”. Bkz.; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza 

Hukuku, s. 90. 
35

 Özgen, a.g.e., s. 2.; Aynı hususta, Erem, a.g.m., s. 112. 
36

 Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku(Bundan sonra 1980 olarak 

anılacaktır), Cilt: 3, Baskı: 8, Ġstanbul, 1980, s. 507. 
37

 “Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi” bundan sonra çalıĢmamda “SĠDAS” olarak 

anılacaktır. 
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fark göz önünde bulundurularak kaleme alınmıĢtır
38

. Nitekim 5237 sayılı TCK 

metninde “geri verme” terimi tercih edilmiĢtir. Kanun, aynı zamanda terimi 

TürkçeleĢtirmiĢtir
39

. Doktrinde Özgenç de “geri verme” veya “iade” terimini 

kullanmaktadır
40

. 

Ġçel tarafından ileriye sürülen, katıldığımız görüĢe göre, “suçluların geri 

verilmesi” terimi mana olarak, sadece cezai hükmü kesinleĢmiĢ kiĢilerin geri verme 

iĢlemine tabi olabilmesi çağrıĢımı yapmaktadır
41

. Bu terim yerine sadece “geri 

verme” teriminin kullanılmasının daha yerinde olacağı düĢüncesindeyiz. 

 

II. GERĠ VERMENĠN AMACI, HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ VE 

DĠĞER HUKUK DALLARIYLA ĠLĠġKĠSĠ 

 

A. Geri Vermenin Amacı 

 

Geri verme ile bir ülkede suç iĢledikten sonra veya mahkum olduktan sonra 

baĢka bir devletin ülkesine kaçan Ģahsın; kaçtığı devlet tarafından takibine engel 

olunmanın, sınırları içinde suç iĢlenilen devlette kaçak sanık veya hükümlüyü 

yabancı devlet ülkesinde takip edememesinin, engellenmesi amaçlanmıĢtır
42

. BaĢka 

bir deyiĢle kaçan kiĢilerin yargılanması ya da cezasının çektirilmesi için geri verme 

kurumu ortaya çıkmıĢtır. Bir devlet, ülkesinde suç iĢledikten sonra yabancı bir ülkeye 

kaçan kiĢi-kiĢileri, soruĢturmanın-kovuĢturmanın devamı veya önceden devam 

edilmiĢ kovuĢturmanın sonucunda verilmiĢ cezanın infazının temini ve böylece 

suçluların cezasız kalmasını engelleyip, toplum barıĢını sağlayabilmek için geri 

verme yoluna gider
43

. 

                                                 

38
 Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna GiriĢ, Baskı: 5, Beta 

Yayımcılık, Ġstanbul, 2008,  s. 177. 
39

 Veli Özer Özbek, Yeni Türk Ceza Kanunun Anlamı (Açıklamalı- Gerekçeli- Ġçtihatlı), Ankara, 

Seçkin Yayınları, 2006, s. 254. 
40

 Ġzzet Özgenç, Genel Hükümler, s. 824. 
41

 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e., s. 176. 
42

 Dönmezer-Erman, a.g.e. 1980, s. 507.; Mustafa Hakan Bezmez Türk Hukukunda Suçluların 

Ġadesi ve Uygulamada KarĢılaĢılan  Sorunlar, Polis Akademisi, GBE YayınlanmamıĢ Y. L. Tezi,  

Ankara, 2009,  s. 8.; Köprülü, a.g.e., s. 5. 
43

 Ġçel, Donay, a.g.e., s.693. 
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Geri verme kurumu olmasa, insanlar yabancı ülke topraklarını barınak olarak 

kabul edecek, cezasız kalan suç, toplum düzenini bozacak ve yaptırımı olmayan bir 

kavram olarak algılanıp yaygınlaĢacaktır. Devletler ise; topraklarının, egemenlik 

alanlarının suçlulara sığınak olmasını ve suçluların cezasız kalmalarını istemezler
44

. 

Prensibin hukuki esası da, “her suçlunun ceza görmesi prensibi yani içtimai fayda ve 

adalettir”
45

. Topraklarının suçlulara sığınak olmasını ve suçluların cezasız kalmasını 

engelleme konusunda, devletler açısından üç seçenek vardır. Birincisi, birbirlerinin 

ceza kanunlarını kendi ülkelerinde uygulamak, ikincisi uluslararası bir ceza sistemi 

kurmak, üçüncüsü ise Ģahısları ilgili devlete geri vermektir. Birinci seçenek 

egemenlik ilkesiyle çeliĢtiği, ikinci seçenek ise ulaĢılması güç bir durum olduğu için, 

devletler geri verme olan üçüncü seçeneğe yönelmiĢlerdir
46

. Bu sayede adalet yerini 

bulmaktadır. Bu kurum, devletlerin ortak çıkarlarına da hizmet eder
47

.  

Doktrinde ayrıca, Ģüphelinin veya sanığın geri verilmesinde iki temel neden 

olduğu savunulur; Geri verme yolu ile suç iĢleyenin “tabii hâkim”
48

 huzurunda 

yargılanmasını sağlamak, ikinci neden ise “ceza kanunlarının mülkiliği”
49

 

prensibidir
50

. Devlet ülkesi üzerinde gerçekleĢtirilen ve suç teĢkil eden bütün 

eylemleri, suç faili yabancı dahi olsa, kendi cezalandırmasına tabi tutar. Ancak kaçak 

sanık veya mahkûmu yabancı devlet ülkesinde takip edemez
51

. Geri verme ile bir 

taraftan suç nerede iĢlenmiĢ olursa olsun cezasız kalmaması sağlanmıĢ olacak ve 

diğer taraftan suç iĢleyen kiĢiyi doğal yargıcının önüne çıkarmak suretiyle adaletin 

gerekleri de yerine getirilmiĢ olacaktır
52

. 

                                                 

44
 Taner, a.g.e., s. 233. 

45
 A.e. s. 233; Ġçel, Donay, a.g.e. s. 693. 

46
 Seha Meray, Devletler Hukukuna GiriĢ, Cilt: 1, Ankara, 1959, s. 431-432. 

47
 Dönmezer,Erman, a.g.e. 1984, Baskı: 11, Ġstanbul ,1994. 

48
 “Tabii hâkim: Olaylara göre önceden kurulmuş olan tabii mahkemenin hâkimi” Ali ġafak, 

Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Baskı: 4, Selim Kitapevi, 2002, s. 551. 
49

 Ceza kanunlarının yer itibariyle uygulama alanının kural olarak devletin ülkesiyle sınırlı olmasıdır. 

Özgenç, Genel Hükümler, s. 824. 
50

 Her ülkenin kendi kamu düzenini sağlamak amacıyla oluĢturdukları mevzuatlarıyla topraklarında 

suç iĢleyen bir Ģahsı ülke toprakları dıĢına çıksa bile kendisine yargılama yetkisini veren prensiptir. 

Bkz.; Meray, a.g.e., s. 431. 
51

 Fahir H. Armaoğlu: “Belçika Kaidesi ve Siyasi Suçluların Ġadesi Meselesi”, Adalet Dergisi, Sayı 

10-11, 1951, s. 1591. ; Özgen, a.g.e., s. 5 
52

 Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku(Bundan sonra 1983 olarak 

anılacaktır), Cilt 3, Ġstanbul, 1983, s. 507. 
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Devletlerin karĢılıklı çıkarları da geri verme kurumunun amacıyla aynı 

doğrultudadır, kiĢinin istendiği devlet geri verme kurumu sayesinde yabancı bir 

Ģüpheli/sanık‟tan kurtulmak imkânı bulur
53

. Bu durumda failin cezasız kalmaması 

sağlanır, adalet yerini bulur. Çıkarlarını düĢünen devletler suçla mücadele 

kazanımları için iĢbirliği yapmak zorunda kalırlar
54

.     

 

B. Geri Vermenin Hukuki Niteliği 

 

Geri verme, kesinleĢmiĢ mahkûmiyet kararının yerine getirilmesi veya suç 

iĢleyip yurtdıĢına kaçan kiĢinin yargılanabilmesi amacını taĢıyan “devletlerarası bir 

adli yardım yoludur”
55

. Devletler arasındaki adli yardımlaĢmanın en eski Ģekli olan 

bu kurum, devletlerarası ceza hukukunun karĢılıklı yardım vasıtalarından biri ve en 

önemlisidir
56

. Geri vermede devletler karĢı karĢıya gelmekte; ya dostluk iliĢkileri 

çerçevesinde ya da sözleĢmeler çerçevesinde uluslararası ceza hukukunda karĢılıklı 

yardım yapılmaktadır
57

. 

Geri verme kurumu Eylül 1948 tarihinde Prag‟da toplanan Adli Polis 

Milletlerarası Komisyonu Genel Kurulu tarafından incelenmiĢ. Komisyon Genel 

katibi Louis Ducloux konuya iliĢkin bir rapor hazırlamıĢtır. Bu rapor doğrultusunda 

Prag toplantısında kabul edilen Genel antlaĢma tasarısı, ülkemizin de arasında 

bulunduğu hükümetlere düĢüncesi bildirilmek üzere gönderilmiĢtir. Tasarıyı 

Abdullah Pulat Gözübüyük incelemiĢ ve Ģunları dile getirmiĢtir; “Umumi olarak 

suçluların geri verilmesi muamelesinde diplomasinin tavassutu tamamen 

kaldırılmalıdır. Alakadar devletler Adalet Bakanlıkları arasında doğrudan doğruya 

yapılacak muhabere ve temaslarla geri verme intaç etmelidir. Adalet bakanlığı 

yerine her hangi yüksek idari bir makamın bu ile vazifelendirilmesi doğru değildir. 

                                                 

53
 A.e. s. 508. 

54
 Bahri Öztürk, Mustafa R. Erdem, Veli Ö.Özbek, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, 

Ankara, 2000, s. 152. 
55

 Timur DemirbaĢ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Baskı: 6, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009,  s. 

172. 
56

 Faruk Erem, Türk Ceza Hukuku, Cilt: 1, Baskı: 6, Ankara, 1962, s. 136.; Yenisey, a.g.e., s. 59; 

Özgen, a.g.e. s. 4 
57

 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 1992, s. 127.
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Çünkü geri verme bizatihi itibariyle adli bir muameledir”
58

. Burada Gözübüyük‟e 

göre; Diplomasi yolunun olmadığı adli yardımlaĢma niteliğine sahip bir geri verme 

kurumu olmalıdır. 

Doktrinde bir görüĢe göre
59

, geri vermenin devletler hukukunda bir adli 

yardım niteliği taĢıdığı ileri sürülürken, diğer görüĢ ise
60

, bu iĢlemin adli ve siyasi bir 

egemenlik tasarrufu olduğunu savunmaktadır. Ġçel‟de bu görüĢte olduğunu Ģöyle 

ifade etmiĢtir; “Kurumun hukuki mahiyeti cezai, mevzularda milletlerarası hukuki 

yardımlaşma tasarrufu olarak tezahür eder”
61

. Aslında geri verme iĢlemini bugünün 

koĢullarında dahi tamamen yargısal bir iĢlem olarak kabul edemeyiz. Ġncelendiğinde 

görüleceği üzere egemenlik anlayıĢı hala iĢlemin ana unsurunu oluĢturmaktadır. 

GeçmiĢten bu yana egemenlik tasarrufu olarak süregelen
62

 geri verme kurumu artık 

modern devlet anlayıĢı ve insan hakları doğrultusunda yargısal fonksiyona sahip 

olma yolunda ilerlemektedir
63

. Bazılarına göre; Bu kurumun tamamen yargısal 

nitelikte değerlendirilmesi daha isabetli olacaktır
64

. Çünkü bu konuda SĠDAS ile 

birlikte, geri vermenin uluslararası bir yükümlülüğün gerektirdiği yargısal bir iĢlem 

Ģeklini alması yönünde bir adım atılmıĢtır
65

.  SĠDAS metninde belirtilen Ģartlar 

dâhilinde suçluların geri verilmesinin yükümlülük
66

 olduğu belirtilmiĢtir
67

. 

Gerçekten SĠDAS‟ın 22. maddesinde “suçluların iadesi ve muvakkat tevkif usulüne, 

işbu sözleşmedeki aksine hükümler müstesna, kendisinden iade talep edilen taraf 

kanunu tatbik olunur”, ifadesine yer vermek suretiyle sözleĢmenin tarafları olan 

                                                 

58
 Abdullah Pulat Gözübüyük, Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun BirleĢtirilmesi ve Geriverme 

Umumi- AntlaĢma Tasarısı (Geri Verme Hukukunun BirleĢtirilmesi olarak kısaltılacaktır), 

Ankara, Yeni Cezaevi Basımevi, 1949, s. 12. 
59

 Önder, Ceza Genel, s. 249.; Özgen a.g.e. s. 4.; T. Taner Yüce, Ceza Hukukunun Temel 

Hükümleri, Ankara, 1985, s. 17. 
60

 Önder, Ceza Genel, s. 248; Doktrinde geri verme önceleri, daima bir egemenlik tasarrufu olarak 

görülmüĢtür. Bkz. Dönmezer, Erman, a.g.e., 1983,  no: 2249. 
61

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 693. 
62

Hüseyin Durmaz, International Police Cooperation As a Response to Transnational Organized 

Crime Ġn Europe: Improvements in Extradition, University of North Texas, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, USA, 2005, s. 89. 
63

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 693'ten naklen;  YaĢar Ümit Doğanay, Das Türkische 

Auslieferungsrecht, Diss, Freiburg, 1956, s. 4.  
64

 Cihan Ergün, Suçluların Ġadesi ve Ġadede Hususilik Kuralı, Selçuk Üniversitesi, SBE 

YayınlanmamıĢ Y. L. Tezi, Konya, 2001, s. 28,; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 693. 
65

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 693.
 

66
 Metnin orjinalinde “Obligation to extradite” yani “geri verme yükümlülüğü” olarak yer almaktadır. 

67
 Köprülü, a.g.e.,  s. 6. 
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devletlere uluslararası yükümlülük yüklenmiĢtir
68

. Bu husus, SĠDAS‟taki geri 

vermenin hukuki yönü açısından yargısal tasarruf niteliğini kazanması yolunda bir 

adım olarak değerlendirilebilir
69

. 

Bizce geri verme kurumu, ulusal hukuklarda kanunlarla düzenlenmesinin 

yanında, karma sistemlerden
70

 arındırılmalı, idarenin takdirine bağlı iĢlem
71

 

statüsünden çıkarılmalı ve sadece yargısal karar doğrultusunda alınan, modern devlet 

anlayıĢı çerçevesinde insan haklarını önceliğine koyan bir kurum olmalıdır. 

 

C. Geri Vermenin Diğer Hukuk Dallarıyla ĠliĢkisi 

 

Geri verme kurumunun hukuki vasfını üç hususta değerlendirip, kamu 

hukukunun üç kolunda nitelendirebiliriz. Bu kurum devletin hâkimiyet alanına 

dayanan iĢlemlerden olduğu için Kamu Hukukunu, devletlerin birbirleriyle iliĢkileri 

ve anlaĢmalar bakımından Devletler Hukukunu, suç ve suçlu meselesi dolayısıyla 

Ceza Hukukunu ilgilendirir. Bu kurallardan birine önem atfedildiği takdirde, geri 

verme kurumunun hukuki niteliğinin kabulü de değiĢik olur
72

.  

Ġçel-Donay‟a göre, kurum yalnızca Devletler Hukukuna ait olarak görülemez, 

aksi halde ulusal hukukta yapılan ceza kovuĢturması ihmal edilmiĢ olur. Geri 

vermede temel ağırlık yargılamanın veya ceza kovuĢturmasının yapılmasını 

sağlamaktır. Bu kurumun, Devletler Hukuku ile olan iliĢkisi, sadece geri vermeye 

kaynak olan anlaĢmadan ibarettir
73

. Peki, “geri verme kurumuna temel olarak ceza 

hukuku ile sınırlı bir kurum diyebilir miyiz? Hayır olan bu cevabımızı şöyle 

örneklendirelim; Geri verme hukuku, suçluların “devletten devlete alış-veriş” veya 

“teslim-tesellüm” şartlarını ve prosedürünü düzenleyen hukuktur”. Bu açıdan, Ceza 

Hukuku ile değil, Ceza Yargılama Hukuku ve Devletler Hukuku ile ilgili bir daldır
74

. 

Devletler Hukukunu ilgilendirir çünkü geri vermede, geri verirken vatandaĢ ile 

                                                 

68
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 694. 

69
 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 501. 

70
 Bkz.; Ġlgili Bölüm BaĢlığı, “Karma Sistem”. 

71
 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Ġdari Sistem”. 

72
 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 127. 

73
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 206, Ġçel, Donay, a.g.e., Baskı: 5,  s. 225. 

74
 Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, ġafak Basım ve Yayınevi, Manisa, 1982, s. 157. 
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yabancı arasında fark gözetildiği tarafıyla, Devletler Hukukunu ilgilendiren bir 

kurumdur
75

. 

Buna göre geri verme hukuku hangi hukuk dalı içerisinde yer alır, 

kanaatimizce geri verme hukukunun bütünüyle bir Ceza Hukuku ya da Devletler 

Hukuku veya dalı olduğunu söylemek zordur. Ancak konusunun suç, suçlu, farklı 

ülkeler, yargısal iĢbirliği olduğunu söylemek gerekirse, kurumun “Uluslararası Ceza 

Hukuku”
76

 içerisinde incelenmesi gerektiği görüĢü kabul edilmelidir.  

 

III. GERĠ VERME ĠLE BAZI KURUMLAR ARASINDAKĠ 

ĠLĠġKĠ 

 

Geri verme ile hükümlülerin nakli, geri çevirme, sınır dıĢı etme, yargı 

bağıĢıklığı, sığınma gibi birçok kurum arasında iliĢki vardır. Ancak biz burada 

doktrinde en çok iliĢkisi vurgulanan sınır dıĢı etme ve sığınma kurumunu 

inceleyeceğiz. 

 

A. Sınır DıĢı Etme ve Geri Verme ĠliĢkisi 

 

Sınır dıĢı etme iĢlemi bir yabancının zorla sınır dıĢına çıkarılmasıdır. Sınır 

dıĢı etme vatandaĢlar gibi kiĢi dokunulmazlığına sahip yabancıların, kiĢi 

dokunulmazlıklarının istisnası
77

 olan bir kurumdur
78

. KiĢi dokunulmazlığını hukuka 

uygun olarak sınırlandıran kurumlardan birisi geri verme, diğeri ise sınır dıĢı 

etmedir
79

. Her iki kurum bakımından ortak özellik, ancak yabancıların hakkında 

uygulama alanı bulmasıdır
80

. Ancak günümüzde vatandaĢların da geri verilebileceği 

                                                 

75
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 692. 

76
 Keza Tezcan‟da Uluslararası Ceza Hukuku kitabında Geri Verme Kurumunu Uluslararası Adli 

YardımlaĢma baĢlığına koyarak sınıflandırma yapmıĢtır.  
77

 T.C. Anayasası m. 16 Ģu hükmü sevk etmiĢtir: „„Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, 

milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlandırılabilecektir‟‟. 
78

 Gülören Tekinalp, Yabancılar Hukuku, Baskı: 3, Ġstanbul, 1989, s. 83,;  Yılmaz Altuğ, Yabancılar 

Hukuku Durumu, Ġstanbul, 1971, s. 83. 
79

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 826. 
80

 A.e. s. 826.; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 692. 
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kabul edilmektedir
81

. Türk Hukuku bakımından, Anayasa‟da 2004 yılında yapılan 

değiĢiklikle
82

, yumuĢatılmıĢ olmakla birlikte, vatandaĢın geri verilmezliği kuralı 

varlığını sürdürmektedir. Ayrıca Anayasamızın 23. maddenin son fıkrası “vatandaĢ 

sınır dıĢı edilemez” hükmüne yer vermiĢtir
83

.  

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”
84

nin 4 nolu Ek Protokolü
85

 3. Maddesi, 

“Vatandaşların sınır dışı edilmeleri yasağı”, 4. maddesi ise “Yabancıların toplu 

olarak sınır dışı edilmeleri yasağı” getirmektedir. Sınır dıĢı etme bir idari tedbir
86

 

olarak düzenlenmiĢ ve polisin görev alanına girmektedir
87

. 5683 sayılı Yabancıların 

Ġkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun‟un 19, 20 ve 21. maddelerine göre bu konuda 

yetkili makam ĠçiĢleri Bakanlığıdır
88

. 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 Sayılı Türk 

VatandaĢlık kanununda sınır dıĢı etme konusunda ise Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Ayrıca 5682 Pasaport Kanunu m. 34, f. 2‟de de bir sınır dıĢı etme kuralı yer 

almaktadır
89

. Buna karĢılık geri verme ise bir devletler hukuku iĢlemi olup yargısal 

niteliğe haizdir
90

. 

Sınır dıĢı etme ve geri verme kurumları iĢlem olarak birbirinden farklıdır. 

Sınır dıĢı etme bir devletin tek taraflı kararı ile hüküm ifade ettiği halde, geri verme 

kurumunda, iki devletin uyuĢmasına, bunun için de bir talebe ve bu talebin kabulüne 

                                                 

81
 Özgen, a.g.e., s. 33. 

82
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 826.; (DeğiĢik: 7.5.2004-5170/5. m.) Uluslararası Ceza Divanına 

taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaĢ, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye 

verilemez. 
83

 T.C. Anayasası m. 23 Ģu hükmü sevk etmiĢtir; “VatandaĢ sınır dıĢı edilemez ve yurda girme 

hakkından yoksun bırakılamaz”. 
84

 “Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi” bundan sonra çalıĢmamda “AĠHS” olarak anılacaktır. 
85

 Bkz.: (çevrimiçi), http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_46.htm 

Madde 3 – VatandaĢların sınır dıĢı edilmeleri yasağı  
1  -Hiç kimse vatandaĢı olduğu devletin ülkesinden kiĢisel olarak, ya da topluca sınır dıĢı edilemez.  

2 - Hiç kimse vatandaĢı olduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz.  

Madde 4 – Yabancıların toplu olarak sınır dıĢı edilmeleri yasağı  
Yabancıların topluca sınır dıĢı edilmeleri yasaktır. 
86

 Önceden 5237 sayılı TCK 59. maddede güvenlik tedbiri olarak düzenlenen sınır dıĢı etme, daha 

sonra bir idari tedbir olarak değiĢtirilmiĢtir., Selim Levi, “Yabancıların Sınır DıĢı edilmesi YTCK‟nun 

TartıĢma Yaratacak Bir Hükmü Nasıl DeğiĢti?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 58, Yıl: 2005, 

Ankara, s. 34,39.; Özgen, a.g.e., s. 34.; DanıĢtay 5. Daire 43/343 sayı ve 12/2/1943 sayılı Karar.; Ġçel, 

“Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 695.; Özgenç Genel Hükümler, s.827. 
87

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 826.; Özgen, a.g.e., s. 32.; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 

695.; Gözübüyük, Geri Verme Hukukunun BirleĢtirilmesi, s. 11. 
88

 Sınır dıĢı etme konusunda ĠçiĢleri Bakanlığı'nın sahip olduğu yetkiyi DanıĢtayımız Hükümet iĢlemi 

olarak kabul etmiĢtir. (DanıĢtay 5. Dairesinin 12.2.1943 tarih ve 43/343 sayılı kararı, Ġçel, “Suçluların 

Geri Verilmesi…”, s. 696.) Ayrıca bkz.: Dipnot 95. 
89

 Ergül, a.g.e.,  s. 21. 
90

 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 18.;  Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 695. 



 16 

ihtiyaç vardır
91

. Ayrıca, geri vermede, sınır dıĢı etmeden farklı olarak bir adli yardım 

söz konusudur. Sınır dıĢı etmede ise, sınır dıĢı eden ülke daha çok kendi menfaatleri 

doğrultusunda hareket etmektedir
92

. Yabancı sınır dıĢı edildiğinde istediği ülkeye 

serbest olarak gidebilmektedir, ancak geri verme kurumu böyle değildir
93

. Sınır dıĢı 

etme bir güvenlik tedbiri olup, bir yabancının bulunduğu ülkenin kamu düzenini ve 

devletin güvenliğini bozması halinde uygulama alanı bulur
94

. Sınır dıĢı etme de amaç 

siyasi niteliğe haiz olsada, güvenlik kaygısınıda barındırmaktadır
95

. Geri verme 

kurumunda ise amaç suçluların cezasız kalmasının önüne geçmek, adaleti sağlamak, 

bozulan kamu düzenini düzeltmek olup, bunun için bir suçtan Ģüpheli/ sanık veya 

hükümlü olmak gerekir
96

. 

Sınır dıĢı etme konusunda ĠçiĢleri Bakanlığı‟nın sahip olduğu yetkiyi DanıĢtay‟ımız 

hükümet iĢlemi olarak kabul etmiĢtir
97

. Sınır dıĢı etme siyasi iktidarın yaptığı bir 

iĢlem olduğundan; bu iĢleme karĢı hiyerarĢik baĢvuru dıĢında hiçbir yargı organına 

baĢvurulamaz
98

.  Böyle bir içtihada karĢılık, 1961 anayasasındaki 114. maddenin 

hükmünde ve 1982 Anayasasının 125. maddesinin 1. fıkrasında; idarenin her türlü 

iĢleminin yargısal denetime tabi olacağı belirtilmiĢtir. Aynı Ģekilde DanıĢtay bir 

olayda geri vermenin hükümet tasarrufu olup olmadığını tartıĢma konusu yapmadan 

iĢin esasına girerek bu hususu desteklemiĢtir
99

. Bu kanun ve içtihad çatıĢmasından 

sınır dıĢı etme iĢlemi ve geri verme kurumunun yargısal denetime tabi tutulmasının 

tartıĢmalı olduğu anlaĢılmaktadır. Konumuz olmadığından sınır dıĢı etmenin yargısal 

denetime tabiliğini tartıĢamayacağız ancak geri verme kurumu ile ilgili yargısal 

denetim tartıĢmalarını çalıĢmamızın ilerleyen kısımlarında inceleyeceğiz. 

                                                 

91
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 695.; Özgen, a.g.e., s. 32. 

92
 Ergül, a.g.e., s. 22. 

93
 Önder, Ceza Genel, s. 249. 

94
 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s.17.; Gözübüyük, Geri Verme Hukukunun BirleĢtirilmesi,  s. 11. 

95
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 695.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku,  s. 17. 

96
 Özgenç, Türk Ġade Hukuku,  s. 17.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 695 

97
 “DanıĢtay 5. Dairesinin 12.02.1943 tarih ve 43/343 sayılı kararı” ile sınır dıĢı etme iĢlemini, 

“Hükümet Tasarrufu” olarak kabul etmiĢ ve idari yargının görev alanı dıĢında bırakmıĢtır. Özgenç, 

Genel Hükümler, s. 827.; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 696.; Ayrıca bkz.: dipnot 86. 
98

 Özgen a.g.e., s. 33, naklen; Vincenzo Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, Torino, 1908, s. 

301-302. 
99

 Lütfi Duran, “Türkiye Hükümetinin Suçluların Ġadesine Dair Kararları Üzerinde Kazai Murakabe”, 

Tahir Taner'e Armağan , Ġstanbul, 1956, s. 609. 
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Bazı devletler sınır dıĢı etme kurumunu geri verme kurumunda oluĢan 

boĢluklarda kullanmaktadır. Mesela geri vermek için geri verme anlaĢmasının 

varlığını arayan bir devlet, geri verme anlaĢması olmayan bir devlete suçluyu 

veremeyeceğinden ve suçlular bu Ģekilde cezasız kalabileceğinden, bu gibi 

durumlarda devletler sınır dıĢı etme önlemine baĢvurmaktadır
100

.  

 

B. Sığınma ve Geri Verme ĠliĢkisi 

 

Sığınma hakkının sözcük kökeni Yunancada  “ihlal edilemeyen yer” 

manasına gelen “Asylon”dur. Latin kökenli dillerde kullanılan “Asylum” da bu 

sözcükten gelmektedir
101

.  

Sığınma, geri verme kurumundan daha önce ortaya çıkmıĢ bir kurumdur. Bu 

kurumun ortaya çıkıĢı dini etkenlere bağlıdır. Geri verme ise, sığınma hakkının bir 

istisnası olarak ortaya çıkmıĢtır
102

. 

Sığınma, “siyasal, dinsel, felsefi düşünceleri, siyasal eylemleri veya işlediği 

herhangi bir suç nedeniyle kovuşturmaya uğrayan kişinin yabancı bir devlet ülkesine 

veya bulunduğu ülkedeki yabancı bir devlet temsilciliğine kaçarak korunma 

isteminde” bulunmasıdır. Birincisine “ülkesel sığınma”(asile territorial), ikincisine 

“ülke dışı diplomatik sığınma”(asile interne veya asole diplomatique) denir
103

.  

Ülkesel sığınmada, sığınan kiĢi, sığınma talep edilen devletin ülkesinde 

bulunmaktadır. Geri verme hukukuna iliĢkin kuralların uygulama alanı bulunduğu bu 

sığınma türünde, sığınma talep edilen devletin geri vermeye iliĢkin kararı, egemenlik 

hakkının normal olarak kullanılmasından ibarettir
104

. Buna karĢılık ülke dıĢı 

                                                 

100
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 697.; Özgen, a.g.e., s. 33‟ten naklen; Manzini, a.g.e., s. 

305.; Alman Yabancılar Kanununun 53. Paragrafı, hakkında geri verme yargılaması devam eden 

kiĢilerin sınırdıĢı edilmesini yasaklamaktadır, bkz; Faruk Turhan, Alman Suçluların Ġadesi Hukukunun 

Easaları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:3-4, Konya, 2003, s. 95. 
101

 Alpaslan, a.g.e., s. 251. 
102

 Cin, a.g.e., s. 13‟ten naklen; Cherif M. Bassiouni, International Extradition and World Public 

Order, Leiden, 1974, s. 3.  
103

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 825.; Cin, a.g.e., s. 13.; Edip Çelik, Devletler Hukukunda 

Diplomatik Melce Ve Milletlerarası Adalet Divanı Ġçtihadı, Fakülteler Matbaası Ġstanbul, 1956, s. 

1‟de “Bu iki terim birbirinden farklı iki melce çeşidini ifade etmek için kullanılmıştır” diyerek bu 

ayrıma gidilmiĢtir. 
104

 Cin, a.g.e. s. 13.; Çelik, a.g.e., s. 1.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 825.; Örneklendirmek gerekirse; 

Eğer Arjantin “silahlı hırsızlık”(armed robbery) suçundan Norveç‟te aranan/mahkum olan bir kiĢiyi, 
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diplomatik sığınma halinde, sığınan kiĢi suçun iĢlendiği devletin ülkesinde 

bulunmaktadır.  Bu durumda sığınma isteminin kabulü, aslında sınırları içinde 

bulunulan ülkenin egemenlik hakkının sınırlandırılması manasına gelir. Bunun 

kabulü hakkında bir uygulamada bulunmamaktadır. Ülke dıĢı diplomatik sığınma 

halinde, “bu kabul edilmediğinde ortada bir geri verme değil, teslim etme” söz 

konusu olur
105

. Bir baĢka ifadeyle, geri verme hukukuna iliĢkin kuralların, ülke dıĢı 

diplomatik sığınma halinde uygulanmasının imkânı yoktur
106

. 

Sığınmanın hukuksal dayanağı, insan hak ve özgürlüklerinin uluslararası 

korunması prensibidir
107

. 10 Aralık 1948 tarihli Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 

m. 14 f. 1 ile sığınma, ülkesine sığınılan devlete ait bir yetki olmaktan çıkarılıp, 

sığınan kiĢi için bir hak olarak kabul edilmiĢtir. Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, 

adi bir suç için sığınma hakkının kabul edilemeyeceği belirtilmektedir
108

. 

AĠHS sığınma hakkını, koruma altına almadığı halde, Komisyon‟a göre; 

kiĢinin insanlık dıĢı bir muameleye tabi tutulabileceği bir ülkeye geri gönderilmesi, 

geri gönderen üye ülkenin iĢkence ve kötü muamele yasağına iliĢkin 3. maddeyi ihlal 

etmesi anlamını taĢır. “Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi”
109

de bu durumda, AĠHS 3. 

maddenin ihlal edileceğini kabul etmiĢtir. 1984 tarihli “İşkence ve Diğer Zalimane, 

Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi”nin 3. maddesine göre de; “Hiçbir taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi 

tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini 

uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, sınır dışı etmeyecek veya iade 

etmeyecektir”. Belirli bir ülkeye geri gönderilmek istenen, ancak AĠHS 3. maddesine 

aykırı muamelelerle ciddi Ģekilde karĢı karĢıya kalacağını ileri süren kiĢinin 

                                                                                                                                          

iki ülke arasında geri verme anlaĢması yokluğundan dolayı red ederse ve eğer Norveç, Portekiz‟e bir 

siyasal suçlunun geri verilmesinin geri verme sözleĢmelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, Portekiz‟in 

talebini red ederse; bu iki durum aslında basit manada sığınma hakkının verildiğinin ülkelerce 

ifadesidir. Ve kanaatimce devletlerin egemenaliklerinin yansımasıdır., Athle Grahl-Madsen, 

Territorial Asylum, Oceana Publications, Stockholm, 1980, s. 18. 
105

 Taner, a.g.e., s. 241.; Cin a.g.e., s. 14. 
106

 “Peru ile Kolombiya arasında meydana gelen sorunun çözümü hususunda…” Bkz.; Cin, a.g.e., s. 

15.; Çelik, a.g.e., s. 81. 
107

 Özgenç, Türk Ġade Hukuku,  s. 14.; Çelik, a.g.e.,  s. 41. 
108

 Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisinin m.14 f. 2: “Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya BirleĢmiĢ 

Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuĢturmalar halinde ileri sürülemez”. 

Bkz.: (çevrimiçi), http://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html 
109

 “Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi” terimi bundan sonra çalıĢmamda AĠHM olarak anılacaktır. 



 19 

iddialarını kanıtlarla desteklemesi gerekir
110

. Burada söz konusu olan ihlal ayrıca 

TCK m. 18/3‟ün ihlali manasına da gelmektedir. Bu husus ayrıca Adalet 

Bakanlığının 69 numaralı genelgesinde
111

, “geri verme taleplerinde dikkat edilmesi 

gereken bazı hususlar” baĢlıklı 3. Bölümde, “Ġnsan Hakları” giriĢli 2. bentte de Ģöyle 

ifade edilmiĢtir; “İadeye konu şahsın iade sürecindeki talepleri kapsamında 

suçluların iadesi konusunun; insan hakları yönünden “Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi”, mültecilik statüsü yönünden de 1951 tarihli “Mültecilerin Hukuki 

Statüsüne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi”yle ilgili olduğu hususunun göz 

önünde tutulması gerekmektedir.” 

 

IV. GERĠ VERME KURUMUNUN KAYNAKLARI 

 

Geri verme kurumunun ulusal kaynakları anayasalar, ceza yasaları, geri 

vermeye iliĢkin özel yasalar, doktrin ve yargı kararlarıdır. Kurumun uluslararası 

kaynakları ise, uluslararası anlaĢmalar, örf ve adet kuralları ile karĢılıklılık ilkesidir.  

Ülkemiz açısından kaynakları biraz detaylandıracak olursak; Ulusal 

mevzuatımızda geri vermeye iliĢkin kaynakları; 1982 Anayasasının 38. maddesinin 

son fıkrası, değiĢik devletlerle yapılmıĢ ikili anlaĢmalar, “SĠDAS”, SĠDAS‟a Ek 2 

nolu Protokol ve UyuĢturucu Maddeler, Kara Para Aklama, Sınır AĢan Örgütlü 

Suçlar, Yolsuzluk ve Terörizmle Mücadele bağlamında uluslararası kuruluĢlar 

bünyesinde hazırlanan çok taraflı bazı sözleĢmelerdeki geri vermeye dair hükümler 

ve geri vermeyi düzenleyen TCK‟nın 18. maddesi oluĢturmaktadır. Görüldüğü üzere, 

geri verme kurumunu ulusal hukuk ve uluslararası hukuk normları birlikte 

düzenlemektedir. Bu bölümde ulusal ve uluslararası kaynakları inceleyeceğiz. 

 

 

 

                                                 

110
 Ergül, a.g.e., s. 29. 

111
 Bkz.: (çevrimiçi), http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/cezag.html, 01/01/2006 tarihli ve 69 numaralı 

Genelgesinde s. 12. 
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A. Ulusal Kaynaklar 

 

Anayasalarda genel prensiplere yer verilmiĢ olup, ceza kanunlarında geri 

vermenin esasları düzenlenmiĢtir
112

. Bu anlamda, anayasa ve kanunlar, geri verme 

kurumunun en önemli kaynaklarındandır. Geri verme sonucu hükmedilen ceza 

kiĢisel özgürlükleri sınırladığından, devletler ulusal hukuk metinlerinde geri verme 

kurumunu yasalarda düzenlemeyi tercih etmektedir
113

. 

Geri verme kurumunu yasalarda düzenlemenin faydaları arasında Ģunlarda 

sayılabilir; öncelikle bu durum geri verme taleplerinin hükümeti düĢürebileceği 

siyasi zorluklardan kurtarabilir. Hükümet ret kararını böyle bir kanuna dayandırdığı 

takdirde, talep eden Devlete karĢı siyasi açıdan daha kuvvetli bir pozisyona geçmiĢ 

olur. Ayrıca hükümetler anlaĢma yaparken son derece serbest hareket etmekte olup, 

sonradan yasama organı bu anlaĢmayı onaylamayınca zor duruma düĢmektedir. Geri 

verme kurumunun yasalarda yer alması bu durumu engelleyebilir. Aynı biçimde, 

anlaĢmaların uygulamasında doğacak ihtilaflara iliĢkin çözüm yolları, anlaĢmalarda 

eksik kalmıĢ hususlar da bu kanunlarla tamamlanır. Kanunun belli hususları çizmiĢ 

olması devletin diğer devletlerle yapacağı geri verme anlaĢmalarında birliği sağlar
114

. 

Ancak geri vermeye iliĢkin devletlerin iç hukukta yaptığı düzenlemeler farklılık arz 

etmektedir. Bu düzenlemelerin eksik olması çeĢitli sorunlara kapı açmaktadır. Bu 

eksiklikler özel hüküm bulunmayan yerde genel hükümler uygulanır kuralından 

gidilerek düzeltilmeye çalıĢılsa da geri verme hukukunun kendine özgü yapısı (sui 

generis), genel hükümlerden iyi sonuç almayı engellemektedir
115

. 

Ülkemizde geri vermenin anayasa ve ceza kanunları ile karma biçimde 

düzenlendiğini görüyoruz. Almanya da bu Ģekilde bir düzenlemeye gitmiĢtir. 

Almanya‟nın 1949 tarihli Anayasası‟nda gerivermeye iliĢkin kurallar bulunmakta 

iken, ayrıca 1982 tarihli bir geri verme yasası da yürürlüktedir
116

. Türkiye‟nin Ulusal 

hukuk kaynaklarından 1921, 1924 ve 1961 Anayasalarında geri verme ile ilgili 

                                                 

112
 Bkz.: Özgen, a.g.e., s. 13.; Örnek: Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya Anayasaları ve Küba Ceza 

Kanunu, Ġtalyan Ceza Kanunu.  
113

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225. 
114

 Taner, a.g.e., s. 234.; Ayrıca 5237 sayılı TCK‟nın gerekçesi de bu açıklamaya yer vermiĢtir. 
115

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 833., Özgen, a.g.e., s. 111., Taner, a.g.e., s. 235. 
116

 Altun, a.g.e., s. 17, bkz.: Dipnot 94. 



 21 

doğrudan bir ilke benimseyen ya da kural koyan herhangi bir düzenleme 

bulunmamaktadır
117

. Türkiye‟de geri verme hukukuna iliĢkin ilk anayasal düzenleme 

1982 Anayasası ile gerçekleĢmiĢtir. Anayasanın 38. maddesi son fıkrada yer alan 

“Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç olmak 

üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez”, düzenlemesine yer 

verilmiĢtir. Anayasanın 19. maddesinin 3. fıkrasında kiĢinin özgürlük ve güvenliğe 

sahip olduğu, ancak yasa ile belirlenen durumlarda özgürlüğün kısıtlanabileceği 

kural altına alındıktan sonra, hakkında geri verme kararı verilen bir kimsenin 

yakalanması ya da tutuklanması halinin, bu hakların kullanımının ayrık 

durumlarından olduğu belirtilmiĢtir. Ayrıca Anayasanın 23. maddesi ile vatandaĢın 

sınır dıĢı edilemeyeceği ifade edilmiĢtir. Böylece, Türk vatandaĢı olduğu için geri 

verilemeyen kiĢilerin sınır dıĢı edilmek suretiyle geri isteyen ülkeye verilmesinin 

yolu kapatılmıĢtır. 

765 sayılı Mülga Türk Ceza Kanununun 9. maddesi, 01.07.1926‟da yürürlüğe 

girmiĢ ve hiçbir değiĢikliğe uğramamıĢ uygulamaya yönelik en önemli kaynaklardan 

biriydi. Geri verme, mülga 765 sayılı TCK‟nın 9. maddesinde düzenlenmiĢtir
118

. 

Taner‟e göre
119

, 765 sayılı TCK 9. maddesinde geri vermede uygulanacak kurallar, 

mahkemenin yapacağı incelemenin biçimi, mahkemenin kararına karĢı kanun yolları 

gibi hususlar belirtilmemiĢtir.  

5237 s. TCK tasarısına iliĢkin olarak TBMM Adalet Alt Komisyonundaki 

çalıĢmalar sırasında, geri verme kurumuna iliĢkin düzenlemelerin, ayrı bir kanunda 

yapılması gündeme gelmiĢtir. Ancak “siyasi irade” geri verme konusunda ayrı bir 

                                                 

117
 Altun, a.g.e., s. 120.; Vural SavaĢ, Sadık Mollamahmutoğlu, Türk Ceza Kanununun Yorumu, 

Cilt: 1, Baskı: 3, Seçkin, Ankara, 1999, s. 257. 
118

 Madde 9 - Bir cürümden dolayı bir Türkün ecnebi devletlere iadesi talebi devletçe kabul 

olunamaz. 

    Siyasi veya ona murtabıt cürümlerden dolayı bir ecnebinin ecnebi devletlere iadesi talebi devletçe 

kabul edilemez. 

    Ecnebi devletçe vukubulan iade talebi üzerine istenilen kimsenin Türkiye'de bulunduğu mahal 

mahkemei asliyesince tabiiyeti ve cürmünün mahiyeti hakkında bir karar verilmesi lazımdır. 

    Türk tebaasından olduğu yahut cürmünün siyasi ve askeri veyahut bunlara murtabıt cürümlerden 

bulunduğu mahkemece sabit olanların iadesi talebi kabul olunamaz. 

    Ecnebi olduğuna ve cürmünün adi ceraimden bulunduğuna karar verilen kimsenin iadesi talebi 

hükümetçe kabul olunabilir. 

    Ġadesi talep ve kabul olunan kimse hakkında mahalli müstantikliğince tevkif müzekkeresi 

verilebilir. 
119

 Taner, a.g.e., s. 229. 
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kanun yapılmasına gerek olmadığını belirtmiĢtir
120

. Geri verme 5237 s. TCK içinde 

düzenlenmiĢtir
121

. 

Özel geri verme yasaları eleĢtiriye maruz kalmakla birlikte, uygulamada 

olması gereken bir husustur
122

. Geri vermenin uluslararası antlaĢmalarda 

düzenlenmesi, yol gösteren, insan hakları seviyesini yükselten, uygulamada birliği 

sağlayan çerçeve bir durumdur
123

. Ülkelerin bu çerçeve yasaya binaen bir iç hukuk 

düzenlemesi yapması gereklidir. Türk hukukunda da hem bu sebeple hem 

Anayasanın 90. maddesi
124

 gereğince asgari uluslararası Ģartlarda yer alan hükümleri 

içeren bir kanun yapılmıĢtır. 765 s. TCK‟da olduğu gibi, 5237 s. TCK‟da da sadece 

Türkiye‟den geri verme talebinde bulunulmasına iliĢkin olarak uluslararası 

                                                 

120
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 838-839. 

121 Madde 18- (1) Yabancı bir ülkede iĢlenen veya iĢlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında 

ceza kovuĢturması baĢlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiĢ olan bir yabancı, talep üzerine, 

kovuĢturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir. Ancak, geri 

verme talebine esas teĢkil eden fiil; 

            a) Türk kanunlarına göre suç değilse, 

            b) DüĢünce suçu veya siyasi ya da askerî suç niteliğinde ise, 

            c) Türkiye Devletinin güvenliğine karĢı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaĢının ya da 

Türk kanunlarına göre kurulmuĢ bir tüzel kiĢinin zararına iĢlenmiĢse, 

            d) Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, 

            e) ZamanaĢımına veya affa uğramıĢ ise, 

            Geri verme talebi kabul edilmez. 

            (2) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, 

vatandaĢ suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 

            (3) KiĢinin, talep eden devlete geri verilmesi halinde ırkı, dini, vatandaĢlığı, belli bir sosyal 

gruba mensubiyeti veya siyasi görüĢleri nedeniyle kovuĢturulacağına veya cezalandırılacağına ya da 

iĢkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli Ģüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez. 

            (4) KiĢinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve 

Türkiye'nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleĢme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karĢı 

temyiz yoluna baĢvurulabilir. 

            (5) Mahkeme geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verirse, bu kararın yerine 

getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. 

            (6) Geri verilmesi istenen kiĢi hakkında koruma tedbirlerine baĢvurulmasına, Türkiye'nin taraf 

olduğu ilgili uluslararası sözleĢme hükümlerine göre karar verilebilir. 

            (7) Geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, ayrıca Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma 

tedbirlerine baĢvurulabilir. 

            (8) Geri verme halinde, kiĢi ancak geri verme kararına dayanak teĢkil eden suçlardan dolayı 

yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir. 
122

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 839. 
123

 Taner, a.g.e., s. 234. 
124

 (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 m. 90 son fıkra) Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ milletlerarası 

antlaĢmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 

Mahkemesine baĢvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ temel hak ve özgürlüklere iliĢkin 

milletlerarası antlaĢmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 

uyuĢmazlıklarda milletlerarası antlaĢma hükümleri esas alınır. Bkz.: (çevrimiçi), 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=template&id=188&lang=0. 
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anlaĢmalarla uyumlu hükümler yer almaktadır. Buna karĢılık Türkiye‟nin baĢka bir 

devletten geri verme talebine iliĢkin olarak 5237 s. TCK‟da hüküm 

bulunmamaktadır. Belirtmek gerekir ki, 5237 s. TCK‟nın geri vermeye iliĢkin 

hükümleri genel ve tamamlayıcı niteliktedir. Burada amaçlanılan Türkiye‟nin taraf 

olduğu uluslararası anlaĢmalarda çatıĢma yaĢanmamasıdır çünkü uluslararası 

anlaĢmalarda geri verme kurumuna iliĢkin olarak ayrıntılı hükümler yer 

almaktadır
125

. Ayrıca ulusal kaynaklar arasında, diğer yasalarda geri verme ile ilgili 

doğrudan ve dolaylı bulunan düzenlemeleri saymayı da unutmamak gerekir
126

. 

 

B. Uluslararası Kaynaklar 

 

Geri verme kurumunun uluslararası kaynakları arasında iki taraflı, çok taraflı 

anlaĢmalar, karĢılıklılık ilkesi, hukukun genel ilkeleri
127

 sayılabilir. Bu durum 

uluslararası Adalet Divanı Statüsü‟nün 38. maddesinde açık bir biçimde 

vurgulanmıĢtır. Buna göre “Uygar Uluslarca Tanınmış Hukukun Genel İlkeleri” 

uluslararası hukuk kaynakları arasında sayılmaktadır
128

.  

Türkiye‟nin bu alanda en önemli sözleĢmesi SĠDAS olmakla birlikte; 

SĠDAS‟tan önce Türkiye ile aralarında geri verme anlaĢması olan devletler Ģunlardır; 

“Almanya, A.B.D., Belçika, Bulgaristan, Eski Çekoslovakya, Irak, Ġran, Ġsviçre, 

…”
129

   Avrupa devletleri ile olan iki taraflı anlaĢmaların büyük çoğunluğu 7376 

sayılı yasa ile onaylanan
130

 SĠDAS ile ilga edilmiĢ olduğundan, genelde SĠDAS 

hükümleri, SĠDAS‟a Ek 2 nolu Protokol
131

 ve diğer devletlerle olan ikili anlaĢmalar 

                                                 

125
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 839-840. 

126
 Sedat Bakıcı, Nazif Kaçak, Ceza ve Yargılama Usulüne ĠliĢkin Temel Kanunlar, Ankara, 1997, 

s. 277.  
127

 Ġyi niyet, söze bağlılık, hakkın kötüye kullanılmaması, kazanılmıĢ hakların dokunulmazlığı ve 

zamanaĢımı gibi ilkeler… Bkz.: Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Baskı: 4, Ankara, 1995, s. 

96. 
128

 A.e., s. 96. 
129

 Özgen, a.g.e., s. 23. 
130

 Türkiye açısından Konsey SözleĢmesi, 18.11.1959 gün ve 7376 sayılı yasayla uygun bulunmuĢ ve 

28.11.1959 tarihli resmi gazetenin 10365 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 
131

 SĠDAS‟a Ek 2 nolu Protokolü de onaylamıĢtır. Bu protokol, 8.5.1991 gün ve 3732 sayılı yasayla 

onaylanması uygun bulunarak, 25.09.1991 tarihli ve 21002 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir.; Ayrıca Ek 2 nolu Protokolün bazı maddelerinin çevirisi için bkz; Turhan, a.g.m., 

s. 108-113. 



 24 

geri verme hukukumuzun temelini teĢkil etmektedir
132

. Ġlga olan ikili anlaĢmalar 

hususu SĠDAS‟ın 28. maddesinde de belirtilmiĢtir; “Söz konusu Sözleşmeyi 

onaylayan devletler arasında daha önceden yapılmış olan iade hukukuna ilişkin 

anlaşmalar yürürlükten kaldırılmıştır”. Ancak dikkat edilmesi gereken husus Ģudur 

ki, burada bu anlaĢmaların sadece geri verme hukukuna iliĢkin kısmı yürürlükten 

kalkmıĢtır. Genelde anlaĢma içindeki, adli yardıma iliĢkin diğer hükümler yürürlükte 

kalmaya devam eder
133

.  Örneğin, 1930 tarihli Türkiye-Almanya arasında yapılan 

geri verme anlaĢması, her iki ülke SĠDAS‟a taraf olmasına rağmen bazı sorunlu 

durumlarda uygulama alanı bulmaktadır
134

.  Ayrıca UyuĢturucu Maddeler, Kara Para 

Aklama, Sınır AĢan Örgütlü Suçlar, Yolsuzluk ve Terörizmle Mücadele bağlamında 

uluslararası alanda hazırlanan çok taraflı bazı sözleĢmelerdeki geri verme ile ilgili 

maddeler de kaynaklar arasında sayılır. 

“Ġade et ya da yargıla”
135

 (Aut dedere Aut Judicare) prensibi de kurumun 

kaynakları arasında sayılabilir. Eğer bir suçla itham edilen kiĢi baĢka bir ülkede 

yargılandığında, o kiĢiyi geri verme sözleĢmesine göre talepte bulunulan devlet 

yeterli koĢul olmadığından vermek istemediği takdirde, bu devlet o Ģahsı mutlaka 

kendi yargılamalıdır
136

. BirleĢmiĢ Milletlerin sözleĢmelerinden olan “Terörist 

Bombalamaların Önlenmesine Dair Sözleşme”de “iade et ya da yargıla” prensibi 

kesin bir ifadeyle kabul edilmiĢtir. Bu sözleĢmenin 8. maddesi, istemde bulunan 

devletin suçluyu ya isteyen devlete geri vermesini ya da kendisinin bu Ģahsı 

yargılamasını kesin bir dille hükme bağlamaktadır
137

. 

 

                                                 

132
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 208. 

133
 Erem, Türk Ceza Hukuku, s. 139. 

134
 Yenisey, a.g.e., s. 61.   

135
 Bu prensibine göre, bir suçla itham edilen kiĢi baĢka bir ülkede yargılandığında, o kiĢiyi geri verme 

sözleĢmesine göre talepte bulunulan devlet yeterli koĢul olmadığından vermek istemediği takdirde, bu 

devlet o Ģahsı mutlaka kendi yargılamalıdır. Eski versiyonu Aut Dedere, Aut Pupire‟dir (Extradite or 

Adjudicate). bkz: Ivor Stanbrook, Clive Stanbrook Qc,  Extradition;Law and Practice, Oxford 

University Press, Oxford, 2002, s. 4. 
136

 Mehmet Kömürcü, Yusuf ÇalıĢkan, “Suçluların iadesinin uluslararası hukukta düzenleniĢi ve siyasi 

suç istisnasının terörizmle mücadeledeki rolü”, Ankara Barosu Dergisi, 1999-1, Cilt:6 , s. 80. 
137

 Talha Övet, „„Suçluların Geri Verilmesi ve Siyasi Suç Ġstisnasının Uluslararası Terörizmle 

Mücadeledeki Rolü‟‟, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Y. L. Tezi, 

Ankara, 2003, s. 51. 
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1.Uluslararası AnlaĢmaların Bulunmasını Zorunlu Sayanlar 

 

Geri verme kurumunun ortaya çıkıĢ zamanlarında, iki devlet arasında nezaket 

ve dostluk iliĢkileri doğrultusunda iĢleyen hukuki iliĢkiler, geri verme hukukuna 

iliĢkin genel ve nesnel bir anlaĢma ihtiyacı doğurmaktaydı. Böyle bir anlaĢma 

yapılana kadar geri verme iĢlemleri öznel bir anlaĢmanın varlığını ortaya koyuyordu. 

Yapılan geri verme istemi diğer devlet tarafından kabul edildiği takdirde iki devlet 

arasında öznel bir anlaĢmanın varlığının oluĢtuğu kabul ediliyordu
138

. Ancak 

uluslararası hukukta geri verme isteminin bir “hak” ve bu istemin kabulünün bir 

“yükümlülük” olabilmesinden söz edebilmek için, öznel olayın dıĢında nesnel ve 

genel nitelikte bir geri verme anlaĢmasının bulunması gereklidir
139

. AnlaĢma 

olmadığı takdirde geri vermenin nezaket ve dostluk iliĢkisi içinde 

gerçekleĢebileceğini söylemek bunun doğal hukuka göre bir yükümlülük olmadığını 

ifade etmektir
140

. “Eğer bu durum bir yükümlülük olsaydı, bu kadar anlaşma 

yapılmazdı”
141

.  

Ayrıca geri verilecek kiĢinin haklarını korumak zorunluluğu, devletin 

vatandaĢını korumak sorunu, üstün insancıl değerlerin geri verme sırasında ihlal 

edilmesini önlemek gereği, hızla hareket etme mecburiyeti, devletin egemenliği 

düĢünceleri geri verme iĢlemi yürütülürken belirli bazı hukuki esaslara
142

 uyulmasını 

zorunlu kılmaktadır
143

. Bu esasları bir araya toplayan anlaĢmadır. Ayrıca anlaĢma 

olmaksızın bir geri verme teklif edildiğinde veya kabul olunduğunda burada yargı 

organlarınca karar vermek için gerekli uluslararası kuralların hepsi ele alınamaz ve 

                                                 

138
 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 26.; Taner, a.g.e., s. 234.; Özgen, a.g.e., s. 7.; Meray, a.g.e., s. 43.; 

Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 702‟ten naklen; Charles Fenwick, International Law, 3
rd

 

Edition, New York, 1948, s. 330. 
139

 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 26.;  Özgen, a.g.e., s. 7.; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 

703.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 832-833. 
140

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 702.; Özgen, a.g.e., s. 8.; Meray, a.g.e., s. 447.; Taner, 

a.g.e., s. 34.; Cin, a.g.e., s. 24. 
141

 Özgen, a.g.e., s. 8.  
142

 Bu hukuki esaslar için bkz.: „„Ġade adalet esasına ve devletlerin karĢılıklı yararlarına dayanılan iki 

taraflı bir iĢlemdir‟‟. Sulhi Dönmezer, Genel Ceza Hukuku Dersleri, Uğur Yayımcılık, Ġstanbul 

2003, s. 392. 
143

 A.e. 
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böylece birey, kendisine tanınmıĢ bazı garantilerden yararlanamaz
144

.  Bu durum ise 

hak kaybına yol açar. 

 

2.Uluslararası AnlaĢmaların Bulunmasını Zorunlu Saymayanlar 

 

Bu noktada irdelenmesi gereken önemli sorunlardan biri ise, geri verme 

kurumunun iĢletilebilmesi için bir anlaĢmanın varlığının aranıp, aranmamasının 

gerektiğidir
145

. Günümüz koĢulları değerlendirildiğinde, suç isnat edilen kiĢiler veya 

suçlular sadece sınır ülkelere değil, dünyanın diğer bir ucuna da kaçabilmektedirler. 

Böyle durumlarda yargılama yapmak isteyen ülkenin, kaçılan ülke ile bir ikili 

anlaĢması bulunmayabilmektedir. Ayrıca bir geri verme anlaĢmasının yapılması için 

hem zaman hem de o ülke ile iliĢkilerin güçlenmesi gerekmektedir. Hatta bazen 

yürürlükte olan geri verme anlaĢması bile yeni çıkan durumlara uymamakta, bir 

değiĢiklik yapılması ihtiyacı duyulmaktadır.  Bu durumda da sistem 

kilitlenebilmektedir
146

. Günümüzde bu sorunu aĢmanın yolu özellikle karĢılıklılık 

ilkesi
147

 çerçevesinde geri vermenin gerçekleĢebileceği durumdur
148

.  Bunun için 

anlaĢma aranmasına gerek yoktur. 

Ayrıca kiĢilerin kaçtıkları ülkenin, bu kiĢiyi kovuĢturup, cezalandıracak 

devlete geri vermesi doğal bir yükümlülüktür
149

. Her devlet, hakimiyet alanı içinde 

bulunan ve hariçte bir suç iĢlemiĢ olmakla itham olunan Ģahısları ya cezalandırmak 

ya da yargılamada bulunacak devlete geri vermekle yükümlüdür
150

. 
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 Özgen, a.g.e., s . 9. 
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 A.e., s. 22. 

146
 Önder, Ceza Genel, s. 252. 
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 Türk geri verme hukuku içerisinde karĢılıklılık ilkesinin uygulama olanağı Yargıtay kararlarına 
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11.1.1973, Esas: 260, 170 nolu kararına dayandırmıĢtır. 
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 Önder, Ceza Genel, s. 252. 
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 A.e. s. 253.; Taner, a.g.e., s. 253. 
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3.Türk Hukukundaki Durum 

765 sayılı TCK‟nın 6. maddesinin, 3. fıkrasına göre; Geri vermenin 

gerçekleĢebilmesi için iki ülke arasında bir anlaĢmanın varlığı aranmıĢtır
151

. Bu 

durum 765 sayılı TCK‟nın hazırlanmasında kaynak olarak kullanılan Ġtalyan Ceza 

Kanununda da yer almıĢtır.Bu maddeye göre; Eğer bir yabancı aleyhine, bir yabancı 

tarafından Türkiye dıĢında Türk kanunlarına göre, aĢağı haddi üç seneden eksik 

olmayan Ģahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir cürüm iĢlendiği takdirde, 

Adalet Bakanının talebi üzerine “iadeyi mücrimin muahedesi bulunmamak veyahut 

iade keyfiyeti, cürümün irtikâp edildiği mahallin veya failin tebaasından bulunduğu 

devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş bulunmak”, Ģartıyla cezalandırılır
152

. 

Aynı hüküm 5237 sayılı TCK‟nın 12. maddesinin, 3. Fıkrasının, b bendinde yer 

almıĢtır; bir yabancı aleyhine, bir yabancı tarafından Türkiye dıĢında Türk 

kanunlarına göre, aĢağı sınırı üç yıldan az olmayan Ģahsi hapis cezasını gerektiren bir 

suç iĢlendiği takdirde, Adalet Bakanının istemi üzerine “Suçluların geri verilmesi 

anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya 

failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması” 

Ģartıyla cezalandırılır. Yargıtayda, geri verme için bir anlaĢmanın varlığını Ģart olarak 

aramaktadır. Nitekim, Yüksek Mahkemenin bir kararına göre; “İade-i mücrimin 

muahedenamesi olmadığı takdirde adi suç işleyenlerin de iadesi bahis mevzuu 

olmaz” diyerek Türk hukukunda geri vermenin anlaĢma olmadan 

gerçekleĢemeyeceğini belirtmiĢtir
153

. 

Geri verme iĢleminin anlaĢmasız yapılabileceğine yönelik görüĢ bulunmakla 

birlikte, bu görüĢün eski birkaç Yargıtay kararından baĢka destekleyicisi yoktur. Bu 

kararlardan biri
154

 Fransa ile yapılan bir geri verme iĢlemi üzerine ve bir diğeri ise
155

 

meĢhur Banker Kastelli‟nin Tunus‟tan istenmesi üzerine verilmiĢtir. Burada 
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savunulan husus; Türk hukukunda anlaĢma olmasa da geri verme mümkündür. 

Çünkü geri verme gerçekleĢtiği takdirde, bu fiili durum, geri verme anlaĢmasının 

olduğu anlamına gelir. Uluslararası hukukun gelenek ve karĢılılık kuralları bu 

anlaĢmayı ve anlaĢmanın doğurduğu yükümlülükleri oluĢturmaktadır
156

. 

 

C. Kaynakların Birbiri Ġle ĠliĢkisi 

1.Genel Olarak 

 

Uluslararası anlaĢmalar onaylama iĢlemi ile ulusal hukuka dönüĢmüĢ olurlar 

ve kendilerine aykırı olan ulusal hukuku değiĢtirirler. Bunun tersini düĢünmek 

anayasal bir iĢlem olan onaylamanın değerini tanımamak demektir. Bu doğrultuda 

Anayasanın 90. maddesi son fıkrası uyarınca, “usulüne uygun bir şekilde yürürlüğe 

konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa mahkemesine başvurulamaz” denmiĢtir. Bu 

düzenlemedeki amaç, anlaĢmaların yürürlüğe girdikten sonra, Anayasaya aykırılık 

sebebiyle iptali halinde devletin uluslararası yükümlülüklerine uymaması tehlikesinin 

bertaraf edilmesidir
157

.  

KarĢımıza onaylanan uluslararası anlaĢma ve ulusal hukuk arasında çıkan 

sözleĢme-kanun çatıĢması, sözleĢme veya kanunda yapılan değiĢiklik sonrası hangi 

maddenin geçerli olacağı durumu, anlaĢmanın taraf devletin iç hukukuna yaptığı atıf 

sonucu ortaya çıkan çatıĢma gibi sorunlar çıkmaktadır. ġimdi bu sorunları ve 

çözümlerini inceleyeceğiz. 

 

2.AnlaĢma ile Ġç Hukuk Kuralları Arasında ÇatıĢma Olması 

 

Geri verme kurumunun bir diğer kaynağı ise uluslararası sözleĢmelerdir. 

Devletlerin imzaladıkları sözleĢmeler ulusal hukuka aykırı olsa dahi, devletler bu 

sözleĢmeler ile bir taahhütte bulunduklarından ve devletler hukukunda “ahde vefa” 

                                                 

156
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s. 25.; Altun, a.g.e., s. 129.  
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ilkesi önemli rol oynadığından devletler bu sözleĢmelere uygun hareket etmelidir. 

Ülkemiz açısından ise bunlara ek olarak Anayasa 90. madde son fıkra gereğince
158

 

imzaladığımız uluslararası anlaĢmalara uygun hareket etmekteyiz
159

. 

Bu duruma göre anlaĢma ile bir anayasa hükmü çatıĢtığı takdirde, normlar 

hiyerarĢisinde anlaĢma anayasanın altında bulunduğundan, anayasa uygulanacaktır. 

Zaten mahkemelerin anayasaya aykırı bir kanunu uygulaması söz konusu olmaz
160

. 

Yargıtay‟ca da, SĠDAS ile 765 sayılı TCK‟nın 9. maddesi çatıĢtığı takdirde, 

yürürlükte kaldığı sürece taraf devletlerle iliĢkilerde TCK 9. maddesi uygulanmaz
161

, 

kararı verilmiĢtir ve kanaatimce bu karar 5237 sayılı TCK açısından da geçerlidir
162

.  

Zaten Özgenç‟e göre; 5237 sayılı TCK bu doğrultuda, SĠDAS hükümleri ile arasında 

bir çeliĢki bulunmayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır
163

 

Ceza kanunumuzda geri verme kurumuna iliĢkin olarak idarenin takdir yetkisi 

aslında bir Ģekilde bertaraf edilmektedir, ġöyle ki; SĠDAS hükümleri geri verme 

hukuku ile ilgili ulusal hukuktaki yasal düzenlemelere kıyasla özel hüküm 

niteliğindedir
164

 ve iç hukuktan üstündür
165

. Bu durum karĢısında geri verme 

anlaĢmasında aranan koĢulların gerçekleĢmesi ile istemde bulunulan devlete geri 

verme yükümlülüğü kabul edilmiĢtir. Ulusal kanunlara göre idareye takdir hakkı 

tanınmayacaktır
166

. Bu husus SĠDAS‟ın 1. maddesinde yer alan, SĠDAS hükümlerine 

uygun olmak kaydıyla “akit taraflar, … aranan şahısları karşılıklı olarak teslim 

                                                 

158
 Anayasa  m.  90,son fıkra (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.): “Usulüne göre yürürlüğe konulmuĢ 
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atıf yaptığı gözükmektedir. Bu sebeple çatıĢma halinde TCK uygulanmalıdır. Ayrıca kaynaklar arası 
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etmeyi taahhüt ederler” ibaresine dayanılarak, 5237 s. TCK‟da yer alan takdir hakkı, 

SĠDAS‟a göre Ģartlar gerçekleĢiyorsa ortadan kaldırmıĢ olur
167

. 

Mülga kanun zamanından çatıĢmaya ve iki taraf arasında yapılan anlaĢmanın 

maddesinin uygulanmasına bir örnek vermek gerekirse; Türkiye‟nin A.B.D. ile 

yaptığı geri verme anlaĢmasının 9. maddesi, 765 sayılı Ceza Kanunumuzun 9. 

maddesine aykırılık teĢkil etmekteydi. AnlaĢmada, geri verme talebinin kabul 

edilmesi halinde, geri verilecek kiĢi aranmaya baĢlanacak ve bulunduğunda, istenilen 

tarafın yetkili organları karara varıncaya kadar tutuklanacağı öngörülmektedir. 765 

sayılı TCK‟nın 9. maddesine göre ise sulh ceza hakimine geri verilmesi kabul edilen 

kiĢinin tutuklanabilmesi için yetki tanınmıĢtır, bu bir zorunluluk değildir. Bu sebeple 

A.B.D. ile Türkiye arasında geçerli olan ve 765 sayılı TCK‟nın 9. maddesine ve 

tutuklanmaya iliĢkin genel kurallara aykırı olan hüküm, diğer devletlerle olan geri 

verme iliĢkisinde geçerli olmayıp, sadece taraf iki devleti bağlar
168

. 

 

3.AnlaĢmanın Yollama Yaptığı Ġç Hukuk Kurallarında Sonradan 

DeğiĢiklik Yapılması 

 

Ulusal hukuk düzenlemeleri anlaĢmalara göre genel nitelikte olmakla, iç 

hukukta yapılacak bir değiĢiklikle anlaĢmaya bir etki gerçekleĢmez
169

. Genel 

hükümlerde yapılan değiĢiklik kural olarak özel hükümlere etki yapmaz
170

. Ayrıca, 

uluslararası yükümlülükler, devletlerin ulusal hukuk düzenlemelerinde yapacakları 

değiĢikliklerle anlaĢmaları yürürlükten kaldırmalarına izin vermez
171

. Aynı biçimde, 

anlaĢma asgari iki devletin iradelerini birleĢtirerek meydana getirdikleri hukuk metni 

olduğundan, tek taraflı olarak anlaĢma hükümleri değiĢtirilemez
172

.  
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Buna karĢılık bazı yazarlara göre
173

, devlet kendi iç hukukunu anlaĢmanın 

aksine değiĢtiriyorsa, devletin yasama organı son kanunu kabul etmekle, anlaĢmadaki 

buna aykırı hükümlerle kendini bağlı hissetmek istemediği iradesini belirtmiĢtir
174

. 

Kanaatimizce bu görüĢü uluslararası yükümlülükler doğrultusunda kabul etmek 

olanaksızdır. 

“Tam tersini düşündüğümüzde yani geri vermeye ilişkin sözleşmede, daha 

sonra yapılan değişiklikler ulusal hukuk kurallarına aykırı ise ne olur?”
 175

. Böyle bir 

durumda sadece taraflar arasında sözleĢme hükümleri geçerli olur. Çünkü 

sözleĢmedeki değiĢiklikler, bu sözleĢmeyi kabul eden devleti bağlayacağı için ve 

özellikle Türkiye için kanun değerinde olduğundan, ulusal hukuku da değiĢtirmiĢ 

sayılır. Örneğin, Anayasada yer alan, istisnası saklı kalmak üzere “vatandaĢ suç 

sebebiyle iade edilmez” maddesine aykırı bir hüküm içeren bir anlaĢma kabul 

edildiğinde, açıkça anayasaya aykırı olan bu anlaĢmanın uygulanabilmesi Türk yargı 

mercilerince mümkün olmaz. Ancak burada, devletin uluslararası yükümlülüklere 

uyması için konan “emniyet supabı” niteliğindeki anlaĢmaların anayasaya aykırılık 

iddiası ile iptal edilemeyeceği hükmü, bu hükmün iptalini de engellemektedir
176

. Bu 

durumda bir çıkıĢ yolu olarak, anayasa mahkemesinden iptal doğrudan 

istenemeyeceği için, yargı makamları önüne gelen uyuĢmazlıklarda bu maddelerin 

anayasaya aykırılığını ileri sürmeyi kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Böylece 

bu maddelerin iptali söz konusu olabilir
177

. 

SözleĢme yürürlüğe girdikten sonra, kanunun değiĢtirilmesi ve sözleĢmenin 

uygulama alanına etkili yeni hükümler getirmesinde, sözleĢme yapılırken tarafların 

anlaĢtıkları esas maksadı göz önünde tutmak gerekir. Taraflar, belirli ve özel suçları 

geri verme sınırı içinde tutmak amacı ile bu ölçüleri koymuĢlarsa, kanunlarda yapılan 

değiĢiklikler antlaĢmaların tek taraflı olarak değiĢtirilmesine sebebiyet 

vermeyeceğinden, taraflar arasındaki iliĢkilerde uygulanmaz. Böyle olmayıp da 
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taraflar belirli suçları değil, fakat etkili özelliklere sahip suçları göz önünde 

tutmuĢlarsa, bu nitelikteki değiĢiklikler geçerli olur
178

.  

 

V. GERĠ VERME KURUMUNUN TARĠHÇESĠ 

 

Günümüzdeki manasıyla geri verme kurumu çok genç bir kurum olmasına 

karĢın, ham manasıyla bu kurum çok köklü bir geçmiĢe sahiptir. Günümüz geri 

verme hukukunun temelleri, Fransız Ġhtilali ile atılmıĢ ve günümüz itibariyle insan 

hakları yoğunluklu olmak üzere hala Ģekillenmeye devam etmektedir. Bu bölümde 

ilkel dönemden günümüze kadar olan süreci çeĢitli konu baĢlıkları altında 

inceleyeceğiz. 

 

A. Ġlkel Dönem 

 

Ġlkel dönemlerde devletler hukukunun var olduğunu savunmak pek mümkün 

sayılmamaktadır. Bunun nedeni kabileler arasında bir barıĢ ortamın varolmamasıdır. 

Bu doğrultuda bir kimsenin kabilesi dıĢına çıkması onun için en büyük tehlikeyi 

teĢkil etmekteydi
179

. Yabancı için kabilesinden çıkmak tehlikeli olduğundan, suç 

iĢleyen kiĢi cezadan kaçmak için bile olsa kabileyi terk etmezdi. Bu itibarla geri 

verme kurumu ile ilgili verilen örnekler, “çağdaş kurumlara mutlaka geçmişte örnek 

bulmak çaba ve modasına dayanır”
180

. 

Eski Mısır‟da var olmuĢ Asurlular ile Anadolu‟da yaĢamıĢ olan Etiler 

arasında M.Ö. 1294‟te yapılan KadeĢ SavaĢı sonrası Eti Kralı, III. HattuĢil ve Mısır 

Firavunu II. Ramses arasında KadeĢ anlaĢması olarak bilinen tarihin en eski yazılı 

anlaĢması yapılmıĢtır
181

. Bu anlaĢma geri vermeye iliĢkin içerdiği hükümlerle
182

 bu 
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konuda ilk örnek olarak gösterilmektedir
183

. Ġsraillilerin ayaklanmaları ve 

Bünyamin‟in, kabilesinden Gabaa‟nın adamlarını kendilerine vermelerini istemeleri, 

Filistinlilerin Ġsraillilerden Samson‟u geri almaları da geri verme kurumunun ilk 

örneklerindendir
184

. Lacedemoniensler‟in bir katili kendilerine vermemeleri 

dolayısıyla Messeniensler‟e savaĢ açmaları, vatandaĢlarından bazılarının 

Ģehirlerinden birisine saldırmaları dolayısıyla, geri verme istemleri yerine 

getirilmediği takdirde Isparta ile olan ittifaklarını iptal edeceklerini bildirmeleri; 

kendilerine karĢı yaptığı haksız savaĢ dolayısıyla Caton‟un, Caser‟in Cermenler‟e 

teslimini önermesi gene ilkel tarihin örneklerindendir
185

. 

Ortaçağda kralın ya da yöneticinin Tanrı‟nın otoritesinin yeryüzündeki 

temsilcisi olarak kabulü, siyasi dini otorite kaynaĢması hem bu suçların Ģiddetle 

cezalandırılmasına hem de faillerin geri verilmelerine yol açmıĢtır. Ayrıca o dönem 

hükümdarları arası sıkı akrabalık bağları da geri vermenin gerçekleĢmesinde etkili 

olmuĢtur
186

.  

Ortaçağ Ġtalya‟sında çok sayıda devletin varlığı ve bu devletlerin birbirlerine 

mesafe olarak yakınlığı sebebiyle, suçluların bir devletten diğerine kaçıĢı son derece 

kolay oluyordu. Bu sebeple suçlularla mücadele etmek için 836‟da Benevento prensi 

Sicardo ile Napoli Magistraları arasında, 840‟da Venedik ile Ġmparator Lotario 

arasında ve nihayet 1220‟de Venedik ile II. Frederick arasında imzalanan anlaĢmaları 

da geri vermenin tarihteki örneklerindendir
187

.  Roma devleti de suçluları geri verme 

kurumunu kabul etmiĢti. Geri vermeyi devletin en büyük otoritesi yapardı. Buradaki 

talep Roma devletine veya Roma vatandaĢına karĢı yapılmıĢ tecavüzün tamiri 

Ģeklinde bir yükümlülük olarak kendini gösteriyordu. Ve ret edilmesi halinde zımni 

bir savaĢ tehdidini de içeriyordu
188

. Romalılar tarafından Annibal‟e yapılan geri 

verme istemi de tarihin eski örneklerinden sayılabilir
189

 

                                                 

183
 Ergün, a.g.e., s. 9. 

184
 Köprülü, a.g.e., s. 12.; Dönmezer, Erman, a.g.e. 1997, Cilt: 3, s. 502. 

185
 Dönmezer, Erman, a.g.e. 1997, Cilt: 3, s. 503. 

186
 Özgen, a.g.e., s. 19‟dan naklen; Fenwick, a.g.e., s. 330. 

187
 Özgen, a.g.e., s. 18. 

188
 Köprülü, a.g.e. s. 12.; Özgen, a.g.e. s. 18‟den naklen; Manzini, a.g.e., s. 301. 

189
 Ergün, a.g.e., s. 10.; Dönmezer, Erman, a.g.e. 1983, Baskı: 9,  s. 503. 
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Bu dönemde geri vermenin hukuksallıktan öte siyasal çıkarlara hizmet eden 

bir kurum hatta savaĢ korkusu doğrultusunda yapılan bir kurum olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

B. Ġslam Hukukunda Durum 

 

Geri verme kurumu Ġslam hukukunda da kabul edilmiĢtir. Ġslam hukukunda 

geri verme Kuran‟da geçmemekle birlikte peygamber uygulamalarında geri verme 

kurumunun iĢletildiği görülmektedir
190

. Zira barıĢ anlaĢmalarına bu yolda hükümler 

konurdu
191

. Ancak, anlaĢmaların yapılmasında dikkate alınacak genel prensipler 

mevcut olmadığı için, tamamen Devletin takdirine bırakılmıĢtı
192

. 

Ġslam tarihinde ilk örnek, Mekkelilerin baskılarına dayanamayan Mekkeli 

Müslümanların, Mekke‟den kaçarak zamanın adil hükümdarı olan, HabeĢ Kralı 

NecaĢi‟ye sığınmaları olayıdır. Bunları geri götürmek üzere gelen elçilere, Kral 

NecaĢi bu kimseleri geri vermemiĢtir
193

.  Ġslam tarihinde ikinci örnek olay 

Hudaybiye AnlaĢmasıdır. Bu anlaĢma yazılı olarak Mekkeliler ile Hz. Peygamber 

arasında yapılmıĢtır. AnlaĢmada geçen bir maddede geri vermenin varlığını 

ispatlayan Ģu ifadeye “Mekkeli Müslümanlardan veya müşriklerden biri Medine‟ye 

giderek Müslümanlara iltica ederse, iade olunup Kureyş‟e teslim edilecek, fakat 

Müslümanlardan biri Mekke‟ye gelirse, Kureyş onu teslim etmeyecektir” yer 

verilmiĢtir
194

.   

Osmanlı‟da da Ġslam hukuku geçerli olmuĢtur. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nu 

çalıĢmanın ilerleyen kısımlarında inceleyeceğiz
195

. 

 

 

 

                                                 

190
Altun, a.g.e., s. 116.; Ahmet R. Turnagil, Ġslamiyet ve Milletler Hukuku, Sebil Yayınevi, Ġstanbul, 

1972, s. 115. 
191

 Köprülü, a.g.e., s. 14.; Turnagil, a.g.e., s. 116. 
192

 Özgen, a.g.e., s. 41. 
193

 Ergün, a.g.e., s. 11.; A. Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hatemü‟l Enbiya Hazreti 

Muhammed(sav) ve Hayatı, Diyanet ĠĢleri Reisliği Yayınları, Baskı: 2, Ankara 1960, s. 87-92. 
194

 Ergün, a.g.e., s. 12.; Berki, Keskioğlu, a.g.e., s. 319. 
195

 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Durum”. 
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C. 19. Yüzyılda Durum 

 

Tarihin ilk çağlarından 16. yüzyıla kadar anlatılan örnekler ile 16. Yüzyıl‟dan 

günümüze kadar olan dönemde anlatılan örnekler arasında tam olarak ilinti kurmak 

mümkün değildir.  Geri verme kurumu esas Ģeklini ve kurallarını 19. yüzyılda 

bulmuĢtur
196

. Ġlk dönemlerde adi suçlularda geri verme önemsenmez ve 

gerçekleĢmezdi. Çünkü adi suçlar devletin iĢleyiĢine, siyasal yapısına zarar 

vermemekte, sadece kiĢisel mağduriyete sebep olmaktaydı. 18. yüzyıl sonlarına 

kadar politik düzene karĢı çıkanların geri verilmesi üzerine bir geri verme kurumu 

inĢa edilmiĢ ve 18. yüzyıl ile baĢlayan halk hareketleri sonucu bu akım tersine 

dönmeye baĢlamıĢtır
197

. 

Tam manasıyla geri verme anlaĢmaları 19. yüzyıl itibariyle çıkmaya 

baĢlamıĢtır. Devlet kavramının ortaya çıkıĢı, barıĢ ortamının getirdiği ülke sınırları 

arasında rahat geçiĢ imkânı, motorun icadı ve organize suçluluk gibi hususlar
198

 suç 

Ģüphesi altında bulunan kiĢilerin kaçıĢını kolaylaĢtırmıĢ
199

 ve kurumun çıkıĢını 

hızlandırmıĢtır. Ġlk baĢlarda iki taraflı anlaĢmalar daha ziyade komĢu devletler 

arasında yapılıyordu. Çünkü suçlular o zamanın ulaĢım araçlarının kısıtlı olmasından 

dolayı sadece komĢu ülkelere gidebiliyorlardı. Ve bu iki taraflı anlaĢmalar 

uluslararası suçlulukla mücadele için yeterliydi. Genel nitelikte bir geri verme 

anlaĢmasına ihtiyaç duyulmuyordu
200

. Batı Avrupa‟da ilk anlaĢma, Ġngiltere kralı ve 

Fransa kralı arasındadır
201

. Çok taraflı anlaĢmaya ilk örnek ise “Treaty of Amiens” 

adı ile 1802 yılında belli suçlar için (adam öldürme-dolandırıcılık-hileli iflas) 

Ġngiltere, Fransa, Ġspanya ve Hollanda arasında kabul edilen, savaĢlar nedeniyle pek 

uygulanamayan ve tarafları az sayıda olan, bir genel anlaĢma örneğidir
202

.  

                                                 

196
 Dönmezer, Erman, a.g.e. 1997, Cilt: 3, s. 503. 

197
 Kömürcü, ÇalıĢkan, a.g.m., s. 10.; Altun, a.g.e., s. 14. 

198
 Rob Blekxton-Wouter van Ballegooij, “Introduction”, Handbook on the Arrest Warrant, Ed. 

Wouter Van Ballegooji, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2005, s. 9-10.; Ġçel, “Suçluların Geri 

Verilmesi…”, s. 698. 
199

 Durmaz, a.g.e., s. 88. 
200

 Özgen, a.g.e., s. 23. 
201

 Bu anlaĢma 1174 yılında, her iki kralın kiĢisel düĢmanlarının geri verilmesi konusunda yapılmıĢtır. 

Bkz.: Armaoğlu, a.g.e., s. 1591. 
202

 Özgen, a.g.e., s. 25. 
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Siyasi suçluların geri verilmesiyle ilgili bu dönemde ortaya çıkan 1793 tarihli 

ilk belge Amerika‟dadır
203

. Ancak ihtilallar dönemi ile siyasi suçlular hakkındaki 

kanaat değiĢmiĢ ve suçluların birer kahraman olduğu inancı yerleĢmiĢtir. Bu inancın 

yerleĢmesiyle geri verme kurumunda siyasi suçluların geri verilmezliği prensibi 

ortaya çıkmıĢtır
204

. Bu konuyu 1833 yılında ilk kez bir kanun kapsamında 

düzenleyen devlet Belçika‟dır
205

. 20. yüzyılda ise geri verme, SĠDAS daha sonra 

1981‟de “Amerikan Uluslararası Geri Verme SözleĢmesi”
206

 gibi sözleĢmelerin 

ortaya çıkmasıyla geliĢmeye devam etmiĢtir
207

. Daha sonra devletler açısından bir 

yükümlülük haline gelmiĢtir
208

. Bu dönemin en önemli sözleĢmesi olan SĠDAS‟a 

ileride yer verilecektir. 

 

D. Türk Hukukunda Durum 

1.Genel Olarak 

 

Türk hukuk tarihinde geri verme ile ilgili Osmanlı öncesi kaynaklara ulaĢma 

olanağına sahip değiliz
209

. Gerçi eski dönemlerde M.Ö. 47 yılında Hunlularla Çinliler 

arasında yapılan antlaĢmanın 1. maddesinde, her iki devletin de karĢılıklı olarak, 

karĢı devlet uyruklarınca gerçekleĢtirilen hukuk dıĢı eylemleri birbirine bildireceği, 

bu eylemleri gerçekleĢtirenlerin cezalandırılacağı ve zararında karĢılanacağı kural 

altına alınmakta
210

 ve geri vermenin bir örneğine rastlanmakta ise de elde baĢka 

örnek bulunmamaktadır. Bu sebeple bu bölümü Osmanlı Ġmparatorluğu ve Türkiye 

Cumhuriyeti konu baĢlıkları altında inceleyeceğiz. 

                                                 

203
 Belge, kuruluĢuyla birlikte ABD‟yi oluĢturan devletler arasında imzalanan federal yasada, 

devletlerin birbirleriyle geri verme konusunda yardımlaĢmalarını öngörür., Altun, a.g.e., s. 15. 
204

 Özgen, a.g.e., s. 19. 
205

 A.e. s. 21. 
206

 Montevideo anlaĢması olarak bilenen 1933 senesinde imzalanan ve 1935 senesinde yürürlüğe giren 

Amerika kıtasındaki geri verme anlaĢması devletler arasında bir borç yükümlülüğü olarak 

düzenlenmiĢtir. Ancak iadesi talep  edilen kiĢi, talep edilen devletin vatandaĢı ise, talep edilen devlet 

verip vermemede takdir hakkına sahiptir. Ancak geri vermezse iadesi istenen Ģahsı yargı 

makamlarının önüne çıkarması bir borç olarak düzenlenmiĢtir., Köprülü, a.g.e., s. 22. 
207

 Altun, a.g.e., s. 17‟den naklen; Edward Lawson, Encyclopedia of Human Rights, Baskı: 2, ABD, 

1996, s. 488. 
208

 SĠDAS‟taki “obligation to extradite”-“geri verme yükümlülüğü”; Ergün, a.g.e., s. 23. 
209

 Özgen, a.g.e., s. 21 
210

 Altun, a.g.e.,  s. 115.; Sadri Maksudi Arsal : Türk Tarihi ve Hukuk, Ġsmail Akgün Matbaası, Cilt: 

1, Ġstanbul, 1947, s. 218. 
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2.Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki Durum 

 

Ġslam hukuku kuralları bütün müslümanlar
211

 için geçerlidir ve müslümanlar 

ülke dıĢında
212

 olsalar dahi bu hükümlere tabidirler
213

. Osmanlı Devleti‟nde de Ġslam 

hukuku geçerliydi
214

. Osmanlılar genelde iyi iliĢkiler içinde olduğu devletlerin geri 

verme taleplerini kabul etmiĢlerdir
215

. Osmanlı tarihindeki en önemli geri verme 

örneği
216

 Cem Sultan‟ın Papa ve Rodos yönetiminden geri istenmesidir
217

. 

Osmanlılar dostluk iliĢkilerini kıstas almıĢ gibi gözükseler de, genelde geri verme 

iĢlemlerini bir anlaĢmaya tabi tutmaya çalıĢmıĢlardır. Bu durum ise daha çok barıĢ 

anlaĢmalarında uygulama alanı bulmuĢtur
218

. Osmanlıların son dönemlerinde 

kapitülasyonlar nedeniyle Türk yargısının yetkileri yabancılar tarafından 

sınırlandırılmıĢ ve böylece geri verme kurumu iĢletilememiĢtir çünkü 

kapitülasyonların verdiği ayrıcalıkla yabancı devletler Osmanlı üzerinde kendi 

devleti üzerindeki gibi yargılama yapabilmekte ve de yabancı kiĢilere verilen cezalar 

kendi cezaevlerinde yerine getirilmekteydi
219

. 

Yabancı devletlere tanınan kapitülasyonlarla Türk mahkemelerinin yargı alanı 

geniĢ ölçüde sınırlandırılmıĢtı. Bu devletler, olay bir Türk ile ilgili değilse, fiil 

Osmanlı topraklarında da iĢlense, yabancı devlette de iĢlense yargılama hakkına 

sahipti
220

. Bundan dolayı geri vermede herhangi bir zorlukla karĢılaĢılmıyordu
221

. 

                                                 

211
 “Ġslam hukukçularından Ebu Hanife (r.a.) hariç diğerleri Ġslam hukuku hükümlerinin mülki 

olmaktan çok Ģahsi olduğu ve Müslüman kiĢi her nerede bulunursa bulunsun Ġslam hükümlerine göre 

sorumlu olacağını savunmuĢlardır. Ebu Hanife (r.a.) ise mülkiliği ve Müslümanların bir yere hâkim 

olmalarını esas kabul etmiĢtir.” Bkz. ġafak, a.g.e. s. 539. 
212

 Ayrıca Ġslam Ceza hukuku “hâkimiyet” prensibine dayanır. Hâkimiyet ilkesi: “Ülke dâhilinde bir 

suç iĢleyen yabancı hakkında da yerel hukukun uygulanmasıdır.”Bkz. A.e, s. 162. 
213

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 700. 
214

 Özgen, a.g.e., s. 21. 
215

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 700. 
216

 “Osmanlıda iyi iliĢkilerin varlığı durumunda, suç iĢleyip Osmanlıya kaçanlar, geri verme talep 

eden devlete iade edilirlerdi. Siyasi suçluların iade edilmemesi ise Osmanlılarda prensiptir.” Ġlgili 

bölüm için bkz.; Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 701. 
217

 Ergün, a.g.e., s. 11. 
218

 Özgen, a.g.e., s. 22. 
219

 A.e. s. 22.; Donay, a.g.m., s., 241. 

“Bir yabancı ile bir türkün davası ise muhakkak tercüman huzurunda görülürdü”. Bkz.: Ġçel, 

“Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 700. 
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Kapitülasyonlar kaldırıldıktan sonra geri verme, anlaĢmalara uygun olarak icra 

edilmiĢtir
222

. Bu anlaĢmalar, genellikle barıĢ anlaĢmalarına eklenen maddeler 

Ģeklinde olurdu. Osmanlı Devleti‟nde teknik anlamda ilk geri verme anlaĢması
223

 

1874 yılında ABD ile imzalanmıĢtır
224

. Ardından, 1917 yılında Almanya ile bir 

anlaĢma imzalanmıĢtır
225

. Belirtmek gerekir ki, prensip olarak Osmanlı Devleti siyasi 

suçluları geri vermemekte idi. Ancak Kaynarca AnlaĢmasının 2. maddesinde olduğu 

gibi bazı anlaĢmalarda siyasi suçluların geri verileceği kabul edilmiĢtir
226

. 

 

3.Türkiye Cumhuriyeti‟ndeki Durum 

 

KurtuluĢ savaĢının kazanılmasıyla Cumhuriyet döneminde imzalanan ilk 

anlaĢmalardan biriside Türkiye-ABD geri verme anlaĢmasıdır. 6 Ağustos 1923 

tarihinde Lozan‟da bir araya gelen taraflar Osmanlılar döneminde yapılmıĢ olan 1874 

tarihli anlaĢmayı yenilemiĢlerdir
227

. Geri verme kurumu, Cumhuriyetin ilanı ile gelen 

yeni kanun düzenlemelerinden olan 1926 Türk Ceza kanununda 9. madde ve daha 

sonra bu kanunu mülga eden 2005 tarihli 5237 sayılı TCK‟da ise 18. madde 

kapsamında düzenlenmiĢtir. Zaman içinde birçok yabancı devlet ile ikili anlaĢmalara 

imza atılmıĢ olup, SĠDAS‟a da taraf olunmuĢtur.  

 

E. Suçluların Ġadesine Dair Avrupa SözleĢmesi 

 Devletlerin hukuk uygulamalarının birbirlerinden farklı olması sonucu, 

çeĢitli devletler arasındaki anlaĢmalarda hatta “bir devletin yapmış olduğu muhtelif 

                                                                                                                                          

221
 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 700.; Özgen, a.g.e., s. 22.; Yazarın eserinde belirttiği 

“ecnebi imtiyazları nelerden ibaretti?” adlı baĢlıktaki maddelerden bu hususu anlamaktayız., Cemil 

Bilsel, Lozan, Cilt: 2, Ġstanbul, 1933, s. 44. 
222

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 701. 
223

 Bu anlaĢmada karĢılıklılık esasına yer verilmemiĢtir. Amerikan konsolosu, Osmanlı Devleti 

sınırları içinde bulunan bir suçlunun geri verilmesini Türk hükümetinden her zaman kapitülasyon 

hükümlerine göre isteyebilirdi. Bkz.; Özgen, a.g.e., s. 23. 
224

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 701. 
225

 Özgen, a.g.e., s. 23. 
226

 Ġçel, “Suçluların Geri Verilmesi…”, s. 701.; Özgen, a.g.e., s. 22.; Nihat Erim, Devletlerarası 

Hukuku ve Siyasi tarih Metinleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt:1, Ankara, 1953, s. 115-138.; 

Doğanay, a.g.e., s. 12'den naklen; Lammasch : Das Recht der Auslieferung wegen politischer 

Verbrechen, Viyana, 1884, s. 304. 
227

 Donay, a.g.e. s. 241.  
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anlaşmalarda birlik olmaması ve bunun doğurduğu sakıncalar bir kodifikasyona 

gidilmesini” gerekli kılmıĢtır. Bu yöntemle geri verme Ģart ve usullerinin 

basitleĢtirilmesi önerilmiĢtir
228

. Bir genel anlaĢma yapılması gerekliliği kabul 

edilmekle birlikte bu fikre karĢı çıkanlar da bulunmakta idi. Bu görüĢe göre, genel bir 

anlaĢma ancak aynı hukuk seviyesindeki devletlerce imzalanabilir. Yani devletlerin 

her birinin diğerinin yargı organına kendisininki kadar güvenmesi gerekir. Ancak 

böyle bir durum yaĢam seviyesi aynı olan devletler açısından bile zor iken, bu kadar 

devlet için genel bir anlaĢmayı düĢünmek imkânsız olacaktır
229

. 

Tarihte ilk defa 1866
230

 yılında Billiot tarafından “Suçluların Geri Verilmesi” 

adlı bir eserde genel bir antlaĢmanın gerekliliği vurgulanmıĢ
231

. Bu fikir Fransa‟da 

Bernard, Almanya‟da Von Litz ve 1882 tarihinde Alman hukukçuları 16. kongresi 

tarafından ele alınmıĢtır. Bu doğrultuda Milletlerarası Hukuk Enstitüsü 1880 

tarihinde Oxford‟da suçluların geri verilmesine dair genel ilkeleri içeren bir projeyi 

kabul etmiĢ
232

 ve 1880‟lerden itibaren 1. Dünya savaĢına kadar Alman Hukukçuları, 

Milletlerarası Hukuk Enstitüsü, Milletlerarası Ceza Hukuku Birliği geri verme 

kurumunun genel bir anlaĢma kapsamında var olması için çeĢitli kongre ve 

konferanslar düzenlemiĢtir. 1. Dünya savaĢı sonrası dağılan bu birliklerden sonra 

1924 yılında Paris‟te, Milletlerarası Ceza Hukuku Cemiyeti kurulmuĢ ve cemiyetin 

yaptığı kongrelerle bu amaca ulaĢmaya çalıĢılmıĢtır. 1925 senesinde Milletler 

Cemiyetinin bu çalıĢmaları, kodifikasyonun aleyhinde bir neticeye ulaĢmıĢtır. 

Milletler Cemiyeti, devletlerin bazılarının ceza kanunlarının mülkilik sistemini
233

, 

bazılarının da Ģahsilik sistemini
234

 kabul etmesi üzerine, bu Ģartlar altında “genel bir 

anlaşmanın devletlerden büyük bir fedakârlık istemek olacağından” genel bir 

anlaĢmadan vazgeçmiĢtir
235

.  

                                                 

228
 Taner, a.g.e., s. 235.; Özgen, a.g.e., s. 24.; Meray, a.g.e., s.  432.; Köprülü, a.g.e., s. 18. 

229
 Özgen, a.g.e., s. 25. 

230
 Abdullah Pulat Gözübüyük‟de aynı kronolojik sırayla gitmiĢtir., Gözübüyük, Geri Verme 

Hukukunun BirleĢtirilmesi, s. 24. 
231 

A.e. 
232

 A.e., s. 14. 
233

 Ülkesellik ilkesi (Mülkilik) : Bir kimsenin iĢlediği suç konusunda suç yeri itibariyle hangi devlet 

ülkesine tabiyse, o ülkenin kanunlarına tabi olmasıdır. Bkz.; Erem, Türk Ceza Hukuku, s. 136.  
234

 ġahsilik ilkesi : Bir kimsenin bir suçu suç yeri itibariyle nerede iĢlerse iĢlesin, kendi vatandaĢı 

olduğu ülke kanunlarına tabi olmasıdır. Bkz.: Erem, Türk Ceza Hukuku s. 140. 
235

 Özgen, a.g.e., s. 26'dan naklen; Fenwick, a.g.e., s. 338. 
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19. yüzyıl sonlarına doğru ikili anlaĢmalar yetersiz kalmıĢ ve uluslararası 

toplantılarda genel bir anlaĢma ihtiyacı dile getirilmiĢtir. 1866‟da Billiot tarafından 

“Suçluların Geri Verilmesi” adlı eserinde vurgulanan genel anlaĢma gerekliliği, 

devletlerin sorunu tam bir manada kabul etmemesiyle sekteye uğramıĢtır. Ne zaman 

ki “Avrupa Konseyi”
236

 1951 yılında, “Avrupa Suçluları Geri Verme Sözleşmesi”nin 

yapılmasına dair bir karar almıĢ ve bu tavsiye niteliğindeki kararı üye ülkelere 

bildirmiĢtir
237

, bu fikir tekrar canlanmıĢtır. Avrupa Konseyi, 1956 yılında, birincisi 

iki taraflı örnek antlaĢma projesi, ikincisi çok taraflı Avrupa antlaĢma projesi olmak 

üzere iki metin hazırlanmıĢ ve bunlar, görüĢlerini bildirmeleri için devletlere ve 

çeĢitli devletler arası kuruluĢlara gönderilmiĢtir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 

20-29 Eylül toplantılarında bildirilen görüĢlerin ıĢığı altında aldıkları karar ile 

projeleri Uzmanlar Komitesine göndermiĢtir. 11-13 ġubat 1957 tarihinde, Avrupa 

Konseyi merkezinde yapılan görüĢmeler ve değiĢiklikler sonunda “Avrupa Konseyi 

Suçluları Geri Verme Anlaşması”
238

(Avrupa Konseyi SözleĢme no. 24), 13 Aralık 

1957‟de, Avrupa Konseyi‟ne üye 11 devletin temsilcileri tarafından Paris‟te 

imzalanmıĢ ve 1960‟da yürürlüğe konmuĢtur
239

. Bu sayede uluslararası düzlemde 

geri verme hukuku değer kazanıp, kendini geliĢtirmeye baĢlamıĢtır.  

Bu sözleĢmenin ayrıca bir diğer amacı Avrupa devletleri arasında nihai amaç 

olan politik birliğe ulaĢmak için gerekli olan hukuki birliği sağlamak ve tüm üye 

devletlerin uymak zorunda olduğu tek bir geri verme hukuku oluĢturmaktır
240

. 

Türkiye bu anlaĢmayı onaylamıĢ ve 7376 Sayılı Kanun adıyla 26 Kasım 1959 

tarihli ve 10365 sayılı Resmi Gazete ile yayınlamıĢtır. 18 Nisan 1960 tarihinde 

Türkiye açısından bu anlaĢma yürürlüğe girmiĢtir. AnlaĢma kapsamında iki adet ek 

protokol yapılmıĢtır. Henüz taraf olmadığımız 15 Ekim 1975‟de Strazburg‟da 

imzalanan ve siyasi suç kavramını açıklığa kavuĢturan ve tamamlayan, ayrıca “Non 

Bis In Idem” kuralının kapsamını geniĢleten SĠDAS‟a Ek 1 nolu Protokol
241

(Avrupa 

Konseyi SözleĢme no. 86) ile Türkiye‟nin de taraf olduğu 13 Aralık 1977 tarihinde 

                                                 

236
 “Avrupa Konseyi” terimi bundan sonra çalıĢmamızda “AK” olarak anılacaktır. 

237
 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s. 93. 

238
 Özgen, a.g.e., s. 28,; Özgen, anlaĢmanın ismini bu Ģekilde çevirmiĢtir; ancak biz anlaĢmayı 

“Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” olarak adlandırıyoruz. 
239

 Dönmezer, Erman, a.g.e. 1984, Cilt: 3, s. 451. 
240

 Kömürcü, ÇalıĢkan, a.g.e., s. 78. 
241

 Bu protokol yeteri kadar devletçe onaylanmadığından yürürlüğe girmiĢtir. Turhan, a.g.m., s. 86. 



 41 

imzaya alınan SĠDAS‟a Ek 2 nolu Protokol (Avrupa Konseyi SözleĢme no. 98) 

dür
242

. Anılan 2 nolu Protokol, mali ve feri suçlar açısından SĠDAS‟ın uygulama 

alanını geniĢletmektedir. 2 nolu Protokolde gıyapta yargılama ve af konusuyla ilgili 

hükümlerede yer verilmiĢtir
243

. Ek 2 nolu Protokol‟ün 8 Mayıs 1991 gün ve 3732 

sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuĢ olup, metni 25 Eylül 1991 tarih ve 

21002 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢtır. 

 

                                                 

242 Ek 2 nolu Protokolün yürürlük tarihi 17 Mart 1978‟dir. Ek 2 nolu Protokolün 1. Maddesiyle “taraf 

devletlere sadece nakdi yaptırımı gerektiren suçlar bakımından da iade yetkisi verilmiĢtir”, buna göre 

adli para cezası gerektiren suçlarda iadeye konu teĢkil edebilecektir., Mahmut Koca, Ġlhan Üzülmez, 

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin, Baskı: 3, Ankara, 2010, s. 110. 
243

 Ergül, a.g.e., s. 29. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

GERĠ VERMEDE ARANAN OLUMLU VE OLUMSUZ ġARTLAR 

 

I.GERĠ VERMEDE ARANAN OLUMSUZ ġARTLAR 

 

Bu bölümde inceleyeceğimiz konular, suçluların geri verilmesi kurumunun 

koĢullarını içermekle doktrinde her yazarca bu konu farklı baĢlıklar altında 

incelenmiĢtir. Bazı yazarlar geri vermenin koĢullarını önce nesnel
1
 ve biçimsel

2
 

olarak ikiye ayırmakta, bazıları ise koĢulları fiile ve faile iliĢkin olmak üzere ikiye 

ayırmaktadır
3
. Bizde burada koĢulları olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayırarak 

inceleyeceğiz. 

Bilindiği üzere, sanık veya mahkûmun,  sığındığı devlet tarafından, kendisini 

isteyen devlete geri verilmesi için bazı Ģartların gerçekleĢmesine ihtiyaç vardır.  Geri 

verme için Ģartlar ikiye ayrılır. Bir kısmı, geri vermenin mümkün olabilmesi için 

talep edilen kiĢide veya talebe konu olan fiilde mutlaka bulunması gereken Ģartlardır. 

Biz bu Ģartlara “olumlu (müspet) şartlar” diyeceğiz. Diğer bir kısım Ģartlar ise ancak 

kiĢi veya fiilde mevcut olmadığı takdirde geri vermenin mümkün olduğu Ģartlardır. 

Yani bu ikinci grup Ģartların varlığı halinde Ģahıs geri verilmeyecektir. Bunlara bu 

sebeple “geri verme kuralının istisnaları” denilebilir. Ancak biz bu gruba giren 

Ģartları “olumsuz (menfi) şartlar” baĢlığı altında toplayacağız
4
. Bu bölüme olumsuz 

Ģartlarla baĢlayacak olup, ilk inceleyeceğimiz Ģart “vatandaşın geri verilmezliği 

kuralı” olacaktır. 

 

 

 

                                                 

1
 Nesnel koĢullar, hangi eylemlerin ve kimlerin geri verilebileceği konusunu içerir. Bkz.; A.e. 

2
 Biçimsel koĢullar, geri vermenin nesnel koĢullarının varlığı halinde, hangi koĢullar altında geri 

verme iĢleminin yapılabileceğini düzenlemektedir. Bkz.; A.e. 
3
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 211. 

4
 Özgen, a.g.e., s. 41. 
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A. VatandaĢın Geri Verilmezliği Kuralı 

1.Genel Olarak 

 

Geri verme hukukunda kabul edilen kural, “talep halinde, istemde bulunulan 

devletin vatandaşı olmayan kişinin, hangi vatandaşlıkta olduğunun veya hiçbir 

devletin vatandaşı olmamasının bir önemi olmadığıdır”
5
. Bu kural kabilinde olmak 

üzere, devletlerin birçoğu mevzuatlarına koydukları hükümlerle kendi 

vatandaĢlarının geri verilmesi yönündeki talepleri reddetmektedir ki, bu da karĢımıza 

vatandaĢlık kavramının tanımı sorununu çıkarmaktadır
6
. Kısaca ifade etmek 

gerekirse vatandaĢlık, “bir bireyin belirli bir devlete ait bulunduğunu ifade eden” bir 

kavramdır. Bu kavram “devletler hukuku alanında bireye, hukuki bir kişilik olarak 

uluslararası hukuk sahasına dâhil olabilme” imkânını vermektedir
7
.  

Türk hukukunda ise vatandaĢlık, Osmanlı Devleti‟nin 1869 yılında çıkardığı 

“Tabiiyet-i Osmaniye‟ye Dair Nizamname” ile yazılı bir metne dayandırılmıĢ ve bir 

geliĢme sürecine girmiĢtir
8
. Daha sonra Anayasalarda yer alarak geliĢimini 

sürdürmüĢ bulunmaktadır. Nihayet 1982 Anayasası, 66/1. maddesinde  “Türk 

devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk‟tür” demek suretiyle 

vatandaĢlığın hukuki bir bağa dayandığını benimsemiĢ olup, yine Anayasanın 66/2. 

maddesinde “Türk ananın veya Türk babanın çocuğu Türk‟tür. Yabancı babadan ve 

Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir” Ģeklinde bir 

düzenlemeye yer verilmiĢ bulunmaktadır. 1982 Anayasasının 66. maddesindeki bu 

genel düzenlemenin dıĢında vatandaĢlıkla ilgili olarak çıkarılmıĢ bulunan 5901 sayılı 

                                                 

5
 Özgen, a.g.e., s. 64.; Övet, a.g.e., s. 62. 

6
 Köprülü, a.g.e.,  s. 24. 

7
 Ergin Nomer, VatandaĢlık Hukuku, Ġstanbul, 1997,  s. 3.; Köprülü, a.g.e., s. 24. 

8
 Tabiiyeti Osmaniye Kanunnamesi, 23 Ocak 1869 yılında çıkartılmıĢtır. Osmanlı Devleti meĢru 

olmayan yollardan, menfaat sağlamak amacıyla, kolayca yabancı ülke vatandaĢlığına geçebilen gayri 

Müslim vatandaĢlarının bu tutumunu engellemek için, Avrupa hukukundan faydalanarak bu 

kanunnameyi hazırlamıĢtır. Bkz.; Osman Fazıl Berki, “Türk VatandaĢlığı Hukukunda toprak esasının 

GeliĢmesi”, AÜHFD, Cilt: 27, Sayı: 1, Ankara, 1970, s. 68.; Ayrıca bu eser için bkz.; (çevrimiçi), 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/323/3197.pdf 
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“Türk Vatandaşlığı Kanunu” bulunmaktadır
9
. Bu kanunda ana çizgileriyle 

vatandaĢlığın esasları, kazanma ve kaybetme yolları düzenlenmiĢtir. 

VatandaĢlığın belirlenmesi bakımından SĠDAS‟ın 6/1-b maddesinde 

sözleĢmeci taraf devlete yetki verilmiĢtir. SözleĢmeci taraf sözleĢmeye, onay veya 

katılma belgesini verdiği sırada yapacağı bir beyan ile sözleĢme kapsamı içinde 

vatandaĢlığın tanımını yapacaktır. Bunun üzerine birçok devlet, vatandaĢ kavramına, 

sözleĢmeye iliĢkin yaptıkları bildirimlerde açıklık getirmiĢtir. Ancak çoğu devlet 

klasik vatandaĢ tanımı dıĢında tanım yapmıĢtır
10

. 

Doktrinde ileri sürülen bir baĢka görüĢ de bir ülkede uzun süredir oturmakta 

olan kiĢilerin vatandaĢ sayılarak geri verilmemesi yönündedir
11

. Altun tarafından 

yapılan ve tarafımızca da kabul gören yoruma göre
12

; özellikle geri kalmıĢ 

bölgelerde, nüfus kaydına geçirilmemiĢ kimselerinde vatandaĢ kavramı içerisinde 

değerlendirilebileceği kanısındayız. Buna karĢılık uzun süre oturmak kavramı geri 

vermede sıkıntı yaratabilecek biçimde soyut bir kavramdır. Bu nedenle geri verme 

kurumu yönünden vatandaĢ kavramını, bir ülkenin resmi kayıtlarına göre vatandaĢ 

saydığı kiĢiler ile değiĢik nedenlerle bu kayıtlarda gözükmeyen ancak vatandaĢ 

olduğundan asla kuĢku duyulmayacak kiĢiler olarak kabul ediyoruz. 

 

2.Kuralın Tarihsel GeliĢimi 

 

VatandaĢın geri verilmezliği eski Roma ve Yunan‟da kabul edilen bir 

kuraldı
13

. Daha sonra günümüze yaklaĢıldığında bu yerleĢik kuralın temelinde yatan 

düĢüncenin dinsel ve mezhepsel kökenli ayrılıklar olduğu savunulmuĢtur. Shearer‟a 

göre, ilkenin temelinde yatan neden, Katolik mezhebinden birinin Protestan 

                                                 

9
 Mülga 403 Sayılı Türk VatandaĢlığı Kanunu, 11 Ģubat 1964 tarihinde kabul edilmiĢtir. Ancak bu 

Kanun 1981 de esaslı bir değiĢiklik geçirmiĢ bulunmaktadır. 5901 sayılı kanun ise 29 Mayıs 2009 

tarihinda yürürlüğe girmiĢtir. 
10

 Övet, a.g.e.,  s. 67. 
11

 Soyaslan, a.g.e., s. 139. 
12

 Altun, a.g.e., s. 73. 
13

 Köprülü, a.g.e., s. 25.; Nomer, a.g.e., s. 3. 
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mezhebine mensup birini, yine Protestan mezhebinden birinin de Katolik mezhebine 

mensup birini güvenli bir Ģekilde yargılayamayacağıdır
14

. 

VatandaĢın geri verilmezliği kuralı, ilk defa 1736 yılında Fransa ile Hollanda 

arasında yapılan bir anlaĢmada ulusal bir siyaset gereği olarak kabul edilmiĢtir. 

Ülkelerin bu kurala sıkı sıkıya sarılmalarında, vatandaĢlarını geri verdikleri takdirde 

“milli haysiyetlerinin” zarar göreceği korkusunun büyük rolü vardır
15

. Daha sonra bu 

kural anayasa ve anlaĢmalarda yer alarak uygulamada yerleĢmiĢtir. Ġstisna 

sayılabilecek birkaç devlet haricinde
16

 vatandaĢın geri verilmesine devletler sıcak 

bakmamakta, vatandaĢın geri verilmezliği kuralına bağlı kalmaktadırlar. 

 

3.Kuralın Leh ve Aleyhindeki GörüĢler 

 

Uygulamada her zaman tartıĢmalara yol açan ve tarihsel geliĢiminde de bir 

istikrar yakalayamayan vatandaĢın geri verilmezliği kuralı hakkında lehte ve aleyhte 

görüĢler ileri sürülmüĢtür. 

 

a. Kuralın Lehindeki GörüĢler 

 

a) VatandaĢ devletine gösterdiği sadakat ve itaat yükümlülükleri doğrultusunda 

devletinden korunmayı talep eder, bundan dolayı geri verilmemelidir
17

. 

b) Halk arasında yabancı yargı organlarının baĢka devlet vatandaĢlarına farklı 

davrandığı görüĢünün yaygın olması sebebiyle vatandaĢ geri 

verilmemelidir
18

. 

                                                 

14
 Köprülü, a.g.e.,  s. 25‟den naklen; Ġivan  Shearer , Extradition,  in international law, Manchester, 

1971,  s. 95. 
15

 Özgen, a.g.e., s. 58.; Gözübüyük, Geri Verme Hukukunun BirleĢtirilmesi, s. 16. 
16

 ABD-Ġngiltere; ceza kanunlarının sırf mülkilik sistemini kabul etmesinin nedeni vatandaĢın yabancı 

ülkede iĢlediği suçlardan cezasız kalması tehlikesini önlemektir. Ancak vatandaĢ geri verilirken aranan 

karĢılıklı iĢlem Ģartı göz ardı edilmemelidir. Bkz.; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s. 98.;  

Taner, a.g.e., s. 239.;  Cin, a.g.e., s. 112.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, TCK ġerhi, s. 206. 
17

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 228.; Özgen, a.g.e., s. 58.; Cin, a.g.e.,  s. 113. 
18

 Erem, a.g.m., s. 113.; Özgen, a.g.e., s. 58.; Zsuzsanna Deen-Racsmany, Rob Blekxtoon, “The 

Decline of the Nationality Exception in European Extradition?”, European Journal of Crime, 

Criminal Law and Criminal Justice, Volume: 13/3, Netherlands, 2005, s. 318. 
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c) Cezaya karar verecek hakim, failin vatandaĢı olduğu devletin hakimi 

olmalıdır çünkü böyle bir hakim suçu ve suçluyu daha iyi analiz eder. Bu 

sebepten dolayı vatandaĢ geri verilmemelidir
19

. 

d) VatandaĢın yabancı ülkede dil probleminden dolayı kendini savunamayacağı 

ileri sürüldüğünden kiĢi geri verilmemelidir
20

. 

e) VatandaĢın geri verilmemesi gerektiğini Alman hukukçular anayasal bir hak 

olan ikamet hakkına dayandırmıĢtır
21

. 

f) Devletin koruma görevi doğrultusunda, vatandaĢını cezalandırması için baĢka 

devlete geri vermesi kabul edilemez. Bu durum devletin bağımsız egemenlik 

yetkisi ile çatıĢacağından vatandaĢ geri verilmemelidir
22

. 

b.Kuralın Aleyhindeki GörüĢler 

 

Söz konusu kuralın aleyhindeki görüĢleri saymadan önce ifade etmek 

gerekirse, vatandaĢın suç iĢlediği yere geri verilmemesi düĢüncesi aleyhinde 

gösterilen ilk önemli tepki 1878 yılında Ġngiliz Kraliyet Komisyonu tarafından 

gösterilmiĢtir. Komisyon ülke dıĢında yaĢayan vatandaĢlarının yaĢadıkları ülkenin 

kanunlarına uymakla yükümlü olduğunu belirterek vatandaĢın geri verilmemesi 

yönündeki görüĢleri eleĢtirmiĢtir
23

. 

 

a- Devlet bazı vatandaĢlarını koruyacaksa bunlar dürüst ve namuslu vatandaĢlar 

olmalıdır. Bu sebeple suç iĢleyen vatandaĢlar geri verilmelidir
24

. 

b- Geri verilmesi istenilen kiĢi bir yabancı olduğunda, geri verme eylemi 

gerçekleĢirken, talep konusu vatandaĢ olunca karĢı tarafın adli makamlarına 

                                                 

19
 Özgen, a.g.e.,  s. 58.; Faruk Erem, Ahmet DanıĢman, Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Baskı: 14, Ankara, 1997, s. 218.; Racsmany, Blekxtoon, a.g.m.,  s. 318. 
20

 Övet, a g.e., s. 63.; Özgen, a.g.e., s. 59.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 133.; Racsmany, 

Blekxtoon, a.g.m.,  s. 318. 
21

 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 218.; Özgen, a.g.e., s. 59. 
22

 Ergün, a.g.e., s. 77.;  KarĢı görüĢ için bkz.: Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980,  s. 557. 
23

 Övet, a.g.e., s. 64.  Bkz.: Dipnot 197.  
24

 Taner, a.g.e., s. 237.; Özgen, a.g.e., s. 59.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2303.; Cin, a.g.e., s. 

115. 
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duyulan güvensizlik bir çeliĢki bir çifte standart yarattığından vatandaĢ geri 

verilmelidir
25

. 

c- Suç iĢleyen kiĢiyi “Hayatının önemli kısmını geçirdiği Devlete geri vermekle 

ulusal haysiyet kırılmış mı olacaktır? Öyle suçlar vardır ki bunlarda yalnız 

suçluluğu aramak gerekir, milliyeti değil”, bu doğrultuda vatandaĢın 

korunması ilkesi istismara açık bir ilke olduğundan vatandaĢ geri verilmeli ve 

bu ilke terk edilmelidir
26

. 

d) Suçun iĢlendiği ülkede deliller toplanacağı, sözlülük ve doğrudan doğruya 

olma prensiplerinden faydalanılacağı ve bu kapsamda adalet daha iyi 

gerçekleĢeceğinden vatandaĢ geri verilmelidir
27

. 

c.GörüĢümüz 

Aleyhte olan görüĢlerin daha tutarlı olduğu yönünde kanaat belirtmek yerinde 

olacaktır. Bu görüĢleri gözeterek biz de vatandaĢın geri verilmesini savunan ve 

Altun‟un bu konuda ifade ettiği görüĢe katılıyoruz. Bir kiĢinin suç iĢledikten sonra 

yargılanmaması ya da cezalandırılmaması ile ilgili ülke kanunlarına bir takım 

sınırlamalar konmuĢtur. Örneğin hemen her ülkede yaĢ, akıl hastalığı gibi nedenlerle 

yargılama ya da cezalandırma yönünde yargısal yetki kısıtlanmıĢtır ve bu amaç 

olarak son derece doğrudur. Çünkü bu gibi durumlarda suç iĢleyen kiĢi iradesini tam 

anlamıyla kullanabilme yeteneğinden mahrumdur. Ancak vatandaĢın suç iĢlediği 

sırada bu tür bir irade engeli yoktur. Bulunduğu ülkede yaĢayan her insanın 

yaptığında cezalandırılacağı bir eylem gerçekleĢtirmiĢtir. Bu kiĢinin eylemi 

gerçekleĢtirdikten sonra kendi ülkesine kaçıp cezadan kurtulması hukuk mantığıyla 

bağdaĢmaz. VatandaĢ ancak tek bir durumda yabancı ülkeye geri verilemez
28

. O 

durum günümüz çağdaĢ hukuk anlayıĢıyla asla bağdaĢmayacak biçimde geri 

verilecek kiĢi hakkında geri isteyen devlet tarafından insan hakları ihlallerinin 

                                                 

25
 Taner, a.g.e., s. 237.; Faruk Erem, Türk Ceza Kanunu ġerhi, Genel Hükümler, Cilt: 1, Ankara, 

1993, s. 110.; Özgen, a.g.e., s. 59.; Cin, a.g.e., s. 115. 
26

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2303.; Özgen, a.g.e., s. 59.; Cin, a.g.e., s. 116. 
27

 Önder, Ceza Genel, s. 261.; Taner,  a.g.e., s. 237.; Özgen, a.g.e., s. 59.; Cin, a.g.e., s. 116. 
28

 Altun, a.g.e., s. 77. 
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yapılması yolunda kesinlik düzeyine ulaĢmıĢ kuĢkular bulunması durumudur
29

. Bu 

durum dıĢında vatandaĢın geri verilmesi kanısındayız.  

Ayrıca, devletlerin suçla mücadele konusundaki adli yardımlaĢma 

zorunluluğu, devlet egemenliği kavramının özellikle vatandaĢın geri verilmezliği 

kuralının yeniden gözden geçirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aksi halde artık 

evrensel bir sorun olan suçla mücadeleye büyük sekte vurulacaktır
30

. 

 

4.VatandaĢlığın Tespiti Anı 

 

Her birey vatandaĢlığını serbestçe değiĢtirebildiğinden, geri verilmesi istenen 

birey de vatandaĢlığını değiĢtirmiĢ olabilir. “Bu durumda bireyin hangi andaki va-

tandaşlığı esas alınacaktır?”. Bu soruya cevap olarak Özgen‟in verdiği cevapta, 

vatandaĢlığın tespitinde esas alınacak zamanlar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır
31

; 

 

1- “Fiilin işlendiği an, 

2- Talepnamenin verildiği an, 

3- Talepname hakkında karar verilme anı, 

4- Geri verilmenin gerçekleştiği an.” 

 

ġimdi bu zamanların hangisinin en uygun olduğunu tespit etmeye çalıĢalım. Bir 

görüĢe göre
32

, fiilin iĢlendiği anın esas tutulması gerekir.Burada gözetilen amaç; sanığın 

ülkesine kaçtığı devletin vatandaĢlığına girme amacının cezadan kurtulmak olmasının 

engellenmesidir. Bu zamanın esas alınması Devletler Hukuku Enstitüsü 1880 

toplantısında da yer almıĢtır
33

. Diğer bir fikre göre ise
34

, vatandaĢlığın tespitinde geri 

vermenin gerçekleĢtiği an esas alınmalıdır. Bu durumda sanık suçu iĢledikten sonra 

soruĢturmadan kurtulmak için vatandaĢlığını değiĢtirilebilir ve vatandaĢlığın kazanılması 

                                                 

29
 Keza bu durum 5237 sayılı TCK m. 18, f. 3‟te ifade edilmiĢtir. 

30
 Köprülü, a.g.e., s. 29. 

31
 Özgen, a.g.e., s. 61. 

32
 Özgen, a.g.e., s. 63‟ten  naklen:  Manzini, a.g.e.,  s. 282.; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, 

s. 98.   
33

 Özgen, a.g.e., s. 61-62.; Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Baskı: 4, Turhan, Ankara, 2009, s. 1089. 
34

 Özgen, a.g.e.,  s. 62.; Doğanay, a.g.e., s. 109.  
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anı, tespit açısından göz önüne alınacağından vatandaĢın bu hamlesi onun cezadan 

kurutılmasını sağlayacaktır
35

.  

Bu sebeplerle kanaatimizce, vatandaĢlık sıfatının tespit edilmesinde suçun 

iĢlendiği anın göz önünde tutulması gerekir
36

. Çünkü geri vermenin en önemli 

araçlarından birisi, failin cezasız kalmasını önlemektir. Suçlu, sırf ceza 

kovuĢturmasından kurtulmak amacıyla bulunduğu ülkenin vatandaĢlığına geçmek 

ister
37

. Bu durumun engellenmesi suçun iĢlendiği anın göz önünde tutulması ile tespit 

edilir. SĠDAS ve Türk hukukunda bu konuda ileri sürülen hususları ilerleyen konu 

baĢlıklarında inceleyeceğiz.  

 

5.Çifte veya Çok VatandaĢlık ve Vatansızlık 

 

Çifte veya daha çok vatandaĢlığı olan Ģahıs, aynı zamanda talep edilen Devlet 

vatandaĢı ise, diğer vatandaĢlıklarının önemi yoktur. Bu durumda, talep edilen 

devletin vatandaĢı sayılır ve geri verilemez
38

. Terimleri açıklığı kavuĢturmak 

gerekirse, çifte vatandaĢlık, birden fazla devletin vatandaĢlığına sahip olmak ve 

bundan dolayı birden çok himaye görmek demektir. Vatansız ise, hiçbir devletin 

kendi vatandaĢlığına kabul etmediği kiĢiler ile vatandaĢlığı olmakla birlikte, bu 

vatandaĢlığını yasal veya fiili nedenlerle kaybettikten sonra herhangi bir vatandaĢlığı 

kazanamamıĢ olan kiĢilere denilmektedir. Vatansızlar için ise durum Ģudur ki, talep 

edilen devletin vatandaĢı statüsünde olmadıklarından dolayı talep eden devlete geri 

verilirler
39

.  

 

 

                                                 

35
 Özgen a.g.e., s. 62.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1089. 

36
 Önder, Ceza Genel, s. 260.; Altun, a.g.e., s. 80.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980,  s. 540.;  

37
 Cin, a.g.e., s. 120. 

38
 Ergün, a.g.e.,  s.  83. 

39
 Tevfik Odman,  Mülteci Hukuku,  AÜSBF Ġnsan Hakları Merkezi Yayını, Yayın no:15, Ankara, 

1995,  s. 88. 
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6.Türk Hukukunda ve SĠDAS‟ta Kuralın Yeri  

SĠDAS 6/1-a maddesi, "Her âkid taraf tebaasını iade etmemek hakkına haiz 

olacaktır" diyerek vatandaĢı geri verme konusunu, tarafların kendi aralarında 

yapacakları ikili sözleĢmelere ve ulusal hukuk düzenlemelerine bırakmaktadır. SĠDAS; 

6/2. maddesiyle geri verme talebinde bulunulan tarafa, talep edenin isteği üzerine "mahal 

varsa adli takibat yapabilmek üzere meseleyi alakalı makamlara intikal" ettirmek 

mükellefiyeti yüklenmiĢ ve böylece vatandaĢın geri verilmemesinden doğabilecek sa-

kıncaları önlemiĢtir. VatandaĢlığın tespiti hususunda ise  SĠDAS‟ın 6. maddesinin, 1. 

fıkrasının, c bendi
40

 geri vermeye iliĢkin karar anında vatandaĢlığın tespitini esas 

almıĢtır
41

.  

Genel kabul görmüĢ olan vatandaĢın geri verilmeyeceği yönündeki 

devletlerin çekincesi, Uluslararası Ceza Divanının kurulması; diğer taraftan AB'ye 

üye devletler arasında yargı alanında daha yakın iĢbirliği karĢısında büyük ölçüde 

aĢılmıĢtır
42

. Nitekim 1996 tarihli “Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Arasında Geri 

Vermeye İlişkin Sözleşme”
43

 m. 7/1 ile vatandaĢın geri verilemeyeceği kuralı 

yumuĢatılmıĢtır
44

. “Deyim yerinde ise 1957 tarihli SİDAS ile öngörülen kural-istisna 

                                                 

40 SĠDAS, m. 6, f. 1, bent (c), cümle 2  Ģu hükmü sevketmiĢtir; “Bununla beraber, talep edilen şahıs 

kendisinden iade talep edilen tarafın tebaası olarak karar anı ile teslim için kararlaştırılan tarih 

arasında tanınsa bile, mezkûr taraf bu paragrafın (a) Bendi hükmünden istifade edebilecektir”. 

Böylece, geri verilmesi istenen kiĢinin vatandaĢlığının, kendisinden geri verme talep edilen tarafın vatandaĢı 

olarak,  karar anı ile teslim için kararlaĢtırılan tarih arasında tanınmıĢ olduğu durumlarda bile, devletin geri 

vermemek hakkına sahip olduğunu öngörmüĢtür. 
41

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1088.; Köprülü, a.g.e., s. 37-38.; Özgen, a.g.e., s. 65.; 

Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 219. 
42

 DurmuĢ Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, Ankara, 2009, 

s. 274‟ten naklen: Sabine Biehler, Anke Glep, Rechtsvergleichende querschnitt und rechtspolitischer 

ausblick, in: Auslieferungsrecht der schengen-vertragstaaten, Freiburg im Breisgau, 2002, s. 567. 
43

 1996 SözleĢmesi, AB kazanımları bağlamında Avrupa Birliği AnlaĢması m. 3‟e dayandırılarak Geri 

Verme kurumundaki eksiklikleri gidermek üzere çıkarılan sadece Üye Devletlerin imzasına açık olan 

bir uluslararası enstrümandır.; Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Arasında Geri Vermeye İlişkin 

Sözleşme” terimi bundan sonra çalıĢmamda “96 Sözleşmesi” olarak anılacaktır. 
44

 AB Geri Verme SözleĢmesinin 7. Maddesi; "geri verme, geri verilmesi talep edilen kişinin, 

Suçluların Geri Verilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin 6. maddesi anlamında talep edilen devletin 

vatandaşı olduğu gerekçesiyle reddedilemez. Her üye devlet, m. 18/2 uyarınca yapacağı depo etme 

işlemi çerçevesinde, kendi vatandaşının geri verilmesine onay göstermediğini veya ancak belirli ve 

kendisi tarafından öngörülen özel koşullara bağlı olarak izin verdiğini açıklayabilir. İkinci fıkra 

uyarınca ileri sürülen çekinceler, ilgili üye devlet tarafından bu sözleşmenin uygulandığı ilk günden 

başlamak üzere 5 yıllık geçerlilik süresine sahiptir. Bununla birlikte süre 5 yıl daha uzatılabilir..."., 

Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 274. 
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ilişkisi tersine çevrilmiştir”
45

. 96 sözleĢmenin 7. maddesinin 2 ve 3. fıkraları, her 

devlete, her seferinde yeniden uzatılabilir olan beĢ yıllık süreyle kendi vatandaĢını 

geri vermeme veya kendisi tarafından belirlenecek koĢullarla geri verme konusunda 

çekince koymak hakkı tanımaktadır; Çekince koymayan devletler bakımından ise, 

vatandaĢın geri verilmesine olanak sağlamaktadır
46

.  

Ülkemiz için ise bu kural ilk kez 1982 Anayasasının 38. maddesinin son 

fıkrası ile bir Anayasa kuralı haline dönüĢmüĢtür. Daha sonra "vatandaş suç 

sebebiyle yabancı ülkeye geri verilemez" kuralı, 2004 yılında 5170 sayılı anayasa 

değiĢikliği
47

 ile "Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği 

yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri 

verilemez" biçiminde değiĢtirilmiĢ
48

 ve bu doğrultuda hazırlanan TCK m. 18/2'de de 

aynı düzenleme yer almıĢtır. Bu düzenlemeler ile vatandaĢ geri verilmez kuralının 

sakıncalarını önlemek için TCK‟da ve “Ceza Muhakemesi kanunu”
49

nda çeĢitli 

hükümler sevkedilmiĢtir. TCK‟nın m. 10, m. 11, m. 13, maddelerince vatandaĢ 

olduğu için geri verilmesi red edilen kiĢilerin cezasız kalmaması için yabancı ülkede 

iĢlediği suçlar için Ģartların gerçekleĢmesi halinde yargılama yapılacağı ifade 

edilmiĢtir
50

. Bu doğrultuda yürütülen bir yargılama hakkında Yargıtay‟a CMK 14/2‟ye 

göre, suçun iĢlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine delil toplamasını 

kolaylaĢtırmak için yetki verme hakkı tanınmıĢtır
51

. Ayrıca Türk hukukunda 

vatandaĢlığın tespiti anı ile ilgili TCK m. 6‟da bir hüküm sevkedilmiĢtir. Buna göre, 

vatandaĢ fiili iĢlediği sırada Türk vatandaĢı olan kiĢidir. TCK m. 6‟daki tanım ve 

                                                 

45
A.e.‟den naklen: Helmut Baier, Die Auslieferung von Bürgern der Europaeischen Union an 

Staaten innerhalb und ausserhalb der EU, GA 2001, s. 433.; Turhan, a.g.m., s. 88.; Racsmany, 

Blekxtoon, a.g.m., s. 325. 
46

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 274.; Turhan, a.g.m., s. 76. 
47

 Ġlgili kanun değiĢikliğinin detayları için Bkz: http://www.anayasa.gen.tr/5170sk.htm.; Alman AY m. 

16‟da yer bulan “vatandaĢın mutlak iade yasağı” değiĢtirilmiĢ, Alman vatandaĢlarının Uluslararası 

Ceza Mahkemesine ve AB üye ülkelerine geri verilmesi yolu açılmıĢtır., Turhan, a.g.m., s. 76, 89. 
48

 Uluslararası Ceza Divanının madde bakımından yetkisi kapsamına soykırım, insanlığa karĢı iĢlenen 

suçlar, savaĢ suçları ve saldırı suçları girer ancak Türkiye, Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsünü 

imzalamadığı için TCK‟nın böyle bir düzenleme getirmesi ülke bağımsızlığı/egemenliği bakımından 

doğru olmamıĢtır. Bu TCK‟daki “dekoratif” bir yükümlülük içeren bir düzenlemedir., Veli Özer 

Özbek, Nihat Kanbur, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ġlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, Seçkin, Ankara 2010, s. 163. 
49

 “Ceza Muhakemesi kanunu” bundan sonra çalıĢmamda “CMK” olarak anılacaktır. Eski-Yeni 

Kanun ayrımı, Kanun numaralarından çıkartılacaktır. 1412 sayılı Kanun eskiyi, 5271 sayılı Kanun 

yeni kanunu ifade etmektedir. 
50

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 275.   
51

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1089-1090.  
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SĠDAS‟taki tanım çatıĢmaktadır. Bir görüĢe göre, AY m. 90 ve SĠDAS m. 22 

uyarınca vatandaĢlığın tespiti SĠDAS‟a göre yani mahkemenin karar anına göre 

yapılacaktır
52

. Daha öncede açıkladığım gibi kanaatimce kiĢilerin kanunu 

dolanmalarının engellenmesi için fiilin iĢlendiği an göz önüne alınmalıdır. 

 

Türkiye‟nin yaptığı bütün ikili sözleĢmelerde vatandaĢın geri 

verilmeyeceğine iliĢkin hükme yer verildiği görülmektedir. Ancak Anglo-Amerikan 

ülkelerinde vatandaĢın geri verilmesi mümkün olduğundan, ABD ile aramızda 

1980'de yürürlüğe giren “Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı 

Yardım Sözleşmesi”nin 4. maddesinde bu yetki ABD'ye tek taraflı olarak verilmiĢtir. 

Yani ABD dilerse uyruğunu Türkiye'ye geri verebilecektir. Buna karĢılık Türkiye 

için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir
53

. Uygulamada da bu hükümler 

çerçevesinde, yabancı ülkelerin Türk vatandaĢlarına yönelik geri verme taleplerine 

iliĢkin olarak, Anayasanın 38. maddesi, SĠDAS‟ın 6. maddesi ve TCK‟nın 18. 

maddesi uyarınca bunun mümkün olmadığı, ancak yabancı ülkedeki kovuĢturma 

dosyasının iletilmesi ve adı geçenin Türkiye‟de yakalanması halinde TCK‟nın 11. 

maddesi uyarınca Türk vatandaĢı suçlunun Türkiye‟de kovuĢturulmasının olanaklı 

olduğu bildirilmektedir. 

 

B. Siyasi Suçtan Dolayı Geri Verilmezlik Kuralı 

Geri verme kurumunun tarihi geliĢimi incelendiğinde, bu sürecin, siyasi 

Ģüpheli, sanık ve mahkumların geri verilip verilmeyeceğinin tartıĢılması üzerinde 

olduğu ve “bununda siyasi suç kavramının tanımlanmasının tarihi olduğu 

görülmektedir”
54

. Bu kurala artık bütün geri verme anlaĢmalarında rastlanmakta, 

doktrinde çoğunlukla bu kural kabul edilmektedir. Ancak hangi suçların siyasi suç 

olduğu üzerinde bir tartıĢma devam etmektedir. Bunun için öncelikle siyasi suç 

kavramı üzerinden bu bölüme baĢlamakta fayda görmekteyiz. 

                                                 

52
 Zafer, Ceza Genel, s. 470, Koca, Üzülmez, a.g.e., s. 119, Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e., s. 179. 

53
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 867., Bkz: Dipnot 232. 

54
 Köprülü, a.g.e., s. 39. 
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1.Siyasi Suç Kavram ve Tanımı 

 

Siyasi suç, bir kavram veya terim olarak ilk defa Hollandalı Klutt‟un 1829‟da 

yayınlanan (De Dedition Profugorm) adlı eserinde kullanılmıĢ, daha sonra doktrinde 

benimsenmiĢ ve ilk olarak da 1880 Fransız Anayasa metinlerinde görülmüĢtür
55

. 

Siyasi suçun yere ve özellikle zamana göre son derece değiĢkenlik gösteren bir 

kavram olması sebebiyle kesin bir tanımı yapılmamaktadır
56

. Yine de doktrinde bazı 

tanımlar yer almaktadır: 

Siyasi suçluların geri verilmeyeceğine dair 1833 tarihli Belçika Kanununu 

hazırlayanlardan Provo Kluit‟e göre siyasi suç: “İlk olarak hükümet şeklini istihdaf 

eden suçlardır”
57

. 

Türk hukuk doktrininden Kantar‟ın tanımı ise Ģöyledir
58

: 

“Siyasal suçlar devletin siyasal intizamına karşı işlenen suçlardır. Bunun 

haricinde kalanlar ise hukuku adiye suçlarıdır. Devletin istikbali, ülkenin 

tamamiyeti, devletin diğer devletler ile münasebeti gibi haller devletin harici 

intizamına taalluk eylediği cihetle bunlara karşı işlenen suçlar vatan aleyhine 

işlenmiş siyasi suçlardır. Buna mukabil teşkilatı esasiyeye, memleketin siyasi 

müesseselerine taarruz gibi filler ile isyan çıkarmak, ahaliyi birbirlerine karşı 

mücadeleye teşvik gibi hareketler de devlet kuvvetlerine karşı işlenmiş siyasi 

suçlardır”. 

Gözübüyük ise Alman ve Ġtalyan kanunlarından etkilendiği ve bizim de 

katıldığımız siyasi suç tanımında “münhasıran devletin siyasi nizamını, hükümet 

                                                 

55
 Cin, a.g.e., s. 66.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2356. 

56
 Özgen, a.g.e., s. 68.; Bkz.; Dipnot 139‟da , 1929 Alman Suçluları Geri Verme Kanunu m. 3.; Hemen 

her hukukçu siyasal suçu kendi görüĢüne göre tarif eder., Eser konferans metni olup, Kantar o tarihte 

Ankara Hukuk Fakültesi Dekanıdır, Baha Kantar, Siyasal Suçlar, Hukuk Ġlmini Yayma Kurumu, 

Ankara, 1936, s. 5. 
57

 Köprülü, a.g.e., s. 48. 
58

 Kantar, a.g.e.,  s. 5. 
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şeklinin, siyasi kuvvetler teşkilatını ve faaliyetini, vatandaşların siyasi haklarını ihlal 

eden fiilleri” siyasi suç saymaktadır
59

. 

Doktrindeki tanımlar bu yönde olmakla, devletlerde yasalarında tanımlama 

yapıp yapmamalarına göre dört grupta toplanmaktadır. Bu gruplar; 

   1) Aralarında Türkiye‟ninde bulunduğu, siyasi suç hakkında herhangi bir Ģekilde 

tanım yapmamıĢ olanlar
60

. 

   2) Örnek olarak Fransa‟nın 1830 tarihli Ceza Kanunun bulunduğu, siyasi suçu 

tanımlayıp, siyasi mahiyetteki suçları sayma yoluna giden kanunlardır
61

.  

   3) Aralarında Fransa‟nın bulunduğu, siyasi suçları tanımlamayan veya saymayan 

ancak siyasi suçları anlatan kanunlardır
62

. 

   4) Siyasi suçu çeĢitli yasalarında tanımlayan devletler ise dördüncü grubu 

oluĢturmaktadır. Bunlara örnek ise 1930 Ġtalyan Ceza Kanunu ve “Alman Suçluları 

İade Kanunu”‟dur
63

. Ġtalyan Ceza Kanunu siyasi suçu m. 8/3‟de tanımlamıĢtır
64

. 

“Alman İade Kanunu” ise siyasi suçu 3. maddesinde tanımlamıĢtır
65

. 

Devletlerin siyasi suç tanımı yapmamaları aslında doktrinde siyasi suç tanımında 

bir uyuĢma sağlanamamasından ve siyasi suçun yapısından kaynaklanmaktadır. ġöyle ki, 

her yazar ve devlet kendi görüĢüne göre bir tanım verecektir
66

. Bu karmaĢık durum siyasi 

suç tespitine yansımıĢ ve çeĢitli teoriler ortaya çıkmasına yol açmıĢtır
67

. ġimdi bu teorileri 

inceleyeceğiz.    

 

                                                 

59
 Köprülü a.g.e., s. 50. 

60
 Özgen, a.g.e., s. 68.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1090., bkz: Dipnot 85. 

61
 Ergün, a.g.e., s.  102. 

62
 Taner, a.g.e., s. 114.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1090., bkz: Dipnot 85. 

63
 Ergün, a.g.e., s. 102.; Köksal Bayraktar, Siyasal Suç, Fakülteler Matbaası, Ġstanbul, 1982, s. 34. 

64
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siyasal suç sayılır.‟, Madde metni için bkz.: Ergün, a.g.e., s. 102.; Bayraktar, a.g.e.,  s. 35. 
65

“Devletin güvenliğine ve varlığına karşı suçlar, devlet başkanına karşı suçlar, hükümet üyelerine 
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için bkz.: Ergün, a.g.e., s. 102.; Bayraktar, a.g.e.,  s. 35. 
66

 Kantar, a.g.e., s. 5. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1091. 



 55 

2.Siyasi Suçun Tespiti 

 

Siyasi suçun ne olduğu hususunda herkes tarafından kabul edilen bir tanıma 

ulaĢılamadığından, siyasi suçun tespiti için, doktrinde bazı teoriler ortaya çıkmıĢtır. 

Bu teorilerde ileri sürülen görüĢlerde kimi zaman ihlal edilen hukuki menfaat, kimi 

zaman failin saik ve amacı kriter olarak alınmıĢtır. Bu teorilerden bazılarını kısaca 

inceleyelim. 

a.Objektif Teori 

 

Objektif teori, “ihlal olunan hakkın ve menfaatin mahiyetini esas alan yani 

devletin siyasi düzenine karşı işlenen suçları” siyasi suç sayan teoridir
68

. Bu teori, failin 

subjektif durumunu içermeyen, ihlal olunan değerin devletin siyasi düzeni olup 

olmadığına bakan ve bu doğrultuda fiilin siyasiliğini belirleyen teoridir. Buradaki 

devletin siyasi düzeni iç veya dıĢ düzen olabilir
69

. Bu kapsamda anlaĢılan objektif teori 

siyasi suçun kapsamını daraltır
70

. Çünkü kıstas olarak sadece suçun konusunu ve 

sonucunu ele alıp, failin psikolojisine yer vermemektedir
71

.
 
Bu noktada Ortolan‟ın 

belirlediği kriter akla gelmektedir
72

. Herhangi bir suçun siyasi olup olmadığını tayin 

için, “fiilden doğrudan doğruya zarara uğrayan kimdir sorusuna, devlet biçiminde 

yanıt verilebiliyorsa; devletin hangi hakkı zarar görmüştür sorusuna, siyasi ve 

sosyal kuruluşuna ilişkin bir hakkı şeklinde cevap bulunabiliyorsa ve 

cezalandırmada ne gibi bir fayda bulunmaktadır biçimindeki soru da, bu sosyal ve 

siyasi yapıya ilişkin bir fayda bulunmaktadır” Ģeklinde cevaplanabiliyorsa bu suç 

siyasidir demiĢtir
73

. 

                                                 

68
 Hamide Zafer, Ceza Hukukunda Terörizm(Bundan sonra Terörizm olarak kısaltılacaktır.), 

Beta, Ġstanbul, 1999, s. 107. 
69

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1091 .; Taner, a.g.e., s. 115.; Erem, DanıĢman, Artuk, 

a.g.e., s. 214.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 135. 
70

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1091.; Zafer, Terörizm, s. 107., Zafer‟e göre, subjektif 

teori siyasi suçu alabildiğine geniĢletmektedir. 
71

 Cin, a.g.e., s. 69.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2368. 
72

 Köprülü, a.g.e., s. 52-53. 
73

 A.e., s. 53. 
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b.Sübjektif Teori 

 

Subjektif teori “failin saikini ve gayesini esas alan ve saik veya gaye siyasi ise” 

suçu siyasi sayan teoridir
74

.Bu suçlara örnek verme gerekirse siyasi amaçla iĢlenen adi 

fiil kapsamında olan hırsızlık, adam öldürme gibi hususlar sayılabilir
75

.  

Sübjektif teori ile ilgili yazarlar, ikili bir ayırıma gitmektedir. Ġlk ayrımda 

failin saiki yani onu suç iĢlemeye iten, yönelten sebebin ön plana çıkarılması yer 

alırken ikinci ayrımda ise failin amacı yani iĢlediği suçla ulaĢmak istediği sonuca 

değer atfedilir
76

. Faildeki saike üstünlük verenlere göre
77

, failin saiki olayın geliĢim 

sürecinde rahatlıkla ortaya çıkarılabiliyorsa bu halde failin saiki de iĢlenen suçun 

siyasiliğinin tespitinde göz önünde tutulabilecektir. Faildeki saik siyasi olduğu 

takdirde, iĢlenmiĢ olan suçlar adi suç niteliği gösterseler dahi, siyasi suç olarak kabul 

edilecektir. Amaca üstünlük verenlere göre ise
78

, siyasi amaç çerçevesinde iĢlenen 

bütün suçlar siyasi niteliktedir. Siyasi amaç, genellikle siyasal ve toplumsal düzenin 

ortadan kaldırılmasına yöneliktir. 

c.Üstünlük Teorisi 

Üstünlük teorisi, Ġngiliz mahkemeleri tarafından geliĢtirilen ve ileride 

açıklamaya çalıĢtığımız “politik kargaşa teorisinin, İsviçre mahkemelerince 

değiştirilerek uygulanmaya konmuş” bir Ģeklidir. Ayrıca ileride anlatacığımız nispi 

siyasi suçun siyasiliği konusunda ortaya atılan teorilerden en geliĢmiĢi ve doktrinde 

en çok kabul görenidir
79

. Teoride soyut olarak görüĢ ileri sürülmez; teori somut 

olarak incelenmelidir. Eylemin teoriye göre incelenmesinde adi suç özelliğinin mi yoksa 

siyasi suç özelliğinin mi ağır bastığı incelenir
80

. Siyasi unsur üstün ise, suç siyasidir; 
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Reappraised, I.L.C.Q., v. 34, 1985, s. 701. 
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 Zafer, Terörizm, s. 107. 
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adi suç üstün ise, suç adidir
81

. Sistem Ġsviçre hukukunda uygulanması sebebiyle 

Ġsviçre sistemi olarak da adlandırılmaktadır
82

.  

Türkiye yaptığı ikili anlaĢmalarda siyasi suçlarda geri verilmezlik kuralını 

vurgulamıĢtır. 1928 tarihli Türkiye-Ġtalya arasında yapılan geri verme anlaĢmasının 4. 

Maddesinin 3. Fıkrası bu hususa örnek olarak gösterilebilir. Bu maddede sevk edilen Ģu 

hüküm üstünlük teorisinin kabulüne iĢaret eder; "...Siyasi cürme müteferri adi cürmün 

esas cürmü teşkil edecek derecede vahim olduğu hal bundan müstesnadır"
83

. 

d.SavaĢ Kurallarına Uygunluk Teorisi 

Bu teori, faili eylemine yönelten saik ya da amaç araĢtırılmaksızın sadece 

suçun iĢlendiği ortamın bir savaĢ, isyan ya da politik kargaĢa ortamı olması sebebiyle 

iĢlenen suçu siyasi kabul etmekte ve bu suçu geri verme kapsamı dıĢında 

tutmaktadır
84

. 

Teori çeĢitli uygulama ve mevzuatlarda yer almakla, geri verme içtihadında 

bulunan Belçika Yargıtayının 1960 tarihli kararı Ģöyledir; “milli bağımsızlık 

cephesine mensup üç Cezayirlinin jandarmalara saldırı düzenlemekten Fransa'da 

mahkûm olduktan sonra Belçika'ya kaçmaları münasebetiyle, iç savaşa giren 

eylemlerin siyasal nitelikte olduklarını…”
85

. Ancak teoriye göre, savaĢ sırasında bir 

kiĢinin öç alma amaçlı iĢlediği suç da siyasi kabul edilmektedir. Bu durum çeliĢki 

yaratmakta olup, teoride failin saikide dikkate alınarak, siyasi saikle iĢlenen suçlar 

adi suç olarak kabul edilmelidir
86

.  
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e.Teoriler Hakkındaki GörüĢümüz 

Siyasi suçun belirlenmesi için ortaya atılan tüm teoriler bazı yönlerden 

eleĢtirilmiĢtir. 

Objektif teori, failin psikolojik durumuna yer vermeyerek siyasi suçun sınırını 

çok daraltmıĢ olması bakımından eleĢtirilmiĢtir. Teori pek çok Ģerefli siyasi suçları, 

adi suç saymakta ve onların geri verilmesini öngörmektedir
87

. 

Sübjektif teori ise, siyasi suçun kapsamını son derece geniĢletmiĢ olması 

bakımından eleĢtirilmiĢtir. Failin iradesine çok fazla önem verildiği için, siyasi saik 

veya amaçla iĢlenen adi suçlar da siyasi sayılmaktadır
88

. Ayrıca, faildeki saik ve 

amacın tespiti mümkün olmayabilir
89

. 

Üstünlük teorisi, adi suç ile siyasi suçu karĢılaĢtırmak için belirli bir ölçünün 

olmadığı, cezalar sistemine baĢvurulamayacağı
90

, çünkü her ülkede farklı cezaların 

bulunabileceği noktasından eleĢtirilmiĢtir. Bu imkansızlıklar karar verme 

konusundaki hakimi keyfiliğe sürükler ve uluslararası iliĢkiler zedelenebilir
91

. 

SavaĢ kurallarına uygunluk görüĢü ise, sadece isyan, ayaklanma ve iç savaĢ 

sırasında iĢlenmiĢ fiilleri göz önünde bulundurması bakımından eleĢtirilmiĢtir
92

. Yani 

siyasi suçun alanı bu üç durumla sınırlandırılmıĢtır. Oysa bu üç hal dıĢında da siyasi 

suç iĢlenmesi mümkündür
93

. 

Kanaatimizce, siyasi suçun mağdurunu sadece devlet olarak gören “objektif 

teori” ile sadece failin saik ve amacına bakan sübjektif teori konuyu tam 

karĢılayamamaktadır. Övet Talha tarafından ileri sürülen ve tarafımızca da kabul 
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edilen teoriye göre; (bu teori üstünlük teorisine yakındır) siyasi amaçla iĢlenen fiil, 

toplum nezdinde kabul edilir bir fiil ise fail devlete karĢı temel hak ve hürriyetlerini 

savunuyor, saldırı devletin siyasi organizasyonuna karĢı giriĢiliyor, siyasi çatıĢma 

dıĢında kalan masum insanlara karĢı giriĢilmiyorsa ve ihlal edilen diğer değerlerle 

karĢılaĢtırıldığında daha üstün kabul edilebiliyorsa yani suçtaki siyasi menfaat daha 

üstünse suç siyasi sayılmalıdır, aksi halde suç siyasi değildir. Ġhlal edilen değerler 

arasında tercih yapılmalıdır
94

. Ancak insanlık tarihinin en büyük kazanımlarından 

biri olan insan yaĢamının kutsallığının ve korunmasının kabulü karĢısında hangi 

amaçla olursa olsun iĢlenen eylemlerin, insan yaĢamına ağır zarar verdiği hatta 

ortadan kaldırdığı durumlarda siyasi suç istisnası kabul edilemez bir kavramdır
95

.  

 

3.Siyasi Suç ÇeĢitleri 

Bir önceki bölümde siyasi suçun tespitini teoriler ıĢığında inceledikten sonra 

bu bölümümüzde siyasi suç çeĢitlerine göz atacağız. Siyasi suç, doktrinde ve 

anlaĢmalarda mutlak ve nispi siyasi suç diye ikiye ayrılmaktadır. Bu ikili ayrımda, 

gösterilen haller aynı olmakla beraber, değiĢik Ģekillerde isimlendirilebildikleri de 

görülmektedir
96

. 

a.Mutlak Siyasi Suçlar 

Mutlak siyasi suçlar, siyasilik vasıflarında hiç Ģüphe olmayan suçlardır.  

Siyasi unsurlar kaldırılsa geriye bir miktar adi unsur kalacaktır
97

. Bu bağlamda 

mutlak siyasi suçlar, doğrudan doğruya siyasal saik altında ve devletin anayasası ile 

belirlenmiĢ siyasal düzenine karĢı iĢlenmiĢ suçları ifade eder
98

. Kısaca karakteristik 

özelliğini ihlal edilen edilen hukuki menfaatten alır ve bu hukuki menfaat devletin 

siyasi ve sosyal yapısıdır
99

. 
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suç-nisbi siyasi suç”; Kantar ve Erem, “Siyasi suç-siyasi suça bağlantılı” Ģeklinde bir ayrıma 

gitmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Özgenç, Genel Hükümler, s. 848.. 
97

 Özgen, a.g.e., s. 74. 
98

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 224. 
99

 Zafer, Terörizm, s. 109. 



 60 

b.Nispi Siyasi Suçlar 

Nispi siyasi suçlar esas itibariyle adi olan fakat siyasi bir suç ile ilgisi 

sebebiyle siyasi denen suçlardır
100

. BaĢka bir deyiĢle adi suç burada siyasal suça 

bağlanmakta ve o da siyasal saik altında iĢlenmektedir. Örneğin, siyasal saik altında 

kendi yandaĢlarına para temin etmek için banka soymak veya devletin anayasal 

düzenini bertaraf etmek için silahlı eyleme kalkıĢıp adam öldürmek, bu suçlara örnek 

olarak verilebilir
101

. Nispi siyasi suç, karma siyasi suç ve bağlı siyasi suç olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunları inceleyecek olursak; 

 

i.Karma Siyasi Suç 

Karma siyasi suç, siyasi amaç ile iĢlenen adi bir suçtur. Karma suçta tek fiil 

mevcuttur
102

. Bu tek fiil ile hem özel menfaat zarara uğramakta, hem de siyasî düzen 

bozulmaktadır. Karma suça klasik örnek Devlet baĢkanına suikast suçudur
103

. 

Görüldüğü gibi burada bir tek fiil ile hem siyasi düzen hem de Ģahsi menfaatler aynı 

anda ihlal edilmektedir
104

. 

 

ii.Bağlı Siyasi Suç 

Bağlı suçta ise, bir kısmı siyasî, bir kısmı adî suç niteliğinde birden çok fiil 

mevcuttur. Bu fiiller bir irtibat bağı ile birbirlerine bağlanmıĢlardır. Bunlardan bir 

tanesi mutlak veya karma siyasi suç diğeri ise adi bir suçtur
105

Bağlantı, siyasi suç ile 

adi suç arasında raslantısal olmayan tam aksine fail tarafından istenen somut bir 

amaç iliĢkisini ifade eder
106

. Failin adi suçuyla bir siyasi suçun iĢlenmesini 

amaçlaması, bu tür siyasi suçlar için ayırıcı bir kriterdir. Örneğin; isyana katılan 
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kiĢilerin, isyandan önce isyanda taĢımak maksadıyla silah çalmaları fiili bağlantılı 

siyasi suçun söz konusu olduğu bir durumdur
107

.  

 

4.Siyasi Suçlarda Geri Verilmezlik Ġlkesinin GeliĢimi ve GörüĢler  

Siyasi suçun tanımı, siyasi suçun teorileri ve çeĢitlerini gördükten sonra siyasi 

suçlarda geri verilmezlik kuralına geri dönüyoruz ve kuralımızı incelemeye kuralın 

tarihsel geliĢimi ile baĢlıyoruz. 

a. Kuralın GeliĢimi 

Devletin geliĢim sürecinin ilk devirlerinde, hükümet teĢkilatı devamlı ve ilahi 

kabul edildiğinden tehlikeli sayılan siyasi suçluların geri verilmemesi değil, aksine 

geri verilmeleri konusunda anlaĢmalar yapılmıĢtır. Hükümdarlar, bir suçlu ülkesine 

sığındığında, bu Ģahsı geri vermeyi menfaati gereği saymıĢtır. Zira, hükümdarlar 

ileride kendilerinin de aynı Ģekilde bir tecavüze maruz kalabileceğini 

düĢünmekteydiler. Tabi bu durumun devamla süre gelmesinde Avrupa‟daki krallar 

arasındaki yakın akrabalık bağları etkili olmuĢtur
108

. 

Söz konusu durum, liberalizm ve demokrasi görüĢlerinin güçlenmesi ile son 

bulma eğilimine girmiĢtir. Zira siyasi suçluların geri verilmezliği kuralı doğuĢundaki 

kaynağını, “19. yüzyılın ilk yarısında kendi ülkelerindeki otokratik yönetimlere karşı 

suç işleyenlerin daha demokratik devletlere sığınıp, sığındıkları ülkelerde sempati ile 

karşılanmasının doğurduğu geri vermeye ilişkin bir isteksizlikte bulmaktadır”
109

. Bu 

çerçevede siyasi suçluların geri verilmeyeceği kuralını ilk benimseyen Devlet 

Ġngiltere‟dir. Siyasi suçluların geri verilmeyeceği kuralını ilk defa kanunlaĢtıran 

Devlet ise 1833 Kanunu ile Belçika‟dır ve bu kuralın yer aldığı ilk anlaĢma 1834 

tarihli Fransa-Belçika anlaĢmasıdır
110

. Ancak daha sonra geliĢen sosyo-ekonomik 

olaylar sonucunda; siyasi suç eylemlerinin devletlerin varlığını tehdit eder hale 
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gelmesi siyasi suç istisnasının kısıtlanması yolunu açmıĢtır
111

. Nitekim günümüzde 

bu kural kabul görse de, eski devirlerin aksine birçok istisna içerdiği görülmektedir. 

 

b.Kuralın Lehinde ve Aleyhinde GörüĢler 

i.Kuralın Lehindeki GörüĢler  

 

Siyasi suç istisnasının lehindeki görüĢlerde ilk olarak sığınma hakkı kavramı 

yer almaktadır. Siyasi suçlularda adi suçlularda görülen “ahlaki düşüklük” mevcut 

olmadığından, “onu harekete geçiren amaçlar daha ziyade inandığı idealler olması 

nedeniyle” kiĢiye siyasi sığınma hakkı tanınmalıdır
112

. Bu bağlamda siyasi suç 

istisnası lehinde ileri sürülen görüĢleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

 

1- Siyasi suçluların geri verilmemesi, bu kiĢilerin sığınma haklarına dayanır
113

. 

2- Siyasi suç kavramı zaman ve mekana göre değiĢiklikler arz eden bir kavram 

olması sebebiyle, her ülkede farklı algılanabilecektir
114

. 

3- Kural, Devletler Genel Hukuku‟nda kabul gören “ademi müdahale” 

prensibinin bir sonucudur. Devletler, birbirlerinin iç iĢlerine karıĢmamakla 

yükümlüdürler. Oysa ki siyasi suçluların geri verilmeyeceği kuralı kabul 

edilmezse, talep edilen Devlet ister istemez talep eden devletin iç iĢlerine 

karıĢmak zorunda kalacaktır. Talep edilen devlet, talep eden devletin siyasi 

düzenini araĢtırıp, söz konusu suçla mevcut düzenin ihlal edilip edilmediğini 

anlamak zorunda kalacaktır
115

. 
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4- Siyasi bir olayda, bu olayın içinde yaĢamıĢ olan hakimlerin dıĢ etkilerden 

kendilerini tamamen koruyabilecekleri iddia olunamaz. Tarafsızlık endiĢesi 

ortaya çıkacaktır
116

. 

ii. Kuralın Aleyhinde GörüĢler  

Bazı yazarlar ise bu prensibi kabul etmezler, siyasi suç istisnası aleyhinde 

ileri sürülen görüĢleri Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; 

 

1- Saik ve amaca bakılmaksızın siyasi suçlular geri verilmelidir zira suç her 

zaman ahlak dıĢıdır. Bir istisna getirilmek isteniyorsa sadece siyasi 

ayaklanma, ihtilal veya iç savaĢ sırasında gerçekleĢen siyasi suç kavramını 

kabul eden 1880 Oxford kararına katılmak gerekir
117

.  

2-  “Şüphe götürmeyen bir mesele de bu siyasi suçluların büyük bir kısmını 

anormallerin yani delilerin meydana getirmesidir”, bu kiĢiler sosyal 

bakımdan tehlikelidir ve bu kiĢilerin her zaman suç iĢleme potansiyelinden 

korkulur
118

. 

3- Ġnsan hayatının değeri dolayısıyla, bütün siyasi cinayetlerde geri vermeme 

kuralının uygulanmaması gerekir
119

. 

4- Bu tür suçları toplum “meş‟um fiiler” olarak adlandırılmakta
120

 ve bu tür 

suçların geri verilmeleri gerektiğini belirtmektedir. 

5.Suçun Siyasi Olup Olmadığının Belirlenmesi 

 

Geri verme talebine esas olan suçun siyasi olup olmadığının belirlenmesinde, 

kendisinden geri verme istenilen devletin serbestçe takdir edeceği kabul 

edilmektedir
121

. Karar verecek olan devlet taraf olduğu ikili veya çok taraflı 
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anlaĢmalarda bu konuda bir hüküm varsa, buna göre, yoksa kendi kanunlarına göre 

karar verecektir. Eğer devlet, “yaptığı inceleme sonucunda, suçun siyasi olmadığı 

sonucuna ulaşsa da, geri verme talebinin siyasi sebeplerle yapıldığı sonucuna 

varırsa ya da adi suçlunun gönderileceği ülkedeki durumunun siyasi sebeplerle 

bozulacağı, hukuki güvenceden siyasi sebeplerle yoksun kılınacağı sonucuna 

varırsa” geri verme iĢlemini reddedebilecektir
122

. 

 

6.Kuralın SĠDAS‟taki Yeri 

Ġlkeyi benimseyen SĠDAS bir siyasi suç tanımı vermek yerine, iĢlenen suçun 

siyasi bir niteliğe sahip olup olmadığını, sanığın veya suçlunun bulunduğu ülkeye 

tespit etme yetkisi vererek, talep edilen ülkeye geniĢ bir takdir yetkisi tanımıĢtır
123

. 

SĠDAS‟ın siyasi suçlar baĢlıklı 3/1. maddesinde Ģu hüküm yer almaktadır; 

"Geri verme talebine sebep olan suç kendisinden geri verme talep edilen tarafça 

siyasi bir suç veya böyle bir suç ile bağlantılı bir fiil olarak kabul edildiği takdirde 

suçlu geri verilmeyecektir". Bu durumda, geri verme isteyen devlet, siyasi suçtan 

dolayı herhangi bir iĢlemde bulunmayacağına dair, geri verme istenen devlete garanti 

vermelidir.  Ancak söz konusu ilkeye iliĢkin SĠDAS‟da yer alan hüküm daha sonraki 

yıllarda bazı sınırlamalara tabi tutulmuĢtur. Bu sınırlamalardan ilki, Ek 1 nolu 

Protokol ile diğeri ise “Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa AnlaĢması” ile 

gelmiĢtir
124

. 

Ek 1 nolu Protokolün 1. maddesinde ise özellikle siyasi suç kavramının 

içeriği konusunda yeni düzenlemeler getirilmiĢtir. Söz konusu düzenlemeler daha 

ziyade nelerin siyasi suç sayılmayacağına iliĢkindir ve daha çok sözleĢmeler 

üzerinden gitmektedir. Örneğin, BM‟ce kabul edilen “Jenosit Cürmünün Önlenmesi 

ve Tenkili Hakkındaki Sözleşmesi” ve keza Cenevre SözleĢmesinde belirtilen savaĢ 

suçlarının siyasi suç sayılmayacağı vurgulanmıĢtır. Terörizmin Önlenmesine Dair 

Avrupa SözleĢmesinde, hangi suçların siyasi suç veya ona bağlantılı suç olup 

                                                 

122
 Cin, a.g.e., s. 80.; Bayraktar, a.g.e., s. 200. 

123
 Köprülü, a.g.e.,  s. 84. 

124
 A.e., s. 84. 



 65 

olmadığı ileride bahsedilecek olan sayma yoluyla belirlenmekte, talep edilen devletin 

SĠDAS 3/1. madde ile sahip olduğu bu konudaki takdir hakkı kısıtlamıĢ 

olmaktadır
125

. Burada 3/1. madde ile SĠDAS, taraf devletlere bu suçlarda geri 

vermeme zorunluluğu yüklenmiĢtir. Ayrıca suçun siyasi veya siyasi suçla bağlı bir 

fiil olup olmadığını belirleme yetkisi kendisinden geri verme istenen devlete aittir. 

Ayrıca ifade etmek gerekirse, SĠDAS 3/2. maddesinde Ģu husus “Kendisinden iade 

talep edilen Taraf, adi bir suç için vaki iade talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet veya 

siyasî kanat cihetinden takip veya cezalandırmak gayesiyle yapıldığına...” 

belirtilerek, adi suç iĢlediği gerekçesiyle geri istenen kiĢinin aslında baĢka 

nedenlerle, geri verme usulü dolanılarak suç iĢlediği ülkeye gönderilmesi burada 

engellenmek istenmiĢtir. Ancak hem adi hem de siyasi bir suçtan dolayı geri 

verilmesi istenen kiĢi, siyasi suçundan dolayı takip edilmemek veya hakkındaki ceza 

infaz olunmamak Ģartıyla, adi suçundan dolayı geri verilebilir
126

. 

 

7.Türk Hukukunda Durum 

Siyasi suçluların geri verilmemesi kuralı Türk hukukunda da kabul edilmiĢtir. 

Türk Ceza Kanununun 18. maddesi siyasi suçluların geri verilmemesini birçok 

anlaĢma ve kanun metinlerinde yer alan uygulamayı benimseyerek ortaya koymuĢ ve 

evrensel ilkeye gelen, evrensel istisnayı da göz ardı etmemiĢtir. 765 sayılı mülga 

TCK 9. madde ise siyasi suç kavramını geniĢ tutmuĢ; siyasi suç yanında buna bağlı 

suçların da geri verme engeli oluĢturacağını öngörmüĢtür. Böylelikle siyasi bir saikle 

veya amaçla adi bir suç iĢleyen kiĢi tam siyasi suçların sahip olduğu geri verilmezlik 

imtiyazından yararlanabilmekteydi. Buna karĢılık 5237 sayılı TCK m. 18/1-b sadece 

siyasi suçtan söz etmiĢ, bir tanım yapmamıĢ ve siyasi suça bağlı suç kavramına 

ayrıca yer vermemiĢtir. Bu düzenlemeye rağmen, siyasi suça bağlı suçlar da geri 

verme yasağı kapsamı içinde ele alınmalıdır
127

. 
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Yargıtay kararlarına yansımıĢ iki olayda Türk yargısının siyasi suçu nasıl 

anlamlandırdığı konusunda bir fikir elde etmekteyiz. Ceza Genel Kurulunun, 

31.10.1949 tarih ve 1-108-93 sayılı kararında “Türkiye’ye uçak kaçırırken pilotu ve 

telsizciyi öldüren 7 Bulgaristan vatandaşının fiillerini” siyasi suç kapsamı içinde 

tutarken Ģu gerekçeleri kullanmıĢtır: “….bir fiilin siyasi olup olmadığının tayininde 

ancak ihlal olunun hakkın ve menfaatin mahiyetine bakılmak icap edeceği ve katil ve 

yağma gibi adi suçların saik ve gayesi ne olursa olsun siyasi suç mahiyetini iktisap 

edemeyeceği yolundaki objektif nazariyeye Türk ceza kanunu tarafından yer 

verilmeyerek sübjektif nazariyeye müsteniden siyasi bir gaye ve maksat altında 

işlenen adi fiillerin de gaye ve maksatta irtibat bulunması sebebiyle siyasi bir suç 

olduğu kabul edilmiş…”, “…öldürme fiilinin siyasi fikir ve akideden doğacak 

haksız muameleden kurtulmak gayesi ve zaruretiyle işlendiğinin diğer bir delili 

bulunmasına nazaran suçun siyasi olduğuna oy çokluğu ile karar verilmiştir”
 128

. 

Bu kararında Yargıtay, yukarıda nispi siyasi suçu açıklayan teorileri açıklarken 

bahsettiğimiz sübjektif teoriyi kabul ederek siyasi maksatla iĢlenen adam öldürme 

suçlarını da siyasi suça bağlı suç kabul ederek geri verilmeme yönünde görüĢ 

bildirmiĢtir
129

. Bu karardaki bağlı suç anlayıĢının siyasi suç kavramının alanını 

gereğinden fazla geniĢlettiği söylenebilir. Zira 765 sayılı kanunun metni de buna 

imkan vermektedir. “Failin amacı veya saiki esas alınarak taraftarı olduğumuz 

üstünlük teorisi dikkate alınmamış ve ihlal edilen insan hayatı o rejimden kaçmak 

zarureti sebebiyle işlenmiş kabul edilmiştir”. Fakat uçak kaçırma esnasında öldürülen 

kiĢilerin siyasi herhangi bir kimliği yoktur ve objektif teoride de değindiğimiz 

unsurları bu olay özelinde değerlendirdiğimizde devletin siyasi yapısına yönelik 

herhangi bir eylemde bulunulmamaktadır
130

. 

Ceza Genel Kurulunun 8 Mart1971 tarih ve 490/65 sayılı kararına konu olan 

olayda ise “S.S.C.B. vatandaşı Pranas Brazinskas ve oğlu Algirdas Brazinskas 15 

Ekim 1970 günü Batum-Suhumi seferini yapan uçağı Trabzon havaalanına 

indirmişler ve bu eylemleri esnasında hostesi öldürüp, pilot ve telsizciyi ağır 
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yaralamışlardır. S.S.C.B.‟nin uçak kaçıran baba oğlun geri verilmesine ilişkin 

talebini değerlendiren Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi suçun siyasi suça bağlı suç 

olduğu yönünde karar vermiştir. Söz konusu olayın 1. Ceza Dairesine intikali 

üzerine, Trabzon Asliye Ceza Mahkemesinin kararı yerinde görülmüş, Yargıtay 

Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine olay Ceza Genel Kuruluna intikal 

etmiştir
131

. Ceza Genel Kurulunun, 1. Ceza Dairesi kararını isabetsiz bularak bu 

kararı kaldırdığı ve olaydaki suçları siyasi ve ona bağlı suç saymadığı 

görülmektedir. Bu bakımdan Türk mahkeme içtihadında siyasi suçu ve ona bağlı 

suç konusunda bir değişiklik ortaya çıkmıştır. Ceza Genel Kurulu kararında uçağı 

kaçıran kişilerin suç sicilini titizlikle incelemiş ve bunların ülkeyi terk edişlerinde 

siyasi bir amaç veya saikin olamayacağına karar vermiştir. Ayrıca sanıkların 

tasarlanmış herhangi bir fiillerinin olmamasını da dikkate alan Kurul, yukarıda 1949 

kararına yaptığımız eleştiri yönünde neticeye ulaşmıştır”
132

. Yargıtay, 1971 kararı ile 

1949‟da aldığı içtihadı değiĢtirmiĢ, üstünlük teorisini benimsemiĢ, bu teoriye göre 

sanıkların geçmiĢteki tutum ve davranıĢlarını değerlendirerek, iĢlenen suçta adi 

unsurun siyasi unsura üstün geldiğine hükmetmiĢtir. Böylece bu fiilleri siyasi suç 

kapsamına sokmamıĢtır
133

.  

Daha sonraki bir kararında ise; “Navarasisk-Odesa seferini yapan S.S.C.B.‟ye 

ait bir uçak 7 Kasım 1982 tarihide cebir, şiddet ve tehdit kullanılarak ülke sınırları 

dışına zorla kaçırılıp “Sinop Havaalanına indirildiği ve bu esnada uçak uçuş 

mühendisi bıçak ve tabanca ile yaralandığı” olayda Yargıtay, 16 Aralık 1970 tarihli 

La Haye Anlaşması ile 23 Eylül 1971 tarihinde Monreal‟de imzalanan anlaşmanın 

kapsamına giren suçların siyasal suç sayılamayacağı Terörizmin Önlenmesine Dair 

Avrupa Sözleşmesinin birinci ve ikinci maddelerinde açıkça belirtilmiş 

bulunduğundan uçak kaçırma fiilinin siyasi suç olarak kabul edilmeyeceğini hükme 

bağlamıştır
”134

. Yargıtay‟ın bu son kararında da 1971 tarihli karar yönünde bir 
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düĢünce belirttiği görülmektedir. Uluslararası anlaĢmalara atıf yapmak suretiyle artık 

Türkiye‟nin uçak kaçırma suçlarına
135

 iliĢkin olarak yasal bir yükümlülük altına 

girdiğini ve bu bakımdan herhangi bir takdir hakkı olmadığını da ifade etmektedir. 

Türkiye‟nin taraf olduğu ikili anlaĢmaların büyük çoğunluğunda
136

 siyasi suç ve 

siyasi suça bağlı suçun geri vermeye bağlı olmayacağı belirtilmiĢtir. Ancak bazı 

anlaĢmalarda
137

 ise, siyasi suçların geri vermeye konu olacakları belirtilmiĢtir
138

.    

 

 

8.Siyasi Suçlardan Geri Vermemenin Sonuçları 

 

 “Ġade et ya da yargıla” geri vermede kural olmakla dikkat edilmelidir ki, 

suçu siyasi olarak vasıflandırılan kiĢinin, sığındığı ülkede yargılanarak 

cezalandırılması mümkün değildir
139

. Siyasi suçlu hakkında geri vermeme kararı 

verilmeden önce bu kiĢinin sığınma hakkının varlığı tanınacaktır
140

. Hukukumuzda 

sığınma isteminde bulunan kiĢinin geri verilmesini engelleyici bir düzenleme bu-

lunmamaktadır. Ancak sığınma hakkının dolaĢılmasını önlemek için, bu istemle ilgili 

bir karar verilinceye kadar geri verme gerçekleĢtirilmemelidir. Buna karĢılık sığınma 

hakkının, geri vermeyi engellemek amacıyla açıkça kötüye kullanılması geri 

vermeye engel oluĢturmamalıdır
141

.  Kanaatimizce de sığınma hakkı tanınan kiĢinin 

sunduğu gerekçelerinin ilk değerlendirmede haklı bulunup, sığınma hakkı verilip, 

daha sonra bu kiĢiyi yargılamaya almak bir çeliĢki olacaktır, yargılama söz konusu 

olmamalıdır. 

 

C. Siyasi Suçtan Dolayı Geri Verilmezlik Kuralının Ġstisnaları 

Bazı suçlar niteliği gereği siyasi suçlarda geri verilmezlik kuralının istisnasını 

teĢkil eder. Bu suçlar üzerinde doktrinde bir anlaĢmaya varılmamıĢ olmakla 
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birlikte
142

, genellikle geri verilmezlik kuralına istisna teĢkil eden suçlar Ģunlardır: 

“Belçika Kaidesi, Terör suçları, AnarĢizm, Ġnsanlığa KarĢı Suçlar, Soykırım, SavaĢ 

Suçları”dır
143

. Bu bölümde bu suçları ayrı baĢlıklar altında inceleyeceğiz. Ancak 

belirtmem gerekir ki, bu istisna teĢkil eden suçlarda Türk hukukunda ayrıca bir geri 

verme hükmü bulunmamakta
144

, ancak TCK gerekçesinde “ceza kanunlarında 

esasen suç olarak tanımlanan ve suç oluşturduğu hususunda bütün insanlığın fikir 

birliği içinde bulunduğu fiillerin bu geri verilmezlik kapsamında mütalaa edilmesi 

mümkün değildir” denilerek ve buna ilaveten bu suçlarla ilgili imzaladığımız 

uluslararası anlaĢmalardaki bu suçların geri verilmesi yönündeki kuralların 

bağlayıcılığı
145

 ile bu suçların ülkemiz açısından da geri vermeye tabi olduğu açıkça 

ortadadır. TCK‟da bu konuda hem hüküm olmaması hem de yaptığım açıklamalar 

neticesinde bu suçları iĢlerken ayrı bir “Türk Hukukunda Durum” baĢlığı 

açmayacağım
146

.  

 

1.Belçika Kuralı 

a.Genel Olarak 

Belçika kuralı ortaya çıkıĢını 1854‟de III. Napolyon‟a düzenlenen bir suikast 

sonrasında bulmakla, gerçekleĢen suikast 22 Mart 1856‟da devlet baĢkanları ve 

ailelerine karĢı iĢlenen saldırı fiillerinin adi suç hükmünde olup geri verileceğini 

içeren bir yasanın Belçika‟da çıkmasını sağlamıĢtır
147

. Bu kural Belçika Kuralı 

                                                 

142
 Tarihsel sürece baktığımızda siyasi suçlarda geri verilmezlik ve bunun istisnaları neredeyse aynı 

anda ortaya çıkmıĢtır. O zamanlarda siyasi sığınma desteklenen bir istisna olmakla, bazı suçların 

doğası gereği politik vasfı olmadığından siyasi sığınmaya istisna teĢkil etmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Ancak Ġrlanda‟da infaz komisyonu üyeleri bu istisnaların dzavantaj olmadığını aslında siyasi suç 

istisnasının olmasının bir hata olduğunu savunmuĢlardır. Harvard araĢtırma takımı da 1935‟de 

Uluslararası hukukta siyasi suçluların geri verilmesini yasaklayan bir kural olmadığı görüĢünü süren 

bir çalıĢma yayımlamıĢlardır., Christine Van den Wijngaert, The Political Offence Exception to 

Extradition, Kluwer, Deventer, The Netherlands, 1980, s. 46. 
143

 Fatih S. Mahmutoğlu, Suçluların Geri Verilmesi, Ceza Hukuku Günleri, Ġstanbul, 1998, s. 57 vd. 
144

 Soykırım ve insanlığa karĢı suçlar bu hususta istisna niteliği taĢımaktadır. Bu suçları evrensellik 

yetkimiz gereği biz yargılarız. Evrensellik yetkisi TCK m. 13‟e dayanır. 
145

 SĠDAS, m. 3, f. 4. 
146

 Nadir olmakla birlikte, bu konuda Türk Hukukunda hüküm varsa, baĢlık açılmıĢtır. 
147

 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 137.; Zafer, Terörizm, s. 110. 
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olarak adlandırılmıĢ olmakla doktrinde “suikast hükmü” (Clause d‟attentant
148

) kural 

için kullanılan ifadelerdendir. Belçika Kuralı, o tarihten itibaren geri verme 

anlaĢmalarının çoğunda vazgeçilmez hükümler arasında yer bulmuĢtur
149

.  

Kuralın ortaya çıkmasına sebep olan olayın detayları ve geliĢimi Ģöyledir
150

; 

“1854 yılında Fransa Kralı Napolyon III'e Lille-Dunkerque Demiryolu gezisinde bir 

suikast düzenlenmesi ve bu suikastın faillerinden olan Celestin Jacquin'in Belçika'ya 

kaçması ile gelişmiştir. Fransız Hükümeti suçlunun iadesini talep etmiş, ancak bu 

talep, Belçika kamuoyunda iadeye karşı beliren güçlü tepkiler dolayısıyla geri 

çevrilmiştir. Bununla birlikte konu Belçika Adli Makamları önüne de gitmiştir. 

Celestin Jacguin'in tutuklama kararına itirazı üzerine başvurulan Brüksel 

Mahkemesi 17 Şubat 1855 tarihli kararında, devlet başkanlığının siyasal bir kurum 

olduğu gerekçesiyle, fiilin siyasal olduğunu belirtmiş ve faili serbest bırakmıştı. Buna 

karşılık sanığın cezalandırılması için açılan davada Liege Mahkemesi, 1833 

Kanununu geniş bir yoruma tabi tutarak geri vermeye karar vermişti.” Bu karar 

üzerine dava Belçika yüksek mahkemesince ele aınmıĢ olup, 1855‟de çıkan yüksek 

mahkeme kararına göre
151

; ".. 1 Ekim 1833 tarihli kanunun 6.  maddesinde kanun 

koyucunun siyasi suçtan kastettiği şey, ancak şu olaylar olabilir: Belirli bir milletin 

hükümet şekli ile düzenini münhasıran ihlal etmek isteyen, suçluluğun takdiri 

bakımından tamamıyla siyasi olaylara bağlı olaylardır. Hiçbir halde bu hüküm, 

failin maksadı ne olursa olsun ve suç hangi ülkede işlenirse işlensin, her ülkede ve 

her zaman ceza kanununun cezalandırdığı olaylara uygulanmaz. Hal böyle olunca, 

bu çeşit zararlara karşı mücadelede bütün devletleri birleştiren tesanüt prensibi tam 

neticesini vermelidir. Hepimiz için zararlı olan bu çeşit suçların takibinde karşılıklı 

yardımda bulunmak devletler hukukundan doğan bir zorunluluktur..." denmiĢtir. 

Kısaca kararda devlet baĢkanlarına karĢı iĢlenen suçların adi suç hükmünde olup, 

                                                 

148
 Stranbrook, Stranbrook Qc, a.g.e., s. 15.  

149
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 257.; Özgen, a.g.e., s. 89.;  “Attentatsklavsel”, (suikast çekincesi) 

diyerek belirtilmiĢtir., Zafer, Terörizm, s. 110.; Kantar, a.g.e., s. 8. 
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 Armaoğlu, a.g.m., s. 1604-1605.; Köprülü, a.g.e., s. 98; Bayraktar, a.g.e.,, s. 139-140.; Özgen, 

a.g.e., s. 90-91.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 136-137.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, 

s. 1095. 
151

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1095. 
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geri vermeye tabi olacağı belirtilmiĢtir
152

. Konu meclise taĢınmıĢ ve 1856‟da meĢhur 

kural kanunlaĢarak ortaya çıkmıĢtır. Bu kanun maddesine göre; "yabancı bir devlet 

reisinin şahsına veya ailesi efradına karşı yapılan suikast, bir cinayet, katil veya bir 

zehirleme fiili ise, ne siyasi suç ve ne de böyle bir suça murtabit suç olarak telakki 

edilemeyecektir"
153

. Kuralın kanunlaĢması üzerine aynı tarihlerde Belçika Fransa 

arası geri verme sözleĢmesinin değiĢtirilmesine dair anlaĢmada kurala yer 

verilmiĢtir
154

. 

SĠDAS‟da Belçika kuralına 3. maddenin 3. bendinde yer verilmiĢtir; "iş bu 

sözleşmenin tatbikatı bakımından, bir devlet reisinin veya ailesi efradından birinin 

hayatına kast siyasi bir suç sayılmayacaktır". Kural ikili anlaĢmalarda da yer 

bulmakla
155

, ABD-Türkiye arasında yapılan geri verme sözleĢmesinin 3. Maddesinde 

Ģu Ģekilde yer almıĢtır
156

; "devlet başkanına veya hükümet başkanına veya aileleri 

üyelerinden birine karşı işlenmiş veya işlenmeye teşebbüs edilmiş bir suç, siyasi 

nitelikte sayılmayacaktır". 

Belçika kuralı bazı açılardan eleĢtirilere de hedef olmuĢtur
157

; Kuralın yaĢam 

hakkı bağlamında değerlendirilmesi ileri sürülmüĢ, devlet baĢkanı haricinde, diğer 

siyasi yetkililerin korunmasının veya daha az korunmasının adil olmayacağı 

belirtilmiĢtir. Ġlave olarak bu suçlarında siyasi suç olduğu ve bu kapsamda kuralın 

“niteliği ne olursa olsun, “suikast suçu” geri vermeye konu olur” Ģeklinde kabulü 

gerektiği savunulmuĢtur
158

. SĠDAS‟ın 3/3. maddesinde de sözleĢmenin tatbiki 

bakımından bir devlet baĢkanı veya aile bireylerinden birinin hayatına kasıt, siyasi 

bir suç sayılmayacağı belirtilmektedir. Gerçekte, hayata kasıt suçunun siyasal 

sayılmamasının nedeni, hem mukaddes hak olan yaĢama hakkını korumak hem de 

terörist eylemcilere, devletin ileri gelen kiĢilerine tecavüz ettikten sonra, baĢka 

ülkeye sığınmak hakkı tanımamaktır
159

.  
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1095, Bkz: Dipnot 102. 
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 Kantar, a.g.e., s. 8. 

154
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1095-1096. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1096, Bkz: Dipnot 104.  
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 Özgen, a.g.e., s. 92-93.;  Armaoğlu, a.g.m., s. 1606.; Artuk, Gökcen, Yenidünya Ceza Genel, s. 
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 Armaoğlu, a.g.m., s. 1606‟dan naklen: MauriceTtravers, Droit Penal International, Paris, 1927, s. 

533-534.; Cin, a.g.e., s. 91. 
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 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225. 
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b.Uygulamada KarĢılaĢılabilecek Sorunlar 

Belçika Kuralı‟nın uygulanması bakımından bazı sorunlar ortaya 

çıkabilecektir. Bunlardan biri devlet baĢkanlığına vekalet eden kiĢiye karĢı bir suç 

iĢlendiğinde bu kuralın uygulanabilirliğidir. Örneğin
160

, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 106. maddesine göre, CumhurbaĢkanının hastalık, yurt dıĢına çıkma 

gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde TBMM BaĢkanı, 

CumhurbaĢkanlığına vekillik eder ve CumhurbaĢkanına ait yetkileri kullanır. 

“Cumhurbaşkanı bir yurt dışı gezisindeyken ona vekalet eden TBMM Başkanına bir 

suikast düzenlendiğinde ve failler başka bir ülkeye kaçtığında Belçika Kaidesi 

uygulanabilecek midir?” Bu soruya verilecek cevap korunmak istenen menfaate 

iliĢkindir. Zira Belçika Kuralı devlet baĢkanının Ģahsından doğan bir koruma değil, 

onun makamına iliĢkin bir korumadır. Burada devlet baĢkanı veya vekili devletin 

egemenliğini temsil ettikleri için bir korumaya tabi tutulmaktadırlar
161

. Ayrıca Devlet 

BaĢkanı görevde iken eylemin iĢlenmesi gerekir. Görevden herhangi bir nedenle 

ayrılma, Devlet BaĢkanı‟na karĢı iĢlenen suçları maddenin kapsamından çıkarır. 

BaĢka bir deyiĢle eski bir Devlet baĢkanına karĢı iĢlenen suçlarda Belçika Kuralı 

uygulama alanı bulamaz
162

. 

Ġkinci bir sorun da “aile bireyleri”nden ne anlaĢılacağıdır. Aile bireyleri 

arasına eĢin ve çocukların girmesi Aile Hukuku esaslarına uygun bulunacaktır. Aile 

efradı, Ġçel-Donay‟a göre Devlet BaĢkanı‟nın birlikte yaĢasın veya yaĢamasın eĢi, 

çocukları ve birlikte yaĢamak kaydı ile diğer akrabalarını kapsar
163

. Devlet ya da 

hükümet baĢkanlarının birlikte yaĢamayan diğer akrabalarına karĢı iĢlenen suçlar 

esasen siyasi nitelik taĢımadığından bu husus sorun teĢkil etmektedir
164

. 

Üçüncü bir sorun ise, suçun niteliği olarak ortaya çıkmaktadır. “hayata kast” 

kavramı adam öldürme ve müessir fiil suçlarını içerir. Hakaret ve benzeri suçlar 
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 A.e., s. 100. 
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 Köprülü, a.g.e., s. 101.; Bayraktar, a.g.e., s. 143. 
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 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225.  
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 A.e.  
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 Köprülü, a.g.e., s. 101.; Bayraktar, a.g.e., s. 143.; Taner, a.g.e., s. 122. 
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Belçika kuralına dahil değildir. Burada SĠDAS ve diğer anlaĢmalarda yer alan hayata 

kast kavramının diğer suçları istisna kapsamına almadığı unutulmamalıdır
165

.   

c.GörüĢümüz 

ÇalıĢmamızın baĢından beri dile getirdiğimiz, siyasi suçlarda insan hayatına 

verdiğimiz değerle, siyasi suç istisnasının daraltılması konusundaki düĢüncemizi 

birleĢtirdiğimizde, Belçika Kaidesinin lehinde görüĢ belirtmeyi uygun buluyoruz. 

Ancak kutsal olan yaĢam hakkı herkes için kutsaldır
166

. Bu lehteki görüĢümüze bu 

yönde bir kayıt koymayı uygun görüyoruz. Fiillerin yaĢam hakkının önemi açısından 

siyasi suç kapsamına sokulması daraltılmalıdır hatta siyasi suç istisnası tamamıyla 

kaldırılmalıdır.  

 

2.Terör Suçları 

a.Genel Olarak 

 

Terör tanımı üzerine doktrinde bir birliktelik bulunmamakla birlikte verilen 

bazı tanımlar Ģunlardır; 

S.V. Mallison‟a göre
167

; “Toplumlarda korku heyecan ve aşırı öfke yaratarak 

siyasal amaçlar için insanlar arasında güvensizlik duygusunu genelleştirmeye 

yönelik suçlar” olarak nitelendirmektedir. 

Kantar‟a göre
168

; “Terrorisme yani ortaya korku ve huzursuzluk veren 

fillerdir. Terrorisme suçları diğer suçlardan farklı mahiyettedir. Terröristlerin 

gayesi cemiyete zarar vermek ve cemiyet içinde korku husule getirmektir”. 

Cenevre antlaĢmasının tanımlamasına göre Terörizm
169

; “Muayyen şahıslar 

veya şahıs grubu yahut halk üzerinde dehşet yaratacak mahiyette veya böyle bir gaye 

ile bir devlete tevcih edilen cürmi fiiller” olarak belirlenmiĢtir.  

                                                 

165 Köprülü, a.g.e., s. 101. 
166

  A.e., s. 103. 
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 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 19.; Köprülü, a.g.e., s. 134. 
168

 Kantar, a.g.e., s. 10. 
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Terör suçlarının 1960‟lardan sonra hızlı bir biçimde tırmanıĢ gösterdiği 

bilinir. Ġlerleyen zamanlarda terörizm yaygın bir biçimde uçak kaçırma eylemleriyle 

gündeme gelmiĢ, 1970‟li yıllara gelindiğinde ise bu kez terörist eylemler diplomatlar 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır
170

. Bu eylemlerin doğrultusunda birçok uluslararası 

sözleĢme yapılmıĢ olup,
171

 bunlardan en kapsamlı olanı AK bünyesinde 1977 yılında 

imzaya açılan “Terörizmin Önlenmesine ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi”
172

 olmuĢtur. 

ġimdi bu sözleĢmeyi inceleyelim.  

 

b.TÖDAS‟a Göre Terör Eylemleri  

 

TÖDAS‟ın içeriğine girmeden önce SĠDAS‟ta bir inceleme yapmakta yarar 

görüyoruz. SĠDAS siyasi suçlarla ilgili hükme yer vermekle, terör eylemlerine ayrıca 

değinmemektedir. Ancak SĠDAS siyasi suçluların geri verilmezliği kuralına iliĢkin 

yapılacak anlaĢmalarla, kurala istisna getirilebileceğini m. 3, f. 4‟te Ģöyle ifade 

etmiĢtir; "iş bu madde sözleşmeci tarafların çok taraflı mahiyette olarak imzalamış 

oldukları her hangi başka uluslararası sözleşmelerle üstlendikleri veya 

üstlenecekleri yükümlülüklere tesir etmeyecektir"
173

. Bu istisnalardan biri Ģu ana 

kadar terörizm üzerine yapılan uluslararası antlaĢmaların ilgili hükümlerini kapsar 

nitelikte bulunan 27 Ocak 1977 tarihli “Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi
174

”dir. Bu sözleĢmenin 3. maddesinde terörizm suçları bakımından, 

SĠDAS dahil Avrupa Konseyine dahil ülkeler arasında imzalanmıĢ olan bütün 

sözleĢmelerin, bu sözleĢmeye uymayan hükümlerinin değiĢtirilmiĢ sayılacağı 
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 Cenevre AntlaĢması, m. 1.; Özgen, a.g.e., s. 94.; Ergün, a.g.e., s. 126.  
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 “Terörizmin Önlenmesine ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi” bundan sonra çalıĢmamda TÖDAS olarak 
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belirtilmiĢtir
175

. TÖDAS ile terör eylemcileri siyasi suçlu sayılmaktan çıkarılmıĢ ve 

geri verme kapsamına alınmıĢtır
176

. Böylece terör eylemcisi, eylemini gerçekleĢtirip 

baĢka ülkeye kaçmak sureti ile siyasal sığınma hakkından yararlanamayacaktır. 

Türkiye de 27 Ekim 1980 tarih, 2327 sayılı yasa ile onayladığı ve Bakanlar 

Kurulu‟nun 24. ġubat 1981 tarih ve 8/2487 sayılı kararı ile yürürlüğe koyduğu 

“Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” ile terör eylemcilerinin geri 

verilerek cezalandırılmasını sağlamıĢtır
177

.  

TÖDAS‟ın 1. maddesinde 6 bent halinde hangi suçların siyasi suç olmalarına 

karĢın, terörizm sayılacağını ve geri vermeye tabi olacağı sıralanmıĢtır
178

. Yine 

TÖDAS‟ın 2. maddesinde 1. madde kapsamına girmeyen bazı suçların siyasi, siyasi 

suça bağlı veya siyasi nedenle iĢlenmiĢ suç sayılmayabileceği ve geri verilebileceği 

belirtilmiĢtir
179

. TÖDAS‟ı Sabancı olayına uyarladığımızda konumuzla sınırlı olarak 

Belçika devletinin TÖDAS‟ın 1-e
180

 ve 2. maddesini
181

 Fehriye Erdalı geri vermeme 

gerekçesi olarak gösterdiğini görüyoruz. Yani burada Fehriye Erdal, TÖDAS‟ın 1-e 

maddesinde belirtilen otomatik silah kavramına giren bir silah kullanmadığı ve 

mağduru tabanca ile öldürdüğü için Belçika da terörist olarak 

değerlendirilmemektedir. Bu da TÖDAS‟ta kullanılan sayma yönteminin 

sakıncalarını gösteren bir örnektir
182

. SĠDAS‟ın siyasi suçlardan dolayı geri 

verilmeyeceği hükmü, TÖDAS ve 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı
183

 da 

dikkate alınarak terör suçlarını koruyucu bir Ģekilde yorumlanmamalıdır
184

. 

Terör fiillerinin siyasi sayılıp sayılmamasına karar vermek kendisinden 

talepte bulunulan devlete aittir. TÖDAS geri verme zorunluluğu getirmemiĢtir, geri 
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 Altun, a.g.e., s. 58. 
180

 TÖDAS, m. 1, f. e‟ye göre: Bomba, el bombası, roket, otomatik ateĢli silahlar, mektup ya da koli 

bombalar kullanılması fiilleri. Bu fıkraya göre söz konusu eylemlerin tehlike yaratmaları yeterlidir. 
181

 TÖDAS, m. 2‟ye göre; kiĢinin hayat, vücut bütünlüğü yada kiĢi özgürlüğü aleyhine iĢlenen, m. 1 

kapsamı dıĢında kalan diğer ciddi suçları taraf devletler, aralarındaki iliĢkilerde geri verme bakımında 

siyasal suç sayabileceklerdir.  
182

 Övet, a.g.e., s. 151.; Köprülü, a.g.e., s. 147. 
183

 Karar için bkz. ; (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/bm-guvenlik-konseyi_nin-1373-sayili-

karari_.tr.mfa. 
184

 Ergül, a.g.e., s. 51. 
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verme koĢullarının belirlenmesinde yine taraflar arasındaki geri verme 

anlaĢmalarındaki hükümlere bağlı kalınacaktır
185

. TÖDAS‟ın 6 ve 7. maddelerinde, 

1. maddede yazılı suçlar nedeniyle geri vermesi istenen bir kimseyi geri vermeyen 

taraf devlete, olayı, gerekli soruĢturmanın yapılması amacıyla kendi yetkili yargı 

organları önüne getirme yükümlülüğü getirmiĢtir
186

. Ancak gerek TÖDAS gerekse 

bu sözleĢmenin 1. maddesinde 6 bentte sayılan sözleĢmeler, terör faillerini geri 

vermeyen veya cezalandırmayan devletlere karĢı herhangi bir yaptırımı 

öngörmediklerinden gerektiği kadar etkili olmamaktadır
187

. 

 

a.Türk Hukukuna Kısa Bir BakıĢ  

 

Türk hukukunda terör kavramı denince aklımıza ilk olarak 12 Nisan 1991 

tarihli ve 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanununu”
188

 gelir. Bu kanunda değiĢiklik 

yapan 29 Haziran 2006 tarihli ve 5532 sayılı kanunda unutulmamalıdır. Kanuna göre 

terörün tanımı Ģu Ģekildedir
189

; 

“Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 

biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 

ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü 

bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet 

otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri 

yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 

amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil 

eden eylemdir”. 

Bu Ģekilde yapılan geniĢ bir tanımlama yukarıda belirttiğimiz gibi doktrinde 

kanun yapma tekniği açısından eleĢtirildiği gibi inceleme konumuz olan geri verme 

                                                 

185
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 854. 

186
 A.e., s. 855. 

187
 Övet, a.g.e., s. 152.; Hamide Zafer, Terörizm, s. 117. 

188
 “Terörle Mücadele Kanunu” bundan sonra çalıĢmamda “TMK” olarak anılacaktır. 

189
 Zafer, Terörizm, s. 118-119.; http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/809.html. 
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açısından da eleĢtirilebilir. Zira bu düzenleme ile Türkiye‟nin yabancı bir devletten 

terör suçlusunu geri istemesi halinde karĢılaĢacağı güçlükler ortadadır. Bunu bir 

örnekle açıklamak gerekirse Terörle Mücadele Kanununun 4. maddesinde 

“Aşağıdaki suçlar 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda suç işlemek 

üzere kurulmuş bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği takdirde, terör 

suçu sayılır” denmiĢ ve bir kiĢinin terör amacıyla Türk bayrağını yırtması, yakması 

veya sair surette ve alenen aĢağılaması fiili 4. maddenin a bendine göre TCK.‟nın 

300. maddesinin 1. fıkrasını ihlal edip, kiĢinin terör suçlusu sayılmasına yol 

açacaktır. Bu suçu iĢleyen bir kiĢi yabancı devletten istendiğinde, talep edilen devlet, 

bu eylemi siyasi bir düĢüncenin ifadesi; eyleme yansıması olarak değerlendirip 

kanunumuzca terör sayılan fiili siyasi suç sayıp kiĢiyi geri vermeyebilecektir
190

. 

Terör bir maddi ceza hukuku kavramı olmayıp, tanımlanması zor bir 

kavramdır. Uluslararası sözleĢmeler bunun için bir tanım vermekten kaçınmıĢtır. 

TMK‟da bu yöntemi 2006 değiĢikliği ile benimsemiĢtir. Ancak TMK kanunda ki 

tanımı da muhafaza etmiĢtir
191

. TMK‟nın gerekçesine baktığımızda, terör eylemleri 

bağlamında; bir örgüt faaliyeti çerçevesinde baĢta öldürme ve yaralama olmak üzere, 

tehdit, kiĢiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kiĢinin çeĢitli hak ve özgürlüklerinin 

kullanımının engellenmesi, kiĢilerin ve özellikle kamusal nitelikteki malvarlıklarına 

zarar verme gibi suçların sistemli olarak iĢlenmesi sayılmaktadır. Zaten terör 

eylemleri ceza kanunlarında tanımlanmıĢ suçları oluĢturmaktadır. Ancak bu suçlar 

gerek iĢleniĢinde güdülen saik gerek iĢleniĢ, tarz ve niteliği itibariyle “terör suçu” 

olarak nitelendirilmektedirler
192

. Bu sebeplerden dolayı kanaatimce TMK‟daki yer 

alan tanım 2006 değiĢiklikleriyle kaldırılmalıydı. Ayrıca çalıĢmamızın baĢından beri 

dile getirdiğimiz, siyasi suçlarda insan hayatına verdiğimiz değerle, siyasi suç 

istisnasının daraltılması konusundaki düĢüncemizi birleĢtirdiğimizde terör eylemleri 

insan hayatına zarar veriyorsa bu suçları siyasi saymamak gerekir. 

 

                                                 

190
 Köprülü, a.g.e., s. 140-141. 

191
 Zafer‟e göre, kanun koyucu bir tanım vermek isteseydi ayrıca 3 ve 4. maddelerde terör suçlarını 

sayma yoluyla saymazdı., Zafer, Terörizm, s. 119. 
192

 A.e., s. 118-119-120. 
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3.AnarĢizm 

“Anarchie” kelimesi “lider” veya “başsızlık, iktidarsızlık” anlamına 

gelmektedir
193

. Kantar, AnarĢisti Ģöyle tanımlamıĢtır; “Kayıtsız serbestiyi müdafaa eden 

tarikat mensuplarına anarşist denir”
194

. DoğuĢunu Rusya‟da II. Aleksandar zamanında 

bulan ve 19. yüzyılda geliĢip, bireyi temel alan, siyasal bir akım teĢkil eden anarĢizm 

devleti gerekli görmeyen bir düĢünce biçimidir
195

. AnarĢizm sadece devlete değil, her türlü 

iktidara ve otoriteye özgürlükleri yok ettiği gerekçesiyle karĢı çıkar. AnarĢistlere göre; Yasalar 

baskı ve zorbalıkla bireyi kısıtlar
196

. Bunun için bireyler arası iĢbirliği yapılmasını teĢvik 

ederler
197

. ĠĢbirliği yaparkende otoriteyi kaldırmak için öldürmek, yakmak, çalmak 

gibi Ģiddet eylemleri kullanılmasını uygun bulurlar
198

.  

AnarĢizm birey ve özgürlük odaklı olmakla, terör gibi Ģiddet ile toplumda sürekli bir 

korku algısı oluĢturmak amacına sahip değildir. Bu yönleriyle anarĢizm ve terörizm 

birbirlerinden farklılık gösterirler
199

. Ayrıca terörde ideolojik felsefi bir sistem getirilmeye 

çalıĢılırken
200

, anarĢizm tüm sistemleri rededer
201

. Bu ayrıma rağmen, toplum algısında 

Terörizm ve AnarĢizm‟in aynı olması anarĢistlerinde yöntemlerinde Ģiddet olgusunu 

kullanmasından kaynaklanmaktadır. Toplum anarĢist yapının amacını bilmediğinin onları 

“bireysel terörist” olarak algılar
202

. SĠDAS‟ta anarĢistlere iliĢkin bir hüküm ise 

bulunmamaktadır
203

.  Ancak doktrinde ve Devletler Hukuku Enstitüsü 1892 

toplantısında anarĢist suçların geri vermeye konu olacağı belirtilmiĢ ve uygulamada 

bu yönde geliĢmiĢtir
204

. 

 

                                                 

193
 Köprülü, a.g.e., s. 103. 

194
 Kantar, a.g.e., s. 10. 

195
 A.e. 

196
 Ayferi Göze, Siyasal DüĢünceler ve Yönetimler, Baskı: 12, Beta, Ġstanbul, 2009, s. 306.; Artuk, 

Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1100. 
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 Göze, a.g.e., s. 306,; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1100. 
198

 Köprülü a.g.e., s. 106.; Kantar, a.g.e., s. 10. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1100.; Bayraktar, a.g.e., s.159. 
200

 Köprülü, a.g.e., s. 105.  
201

 A.e., s. 106.; Zafer, Genel hüküm, s. 471. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya Ceza Genel, s. 1101.; Bayraktar, a.g.e. s. 161.;  Özgenç, Türk Ġade 

Hukuku, s. 81. 
203

 Köprülü, a.g.e., s. 106.    
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 Cin, a.g.e., s. 96.; Armaoğlu, a.g.m., s. 1712.; Özbek, Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s. 

160. 
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4.Ġnsanlığa KarĢı Suçlar ve Soykırım 

Ġnsanlığa karĢı iĢlenen suç kavramının ilk kez Nürnberg Uluslararası Askeri 

Mahkemesi
205

 Statüsünde kullanıldığı ileri sürülse de söz konusu kavrama 1907 

tarihli La Haye AnlaĢmalarının Kara SavaĢı Kurallarını
206

 düzenleyen bölümünde 

rastlamaktayız
207

. Ġnsanlığa karĢı suçlara iliĢkin bir kısım düzenlemeler ise 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünde yer almaktadır. Uluslararası Ceza 

Mahkemesi Statüsü
208

‟nün 7. maddesi tanım Ģeklinde olup, Ģu Ģekildedir
209

: 

“Bir sivil halka karşı genel veya sistematik bir biçimde girişilen saldırılara 

bağlı ve bu saldırıların bilincinde olarak işlenen aşağıdaki fiiller insanlık suçudur, 

……, Mahkemenin görevine giren suçların işlenmesi veya bu suçlara murtabıt olarak 

savaştan önce veya savaş sırasında sivil halka karşı işlenmiş adam öldürmeler, toplu 

yok etmeler (kök kazımalar), esir gibi kullanma (köleleştirme), sürgünler ve diğer 

insanlık dışı eylemler veya siyasi, ırkçı, dini sebeplerle yapılan zulümler, …….., Bu 

fiiller veya zulümlerin işlendikleri ülke hukukuna aykırı olup olmamalarının bir 

önemi yoktur”. 

Soykırım suçu ise, Ġkinci Dünya SavaĢı ardından, bu savaĢta insanların siyasi, 

ırki ve dini sebeplerle öldürülmeleri, sürgün edilmeleri, iĢkenceye tabi tutulmaları 

sonucunda bir tepki olarak ortaya çıkmıĢtır. Soykırım suçunun önemi insanlığa karĢı 

suçların birçoğunun özelliğini taĢımasıdır. Özetle soykırım suçu insanlığa karĢı 

iĢlenen bir suçtur fakat insanlığa karĢı iĢlenen her suç soykırım değildir
210

. Belirtelim 

ki, insanlığa karĢı suçlar, burada açıkladığımız soykırımın bir üst kavramıdır
211

. BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Kurulu tarafından 09 Aralık 1948 tarihinde Paris‟te Soykırımın 

Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında SözleĢme
 
 kabul olunmuĢtur

212
.Türkiye‟de bu 
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 Bilgi için bkz.; http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_1_1950.pdf 

206
 Bilgi için bkz.; http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH044.txt 

207
 Köprülü, a.g.e., s. 115.; Ayrıca bkz.; http://www.un.org/icc/crimes.htm. 
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 Bilgi için bkz.; http://www.legal-tools.org/en/what-are-the-icc-legal-tools/ 
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 Ġlgili kaynak için bkz.: http://www.legal-tools.org/en/what-are-the-icc-legal-tools. 

210
 Köprülü, a.g.e., s. 123.; Bayraktar, a.g.e.,  s. 152. 

211
 A.e. 

212
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1102.; Özgen, a.g.e., s. 99.; Önder, Ceza Hukuku 

Dersleri, s. 137. 
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sözleĢmeye taraf olmuĢtur
213

. Soykırım AnlaĢmasının 1. maddesinde “anlaşmacı 

devletlerin soykırımı ister barış zamanında ister savaş zamanında gerçekleşsin bir 

devletler hukuku suçu olduğunu” kabul ettikleri belirtilmiĢtir. Soykırım anlaĢmasının 

2. maddesi tanım Ģeklinde olup, Ģu Ģekildedir: “Soykırım milli, etnik, ırki veya dini bir 

grubu kısmen veya tamamen imha maksadıyla aşağıdaki fiilerden herhangi birinin 

irtikap olunması” demektir
214

. Yine sözleĢmenin 3. maddesinde cezalandırılması gereken 

fiiller sayılmıĢtır. SözleĢmenin geri vermeye iliĢkin 7. maddesine göre "jenosit ve 3. 

maddede mezkur diğer fiiller iade-i mücrimin bakımından siyasi suç addedilmeyecektir. 

Sözleşen taraflar, bu gibi hallerde, mücrimleri, kendi mevzuatlarına ve yürürlükte 

bulunan antlaşmalara göre iade etmeyi taahhüt ederler", 3. maddede yer alan fiiller geri 

verme bakımından siyasi suç olarak kabul edilmezler. 

SĠDAS‟ın 15 Ekim 1975 tarihli Ek 1 nolu Protokolünün birinci maddesinde, 

BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1948 yılında kabul ettiği “Jenosit 

Cürümünün Önlenmesi ve Tenkili Hakkında Sözleşmesi”nin öngördüğü insanlığa 

karĢı cürümlerin, SĠDAS‟ın 3. maddesinin, 4. fıkrasına göre uygulanmasında siyasi 

suç sayılmayacağı hükmü yer almıĢtır
215

. “Jenosit Cürümünün Önlenmesi ve Tenkili 

Hakkında Sözleşme” madde 6‟ya göre, bu tür fiillerin suçluları ülkesinde suç iĢledikleri 

devlete yahut Milletlerarası Ceza Divanına geri verileceklerdir. Ayrıca BirleĢmiĢ 

Milletler Genel Kurulu 1968'de bu tür suçların zamanaĢımına uğramayacaklarına karar 

vermiĢtir
216

.    

Ülkemiz de bu suçlara mevzuatında yer vermiĢ olup
217

, 5237 sayılı TCK‟nin 13. 

maddesinin birinci fıkrasının a bendi uyarınca yurt dıĢında iĢlemiĢ olan soykırım ve 

insanlığa karĢı suçların Türkiye‟de kovuĢturulması açısından “evrensellik ilkesi” 

kabul edilmiĢtir. Evrensellik ilkesinin 13. maddede düzenleniĢ Ģekline göre, bu 

                                                 

213
 Türkiye sözleĢmeyi 23.03.1950 tarihli ve 5630 sayılı Kanuna istinaden onaylamıĢtır. SözleĢme 

metni, 26 Mart 1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.  
214

 Soykırım SözleĢmesi m. 2‟ye göre: Gruba mensup olanların öldürülmesi; ciddi surette bedensel 

veya zihinsel zarar verilmesi; Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı 

hesaplanarak, yaĢam Ģartlarını kastten değiĢtirmek; doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 

mensup çocukları zorla bir baĢka gruba nakletmek. 
215

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.  1103.; Köprülü, a.g.e., s. 118.;  Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997, no: 

2285. 
216

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.   1102.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 85. 
217

 5237 s. TCK m. 79-80. 
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maddede sayılan suçların yurt dıĢında iĢlenmesi halinde, failin ve mağdurun 

vatandaĢlığına bakılmadan, failin Türkiye‟de bulunması da gerekmeden hakkında 

Türk kanunları uygulanacaktır. Bu nedenle, belirtilen suçlar, yurt dıĢında bir yabancı 

tarafından yabancıya karĢı iĢlenmiĢ olsa ve kendisi de yurt dıĢında bulunsa bile 

hakkında Türkiye‟de kovuĢturma yapılacaktır. Dolayısıyla bu suçlar TCK‟ya göre de, 

“Uluslararası Ceza Mahkemesi”
218

ne geri verme yükümlülüğü getirmesi dıĢında geri 

verilemez suçlardandır. 

 

5.SavaĢ Suçları 

2. Dünya savaĢının sona ermesi ile ortaya çıkan suç çeĢitlerinden biride savaĢ 

suçlarıdır. 2. Dünya savaĢı esnasında ortaya toplama kampları ve iĢkence olayları bu tarz 

suçları iĢleyenlerin “dünya kamu düzeni” açısından toplum içinde gezmemesi için 

cezalandırılmaları algısının ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Dönemin ABD baĢkanı 

Roosewelt ve Ġngiltere BaĢbakanı Churchill bu yönde demeçler vermiĢ ve bu doğrultuda 

1943‟te BM savaĢ suçları komisyonu kurulmuĢtur. Yayınladıkları Moskova bildirisiyle 

iĢgal ettikleri ülkelerde yaptıklarından dolayı, Alman silahlı kuvvetleri mensuplarının bir 

coğrafya bölgesine bağlı olmadan cezalandırılacağını ilan etmiĢlerdir
219

. 1945‟te ABD, 

Ġngiltere, Sovyetler Birliği ve Fransa Nürnberg‟e kurulması öngörülen savaĢ mahkemesinin 

temelini oluĢturan anlaĢmayı imzalamıĢlardır
220

; “Avrupa Mihver (Eksen) Devletleri 

Büyük Savaş Suçlularının Kovuşturulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Antlaşma”. 

Nürnberg Mahkemesi Statüsünün 6. maddesi savaĢ suçlarını Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır
221

: “Kasten öldürme, kötü muamele ya da, sivil halkın veya işgal 

altındaki sivil halkın sürgünü, kölelik veya başka amaçlarla çalıştırma, savaş 

                                                 

218 Uluslararası Ceza Mahkemesi (Bundan sonra çalıĢmamda UCM olarak anılcaktır.), devletlerin 

uluslararası hukuk kapsamında iĢleyebilecekleri en ağır suçlar olan soykırım, diğer insanlığa karĢı 

suçlar ile savaĢ suçlarını soruĢturmak amacıyla devletlerin uluslararası toplumu tarafından yaratılan 

daimi, bağımsız bir yargı organıdır. Bkz.: (çevrimiçi), 

http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=45.; R. Murat 

Önok, Avrupa Birliği, Amerika BileĢik Devletleri ve Uluslararası Ceza Divanı, Hukuk ve Adalet 

EleĢtirel Hukuk Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Temmuz-Eylül, Ġzmir, 2004, s. 221. 
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tutsaklarına veya denizdeki kişilere kötü muamele , rehinelerin öldürülmesi, kamu ya 

da özel mülkiyetin yağmalanması, gereksiz yere şehirlerin, kasaba ve köylerin yok 

edilmesi veya askeri gereklilik olmadan bunların yakılıp yıkılması ile sınırlı olmamak 

üzere savaş yasalarına veya yapıla geliş kurallarına aykırı fiiller”.  

SavaĢ suçları siyasi suç istisnasına bir yenilik getirmeden, sadece bu suçluların 

heryerde cezalandırılacağı belirtilmiĢtir
222

. SĠDAS Ek 1 nolu Protokol 1. maddede, 

savaĢ suçları geri verilme açısından siyasi suç istisnası olarak değerlendirilemez esası 

benimsenmiĢtir
223

. Bunun nedeni ise yukarıda belirttiğimiz üzere bu gibi suçların 

faillerinin dünya üzerinde siyasi suç istinasından faydalanıp rahatça hareket 

edebilmeleri barıĢ içinde iyi iliĢkilerde yaĢamayı prensip edinen dünya kamu düzeni 

açısından bir tehlike yaratmasıdır. Ġnsan haklarını temel alan günümüz modern 

hukukunun giderek siyasi suçlunun geri verilmemesi Ģeklindeki istisnayı 

daraltmasının altındaki sebep de bu olsa gerekmektedir
224

. 

 

D. Mali Suçlardan Dolayı Geri Verilmezlik 

Bu konuda doktrinde kesin bir tanımda uyuĢulmamakla mali suç; "devletin 

egemenlik hakkına dayanarak koyduğu ve devlete gelir sağlayan yasal düzenlemelere 

aykırı davranışlar"
225

 Ģeklinde tanımlanabilir. Tanıma göre vergi, resim, gümrük ve 

döviz suçlarını oluĢturan kambiyo düzenlemelerine aykırı davranıĢlar mali suçları 

teĢkil eder
226

. Ancak mali suçların geri verilmemesi bir çok anlaĢmada ve uygulamada yer 

almıĢ ve buna neden olarak devletlerin farklı ekonomi politikalarına sahip olmaları 

gösterilmiĢtir
227

.  

SĠDAS‟ın 5. maddesi “Vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzularında işbu 

Sözleşmedeki şartlara tevfikan suçluların iadesi, ancak her suç veya suç kategorisi 

için bu hususun sözleşmeci taraflar arasında kararlaştırılmış olması halinde 

                                                 

222
 Özgen, a.g.e., s. 152. 

223
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1108. 

224
 Köprülü, a.g.e., s. 131. 

225
 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 96.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1117.  

226
Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 96.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1117.; Köprülü, 

a.g.e., s.159. 
227

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 232.;  Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1117. 
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mümkündür” diye belirterek mali suçluların geri verilmesinde kuralın geri vermeme 

olduğunu ifade etmiĢ, bu hususu takdire bırakmıĢtır. Ancak 17 Mart 1978 tarihinde 

üye devletlerin imzasına açılan ve 05.03.1983 tarihinde yürürlüğe giren Ek 2 nolu 

Protokol ile 5. madde ortadan kaldırılmıĢ ve mali suçlar konusunda yeni hükümler 

gelmiĢtir
228

. 

Bu getirilen hükümler ıĢığında mali suçların takdir yetkisi altında bırakılması 

kısmen Avrupa ölçeğinde ortadan kalkmıĢtır. Zira protokolle devletlerin 

mevzuatlarında aynı türden suçların bulunması halinde geri vermenin gerçekleĢeceği, 

aksinin yani hüküm olmaması halinde ise sırf bu sebeple geri vermenin 

reddedilemeyeceği hüküm altına alınmıĢtır. Daha yeni yaklaĢım ise kendini “AB Geri 

Verme Sözleşmesi” m. 6‟da göstermiĢtir. Mali suçlardan dolayı söz konusu olan geri 

verme engeli  AB bünyesinde, ortak bir AB bütçesi ve vergilerin tek düzeleĢmesi 

yönündeki çabalar nedeniyle artık yerinde görülmemekte ve bu yüzden bu engel, en 

azından tüketici vergileri, katma değer vergisi veya gümrük vergisinin söz konusu 

olduğu durumlarda ortadan kaldırılmaktadır. Bundan baĢka Schengen Uygulama 

AnlaĢması m. 63 uyarınca, üye devletlerin dolaylı vergiler
229

 söz konusu olduğunda, 

mali suçlar nedeniyle geri verme yükümlülüğü vardır
230

.  

Türk hukukuna gelince, TCK madde 18 düzenlemesinde mali suçlar yer 

almamıĢtır. Ayrıca taraf olduğumuz uluslararası anlaĢmalarda genellikle bir hüküm yer 

almadığı
231

 için mali suçların geri vermeye bir engel teĢkil etmeyeceği hakim olan 

görüĢtür
232

.  

                                                 

228
 “1- Vergi ve resim, gümrük ve kambiyo konularında iade, sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, 

kendisinden iade istenen Devletin kanununa göre aynı nitelikte bir suça tekabül etmesi halinde 

sözleşen taraflar arasında gerçekleşecektir. 

2- Kendisinden iade istenen devlet mevzuatı gibi aynı tipte vergi veya resimleri yahut aynı tipte vergi 

ve resim, gümrük ve kambiyo düzenlemelerini ihtiva etmemesi sebebiyle iade talebi 

reddolunmayacaktır”. 
229

 Tüketici Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Gümrük vergisi dolaylı vergi olarak adlandırılmıĢtır. 
230

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 260. 
231

 Örneğin, “Türkiye Belçika İadeyi Mücrimin Mukavelesi”, m. 5/1 uyarınca mali suçlar geri vermeye 

engel teĢkil eder. “Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri 

Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması” m. 2/b ve ek liste m. 27/a, b, c bentleri ise mali 

suçları geri vermeye açık bir Ģekilde konu yapmıĢtır., Bkz: Özgenç, Genel Hükümler, s. 860.; Özbek, 

Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s. 159.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1118.  
232

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1118. 
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Doktrinde savunulan ve katıldığımız görüĢe göre mali suçlarda geri vermeme 

kuralı yanlıĢtır
233

. Bu tür suçların örneğin “siyasal suçlarda olduğu gibi yüksek bir 

amaca erişmede araç olma yönü yoktur”. Mali suç iĢleyen kimselerin çoğu 

varlıklarını güçlendirmek için söz konusu eylemlere giriĢmekte bu biçimde diğer 

insanların gelirlerinden pay çalmaktadır. Altun tarafından dayadırılan ve gayet 

isabetli olan gerekçeye göre; “Belçika kuralına dayanak olan Belçika Yargıtay‟ının 

1855 tarihli kararında
234

 söz edilen geri verme kurumunun ahlak dışı eylemleri 

korumayacağı biçimdeki yorumu kanımızca mali suç işleyenler için de geçerlidir. Bu 

nedenle her türlü mali suçta geri vermenin işletilmesi gerektiği düşüncesindeyiz”
235

. 

 

E. Askeri Suçlardan Dolayı Geri Verilmezlik  

1.Genel Olarak 

Askeri suç, askeri ceza kanununda veya Disiplin Mahkemeleri KuruluĢ 

Yargılama usulü ve Disiplin suç ve cezaları hakkındaki kanunda yer alan suçlar olmakla, 

kiĢinin milli savunmayı sağlamak, korumak, askeri menfaatin korunması amacıyla 

konulan diğer kanunlarda öngörülen suçları iĢlemesiylede gerçekleĢebilecek suçlardır
236

. 

Erman‟a göre askeri suçlar sırf askeri suçlar ve askeri suç benzerleri (bağlı askeri suçlar) 

olarak 2‟ye ayrılır. 

Erman, sırf askeri suça yönelik Ģöyle bir tanım yapmıĢtır
237

: „„Sırf askeri suç; askeri 

bir kişi tarafından askeri bir hizmet veya görevin ihlali suretiyle ika edilip de bu 

sıfatı taşımayan kimseler tarafından işlenmeleri kabil olmayan, ayrıca genel ceza 

kanunlarında ne kısmen ve ne de tamamen bir suç olarak düzenlenmeyen askeri 

suçlardır”.  Yani failin asker kiĢi olarak baĢka bir kanunda öngörülmeyen bir askeri 

hizmet veya görevi ihlal etmesi suretiyle fiili iĢlemesi suç tipinde bulunması gereken 

                                                 

233
 Özbek, Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s. 159. 

234
 Bkz.; Ġlgili Bölüm baĢlığı “Belçika Kuralı”. 

235
 Altun, a.g.e., s. 66. 

236
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1114-1115.; Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, Umumi 

Kısım ve Usul, 7. Bası, Ġstanbul, 1983, s.148-149. 
237

 Erman, a.g.e., s. 153. 
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unsurlardır. Örneklendirmek gerekirse, askerlikten firar, itaatsizlikte bulunmak, kendini 

askerliğe yaramayacak hale getirmek gibi fiillerdir
238

.  

Erman, bağlı askeri suçu ise Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: “Asker olmayan kimseler 

tarafından da işlenmesi mümkün olan, askeri bir menfaati korumak gayesini güden, 

bütün veya bazı unsurlarıyla genel ceza kanununda yer alan ve askeri ceza 

kanunundan da sarahaten veya yapılan atıf dolayısıyla ithal edilen suçlara askeri suç 

benzerleri” denir. Askeri eĢyayı çalmak, satmak gibi suçlar örnek olarak verilebilir
239

. 

Geri verme sırf askeri suçlardan dolayı gerçekleĢmez
240

. ġöyleki sırf askeri 

suç iĢleyerek ordudan kaçan kiĢi, sığınılan devlet menfaatine hareket etmiĢ 

olabilir
241

. Bu durumda kiĢinin geri verilmesi hem hizmet edilen devletçe, hemde ihanet 

edilen devletçe bir çatıĢma yaratacaktır
242

. 

SĠDAS bu hususu 4. Maddede düzenlemiĢtir
243

; "Cezai hukuka göre suç teşkil 

etmeyen askeri suçlar dolayısıyla geri verme işbu sözleşmenin tatbik sahası dışındadır". 

Ancak maddede bir tercüme hatası yapılmıĢtır. "Cezai hukuk" olarak çevrilen terim 

“genel ceza hukuku” olmalıdır. Madde hükmü tamamıyla Ģu Ģekilde olmalıdır: "Umumi 

Ceza Hukukunda suç sayılmayan askeri suçlar bu anlaşmanın tatbik sahası 

dışındadır"
244

. Bir kısım yazarlar bu maddenin Ģu Ģekilde anlaĢılması gerektiğini ileri 

sürerler
245

; “Bu tanımlama içerisinde kaldığı mahkemece sabit olan askeri suç sanığı 

ya da hükümlüsü geri verme kapsamı dışında kalacaktır. Burada söz konusu olan 

işlenen fiilin niteliğidir; yoksa suçu işleyenin bir asker kişi olup olmaması değildir”. 

Bizimde katıldığımız diğer bir kısım yazarlar ise madde hükmünün Ģu Ģekilde 

anlaĢılması gerektiğini belirtirler
246

; “Sırf askeri suç faillerinin geri verileceği veya 

verilmeyeceğine dair bir kural konulmamış sadece bu husus anlaşmanın dışında 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1115.; Erman, a.g.e., s. 153. 
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 Erman, a.g.e., s. 153. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1115.; Taner, a.g.e., s. 243.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 221. 
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 Taner, a.g.e., s. 243.; Cin, a.g.e., s. 104. 

242
 Özgen, a.g.e., s. 109.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1116. 

243
 SĠDAS 4. maddenin Ġngilizce metni; “Extradition for offences under military law which are not 

offences under ordinary criminal law is excludede from the application of this Convention”. 
244

 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 217.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1116.; Köprülü, 

a.g.e., s. 155. 
245

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1981, s. 525.; Ergün, a.g.e., s. 89. 
246

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1116.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 232-233.; Özgen, a.g.e., s. 110.; 

Erman, a.g.e., s. 152. 
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bırakılmıştır. Böylece SİDAS sırf askeri suçlarda geri vermeyi anlaşma dışında 

bırakmakla, sözleşmeci devletleri bu gibi suçların faillerini geri vermeye 

zorlamamaktadır”.  

 

2.Türk Hukukunda Durum 

TCK madde 18 düzenlemesinde 1. fıkranın b bendinde askeri bir suçtan dolayı geri 

vermenin gerçekleĢmeyeceği hüküm altına alınmıĢtır
247

. Bir kısım yazarlara göre, 

TCK‟nın ilgili maddesinde askeri suç terimi kullanılmıĢtır, bu terim sırf askeri suçlar ve 

askeri suç benzerlerini kapsamaktadır
248

. Özgenç‟e göre ise; bu bölümde askeri suçlar 

arasında bir ayrım gözetilmemesinin nedeni, baĢta SĠDAS olmak üzere geri verme 

anlaĢmalarında anlaĢma hükümlerinin uygulama birliğini sağlamaktır
249

. Kanaatimce, 

askeri suç benzeri olarak nitelendirilen askeri suçlar, SĠDAS ve TCK kapsamı 

dıĢında tutulup, geri vermeye tabi tutulmalıdır. Çünkü ortada askeri ceza kanunda ve 

genel ceza kanununda aynı zamanda düzenlenmiĢ olan ve herkesin iĢleyebileceği bir 

suçun faili vardır, cezasız kalmaması gerekir. 

 

F. Basın Suçlarından Dolayı Geri Verilmezlik 

 

Uygulama ve doktrin basın suçlarında geri vermenin mümkün olmadığını 

genellikle kabul etmektedir
250

. Bunun aksini savunan bir görüĢe göre SĠDAS‟da 

basın suçları hakkında herhangi bir hüküm olmadığından basın suçları yönünden geri 

verme önünde herhangi bir engel yoktur
251

. Basın suçlarının doktrinde kabul görmüĢ 

bir tanımı olmamakla birlikte, Basın suçları genelde iki baĢlık altında incelenir
252

. 

                                                 

247
 Bir Türk Askeri Mahkemesinin emre itaatsizlik ve fiilen tecavüzde bulunma suçlarından dolayı 

geri verme talep ettiği, Kommergericht Berlin mahkemesinin bu talep karĢısında emre itaatsizlik 

suçunun sırf askeri suç olması nedeniyle geri vermeye konu olmayacağını ifade etmiĢtir. Kısaca 

Alman uygulamasında sırf askeri suçların geri verilmesi SĠDAS doğrultusunda kabul edilmez., 

Turhan, a.g.m., s. 82. 
248

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1116.  
249

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 859-860. 
250

 Cin, a.g.e., s. 108.; Bayraktar, a.g.e., s. 89. 
251

 Köprülü, a.g.e., s. 158. 
252

 Cin, a.g.e., s. 108. 
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a) Sırf Basın Suçları (Dar Anlamda Basın Suçları): Sadece basılmıĢ eserle 

iĢlenebilen, basılı olarak kalan, baĢka bir araçla iĢlendiğinde cezalandırılmayan 

fillerdir. Örneğin; kanunun evlenmelerini yasakladığı kimseler arasındaki cinsi 

münasebetlere dair haber ve yazıların yayınlanmasıdır
253

. 

b) Nispi Basın Suçları (Basın Vasıtasıyla İşlenen Suçlar): Aslında her türlü araçla 

iĢlenmesi mümkün olan suçların basın vasıtasıyla iĢlenmesidir. Örneğin; basın 

vasıtasıyla Ģantaj yapılmasıdır
254

. 

SĠDAS‟da basın suçları hakkında herhangi bir hüküm bulunmadığından taraf 

devletler bu konuda serbest davranacaktır. TCK‟nin 18. maddesinde de basın suçları 

hakkında bir hüküm mevcut değildir. Ġkili antlaĢmalarda ise genellikle basın 

suçlarından dolayı hüküm bulunmakla birlikte, bazı antlaĢmalarda sırf basın 

suçlarında geri vermeme kabul edilmiĢ
255

, bazılarında ise bütün basın suçları geri 

verme dıĢı bırakılmıĢtır
256

. Kanaatimce, basın yolu ile iĢlenen suçun siyasi nitelik 

göstermesi halinde geri vermenin mümkün olmadığı açıktır. Ancak basın yolu ile 

iĢlenen adi bir suç söz konusu ise geri verme gerçekleĢmelidir.  

 

G. Türk Hukukunda DüĢünce Suçundan Dolayı Geri Verilmezlik 

 

"Düşünce Suçu” kavramı, ilk kez TCK'nın 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının, 

b bendi ile hukuk literatürüne girmiĢ olmakla birlikte, bu deyimden ne anlaĢılması 

gerektiği belirsizdir. Ġnsan düĢüncesi bir davranıĢla dıĢ dünyaya yansımadığı sürece 

cezalandırılamayacağına göre, “gazetecilik raconunda” sıkça kullanılan "düşünce 

                                                 

253
 Özgen, a.g.e., s. 114-115.   

254
 Köprülü, a.g.e., s. 157.; Cin, a.g.e., s. 108. 

255
 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında 3 Eylül 1930 tarihinde imzalanmıĢ olan 

antlaĢmanın 5. maddesinin 2. bendinde “cürüm ancak matbuat kanunları mucibince mücazatı 

müstelzim ise” geri verilmeyecektir, denilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Ġsviçre arasında 1 Haziran 

1933 tarihinde imzalanmıĢ olan antlaĢmanın 4. maddesinin b bendi uyarınca; “…veyahut bir matbuat 

suçu teşkil ederse” ve keza Türkiye Cumhuriyeti ile Ġtalya arasında imzalanmıĢ olan antlaĢmanın 4. 

maddesinin 1. bendi uyarınca; “yalnız matbuat kanununda mevzuubahis olan cürümler” geri 

verilmeyecektir denilerek hüküm altına alınmıĢtır. . Ġlgili örnekler için Bkz.; Köprülü, a.g.e., s. 159. 
256

 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Krallığı Hükümeti arasında imzalanmıĢ olan antlaĢmanın 4. 

maddesinin a bendine göre; “matbuat suçları için” ve Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında 7 

Mart 1939 tarihinde imzalanmıĢ olan antlaĢmanın 2. Maddesinin, 2. bendine göre; “tahsis matbuat 

suçları tabir edilen suçlar için”, geri verme kabul edilmeyecektir. Ġlgili örnekler için Bkz.; Özgen, 

a.g.e., s. 115. 
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suçu” kavramının hukuksal bir kavram haline getirilmesi yerinde olmamıĢtır
257

. TCK 

m. 18‟e göre; geri verme talebine esas teĢkil eden fiil düĢünce suçu ise, geri verme talebi 

kabul edilmez.   

Düzenlemedeki düĢünce suçunun anlamı açık değildir. Ceza hukuku 

kapsamında düĢünüldüğünde bile düĢünce cezalandırılabilen bir kavram olmadığından 

düĢünce suçu yer alması uygun olmayan bi kavram olarak yasada hüküm altına 

alınmıĢtır
258

. Anayasa'da düĢünce özgürlüğü, düĢünceyi açıklama Özgürlüğü güvence 

altına alınmıĢ (Anayasa m. 25/1), hiç kimsenin düĢünce ve kanaatleri nedeniyle 

kınanamayacağı, suçlanamayacağı belirtilmiĢtir. (Anayasa m. 25/2). Anayasa'da 

ayrıca, düĢünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü de ifade edilmiĢtir. (Anayasa m. 

26/2). Bu hususlara AĠHS‟de
259

 de yer verilmiĢtir. DüĢünceyi açıklama ve yayma 

özgürlüğünün hangi hallerde sınırlandırılabileceği de yine Anayasada 

gösterilmektedir. Bu sınırların aĢılması halinde hukuk düzenince "düĢünce suçu" 

olarak isimlendirilmiĢ bir suç tipi ortaya çıkmaz sadece ihlal edilen hukuki yarara 

göre eylemin herhangi bir suçu oluĢturması söz konusu olabilir
260

. Yani düĢüncenin 

kendisi değil, ancak açıklama biçimi suç olabilir. Bu konuda göz önünde 

bulundurulan kriterler ise kamu düzeninin bozulması veya açık ve yakın tehlike 

bulunmasıdır. Ancak bu halde bile düĢüncenin ifade Ģeklinin suça itme, kıĢkırtma, 

ayaklanmaya davet gibi somut bir tehlike ortaya koyup koymadığına bakılacaktır
261

. 

Suçun "düşünce suçu" niteliğinin takdiri talep edilen tarafın mevzuatına göre karar 

vereceği bir durumdur
262

.    

Kanımızca yasada böyle bir hükme yer verilmesi doğru olmamıĢtır. DüĢünce 

suçundan dolayı failin geri verilmemesi ancak açıklanan düĢüncelerde adi suç 

unsurunun bulunmaması hallerinde geçerlilik kazanır. Aksi halde düĢünce suçu, suça 

teĢvik kapsamında değerlendirilmiĢ olur. Zira SĠDAS‟ta da böyle bir kavram veya 

hüküm bulunmamaktadır.  
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belirtilmiĢtir. 
260

 Centel, Çakmut, Zafer, a.g.e., s. 179. 
261

 A.e., 181-182. 
262

 Ali Parlar, Muzaffer Hatipoğlu, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Cilt: 1, Baskı: 2, Seçkin Yayınevi, 

Ankara, 2008, s. 311. 
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H. Non Bis In Idem Kuralı Gereği Geri Verilmezlik 

1.Genel Olarak 

 

 “Non Bis In Idem” ceza hukukunda yer alan ana bir prensip olarak geri 

verme kurumunda istisnalar ortaya çıkarmıĢtır ġöyle ki; kiĢi, geri vermenin talep 

edildiği ülkede veya üçüncü bir devlette, talepnameye konu olan suç bakımından bir 

kovuĢturmaya uğramıĢ veya soruĢturmasına son verilmiĢ ise, geri verilemez
263

. Aksi 

takdirde bir eylemden dolayı failin iki kez ceza alması adalete aykırılık teĢkil eder
264

. 

Bu Ģekilde cezai soruĢturmanın son bulması "kesin hüküm" ile gerçekleĢir. Kesin 

hüküm, kanun yollarının tükenmiĢ/tüketilmiĢ olmasıdır. Bu kural "Non Bis In Idem" yani 

“soruşturma bir kez olur”
265

 olarak adlandırılmaktadır
266

.  

Geri vermenin önünde bir engel olarak duran “Non Bis In Idem” ilkesini, biz 

burada aynı davanın tekrar açılmaması ve yargılamanın yapılmaması Ģeklinde 

anlayacağız. Aynı davadan maksat, aynı eylem, aynı kiĢi ve aynı konu hakkında 

açılan diğer davalardır
267

. Burada belirtmek gerekir ki, “Non Bis In Idem” etkisini 

doğuran karar, geri verme talebinde bulunulan devlet yargı organlarınca verilmelidir. 

Bu manada “Non Bis In Idem” kuralına, soruĢturma evresinde C. Savcısı tarafından 

verilen kovuĢturmaya yer olmadığı kararını da kapsayan bir anlam verilmelidir
268

. 

Ayrıca bazı geri verme anlaĢmalarında, üçüncü bir devlet yargı organınca verilen 

kararlarında “Non Bis In Idem” etkisi göstereceği vurgulanmıĢtır
269

.  

                                                 

263
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1121. 

264
 Recep GülĢen, YTCK ve Milletlerarası Ceza Hukuku bağlamında Non Bis Ġn Ġdem ilkesi, Hüseyin 

Hatemiye Armağan, SBARD, Eylül 2005, Sayı: 6, s. 374.; Nimet Güler, Hamide Zafer, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi El Kitabı, Gustav-Stresemann Institut, Bonn, 2006, s. 60. 
265

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1121.; Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt:1, 

Manisa, 1982, s. 155-156.; Ünver, Hakeri‟ye göre; “Kesin hüküm-Non Bis in Idem hem soruĢturmayı hem 

davayı engelleme etkisi gösterir”. Yener Ünver, Hakan Hakeri, Ceza Muhakemesi Hukuku, Baskı: 3, 

Adalet, Ankara, 2010, s. 683.; Turhan makalesinde “ne bis in idem” diyerek bahsettiği ilkeyi “iki defa 

yargılama yasağı” olarak çevirmiĢtir., Turhan, a.g.m., s. 84.; Bu kavram “ne bis in idem” olarakda 

adalandırılmaktadır., GülĢen, a.g.m., s. 373. 
266

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1121. 
267

 Köprülü, a.g.e., s. 165.; CMK, m. 223, f. 7. 
268

 Kayıhan Ġçel, “Non Bis Ġn Ġdem Kuralının Milletlerarası Değeri”(Bundan sonra bu eser 

çalıĢmamda “Non Bis Ġn Ġdem…”, olarak kısaltılacaktır.), ĠÜHFM, Cilt: 37, sayı 1-4, s. 402. 
269

 Bkz.; ABD (1980, m.3/1-d ve 2-c), Tunus (m.26/1-b) ve Suriye (1983, m. 3/1-d ve 2-d) ile yapılan 

ikili anlaĢma maddeleridir., Bkz: Özgenç, Genel Hükümler, s. 865-866. 
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2.SĠDAS‟da Durum 

 

SĠDAS Non Bis In Idem ilkesine yer vermiĢtir. Ġlgili 9. maddesine göre: 

"Talep edilen şahıs hakkında kendisinden iade talep edilen tarafın salahiyetli 

makamlarınca iade talebine sebep olan bir veya birkaç fiilden dolayı nihai olarak karar 

verilmiş ise iadeye cevaz yoktur. Kendisinden iade talep edilen tarafın salahiyetli 

makamlarınca aynı fiil veya fiiller hakkında takibat yapılmamasına veya yaptıkları 

takibata son verilmesine karar verilmiş ise iade talebi red olunabilir". Görüldüğü gibi 

geri verilmesi istenen kiĢinin, geri vermeyi isteyen devlette aynı fiilden dolayı daha 

önce yargılanmıĢ olması bir geri verme engeli olarak düzenlenmiĢtir. Maddede 

bulunan "nihai karar" terimi kesin hükmü ifade etmektedir
270

.  

Kesin hükmün kapsamına SĠDAS m. 9/2‟ye göre yetkili makamların kovuĢturmama 

kararı, takipsizlik kararı gibi kararlarıda girmektedir
271

. Ancak maddede bu kararlar geri 

vermeye kesin engel olarak değil, sözleĢmede "iade talebi red edilebilecektir" ifadesi 

kullanıldığından takdiri bir geri verme engeli olarak yer alır
272

.  SĠDAS‟a Ek 1 nolu 

Protokol‟ün 2. maddesi ile 9. madde değiĢtirilmiĢtir
273

. Görüldüğü gibi SĠDAS‟ta 

düzenlenmeyen, üçüncü Devletlerce verilmiĢ kararlara Non Bis In Idem etkisi 

tanınması hususu, Ek 1 nolu Protokol 2. madde ile SĠDAS 9. maddeye eklenmiĢtir. 

Ancak Türkiye bu protokole taraf değildir. 

 

                                                 

270
 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 222.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1121-1122. 

271
 Özgen, a.g.e., s. 118.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 228.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 140.; Artuk, 

Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1122. 
272

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1122.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 107. 
273  SĠDAS‟a Ek 1 nolu Protokol m. 2; “Sözleşmenin tarafı üçüncü bir Devlet ülkesinde verilmiş kesin 

bir hükme konu olan kişi hakkında aynı fiillerden dolayı iade talebinde bulunulduğu takdirde :  

Söz konusu hükümle kişinin beraatine hükmolunmuşsa 

Hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya tedbire hükmedilip de; 

i.    Bu ceza tamamıyla çekilmişse 

Cezanın infaz edilmediği kısım ya da cezanın tümü genel af ya da özel affın kapsamı içinde 

bulunmuşsa, 

c.    Müeyyideye hükmetmemekle birlikte hakim suçlunun kusurluluğunu tespit etmişse  

iade istemi kabul olunmaz”. 
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3.Türk Hukukunda Durum 

Türk hukukunda “Non Bis In Idem” kuralı 5271 sayılı CMK m. 223, f. 7‟de yer 

bulmuĢ
274

, ayrıca bu ilke mevzuatımızda uluslararası sözleĢmeler çerçevesinde yer 

almıĢtır. 5271 sayılı CMK madde 223 fıkra 7 bu hususu Ģöyle belirtmiĢtir; “Aynı fiil 

nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa 

davanın reddine karar verilir”. Türk Yargıtayı da bir kararında, bir vatandaĢının bir 

baĢka Türk vatandaĢına karĢı Ġrlanda ülkesine dahil olan Ġrlanda karasularında ve bu 

ülke limanına bağlı bir gemide gerçekleĢtirdiği adam öldürmek eylemiyle ilgili 

olarak; “CORK Şehri Bölge mahkemesinden verilmiş yargısal bir karar varsa bunun 

araştırılarak, belgeleri getirilip tespit edilmek suretiyle, „Non bis in idem‟ kuralı 

gereğince ancak yabancı ülkede verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarının Türk 

yargıcını bağlayacağına” hükmederek Non Bis In Idem kuralının Türk hukukunda 

uluslararası geçerliliğini kabul etmiĢtir
275

. Türk hukukunda kesin hüküm terimi, 

hükmün Yargıtay‟ca kesin hükme bağlanmıĢ olmasıdır. Bu hükmün ayrıca karar 

düzeltme, yargılanmanın yenilenmesi gibi usullerle bozulma olasılığının bulunması, 

onun kesin olma özelliğini etkilemez
276

. 

Uluslararası anlaĢmalar içinde Türkiye‟nin ABD ile yaptığı anlaĢma özellik 

arz etmektedir
277

. Zira “Non bis In Idem” ilkesini iki kategoriye ayırarak geri 

vermeyi mutlak ret sebepleri ve nispi ret sebepleri olarak isimlendirmiĢtir. Bu 

anlaĢmada geri verilmesi istenen kiĢinin geri verecek olan devlette yargılanmıĢ ve 

hakkında verilen hükmün kesinleĢmesi mutlak ret sebebi sayılmıĢtır. AnlaĢmada 

ayrıca nispi ret sebeplerine de yer verilmiĢtir
278

. 

                                                 

274 Faruk Turhan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil, Ankara, 2006, s. 132-133.; Yücekul, Akyürek, 

18. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi, s. 194. 
275

Yargıtay 1. CD‟nin 12.10.1992 tarih ve 1992/1605 E. 1992/2165 K. Sayılı kararı.; Karar için bkz.; 

Y. Güngör Erdurak, Notlu Ġçtihatlı Türk Ceza Kanunu, Ceza Kanununun Mevkii Meriyetine 

Müteallik Kanun, Baskı: 3, Ankara, 1994,  s. 29. 
276

 “Kesin Hüküm (yargı), muhakemenin üç makamı bakımından uyuşmazlığı yarıp atan ve artık 

üzerinde tartışılamayan karardır” Bkz.; Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza 

Muhakemesi Hukuku, Baskı: 9, Seçkin, Ankara, 2006, s. 724. 
277

 Köprülü, a.g.e., s. 168.; GülĢen, a.g.m., s. 403-404. 
278 Türkiye-ABD arasında yapılan geri verme alaĢmasında yer alan nispi red nedenleri; 
 a) Aynı suçtan dolayı, geri verecek olan devlette kovuĢturma yapılmakta olması, 

b) Talep edilen devlette takipsizlik kararı verilmiĢ olması, 
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Üçüncü devlet yargı organlarınca verilen kararların geri vermeye engel 

olacağı Türkiye‟nin yaptığı diğer bazı anlaĢmalarda da yer almaktadır. Örneğin; 

Türkiye-Romanya arasında yapılan Adli Yardım SözleĢmesi m. 3/1‟de bu doğrultuda 

bir düzenleme içerir. Hatta bu anlaĢamda takipsizlik kararlarıda mutlak red nedenleri 

arasında sayılmıĢtır(m. 3/e)
279

.  

 

Ġ. Geri Verme Talep Edilen Devletin Yargı Hakkı Bulunması 

veya Suçun Onun Ülkesinde ĠĢlenmiĢ Sayılması Hallerinde 

Geri Verilmezlik 

1.Genel Olarak 

Geri verme isteminde bulunulan devlet, talepnamede gösterilen fiil hakkında 

yargılama yetkisine sahip ise veya kovuĢturmaya baĢlamıĢ ise egemenlik hakkı sonucu 

olarak geri verme talebi kabul edilemez. Devletin iki halde yargı hakkı mevcut 

olabilir
280

. Bu bölümde bu iki hususu inceleyeceğiz.  

 

2.Suçun Talep Edilen Devlet Ülkesinde ĠĢlenmiĢ Olması 

 

TCK madde 18, fıkra 1 baĢlangıç cümlesine göre; yabancı bir ülkede iĢlenen 

veya iĢlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuĢturması baĢlatılan 

kiĢiler geri verilebilir. Keza TCK madde 18 gerekçesine göre, “geri verme yoluna 

ancak Türkiye‟nin egemenlik sahası dışında işlenmiş olan suçlar dolayısıyla 

gidilebilir”. Bu cümlenin ve gerekçenin dayandığı temel ilke Ceza kanunlarının 

mülkiliği prensibidir
281

 TCK m. 8‟de vücut bulan bu prensip ülkesinde suç iĢlenen 

                                                                                                                                          

c) Talep edilen kiĢinin üçüncü bir devlette yargılanmıĢ ve hakkında kesinleĢmiĢ bir hüküm verilmiĢ 

olmasıdır. 
279

 GülĢen, a.g.m., s. 401.; Diğer anlaĢmalar için bkz; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 

1122, Dipnot 207. 
280

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1118. 
281

 Mülkilik prensibi ile anlatılan aslındayer bakımında uygulamadır. Yani Türkiye'de iĢlenen suçlar 

hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de iĢlenmesi veya neticenin 

Türkiye'de gerçekleĢmesi hâlinde suç, Türkiye'de iĢlenmiĢ sayılır. Bkz.; TCK m. 8. 
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devlete yargı hakkı verir. Bu yargı hakkı geri vermeye engel teĢkil eder
282

. Mülkilik 

prensibinin uygulanıĢında devletlerarasında varolan mevzuat farklarından dolayı 

özellikle mesafe suçlarında, suçun hangi ülkede iĢlendiği konusunda anlaĢmazlıklar 

çıkabilir
283

. Örnek olarak, Almanya'dan gönderilen bombalı mektubun Türkiye'de 

alıcının elinde patlamasında suç, icra hareketi yönünden Almanya'da, neticesi 

yönünden Türkiye' de iĢlenmiĢ sayılacaktır. Suç sanığı Türkiye'ye gelmiĢse, 

Almanya'nın bu kiĢinin geri verilmesi istemi, adı geçenin suçunu Türkiye'de iĢlediği 

gerekçesiyle reddedilebilecektir
284

. Mülkilik prensibinin ihtilaf konusu olduğu 

durumlarda geri verme talep edilen devlet bu konuda son kararı verir
285

.   

Bu kurala SĠDAS 7. maddenin 1. fıkrasında Ģöyle yer verilmiĢtir; "Kendisinden iade 

talep edilen taraf, mevzuatına göre kısmen veya tamamen kendi ülkesinde veya ülkesi 

addolunan bir mahalde işlenmiş sayılan bir suçtan dolayı talep edilen şahsı iade 

etmekten imtina edebilir". Madde hükmünde "imtina edebilir" lafzı geçmekte, yani geri 

verme talep edilen devlete takdir hakkı tanınmaktadır
286

. 

Türkiye‟nin taraf olduğu iki taraflı geri verme sözleĢmelerinde de geri verme 

talep eden devletin takdir hakkından bahsedilmiĢtir. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti ile 

                                                 

282
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1118. 

283
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 264. 

284
 “Almanya Lübeck Eyalet Mahkemesinin 19.2.1998 gün, 772 Js 41007/97-2 b KIs (4/99) sayılı 

kararı ile hükümlü bulunduğu 4 yıl 6 ay hapis cezasının kalan 614 günlük kısmının infazı ve 

Almanya'da iĢlediği 45 ayrı dolandırıcılık suçundan Lüberk Yerel Mahkemesinin 17.3.2005 gün, 100 

Gs 297/05 sayılı tutuklama emri nedeniyle geri verilmesi talep edilen Dieter hakkında yapılan 

yargılaması sonunda: 5237 sayılı TCK'nın 18. maddesi gereğince iadesine ve CMK'nın 100. maddesi 

gereğince tutuklanmasına dair (Alanya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi) nden verilen 4.7.2005 gün ve 

2005/269 D. iĢ Esas, 2005/266 D. iĢ Karar sayılı ve 20.7.2005 ve 2005/269 D.iĢ Esas, 2005/266 D. ĠĢ 

Ek Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi Dieter müdafii tarafından istenilmiĢ 

olduğundan dava evrakı C. BaĢsavcılığının onama isteyen 26.9.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye 

gönderilmekle, incelenerek gereği görüĢüldü: KARAR : I- Suçluların ladesine Dair Avrupa 

SözleĢmesi ve 5237 sayılı TCK'nın 18. Maddesi uyarınca, iadesi talep edilen Dieterin Türk VatandaĢı 

olmadığı, hakkında yabancı ülke mahkemesince verilip kesinleĢmiĢ bir hüküm bulunduğu, 

mahkumiyete konu suçların Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç kabul edildiği, zamanaĢımına ve affa 

uğramadıkları, siyasi ya da askeri suç niteliğinde olmadıkları, Türk Devletine ya da Türk VatandaĢına 

karĢi iĢlenmedikleri, suç yerleri itibariyle Türkiye'nin yargılama yetkisine giren suçlardan 

olmadıkları gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmıĢ olduğundan Dieter 

müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle Alanya Birinci Ağır Ceza 

Mahkemesinin 4.7.2005 gün, 2005/269 D. iĢ Esas, 2005/266 D. ĠĢ Karar sayılı hükmünün istem gibi 

(ONANMASINA)…”, ilgili karar için bkz.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 264. 
285

 Özgen, a.g.e., s. 116.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 139.; Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 

221.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1118. 
286

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 227.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 103.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza 

Genel, s. 1119. 
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Gürcistan Cumhuriyeti arasında  yapılan “Hukuki, Ticari ve Cezai konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” m. 35/d‟de böyle bir hüküm yer almıĢtır
287

. 

 

3.Suçun Talep Edilen Devletin Ülkesi DıĢında ĠĢlenmesine Rağmen, 

Devletin Yargı Hakkının Bulunması 

Geri verme yargı yetkisinin bulunmadığı ülke dıĢı suçlarda olanaklı olan bir 

kurumdur. Suç nedeniyle ülkelerin yargı yetkileri çatıĢmamalıdır
288

. TCK m. 18/1-c 

hükmü, "Türkiye devletinin güvenliğine karşı, Türkiye devletinin veya bir Türk 

vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına 

işlenmişse geri verme talebi kabul edilmez" Ģeklinde sevk edilerek, yurtdıĢında 

iĢlenen bu tür suçlarda yargı yetkimizin olduğu ifade edilmiĢtir. Eğer bu yetkiye 

dayanarak, ülkemizde iĢlenmeyen bir suç ile ilgili bir soruĢturma ve kovuĢturma 

baĢlatmıĢ isek geri vermeye izin verilmeyecektir
289

. Keza, SĠDAS madde 8 uyarınca; 

geri verme isteminde bulunulan devletin yargı organlarınca talepnamede yazılı suçla ilgili 

olarak kovuĢturmaya baĢlanmıĢ (“takibat yapmakta”) olması, geri verme talebinin reddi 

(“reddedebilir”) sonucunu doğurabilir
290

. Burada da bir mutlak geri vermeme durumu 

yoktur. Zira maddenin ifadesinden anlaĢılan “takibat hakkı” olsa bile geri vermeyi 

kabul edebileceği yönündedir
291

. Maddede yer alan kovuĢturma yapılması kavramı 

üzerinde durulmalıdır. Talep edilen devletin geri verme talebini reddedebilmesi için 

fiil sebebiyle kovuĢturma yapılabilmesinin mümkün olması değil fiilen 

kovuĢturmaya baĢlanılmıĢ olması gerekir. Aksi halde soyut kovuĢturma hakkı ileri 

sürülerek ve sonradan kovuĢturmaya geçilmeyerek talep edilen kiĢinin cezasız 

kalması sonucu doğabilir
292

. KovuĢturmanın baĢlama anı geri verme talep edilen devletin 

mevzuatına göre belirlenir
293

.  

                                                 

287
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1119, Bkz: Dipnot 197. 

288
 A.e. 

289
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 864. 

290
 Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 105.; Taner,  a.g.e., s. 240.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza 

Genel, s. 1120. 
291

 Köprülü, a.g.e., s.170. 
292

 Önder, Ceza  Genel, s. 273.; Özgen, a.g.e., s. 117.; Cin, a.g.e., s. 61. 
293

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.1120.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 227. 
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5237 sayılı TCK m. 18/1-d hükmüne göre, "Türkiye'nin yargı yetkisine giren 

bir suç söz konusu ise geri verme talebi kabul edilmez" denilmiĢtir. SĠDAS‟ın 7 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasında da ; " İade talebine sebep olan suç iade talep eden tarafın 

ülkesi haricinde ika edilmiş ise, ancak kendisinden iade talep edilen taraf 

mevzuatının, ülkesi dışında işlenen aynı çeşit bir suçun takibine müsaade 

etmemesi
294

 veya  talep mevzuunu teşkil eden suç için iadeye cevaz vermemesi 

halinde iade ret olunabilir" denilerek bu husus vurgulanmıĢtır. ġöyle ki, suç geri verme 

talep edilen Devletin sınırları dıĢında iĢlenmiĢ ise, bu takdirde geri vermenin kabulü 

kuraldır; ancak kendisinden geri verme talep edilen Devletin mevzuatı bu suçun ülkede 

kovuĢturulmasına elveriĢli ise veya talebin konusunu oluĢturan suç için geri vermeye izin 

vermiyorsa, geri verme talebi ret olunabilir
295

. Kısaca, Türkiye'nin yargı yetkisine giren 

bir suçtan dolayı failin yabancı bir ülkeye geri verilmesi mümkün değildir
296

. SĠDAS 

ve TCK‟da yer verilen düzenlemeler arasındaki en önemli fark, SĠDAS‟da, geri 

verme isteminde bulunulan devletin, geri vermeye konu oluĢturan fiilden dolayı yargı 

yetkisine sahip olması mutlak bir geri verme engeli olarak düzenlenmemiĢ iken, 

TCK‟nın, bu durumu mutlak bir geri verme engeli olarak düzenlemeye kavuĢturmuĢ 

olmasıdır
297

.   

Bu konuda ikili anlaĢmalara örnek olarak Türkiye-Macaristan arasında “Ceza 

İşlerinde Adli yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Antlaşması” imzalanmıĢ olup, 

anlaĢmanın ilgili maddeleri gösterilebilir; "iadeyi gerektiren suç her iki devletin de 

ülkesi dışında işlenmiş ve talep edilen akit tarafın yasaları ülkesi dışında işlenmiş bu 

tür suçlar için kovuşturma açılmasına müsaade etmiyor ise, iade kabul edilmez (m. 

                                                 

294
 SözleĢmenin m.7, f. 2‟de bir çeviri hatası bulunmaktadır. “müsaade etmemesi” değil, “müsaade 

etmesi” olacaktır. Bkz.: Dönmezer, Erman, a.g.e., 1983, no: 2269.; Cin, a.g.e., s. 61. 
295

 Cin, a.g.e., s. 61. 
296

 Keza Yargıtay Yar. 5CD 16.04.2007, 13593/2873 nolu kararında bu hususu vurgulamıĢtır.; “5237 

Sayılı TCK‟nın 18/1-c ve 18/2. maddelerine göre "geri verme talebine esas teĢkil eden fiilin Türk 

vatandaĢının zararına iĢlenmesi halinde geri verme talebinin kabul edilemeyeceği" ve "vatandaşın suç 

sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemeyeceği" gözetilerek, sanığın ve sanık tarafından Türk uyruklu 

olduğu belirtilen ve iade belgelerinde suçun mağduru olduğu anlaĢılan 23.04.1995 doğumlu Ata 

Sonkaya'nm nüfus kayıtları ve varsa vatandaĢlıktan çıkarılmalarıma ilgili kararların getirtilmesi suretiyle 

Türk vatandaĢı olup olmadıklarının kesin olarak açığa kavuĢturulmasından sonra sanığın hukuki durumunun 

tayin ve taktiri yerine eksik araĢtırmaya dayanılarak yazılı biçimde geri verme talebinin kabul edilebilir 

olduğuna karar verilmesi kanuna aykırıdır”, ilgili karar için bkz; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 264-265. 
297

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 264. 
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18/d). Talebe neden olan fiil veya fiillerle ilgili olarak talep edilen akit taraf ülkesinde bir 

ceza davası görülmekte ise iade reddedilebilir (m. 22)"
298

.   

 

J. ĠĢlenen Suçun Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Geri 

Verilmezlik 

SĠDAS bu konuda madde 11‟de hüküm sevk etmiĢtir. Buna göre, "Talep eden 

tarafın kanununda iade talebine sebep olan fiilin ölüm cezasını müstelzim olmasına 

mukabil, kendisinden iade talep edilen tarafın mevzuatında ölüm cezasının 

bulunmaması veya bu memlekette işler cezasının umumiyetle tatbik edilmemesi 

halinde ancak talep eden taraf ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair talep edilen 

tarafa kâfi teminat verdiği takdirde iade yapılabilir" denilmesi suretiyle geri vermenin 

mümkün olabileceği kabul edilmiĢtir. SĠDAS‟ın bu düzenlemesine göre talep edilen 

devlet, geri vermeyi talep eden devletin ölüm cezasını gerçekleĢtirilmeyeceğine dair 

güvence vermesi halinde kabul edebilir
299

. Dikkat edilmesi gerekir ki burada cezanın infaz 

edilmeyeceğine dair teminat yeterlidir ve bu güvencenin yeterliliğini takdir hakkı ise istemde 

bulunan devlete aittir
300

. Ancak SĠDAS‟ın getirdiği düzenlemenin haricinde AĠHS‟ye 

getirilen ek protokollerle
301

 ölüm cezası kaldırılmıĢ olduğundan artık AĠHS 

çerçevesinde geri vermeyi engelleyen haller açısından ölüm cezasının bir önemi de 

kalmamıĢtır. Zira 3 Mayıs 2002 tarihinde Vilnius'ta "İnsan Haklarını ve Temel 

Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi‟ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına 

Dair 13 No.Lu Protokol", AĠHS'e Ek 6 nolu Protokolün savaĢ ve yakın savaĢ tehdidi 

durumunda ölüm cezasını kaldırmadığını göz önüne alarak her durumda ölüm 

cezasının kaldırılması amacıyla imzaya açılmıĢtır
302

. Protokolün 1. maddesi; ölüm 

cezası kaldırılmıĢtır. Hiç kimse ne böyle bir cezaya çarptırılabilir, ne de bu ceza infaz 

edilebilir, hükmünü içermektedir. Anılan Protokolün 2. maddesinde protokol 

                                                 

298
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1121. 

299
 Tezcan, a.g.m., s. 168. 

300
 Özgen, a.g.e., s. 82. 

301
 Bu protokoller Ģunlardır; Ġnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına ĠliĢkin 

SözleĢmeye Ek Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol No. 6 ve Ġnsan Haklarını Ve Temel 

Özgürlükleri Koruma SözleĢmesi‟ne Ek Ölüm Cezasının Her KoĢulda Kaldırılmasına dair 13 nolu 

Protokolüdür. 
302

 Türkiye de dahil olmak üzere 1.07.2003‟te yürürlüğe giren sözleĢmeye, 3.1.2008 itibariyle 40 

devlet taraf olmuĢtur. 
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hükümlerine hiçbir istisna getirilemeyeceğine, 3. maddesinde ise protokol 

hükümlerine hiçbir çekince konamayacağına iliĢkin bir düzenlemeye yer 

verilmiĢtir
303

. Türkiye de “İnsan Haklarını Ve Temel Özgürlükleri Koruma 

Sözleşmesi‟ne Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 Nolu 

Protokol”ü 6 Ekim 2005 tarihli ve 5409 sayılı kanunla onaylayarak, “ölüm cezasının 

her durumda kaldırılması” için nihai adımı atmıĢtır. Protokol metni, 12 Ekim 2005 

tarihli ve 25964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 

Anayasamızın 38. maddesinde, 7 Mayıs 2004 tarihli ve 5170 sayılı kanunla 

yapılan değiĢiklikle, herhangi bir istisna öngörülmeksizin “Ölüm cezası ve genel 

müsadere cezası verilemez” denilmiĢtir. Bu bağlamda çeĢitli kanunlarda yer alan 

suçlar için öngörülen ölüm cezaları, 14 Temmuz 2004 tarihli ve 5218 sayılı kanunla 

ağırlaĢtırılmıĢ müebbet hapis cezasına dönüĢtürülmüĢtür. 5237 sayılı TCK‟da da 

Anayasamız doğrultusunda ölüm cezasına yer verilmemiĢtir. Türkiye insan haklarına 

saygılı
304

 bir ülke olarak SĠDAS‟a taraf olmayan ve ölüm cezası uygulayan bir 

ülkenin geri verme talebine ancak ölüm cezasının uygulanmayacağına dair bir 

güvence vermesi halinde kabul kararı verebilir
305

. 

 

K. Kamu Düzeni Çekincesi Nedeniyle Geri Verilmezlik 

“Ordre Public”, uluslararası adli yardımlaĢmanın genel bir kuralıdır
306

. Buna 

göre yabancı devlette yapılan yargılama, hukuk devletinin temel ilkelerine ve insan 

                                                 

303
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 266.  

304
 Bkz.; Anayasa m. 2.  

305
 Bir kiĢinin ölüm cezası ile cezalandırılma tehdidi altında olduğu bir devlete geri verilmesi, 

AĠHS‟ne ek 6-13 nolu Protokollerin ihlalini oluĢturur. Bu çerçevede, üzerinde durulması gereken 

önemli bir baĢvuru, 6.2.2003 tarihinde Tüzüğünün 39. maddesine göre Divan'ın aldığı geçici tedbire 

uymaması nedeniyle bire karĢı 6 oyla Türkiye'nin 34. maddeyi ihlal ettiğine karar verilen Rııstom 

Momaikulov ve Askarov Abdurasulovic baĢvurusudur. BaĢvuru  (BN: 46827/99 ve 46951/99), adı 

geçenlerin Türkiye tarafından Özbekistan'a geri verilmeleri ile ilgilidir.AĠHS'nin 3 ve 6. maddelerinin 

ihlali iddialarının ise oluĢmadığına oybirliği ile karar vermiĢtir. Karar için bkz.: Tezcan, Erdem, Önok, 

a.g.e.,  s. 270. 
306

 Alman Cezai Konularda Milletlerarası Adli YardımlaĢma Kanunun 73. paragrafı “Alman Hukuk 

Düzeninin önemli esaslarına aykırı olan yabancı bir adli yardım talebi kabul edilemez” diyerek, geri 

verme ve cezai konulardaki diğer adli yardım taleplerinin Alman “kamu düzenini” ihlal etmemesini 

Ģart koĢmuĢtur. Turhan, a.g.m., s. 95. 
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haklarına yönelik ihlale söz konusu olacaksa geri verme istemi geri çevrilebilir
307

. 

Nitekim AĠHS'de geri vermeye iliĢkin açık bir düzenleme bulunmamasına rağmen; 

AĠHM'e göre “geri verme talebinin arkasında bir kimsenin belirli bir dünya 

görüşüne, dine, milliyete ya da ırka mensup olmasından ötürü yaptırıma maruz 

kalmasını sağlamak düşüncesi veya talep eden ülkedeki dini, ırki ya da siyasi se-

beplerle adi suçlunun durumunun bozulacağı, hukuki güvenceden yoksun kalacağı 

konusunda ciddi endişeler
308

 altında bulunması” AĠHS m. 3'ün
309

 ihlali sonucuna yol 

açar
310

. Öyle ki, gönderilecek devletin mutlaka AĠHS'e taraf bir devlet olması da 

aranmamaktadır. AĠHM'in Türkiye'ye karĢı 11 Temmuz 2000 tarihli Jabari 

davasında
311

 verdiği karar bu konuda örnek oluĢturmaktadır. Mahkeme, 

baĢvurucunun Ġran'a sınır dıĢı edilmesi kararının AĠHS m. 3'ü ihlal ettiği sonucuna 

varmıĢtır. Mahkemeye göre Ġran'da isnat olunan suçtan taĢlanarak öldürülme 

tehlikesi olduğu için baĢvurucunun bu ülkeye gönderilmesi AĠHS m. 3'ü ihlal eder. 

SĠDAS‟ın 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında bu husus dikkate alınarak; 

"kendisinden iade talep edilen taraf, adi bir suç için vaki iade talebinin bir şahsı ırk, 

din, milliyet veya siyasi kanaat cihetinden takip veya cezalandırmak gayesiyle 

yapıldığına veya bu şahsın vaziyetinin bu sebeplerden biri dolayısıyla 

ağırlaşabileceğine dair ciddi sebepler mevcut olduğuna kanaat hâsıl ettiği takdirde 

de aynı kaide tatbik edilecektir" denilmek suretiyle, kamu düzeni çekincesi olan 

taleplerin geri çevrileceği hükme bağlanmıĢtır.  

AĠHS m. 3‟teki hükme, TCK m. 18/3 düzenlemesinde de Ģu Ģekilde yer 

verilmiĢtir; "kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde, ırkı, dini, vatandaşlığı, 

belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kavuşturulacağına 

veya cezalandırılacağına ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair 

kuvvetli şüphe sebepleri varsa, talep kabul edilmez".  Ayrıca 5237 sayılı TCK 

                                                 

307
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e.,  s. 270. 

308
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1114.; Bayraktar, a.g.e., s. 200.; Özgen, a.g.e., s. 107.; 

Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s.139.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 239.;  
309

 AĠHS, m. 3: “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi 

tutulamaz”. Bkz.; (çevrimiçi), http://www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihs/madde3.htm  
310

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 271. 
311

 JABARĠ-Türkiye Davası, BaĢvuru no: (40035/98), 11 Temmuz 2000.; Karar için Bkz.; (çevrimiçi), 

http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/40035_98.pdf 
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gerekçesinde suç oluĢturduğu hususunda insanlığın fikir birliği oluĢturduğu bir fiilin 

iĢleneceği kuĢkusu varsa geri verme gerçekleĢmemelidir demiĢtir.  

 

II. SUÇLULARIN GERĠ VERĠLMESĠNDE OLUMLU ġARTLAR  

ġüphelinin veya sanığın geri verilebilmesi için talep edilen Ģahısta ve talebe 

konu olan fiilde mutlaka bulunması gereken Ģartlara olumlu Ģartlar denir. Bu 

bölümde bu Ģartları inceleyeceğiz. 

 

A. Geri Verme AnlaĢmasının Bulunması 

Sanık veya Ģüphelinin geri verilmesi için, geri verme iĢlemini gerçekleĢtirecek 

olan devletler arasında geri verme anlaĢmasının aranması istikrarlı olmamakla genel 

görüĢe göre gerekli ilk Ģarttır
312

. Yani devlet bir takdir hakkına sahiptir. Zaten bu Ģart bir 

yükümlülükten öte karĢılılık, devletarasındaki iyi niyet ve nezaket kurallarının sonucu 

olarak gerçekleĢmektedir
313

. Temelini Grotius‟da bulan bu görüĢ
314

; kaçak suçluyu 

elinde bulunduran devletin suçluyu cezalandırmasının ya da adaletin hemen 

gerçekleĢtirilmesi için suç iĢlediği yere göndermesinin sosyal ihtiyaçlardan 

kaynaklandığını ve ayrıca tabii hukukun yüklediği bir ödev olduğu ileri sürmektedir. 

Grotius‟un fikirlerini kabul etmeyen bir grup düĢünür; böyle bir mecburi görevin 

varlığını reddederek ancak karĢılıklı anlaĢmanın varlığı halinde geri vermenin teklif 

veya kabul edileceğini söylemektedirler. AnlaĢma olmadığı takdirde, geri verme 

ancak bir nezaket ve dostluk eseri olarak mümkündür
315

. 

Eski tarihli Yargıtay kararlarımıza baktığımızda karaların çeĢitlilik arz ettiği 

görülmektedir. Türk Yargıtayı‟da, 1. CD‟nin bir kararıyla, geri vermede,  “iadenin 

söz konusu olabilmesi için mutlaka bir antlaşmanın bulunması gerektiği” görüĢünü 

                                                 

312
 Bkz.; Ġlgili bölüm “Uluslararası AnlaĢmanın Bulunmasını Zorunlu Sayanlar”. 

313
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1079. 

314
 Köprülü, a.g.e., s.  178. 

315
 Özgen s. 7-8‟den naklen: Oppenheim, a.g.e., s. 635. 
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benimsemiĢtir
316

. Bunun aksine SĠDAS yürürlüğe girmeden önce Türkiye ile Fransa 

arasında geri verme anlaĢması bulunmadığı halde Türkiye, Chauvel B. Adlı Fransız 

vatandaĢının geri verilmesine karar vermiĢ ve geri verme kararnamesinin iptali istemi 

DanıĢtay DDGK (Dava Daireleri Genel Kurulu)„nun 06 Kasım 1953 gün ve 

1953/153 sayılı kararıyla reddedilmiĢtir. Keza, Türkiye ile Tunus arasında ikili 

SözleĢme yürürlüğe girmeden önce Banker Kastelli adıyla tanınan Cevher Ö. 

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde Türkiye‟ye geri verilmiĢtir. Ancak 

Singapur‟dan bir geri verme talebimiz “iki ülke arasında suçluların iadesine dair bir 

sözleşmenin bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmiĢtir
317

.  

Günümüzde doktrinde ve uygulamada kabul edilen görüĢe göre; sanık veya 

hükümlünün geri verilmesi için ilk Ģart, talep eden ve edilen devletler arasında geri 

vermeye imkan veren bir anlaĢmanın bulunmasıdır. Geri verme konusunda çıkarılan 

ulusal yasalar, sözleĢmeleri tamamlayıcı olarak kabul edilmektedir. Bazı ülkeler 

ulusal mevzuatlarında ancak talep eden devletle arada geri vermeye imkân veren, 

ikili, ya da çok taraflı bir sözleĢme olması halinde geri vermenin mümkün olacağını 

öngörmektedirler. TCK‟nın 12. maddesinin, 3 fıkrasının, b bendindeki “suçluların 

geri verilmesi anlaşması bulunmaması….halinde fail, adalet bakanı istemi ile 

yargılanır” ifadesini eğer ki anlaĢma bulunsaydı geri verilecekti Ģeklinde 

yorumladığımızda Türk hukuku açısından da geri verme için anlaĢmanın varlığı 

Ģartının arandığı sonucuna ulaĢabiliriz
318

. 

 

B. Suç TeĢkil Eden Bir Fiilin Varlığı 

KiĢinin iĢlediği veya iĢlemekle suçlandığı eyleminden ötürü geri verme 

gerçekleĢtirilir. Bu eylemin bazı özellikler taĢıması gerekir. 

 

                                                 

316
 Yargıtay 1. CD‟nin 13.04.1949 tarih ve 110 E/687K sayılı kararına göre, suçluların geri verilmesi 

antlaĢması yoksa suçlunun geri verilmesi talebi kabul olunamaz. Karar için bkz.: Ergün, a.g.e., s. 50. 
317

 Ergül, a.g.e., s. 43. 
318

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 229-230. 
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1.Fiil Her Ġki Devlet Kanununa Göre Suç TeĢkil Etmelidir 

Devlet yargı hakkının bulunduğu eylem dolayısıyla adli yardım talebinde 

bulunur. Talepde bulunurken kiĢinin geri verilmesi için, talepnamede belirtilen fiilin 

cezalandırılabilir olması gerekir. Geri verme talep edilen devlet açısından ise fiilin 

cezalandırılabilir olmasının gerekip gerkemediği tartıĢmalıdır. Bir görüĢ, geri vermenin 

hukuki bir yardım olmasından ötürü talep edilen devletin mevzuatının bu konuda önemli 

olmadığını ileri sürmüĢ
319

, bizimde katıldığımız genel görüĢe göre ise, zira geri verme 

sonucunda kiĢi hürriyetinin kısıtlanması gerçekleĢeceğinden, geri verme talep edilen 

devletin mevzuatı önem taĢır. Bu mevzuata görede suç olma koĢulu gerçekleĢmelidir
320

. 

Zaten “bir devletin kendi mevzuatında suç olarak yer almayan bir eylemin takibine 

katılması pek mümkün değildir”
321

. Hiçbir devlet suç teĢkil etmeyen bir eylem için 

yabancı bir devlete yardım etmek zorunda da değildir
322

. 

Her iki devlet mevzuatına göre suç sayılma
323

, "çifte suçluluk prensibi", "aynı 

norm ilkesi" veya "karşılıklı cezayı gerektirme kuralı
324

" olarak adlandırılır. Sözkonusu 

fiiin iki ülkenin mevzuatında da aynı nitelendirmeye sahip olması zorunluluk olmayıp, 

eylem tipinin iki ülkede aynı olması yeterlidir
325

. Burada iki devlet mevzuatının eylemi 

suç sayması yanında, eylemin iki devlet kanununca kovuĢturma Ģartlarına sahip 

olmasıda gerekir
326

. 

5237 sayılı TCK madde 18/1‟e göre belirli Ģartlar altında kiĢilerin geri 

verilebileceği düzenlenmiĢ olup, m. 18/1-a bendinde geri verme talebine konu eylemin 

Türk kanunlarına göre suç teĢkil etmesi halinde geri vermenin gerçekleĢebileceği ifade 

edilmiĢtir; “Türk kanunlarına göre suç değilse geri verme talebi kabul edilmez”
327

. 

Düzenleme fiilin geri verme isteminde bulunulan devletin mevzuatına göre suç 

                                                 

319
 Özgen, a.g.e., s. 38. 
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 A.e., s. 38-39.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 132.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225.; Özgenç, Türk 
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322

 Özgen, a.g.e., s. 39.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1080.; Köprülü, a.g.e., s. 181.  
323

 Özgen, a.g.e., s. 39. 
324

 A.e., s. 38. 
325

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1080. 
326

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1080-1081. 
327

 A.e., s. 1081. 
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olarak aranmaması açısından eksiktir. Çünkü geri verme istemi konusunda karar 

verecek olan organ, fiilin, yalnızca Türk kanunlarına göre değil, aynı zamanda 

istemde bulunan devlet kanunlarına göre de suç oluĢturup oluĢturmadığını 

araĢtıracaktır
328

. SĠDAS, bu konuda madde 2/1‟de “Gerek iadeyi talebeden tarafın ve 

gerek kendisinden iade talep edilen tarafın kanunlarınca… cezayı mucip filler” 

diyerek çifte cezalandırılabilirlik kuralını vurgulamıĢtır. Çifte cezalandırılabilirlik 

ilkesi açısından yeni eğilim “1996 AB Geri Verme Sözleşmesi”nde göze 

çarpmaktadır. “1996 AB Geri Verme Sözleşmesi”
329

, m. 3 ile çifte 

cezalandırılabilirlik kuralı yalnızca suç iĢlemeye teĢvik ve suç örgütüne katılma 

suçları bakımından tamamen ortadan kaldırılmakta ve sadece talep eden devlette bu 

fiilin cezalandırılabilir olmasıyla yetinilmektedir
330

. Buna göre talep edilen devlet, 

belirtilen durumda bu tür fiillerin kendi hukukuna göre cezalandırılabilir veya geri 

vermeye elveriĢli olmadığını ileri süremeyecektir. Ancak bu ilkeden tamamen 

vazgeçilebilmesi için ceza ve ceza muhakemesi hukukunun tek düzeleĢmesi 

gerekir
331

.  

 

6.Suçun Takip Edilebilir  Olması  

Geri vermeye konu olacak suçun her iki devlet kanununa göre suç olması yanında 

her iki devlet kanununa göre de kovuĢturulabilir nitelikte olması Ģarttır. Bu kurala fiilin 

“her iki devletçe cezalandırılabilir olması”denilmektedir
332

. Suçun kovuĢturulabilmesine 

engel olan haller geri vermeye de engel olacağına göre, bu engeller olarak; dava ve ceza 

zamanaĢımı, Ģikayet ve af üzerinde durmak gerekir
333

. 

                                                 

328
 Köprülü, a.g.m., s. 225.; 765 s. TCK döneminde aynı eksiklik için bkz: Mahmutoğlu, a.g.e., s. 58. 

329
 SözleĢmenin Ġngilizcede ki resmi adı; “1996 Convention relating to extradition between the 

Member States of the European Union”. 
330

 Mustafa Ruhan Erdem, Avrupa Birliği Hukuku‟nun Üye Devletlerin Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukukuna Etkileri, Seçkin, Ankara, 2004, s. 313‟ten naklen; Otto Lagodny, 

Auslieferung und Überstellung deutscher Staatsangehöriger, ZRP 2000, s. 177. 
331

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 252‟den, naklen; Heinrich Amadeus Wolf, Die Auslieferung 

Deutscher aufgrund des europaischen Haftbefehl, ZG 2004, s. 37. 
332

 Özgen, a.g.e., s. 40.; Fiilde hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması, cezalandırılabilirlik 

Ģartlarının veya Ģikayet Ģartının bulunmaması, fiilin zamanaĢımına uğraması veya af kapsamına 

girmesi ceza kovuĢturmasına ilgili devlet kanunlarınca imkan vermeyecekse, fiil 

cezalandırılamıycağından, geri verme talebide kabul edilmeyecektir., Turhan, a.g.m., s. 80. 
333

 Almanlar bu konuda hukuki sınırları biraz zorlanmıĢlardır. Oltu Ağır Ceza mahkemesinin verdiği 

bir kararda, karara esas alınan meĢru savunma, geri verme talep edilen Alman makamlarınca, Alman 
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a.ZamanaĢımı 

Dava veya ceza zamanaşımı süresi iki devletin mevzuatına göre dolmamıĢ olduğu 

takdirde geri verme gerçekleĢebilir. Talep eden devletin mevzuatına göre zamanaĢımı 

dolmuĢ ise, cezalandırma söz konusu olmayacağı için vatandaĢ teslim alınsa da bir sonuç 

doğmayacaktır. Talep edilen devlette zamanaĢımı dolmuĢ ise, ortada kovuĢturulamayan 

bir fiil olduğu için bir iĢlem yapılamayacaktır
334

. SĠDAS madde 10‟da bu husus Ģöyle 

hüküm atına alınmıĢtır; "dava veya cezanın, kendisinden iade talep edilen taraf veya 

iade talebinde bulunan taraf mevzuatına göre müruruzamana uğramış olması halinde 

iadeye cevaz yoktur". Ayrıca TCK m. 18/1-e‟de de bu hükme yer verilmiĢtir; “Geri 

verme talebine esas teşkil eden fiil zamanaşımına veya affa uğramış ise, geri verme 

talebi kabul edilmez”. Madde gerekçesinde de “geri verme talebinin dayanağını 

oluşturan suçla ilgili olarak gerek talep eden devlet hukukuna göre gerek Türk 

hukukuna göre dava ve ceza zamanaşımının dolmamış olması gerekir” bu husus 

açıkça vurgulanmıĢtır. Türkiye-Tunus arasında yapılan  “Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi”nin 26. maddesinin, c bendinde 

dava ve ceza zamanaĢımlarının dolmuĢ olmasının geri vermede red sebebi sayılacağı 

belirtilmiĢtir. Türkiye‟nin taraf olduğu diğer ikili sözleĢmelerde de bu hüküm yer 

almaktadır
335

.  

Ġhtilafa düĢülen konulardan biri; zamanaĢımının tespiti bakımından hangi tarihin 

esas alınacağıdır. KiĢinin geri verme talep edilen devlete teslim anının esas alındığı 

sözleĢmeler olmakla bu kriter eleĢtirilmiĢtir
336

. ġöyle ki devletler geri vermenin 

gerçekleĢmesini istemedikleri durumlarda eylemi, geri vermeyi geciktirerek 

                                                                                                                                          

hukukuna göre incelenmiĢ ve Türk Mahkemesi kararda mesĢu savunma sınırının aĢıldığını belirtse de, 

Alman içtihadlarına göre sanığın eyleminin meĢru savunma içinde kaldığı vurgulanarak, hukuka 

uygunluk nedeni olması sebebiyle ortada cezalandırlamıyacak bir fiil olduğu ileri sürülmüĢ ve 

Türkiye‟nin geri verme talebi yerindelik denetimi yapılarak red edilmiĢtir., Turhan, a.g.m., s. 81. 
334

 Özgen, a.g.e., s.40-41.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 132. 
335

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1081, Bkz: Dipnot 54. 
336

 Örnek olarak, Türkiye-Belçika “İadeyi Mücrimin Mukavelesi”'nin 3. maddesinin 1. bendinde; "isnat 

olunan fiillerin vukuu, son tahkikat veya mahkûmiyet tarihlerine nazaran fiil veya ceza... teslimin vaki 

olacağı anda müruruzamana uğramış ise..." denilerek, bu kriter esas alınmıĢtır., Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1082, bkz: Dipnot 55. 
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zamanaĢımına uğratabilirler
337

. SözleĢmelerde kullanılan diğer kriter ise; objektif ve sabit 

bir uygulama olması itibariyle
338

 "iadenin talep edildiği tarih"tir
339

. ZamanaĢımının 

kesilmesi ile ilgili ilginç bir görüĢ doktrinde bulunmaktadır; yargı organlarınca yapılmıĢ 

olsalar bile geri vermeye iliĢkin iĢlemlerin, zamanaĢımını kesmeyeceği kabul 

edilmiĢtir
340

. Bu durumda yargı organları önünde sorguya çekilme veya geri verme 

amacıyla tutuklanma zamanaĢımını kesmeyecektir
341

. Zira bu halde de talep edilen 

devletin adli süreci uzatarak zamanaĢımı süresini doldurup teslimi engelleyebilme 

ihtimali vardır. Ancak Adalet Bakanlığı, ülkemizin talep eden devlet olması halinde 

geri verme talepnamesinde bulunması gereken evraklar arasında, durma ve kesilme 

sebepleri de dikkate alınarak, TCK'nın 66, 67, 68, 71 ve 72'nci maddeleri gereğince 

dava veya ceza zamanaĢımının sona ereceği tarihin de olduğunu vurgulamıĢtır
342

. 

Kanaatimizce adli makamlar önünde yapılan iĢlemler zamanaĢımını durduracak veya 

kesecektir. Ayrıca doktrinde savunulan zamanaĢımının devletlerce bekletilerek 

geçirileceği görüĢü güvensizlik içermektedir. Uluslararası adli konular tüm 

devletlerin saygınlığının söz konusu olduğu durumlardır, böyle bir hareketle 

devletler saygınlıklarını tehlikeye atmayacaklardır.  

 

b.Af 

Genel af suçluluğu kaldıran bir kurum olması nedeniyle, iki devletten birinde 

gerçekleĢtiği itibariyle geri verme engeli olarak karĢımıza çıkacaktır. Buna karĢılık özel af 

sadece cezaya tesir edebilir. Yani cezayı kısmen veya tamamen ortadan kaldıran özel af 

geri vermeye engeldir 
343

. Affın, genel veya özel olması, geri verme engeli oluĢturması 

açısından önem taĢımaz
344

.  

                                                 

337
 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 222.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1082.; Köprülü, 

a.g.e., s.183. 
338

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 225-226. 
339

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 254.; Özbek, Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s.  

158., Özbek‟e göre TCK‟dan anlaĢılması gereken ve uygulanması gereken budur. 
340

 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 222.; Özgenç, Genel hükümler, s. 845. 
341

 Özgenç, Genel hükümler, s. 845.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1994, s. 522. 
342

 Bkz.; Adalet Bakanlığı 69 nolu Genelgesi, s. 10. 
343

 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 132.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 226-227.; Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1082. 
344

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 254.; Parlar, Hatipoğlu, a.g.e., s. 316. 
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TCK m. 18/1-e‟de bu hükme yer verilmiĢtir; “Geri verme talebine esas teşkil 

eden fiil zamanaşımına veya affa uğramış ise, geri verme talebi kabul edilmez”. 

Madde gerekçesinde de “geri verme talebinin dayanağını oluşturan suçla ilgili 

olarak gerek talep eden devlet hukukuna göre gerek Türk hukukuna göre dava ve 

ceza zamanaşımının dolmamış olması gerekir” bu husus açıkça vurgulanmıĢtır. 

SĠDAS‟ta ise bu hükme yer verilmemiĢ olmakla birlikte, SĠDAS‟a Ek 2 nolu 

Protokol hükümlerinin de gözden uzak tutulmaması gerekir. Anılan Protokole göre, 

genel-özel af ayrımı yapmaksızın, af halinde geri vermenin mümkün olmayacağı 

belirtilmiĢtir. Ayrıca; “Kendisinden geri verme istenilen devlet, kendi ceza kanununa 

göre söz konusu suçu takip konusunda yetkili bulunduğu takdirde; suç, ilan edilen 

affın kapsamı içinde ise geri verme talebi kabul olunamaz”
345

 denilerek bu husus 

vurgulanmıĢtır. Cezayı kısmen ortadan kaldıran özel afta ise, çevrilen yada indirilen 

cezanın miktarı ya da niteliği dikkate alınarak geri vermeye engel teĢkil edip 

etmeyeceği belirlenir
346

. Bu hususa örnek olarak, bir devlette on ayın altındaki 

cezaların geri vermeye konu olmadığını ele alalım, bu devlette iĢlenen bir suç 12 ay 

cezayı gerektiriyorsa ve bu ceza özel af sonucu sekiz aya düĢerse geri vermeye konu 

olmayacaktır. Ancak ceza onbir aya düĢerse geri verme gerçekleĢecektir.
347

.  

 

c.ġikayet 

Belli suçlardan “zarar görenlerin” ceza kovuĢturmasının muhtemel 

sakıncalarına karĢı korunmaları amacıyla bu suçlardan dolayı ceza kovuĢturması ve 

dolayısıyla muhakemesi yapılabilmesi için “kanunla konulmuş bir engelin 

kaldırılması şart koşulmuş ve bu engeli kaldırma işlemine” Ģikayet adı verilmiĢtir
348

. 

Yani bir suçun takibi Ģikayete bağlı olduğunda, bu suçun takibinin yapılabilmesi için, 

suçtan zarar görenin, kanunun öngördüğü süre içinde bir Ģikayet dilekçesi vermesi 

gerekmektedir. Talep eden devletin kanunlarında bir suç Ģikayete tabi ise ve bu 

                                                 

345
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 254. 

346
 Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 132.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 226-227.; Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1082. 
347

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1082, Dipnot: 60. 
348

 Özgen, a.g.e., s. 41. 
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Ģikayet Ģartı gerçekleĢmemiĢse talep edilen devlet kiĢiyi geri vermeyecektir. “Ancak 

talep eden devlet kanunlarınca resen takip edilebilen bir suç talep edilen devletçe 

şikayete tabi bir suç olarak düzenlenmişse bu durumda ne yapılacaktır?” Yapılan bir 

çok anlaĢmada bu konuda her iki devlet yönünden de Ģikayet Ģartının olması 

aranmaktadır. Böylece Ģikayet Ģartının her iki devlet kanunlarında düzenlenmesi 

gereği ortaya konmuĢtur
349

. Bu görüĢe aykırı olarak doktrinde Ģöyle denmiĢtir; Geri 

verme isteyen devletin ülkesinde talepnamede yer alan suç resen kovuĢturulan bir suç 

olsa, geri verme talep edilen devlet ülkesinde ise Ģikayete tabi olsa, burada Ģikayet 

Ģartı aranmadan geri verme gerçekleĢebilecektir
350

. Diğer bir görüĢ ise; talep eden 

devlet tarafından takip Ģartının gerçekleĢmiĢ olması yeterlidir
351

. Kanaatimce, insan 

hakları doğrultusunda en üst düzeyde güvencenin arandığı bu modern çağda iki devlet 

açısından da Ģikayet Ģartı gerçekleĢmiĢ olmalıdır.  

TCK ve SĠDAS‟ta bu konuda bir hüküm sevk edilmemiĢtir
352

. Geri verme 

anlaĢmalarının çoğunluğunda ise kovuĢturulması Ģikayete bağlı suçlarda, Ģikayetin 

gerçekleĢmiĢ olması aranmıĢtır
353

. Tezcan‟a göre; fiilin kovuĢturulabilirliği açısından 

hükümde yalnızca af ve zamanaĢımından söz edilmesi yerinde olmamıĢtır. Fiilin 

kovuĢturulmasını engelleyen söz gelimi Ģikayetin bulunmaması gibi durumlarda da 

geri verme isteminin reddedilebilmesi gerekir
354

. Özgenç‟e göre ise; SĠDAS ve 

TCK‟ya hüküm konulmaması isabetli olmuĢtur. böylece taraf olunan ikili veya çoklu 

sözleĢmelerin uygulanabilirliği sağlanmıĢ olacaktır
355

.  

 

C. Suçun Belirli Bir Ağırlıkta Olması 

1.Genel Olarak 

Geri verme diplomasi yoluyla yapılması sebebiyle zahmetli bir yoldur. Ayrıca 

diplomasi zaman alan bir araçtır. Zaman alması nedeniyle hem kiĢi özgürlüğünü uzun 

                                                 

349
 Köprülü, a.g.e., s. 184. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1083.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 132.; Ġçel, 
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süre kısıtlar hemde devlet kurumlarını meĢgul eder. Bu durum hafif suçlarda 

giriĢilmemesi gereken bir yoldur. Bu sebeplerden dolayı SĠDAS,  ikili sözleĢmeler ve 

doktrinde geri vermeye konu suçun belli bir ağırlığa eriĢmesi Ģartı aranmaktadır
356

. Bu 

konuda sayma ve ayırma olarak iki sistem bulunmaktadır
357

. ġimdi bunları inceleyelim. 

 

2.Sayma Sistemi       

Sayma sisteminde taraf devletler, hangi suçlardan dolayı geri verilme 

iĢleminin yapılacağını yaptıkları anlaĢmalarda tek tek belirleme yoluna 

gitmektedirler. Sayma, ya suçların isimleri veya suç tiplerinin temel unsurları 

gösterilerek yapılır
358

. 

Bu sistemde en önemli özellik geri vermeye konu olan suçların tek tek sayılmasıdır
359

. 

Bu sayede ceza kanunlarının incelenmesi ve yorumu sıkıntısı ortadan kalkar ve geri 

verme usulü hızlanır. Ancak güncel geliĢmelerle hızlı bir Ģekilde yenilenemeyen bu 

anlaĢmalara paralel olarak birçok yeni çıkan suç türü geri verme kapsamı dıĢında 

kalmaktadır
360

. Bu sistemde suçun tanımı yada unsurları üzerine bir açıklama yoktur. 

Bu nedenle farklı ülkelerin farklı yaklaĢımları sonucu ihtilaf çıkmaktadır
361

. Bir 

baĢka sorun da hukuk sistemleri farklı olan devletler arasında; özellikle Kara 

Avrupa‟sı hukuk sistemi ile Anglo-Sakson hukuk sistemini uygulayan devletler 

yönünde yaĢanabilecektir
362

.  

 

3.Asgari Ceza Süresi Sistemi   

SĠDAS‟da bu  metodu benimseyerek, cezalarının ağırlığına göre geri verme 

olunabilecek suçları tespit etmiĢtir. Bu sistemde aslın olan “geri verilmezlik” olmakla bu 

sistemde asıl olan “geri verme”dir
363

. Bunu da sanık ve hükümlü bakımından ikiye 
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ayırarak her ikisi için de farklı sürelere tespit edilmiĢtir. Bu bölümde bu iki hususu 

inceleyeceğiz. 

a.Sanığın Geri Verilmesinde Asgari Ceza Süresi  

ġüpheli veya sanığın SĠDAS‟ın 2. maddesi, 1. fıkrasında yer alan, "geri 

verme talebi, söz konusu fiilin, talep eden ve talep edilen devlette en az bir yıl veya 

daha fazla özgürlükten yoksun kılacak bir cezayı veya güvenlik tedbirinin 

uygulanmasını gerektirdiğinde kabul edilir" hükmüyle bu konuda süre Ģartı 

belirtilmiĢtir
364

. SĠDAS m. 2/1‟de yer alan hürriyeti bağlayıcı cezanın tanımına 

SĠDAS‟ta yer verilmemiĢtir. Gene aynı maddede yer alan emniyet tedbiri ifadesi ise 

SĠDAS m. 25‟te Ģöyle tanımlanmıĢtır; “emniyet tedbirleri
365

” (detention order); “..ceza 

mahkemesi kararı ile, bir cezayı itmam veya onun yerine geçmek üzere emredilen 

hürriyeti tahdit edici her türlü tedbirleridir”. Tanımı yapılmayan hürriyeti bağlayıcı ceza 

tabiri için ulusal mevzuatlar esas alınacağı için ülkemizde hürriyeti bağlayıcı ceza 

açısından TCK m. 45 esas alınacaktır
366

. 

Ülke mevzuatlarında cezalar taban ve tavan olarak iki had arasında belirtilmekle 

SĠDAS‟ın kanunlaĢan Türkçe metninde “bir senelik” ölçü için taban cezanın mı yoksa 

tavan cezanın mı esas alınması gerektiği anlaĢılmamaktadır. Böyle durumlarda orijinal 

metne bakılacaktır ki, bu metinde açıkça tavan cezanın esas alınması gerektiği 

vurgulanmıĢtır
367

. Bu sınırın belirlenmesinde hem geri verme talep eden hem de talep 

edilen devlet kanunlarının göz önünde bulundurulması gerekir
368

. 

Ġhtilaflı konulardan biri ise bu hükmün uygulanmasında bir senelik ceza müddetinin 

tespitinde, soyut ceza mı yoksa somut ceza mı esas alınacaktır. Doktrinde iki görüĢ 

bulunmakla, bunlardan ilkine göre
369

, sürenin tespitinde somut ceza yani ağırlatıcı ve 

                                                 

364
 Sedat Bakıcı, Ceza Hukuku Genel hükümleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2007, s. 251. 

365
 AnlaĢma maddesinin Türkçe‟ye çevrilmesinde Özgenç‟in katıldığımız görüĢüne göre bir hata 

yapılmıĢtır. Zira Ġngilizce metinde “detention order” olarak yer alan ifade dilimize “mevkufiyet 

kararı” Ģeklinde tercüme edilmiĢtir. Bunun doğrusunun “emniyet tedbiri” olması gerekmektedir.  
366

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1085. 
367

 Gerçekten SĠDAS, m. 2‟nin Ġngilizce orijinal metninde: “.. a maximum period of at least one 

year or by a more severe penalty..” ibaresi yer almaktadır. Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 212. 
368

 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 215. 
369

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997, no: 2261.; Koca, Üzülmez,  a.g.e., s. 110. 
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hafifletici sebepler dikkate alınmalı, ikinci görüĢe göre ise
370

, soyut ceza yani yasada 

belirtilen ceza esas alınmalıdır. Kanunumuzun TCK m. 15 düzenlemesi karĢısında 

doktrindeki ilk görüĢe katılmamak elde değildir. TCK‟nın ilgili maddesi cezanın 

somutlaĢtırılmasını Ģöyle hükme bağlamıĢtır; “Miktarının soruşturma koşulu oluşturduğu 

hallerde cezanın, soruşturma evresinde ileri sürülen kanuni ağırlatıcı nedenlerin aşağı 

sınırı ve kanuni hafifletici nedenlerin yukarı sınırı göz önünde bulundurularak 

hesaplanacaktır”. 

 

b.Hükümlünün Geri Verilmesinde Asgari Ceza Süresi  

Bir suçtan dolayı hakkında mahkumiyet kararı verilen kiĢinin anlaĢmaya göre 

istenebilmesi için, gereken asgari süresi, yine anlaĢmanın 2. maddesinin 1. fıkrasında 

düzenlenmiĢtir. Buna göre
371

: “Geri vermeyi talebeden tarafın ülkesinde bir cezaya 

mahkumiyet hükmü veya bir tutuklama kararı
372

 verilmişse, verilen ceza en aşağı 

dört aylık olmalıdır”
373

. 

Burada hükümlünün verilmesinde süre konusunda bir sorun çıkmaktadır. Zira “4 ay 

ve daha fazla bir mahkumiyet alan kişinin yargılandığı suçun cezası bir yıldan az 

olursa nasıl bir çözüm bulunacaktır?” Bu konuda iki farklı görüĢ vardır. Bir görüĢe 

göre
374

, bu halde söz konusu suçun geri verme istenen devlet kanunu uyarınca yine de bir 

yıl hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi Ģarttır. Ancak katıldığımız ikinci görüĢe 

göre
375

 ise SĠDAS‟ın 2. maddesinin, 1. fıkrasının, ikinci cümlesini, birinci cümle ile 

birleĢtirmenin "en aşağı bir sene hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı asgari dört 

ay mahkûm olmuş olmak" gibi bir koĢulun aranması anlamına geleceği ve bununda 

anlaĢmada olmayan bir hükmün eklenmesi olacağını ifade eder.  

 

                                                 

370
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 230.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1084. 

371
 Köprülü, a.g.e., s. 191. 

372
 SözleĢmenin Türkçe tercümesinde, “hürriyeti bağlayıcı emniyet tedbirinden” değil, hatalı olarak 

“mevkufiyet kararı”ndan bahsedilmektedir. Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 212. 
373

 Örnek olarak, kiĢi velayet hakkına bağlı olarak bir çocuk kaçırma suçundan sekiz ay mahkum 

olmuĢsa ve bu suç geri verme talep edilen ülkede dört ayın altında ise, geri verme gerçekleĢmeyebilir., 

Durmaz, a.g.m., s. 95. 
374

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997, no:  2262.    
375

 Özgen, a.g.e., s. 50.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 231.; Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 212. 
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4.Geri Vermeye Konu olan Suçlara TeĢebbüs ve ĠĢtirak Hali 

  

 TeĢebbüs veya iĢtirak bir eylemi suç olmaktan çıkarmayacağı için ve geri 

verme kurumuda sadece tamamlanmıĢ olan suçların faillerini geri vermeyi 

amaçlamadığı için
376

 bu konununda incelenmesini gerekli görmekteyiz. Genel olarak 

Ģu hususu en baĢtan söylemek gerekir ki, eylemin bu hallerden birine girip 

girmediğini geri verme talep edilen devlet makamları karar verecektir
377

. 

 

a.TeĢebbüs 

Herhangi bir suça teĢebbüs geri  vermeyi gerektirir. Çünkü suç kavramı 

teĢebbüsü de içine alır
378

. TeĢebbüs derecesinde kalan bir eylem, talepnameye konu 

olmuĢsa, eylemin TCK m. 35/2‟ye göre cezası dikkate alınmamalıdır. Sonuçta 

eylemin teĢebbüs olup olmadığı yargılama sonucunda karara bağlanacaktır. Bunun 

için eylemin karĢılığı olan soyut ceza esas alınmalıdır
379

. Ancak kanaatimizce TCK 

m. 15 uyarınca suçun somutlaĢtırılmıĢ ceza süresi geri vermede esas alınmalıdır. 

Bunun için de kanundaki hafifletici-ağırlatıcı sebepler ve TCK m. 35, f. 2 dikkate 

alınmalıdır. 

 

b.ĠĢtirak 

Geri verme bakımından bir suça asli fail veya Ģerik olarak karıĢmıĢ olan 

kiĢiler arasında fark yoktur
380

. Çünkü suça iĢtirak eden kiĢinin fiili de hukuka aykırı 

bir fiildir. ĠĢtirak durumunda, geri vermeye esas oluĢturacak cezanın asgari sınırını, 

asli maddi fail tarafından iĢlenen fiilin cezası belirleyecektir
381

. 

 

                                                 

376
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1084-1085. 

377
 A.e., s. 1085. 

378
 Özgen, a.g.e., s. 45. 

379
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 218.; Aksi görüĢ için bkz.: Özgen, a.g.e., s. 46.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, 

Ceza Genel, s. 1085. 
380

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997, no: 2262.  
381

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 218;  Aksi görüĢ için bkz.: Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1085. 



 111 

D. Geri Vermenin Talep EdilmiĢ Olması  

 

Geri verme kurumu ikili bir iliĢkiyi gerektiren bir adli yardım olmakla, bu 

yardımın baĢlatılabilmesi için iki taraftan birinden talep gelmiĢ olmalıdır. Yani 

Ģüpheli/sanık veya mahkumu geri isteyen devlet, kiĢinin bulunduğu devletten talepte 

bulunmalıdır. Geri verme kurumu taleple iĢleyecektir
382

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

382
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1086. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

GERĠ VERME USULÜ VE GERĠ VERMENĠN SONUÇLARI 

 

 I.GERĠ VERME USULÜ 

 

A. Geri Verme Talep Eden Devletçe Yapılacak ĠĢlemler 

 

1.Genel Olarak 

Geri verme kurumunun, ceza hukuku, ceza yargılama hukuku, anayasa huku-

ku ve devletler hukuku ile bağlantısı vardır. Geri verme yargılamasında, ceza 

yargılaması anlamında bir soruĢturma ve kovuĢturma yapılmamakta; suç Ģüphesi ile 

ilgili bir soruĢturma yürütülmemektedir. Geri verme yargılamasında yapılan değer-

lendirme gerek iç hukukta ve gerekse uluslararası hukukta geri verme için öngörülen 

biçimsel ve maddi koĢulların gerçekleĢip gerçekleĢmediğinden ibarettir
1
. Geri verme 

usulünün amacı, ceza hukuku alanındaki uluslararası iĢbirliğinde yasal iĢlemleri basit 

hale getirmek, süratli ve seri bir Ģekilde sonuca ulaĢmayı sağlamaktır. Bu amaca 

ulaĢmak için geri verme konusunda takip edilecek usul ise, geri vermeyi isteyen 

devletle, kendisinden geri verme talep edilen devlet tarafından yapılacak iĢlemleri ayrı 

ayrı incelemektir
2
. 

Bu bölümde öncelikle “bir suçlunun” baĢka bir devlete kaçması halinde geri 

verme talepnamesin nasıl yapılacağı, talepnamede hangi hususların olması gerektiği, 

devletlerin gelen talepleri inceleme sistemleri anlatılarak Türkiye örneği üzerinden 

uygulama içerisinde karĢılaĢılan güçlükler ve bu güçlükleri aĢmanın yolları da 

ayrıntısıyla anlatılacaktır. Bölüm sonunda “bir suçlunun” Türkiye‟den teslimi ve 

                                                 

1
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 279, naklen; Ferdinand Gillmeister, Auslieferung und 

Auslieferungshaft, NJW, 1991, s. 2245. 
2
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1122. 
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teslimden sonraki iĢlemler, suçlunun nasıl yargılanacağı, üçüncü bir devlete geri 

verilip verilemeyeceği, iĢlediği suçta bir değiĢiklik olması halinde konunun nasıl 

çözüme kovuĢturulacağı gibi konular geri vermenin sonuçları baĢlığı altında 

anlatılacaktır. 

 

2.Geri Verme Talepnamesi  

a.Genel Olarak 

 

Talepname geri verme isteminde bulanacak devletçe hazırlanan ve istemde 

bulunulan devlete gönderilen Ģu manaya haiz bir belgedir; "Sanık veya mahkûm şahsı 

takip veya cezasını infaz edecek devlet tarafından, bu şahsın ülkesinde bulunduğu devlete 

verilen ve söz konusu şahsın kendisine teslimi istemini kapsar"
3
. Ġstenilen Ģahsın kimliği 

ve fiziksel görünümü (mümkün ise bir fotoğrafın eklenmesi), atılı olunan suçun türü ve 

niteliği, suça uygulanacak olan kanun ve maddesi, bu kanun ve maddesine göre suçun 

ne kadar cezayı gerektirdiği, delillerin özeti, kiĢi hakkında çıkarılmıĢ tutuklama 

müzekkeresi örneği, kiĢi mahkûm ise, mahkûmiyet ilamı, hükmün dayandığı kanun 

maddeleri ve hükmün infazı gereğini gösteren belgeler talepnameye eklenir
4
.  

 

b.Geri Verme Talebinde Bulunulması 

 

 Geri verme talebinde bulunacak devlet, suç iĢlendiğini iddia ettiği kiĢinin 

kendi ülkesinde yargılanmasını gerekli gören devlettir. Bu talebin sanık veya 

mahkumun o sırada bulunduğu devlete yapılması gerekir. Talepname hazırlandığı 

sırada geri verilecek kiĢinin ya hakkında bir kovuĢturma ya da yerine getirilmesi 

gereken bir ceza bulunması zorunludur. Hakkında henüz güvenlik güçleri tarafından 

araĢtırma yapılan kiĢilerle ilgili ya da iĢlenen suçun ceza yasalarında ihlal ettiği 

                                                 

3
 Özgen, a.g.e.,  s.120.; Artuk, Gökcen, Yenidünya , Ceza Genel, s. 1123. 

4
 Taner, a.g.e., s.244; Önder, Ceza Hukuku Dersleri,  s. 145.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza 

Genel,  s. 1123.; Taner, a.g.e. s.244.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 868. 
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kurallar belirsiz iken talepname hazırlanması olanaksızdır. Hatta bir düĢünceye göre 

talepname hazırlandığı sırada kiĢi hakkında en azından kamu davası açılmıĢ ve ceza 

muhakemesi kanununa göre sanık hakkında bir tutuklama müzekkeresi kesilmiĢ 

olmalıdır
5
. Ancak kanaatimce savcılıklarda, kuvvetli Ģüphe bulunması halinde 

soruĢturmanın yürütülebilmesi açısından kiĢi özgürlüğünün kısıtlanmasına yol 

açabilecek geri verme talebinde bulunabilmelidir. 

 

c.Talepnameye Eklenecek Belgeler  

 

Talepnamenin içeriği ve buna eklenecek belgeler hakkında Türk hukukunda bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bu husus SĠDAS m. 12/2‟de düzenlenmiĢtir
6
. Talepname ile 

gönderilen bilgi ve belgeler geri verme talep edilen devletçe yeterli görülmezse SĠDAS 

m. 13‟e göre talep eden devletten ek bilgi ve açıklamalar istenir. Bu maddeye göre; “Eğer 

talep edilen devlet talepnamedeki bilgileri ve ekli belgeleri karar vermek için yetersiz 

bulursa, talep eden devletten gerektiğinde uygun bir süre vererek ek bilgi 

isteyebilecektir” denilmektedir. Bu bilgilerin ne kadar süre zarfında tamamlanması 

gerektiğini, tamamlayıcı bilgi isteyen devlet isteminde belirleyecektir
7
. Ayrıca 

SĠDAS ve ikili sözleĢmeler doğrultusunda Adalet Bakanlığınca hazırlanan 1/1/2006 

tarihli ve B.03.0.UĠG.0.00.00.06/010.06.02/7-69 sayılı “Cezaî İşlere İlişkin 

Uluslararası İşbirliğinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”a 

iliĢkin Genelge‟nin Suçluların Geri Verilmesi baĢlıklı Ġkinci Bölümünde, 

talepnamede bulunması gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir
8
.  

 

                                                 

5
 Taner, a.g.e., s. 244.; Altun, a.g.e.,  s. 86. 

6
SĠDAS m. 12/2: A- Geri verme talebinde bulunan devletin kanunlarına uygun bir biçimde verilmiĢ ve 

infaz kabiliyetine sahip bir mahkumiyet hükmünün, tutuklama kararının veya yakalama emrinin ya da 

aynı güce sahip diğer bir kararın aslı veya onaylı örneği, B- Geri verme talebinin sebebini oluĢturan 

fiilleri açıklayan bir belge; Bu belgede fiillerin iĢlenme yer ve zamanı, hukuki nitelendirmesi ve 

uygulanacak kanuni hükümler açık bir Ģekilde gösterilecektir, C- Uygulanabilecek kanun metinlerinin 

bir örneği ve ayrıca geri verilmesi istenen kiĢinin mümkün olduğu kadar açık fiziki kimliği ile 

vatandaĢlığını ve kimliğini belirlemeye yarayacak diğer bilgiler eklenecektir. 
7
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s . 1124.; Ergül, a.g.e., s. 68.; Bu husus SĠDAS m. 12 f. 2 ve 

m. 13‟de belirtilmiĢtir.  
8
 Bkz.; Adalet Bakanlığı 69 nolu Genelge, s. 10, http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/cezag.html. 
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d.Talepname Evrakının Dili 

 

Talepnamenin hangi dilde düzenleneceği konusunda anlaĢmalarda hüküm 

bulunmaktadır. SĠDAS m. 23‟e göre, talepname ve ona eklenecek diğer bilgiler, 

talepte bulunan veya talepte bulunulan devletin diline göre hazırlanacaktır. Ancak, 

geri verme talep edilen devlet, bu belgelerle ilgili olarak, “Avrupa Konseyinin resmi 

dillerinden (İngilizce ve Fransızca) seçeceği birisine yapılmış bir tercüme talep 

edebilir”
9
. Uygulamada talep eden devlet evrakı kendi dilinde ve Türkçe 

tercümesiyle birlikte göndermekte, bazen de kendi dilinde ya da Ġngilizce veya 

Fransızca tercümesiyle göndermektedir. Bu durumda evrakın Bakanlıkça ya da 

gönderildiği savcılıkça tercüme ettirilmesi gerekmektedir
10

. 

 

3.Geri Verme Talepnamesinin Gönderilme Usulü 

 

Geri verme iĢlemi için kiĢinin bulunduğu devletten talep edilmesi gerekir
11

. Bu talep 

genellikle diplomatik yollardan temasa geçmeyi gerektiren bir Ģekilde yapılır
12

. SĠDAS 

m. 12, f. 1, b. 1‟de bu hususun diplomatik yoldan yazılı Ģekilde olacağı belirtilmiĢ, aynı 

bendin 2. cümlesinde ise Ģu ifade kullanılarak "iki veya daha fazla taraflar arasında 

doğrudan doğruya anlaşma suretiyle diğer bir talep şekli tespit edilebilir" taraf 

devletlere diplomatik yollar dıĢında baĢka imkanlarda tanınmıĢtır. Daha sonra SĠDAS m. 

12/1, 1978 tarihli SĠDAS‟a Ek 2 nolu Protokol m. 5 ile değiĢmiĢ ve Ģu Ģekli almıĢtır
13

; 

“geri verme talebi, talebeden taraf adalet bakanlığınca yazılı olarak talep edilen 

taraf adalet bakanlığına hitaben yapılacaktır”. Bazı konferanslarda örneğin 

Milletlerarası Adli Polis Komisyonu 1948 Prag toplantısında hazırlanan tasarıda da 

                                                 

9
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1124. 

10
 Ergül, a.g.e., s. 68. 

11
 Devletler arasında gerivermeye iliĢkin iĢlemlerin yazılı bir biçimde yürütülmesi herhangi bir 

yanlıĢlığa yol açmamak bakımından zorunludur. Bkz.; Gözübüyük, Geri verme Hukukun 

BirleĢtirilmesi…, s. 12.  
12

 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 240.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku,  s. 118.; Artuk, Gökcen, Yenidünya , Ceza 

Genel, s. 1122-1123. 
13

 Ek 2 nolu Protokol ile AB suçluların iadesi kurumunda SĠDAS‟ın öngördüğü diplomatik kanalı 

kaldırarak suçluların iadesi usulünü kolaylaĢtırmıĢlardır.; Ergül, a.g.e., s. 97.; Artuk, Gökcen, Yenidünya 

, Ceza Genel, s. 1123. 
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bu usul kabul edilmiĢtir
14

. Ve bazı antlaĢmalarda, örneğin Harvard tasarısında da bu 

usul kabul edilmiĢtir
15

. Böylece Adalet Bakanlıkları arasında müracaat usulü
16

 kabul 

olunmuĢ olup, geri vermenin diplomasi yolu ile yapılan diplomatik bir iĢlem olmadığı 

vurgulanmıĢtır
17

. Ancak Türkiye, SĠDAS‟a Ek 1 nolu protokol m. 5 bakımından 

çekince koymuĢ bulunduğu için, koymuĢ olduğu çekinceye göre geri verme iĢlemi 

diplomasi çerçevesinde cereyan edecektir
18

.   

Talepname, ilgili ülkelere diplomatik kanal olan DıĢiĢleri Bakanlığı aracılığıyla ya da 

polisiye kanal olan Uluslararası Kriminal Polis TeĢkilatı (International Criminal 

Police Organization-Ġnterpol
19

) kanalıyla gönderilmektedir
20

. DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda 

bulunan diplomasi memurlarınca geri verme talep eden devlet, geri verme talep ettiği 

devletin dıĢiĢleri bakanlığına talepnamesini teslim eder. Diplomasi memuru 

bulunmuyorsa iĢlem konsolos vasıtası ile yapılabilir
21

. Geri verme evrakının 

diplomatik yoldan önce DıĢiĢleri Bakanlığına sonra da ilgili Büyükelçiliğimize, 

oradan da ilgili ülke DıĢiĢleri Bakanlığına ve daha sonra yetkili Adalet Bakanlığına 

ya da BaĢsavcılığa iletilmesinin, posta yoluyla evrakın iletilmesinde büyük zaman 

kaybına, bazen de evrakın yetkili yabancı ülke makamına geç ulaĢmasına yol açtığı 

bilinmektedir
22

.  Kanaatimizce SĠDAS‟a Ek 1 nolu Protokolde m. 5‟e konan çekince 

kaldırılmalı ve evrakın ulaĢmasında yaĢanan zaman kaybı ve bunun yol açtığı insan 

hakları ihlalleri (kiĢi özgürlüğünün uzun süre kısıtlanması) önlenmelidir. 

Genellikle kabul edilen usul diplomasi yolu olmakla beraber bu kuralın bazı 

istisnalarına da rastlanılmaktadır. Bazı sözleĢmelerde, adli makamların doğrudan 

doğruya iliĢkiye geçerek geri vermeyi gerçekleĢtirebileceklerine dair hükümler 

                                                 

14
 Gözübüyük, Geri Verme hukukunun BirleĢtirilmesi.., s. 10. 

15
 Özgen, a.g.e., s. 123. 

16
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 869‟da Bkz.;Talepnamenin Gönderilme Usulü. 

17
 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2312; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1123.; Özgenç, 

Türk Ġade Hukuku, s. 122. 
18

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2312.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 869; Ergül, a.g.e.,  s. 67. 
19

 Ġnterpol, uluslararası özellik taĢıyan suç ve suçlularla daha etkili, sürekli ve süratli bir Ģekilde 

mücadele edebilmek amacıyla, ülkeler arasında ortak bir polisiye iĢbirliği mekanizması oluĢturulması 

düĢüncesinden hareketle ortaya çıkan, birleĢmiĢ milletlerden sonra en büyük uluslar arası kuruluĢtur. 

Türkiye‟de irtibat noktası içiĢleri Bakanlığı emniyet genel Müdürlüğü‟ne bağlı Interpol daire 

baĢkanlığıdır. http://www.egm.gov.tr/interpol/ 
20

 Bezmez, a.g.e., s. 24.    
21

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1125; Özgen, a.g.e., s. 123. 
22

 Ergül, a.g.e. s. 67. 
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bulunmaktadır
23

. Bazı durumlarda da diplomatik yolların uygulanmayacağı kabul 

edilmektedir. Bu genel durumlar Ģu biçimde sayılabilir
24

: 

- Egemenliklerine sahip devletler ile bağlı devletler arasında ve anavatanla 

sömürgeleri arasında geri verme, diplomatik yola baĢvurulmadan, doğrudan doğruya 

iĢler. 

- Devletler arasında imzalanan ticaret ve deniz sözleĢmelerinin çoğunda, 

gemilerini terk eden gemi adamları hakkında hızlı bir biçimde iĢlem yapılmasına 

olanak tanıyan usuller kabul edilmektedir. 

 

4.Geri Verme Talebinin Geri Alınması 

 

Geri verme istemi, istemde bulunan devletçe her zaman geri alınabilir
25

. Ġstemde 

bulunulan devlet talepname hakkında bir karar vermeden önce, hukuki sebeplerle 

(örneğin; suçun zamanaĢımına uğradığının anlaĢılması halinde) talepname geri 

alınabilir. Buna karĢılık geri verme isteminin kabulünden sonra talepten vazgeçilmez 

ve isteyen devlet bu kiĢiyi teslim almakla yükümlü olur
26

. Geri verme talepnamesinin 

geri alınmasının, kiĢinin özgürlüğünden mahrum bırakılmamasından baĢka 

menfaatleri açısından da olumlu sonuç doğurması gerekir. SĠDAS‟ta konuyla ilgili bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Doktrinde ise “her zaman” terimi uygun bulunmamıĢ. 

Talepte bulunulan devlet talepname ile ilgili bir karara varıncaya kadar olan sürede 

talepnamenin geri alınabileceği belirtilmiĢ çünkü karar verildikten sonra geri almanın, 

bir istemden vazgeçme değil, ceza kovuĢturmasından vazgeçme olacağı belirtilmiĢtir
27

. 

Doktrinde bu konuda yapılan yorumun; “talepnamenin tevdiinden sonra, her ne 

sebeple olursa olsun, şahsı takipten vazgeçmiş bir devleti, takip etmeyeceği kimseyi 

                                                 

23
 Özellikle Ġtalya‟nın BirleĢik Amerika Devletleri ve Uruguay ile yaptığı sözleĢmelerde geri vermenin 

doğrudan doğruya adli yoldan yapılabileceğine dair hükümler yer almıĢtır. Bkz.; Dönmezer, Erman, 

a.g.e., 1997,  No: 2312.; Erem, Türk Ceza Kanunu ġerhi, s. 121.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 869. 
24

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 547.; Altun, a.g.e., s. 88. 
25

 Özgen, a.g.e. s. 126.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1125. 
26

 Özgen a.g.e. s. 125‟ten naklen; Delaquis, s. 313. 
27

 Özgen, a.g.e. s. 125.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.  1125.; Oktay Erdoğan, Ġnfaz Hukuku, 

Acar Basım, Ġstanbul, 2008, s. 302. 
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teslim almaya icbar etmenin bir faydası olmadığı gibi bunun talebe konu olan kişi 

bakımından da doğuracağı mahzurlar ortadadır”
28

, dikkate alınması gerekir.   

Belirtilen düĢüncelerde haklılık payı vardır. Altun tarafından ileri sürülen ve 

tarafımızcada kabul edilen görüĢe göre
29

, zorunlu durumlar dıĢında geri verme 

talebinden vazgeçilmesini doğru bulmuyoruz. Ne yazık ki geri verme iĢlemlerinde 

siyasal etkenler, hukuksal etkenlere göre ağırlıktadır. Birtakım kiĢiler hakkında bir 

siyasal görüĢü temsil eden yönetim tarafından geriverme talebinde bulunulup, daha 

sonra yönetime gelen bir baĢka yönetim tarafından, siyasal nedenlerle talepten 

vazgeçilmesi olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle geri verilecek kiĢinin ülkeye 

getirilip yargılanması gerektiği kanısındayız. Burada altını çizmek istediğimiz 

zorunlu durumlar ise, geri verilmesi istenen kiĢi hakkında yargı organları tarafından 

verilen ve cezayı ortadan kaldıran, beraat, düĢme gibi kararlar bulunuyorsa ya da 

zamanaĢımı, af gibi hususlar varsa bu kiĢinin geri verilmesi talebi geri 

alınabilecektir. Bu gibi durumlarda talepten de doğal olarak vazgeçilecektir. 

 

5.Geri Verme Teklifi 

 

Geri verme prosedürü kural olarak talepnamenin hazırlanması ve karĢı taraftan 

istemde bulunulması ile baĢlasada, kiĢinin talep edileceği devlet tarafından da, 

cezalandırmaya yetkili devlete baĢvurularak, Ģahsın kendilerinden istenmesi teklif 

olunabilir
30

. Yani kiĢinin toprağına sığındığı devlette süreci harekete geçirebilir. 

Doktrinde bir görüĢe göre, burada suçun iĢlendiği devlet makamlarına geri vermenin 

talep edilmesi teklifi yapılır. Bir baĢka anlatımla; burada geri verme teklif 

edilmemekte, geri verme talepnamesinin yollanması teklif edilmektedir
31

.  

5237 sayılı TCK m.18‟de bu husus düzenlenmemiĢ olmakla, geri verme 

iĢlemlerinin baĢlaması da yabancı ülkenin talebine bağlı tutulmuĢtur. Ancak bu 

hususla ilgili TCK m. 12/f. 3 bent b‟ye göre, bir yabancının yurt dıĢında yine bir 

                                                 

28
 Özgen, a.g.e. s. 125.; Ġçel, Donay,, a.g.e.  s. 244-245. 

29
 Altun; a.g.e., s. 89. 

30
 Ġçel, Donay,, a.g.e.  s. 244-245.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1125. 

31
 Özgen a.g.e. s.,126.; Taner, a.g.e., s. 251.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2315. 
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yabancıya karıĢı iĢlemiĢ bulunduğu suçtan dolayı Türkiye‟de yargılanabilmesi için 

aranan Ģartlardan birisini, “geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin hükümeti 

tarafından kabul edilmemiş olması” oluĢmaktadır. Bu düzenleme ile Türkiye‟nin 

suçun iĢlendiği ülke devletine geri verme talebinde bulunmasını teklif edebileceği 

kabul edilmiĢtir
32

. Böylece Ceza Kanunumuzun bu usule yer verdiği anlaĢılmaktadır. 

Bazı yazarlara göre ise, burada geri verme isteminde bulunan devlet ile istenilen 

devlet birleĢmiĢtir. Geri verme istemi, bizzat suçlunun bulunduğu devlet tarafından, 

ortada geri vermenin koĢullarının bulunduğu inancıyla yapılmaktadır. Dolayısı ile bir 

talepname istemeye gerek bulunmamaktadır
33

. Bu görüĢ eleĢtirilmiĢtir; Bu teklifi 

yapan devletin diğer devlet mevzuatına göre geri vermenin Ģartlarının gerçekleĢip 

gerçekleĢmediği hususunda karar vermesi mümkün değildir. Ayrıca teklifi yapan 

devlet ancak doğru talepname gönderildiği zaman gerekli incelemeyi yapma 

imkânına kavuĢabilir
34

.  

 

B. Geri Verme Talep Eden Devletin Türkiye Olması  (Aktif Geri 

Verme) 

1. Genel Olarak 

Ülkemizde yargılanan veya mahkûm edilmiĢ bulunan bir kiĢinin yurt dıĢında 

belli bir ülkeye kaçtığı tespit edilirse, geri verme evrakı düzenlenip doğrudan 

bulunduğu ülkeden geri verilmesi istenebilir. ġöyle ki; suçun iĢlendiği yer 

cumhuriyet savcılığı talepnamede yer alacak bilgileri içeren bir dosya düzenleyerek 

Adalet Bakanlığı‟na yollayacaktır
35

. Yetkili C. Savcılığının ilettiği geri verme evrakı 

ve tercümesi Adalet Bakanlığı “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü
”36

‟nde görevli tetkik hâkimleri tarafından ilgili sözleĢmeye uygunluk 

yönünden incelenir. Geri verme talepnamesinde eksiklik varsa iade edilerek 

eksiklikler tamamlatılır yoksa, DıĢiĢleri Bakanlığı (Konsolosluk Genel Müdürlüğü) 

                                                 

32
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 874.   

33
 Ġçel, Donay, a.g.e., s. 231. 

34
 Cin, a.g.e., s. 132. 

35
 Zafer, Ceza Genel, s. 476-477. 

36
 “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü” terimi bundan sonra “UHDGM” olarak 

kısaltılacaktır. 
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ve ĠçiĢleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) dağıtımlı bir yazıyla geri verme 

evrakı ve ekleri iletilerek sanık ya da hükümlünün bulunduğu ülke ile ülkemiz 

arasında yürürlükte bulunan çok taraflı ya da iki sözleĢmenin hükümlerine göre, adı 

geçenin Türkiye‟ye geri verilmesi konusunda gereğinin yapılması ve takip eden 

iĢlemelere baĢlanması üzerine, iĢlemlerin sonucundan bilgi verilmesi talep edilir
37

. 

Burada herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı evrakın 

aslının diplomatik yoldan iletileceğini bildirmek suretiyle, Kırmızı Bülten çıkıncaya 

kadar difüzyon mesajı yayımlanmasını sağlar ve böylece Interpol kanalıyla anılan 

ülke makamlarından kiĢinin arattırılmasına baĢlanmıĢ olur.  

DıĢiĢleri Bakanlığı geri verme evrakını göndermeden önce son kez siyasi açıdan 

inceler. Daha sonra talepname, ilgili sözleĢmelerde öngörülen kanaldan ilgili yabancı 

devlet adlî makamına ulaĢtıracaktır
38

.  Geri verme evrakını alan yabancı ülke adlî 

makamı kendi mevzuatına göre gerekli kararı verir. Tüm bu aĢamalardaki geliĢmeler 

ve olabilecek ek bilgi ve belge talepleri hem Interpol kanalıyla ĠçiĢleri Bakanlığınca, 

hem de diplomatik kanaldan DıĢiĢleri Bakanlığınca, Adalet Bakanlığına iletilir
39

. 

Ayrıca bu husus Adalet Bakanlığınca, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel 

Müdürlüğü‟nün 69/1 nolu genelgesinde, “yabancı ülkelere kaçan sanık ve 

hükümlülerin kırmızı bültenle yurtdışında arattırılmaları” baĢlığı altında detaylarıyla 

yer almıĢtır
40

. 

 

2. Aktif Geri Vermede Geçici Tutuklama Talebi 

 

SĠDAS m. 16‟ya göre, ĠNTERPOL aracılıyla
41

, kiĢinin geri verilmesinin 

isteneceği belirtilerek, açık kimliği, isnat olunan suçun ne zaman, nerede ve hangi 

surette iĢlendiği, hakkında çıkarılan tutuklama müzekkeresinin tarihi, sayısı ve 

                                                 

37
 Ergül, a.g.e., s. 71. 

38
 Cin, a.g.e., s. 134.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1124.; Özgen, a.g.e., s. 122.; Ġçel, Donay, 

a.g.e., s. 241.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 145. 
39

 Ergül, a.g.e. s.72.    
40

 Bkz.: Adalet Bakanlığı 69 nolu Genelge s. 14-15. 
41

 Aynı maddenin 3. fıkrasında muvakkat tevkif talebinin diplomatik yoldan yapılabileceği gibi 

doğrudan doğruya posta veya telgraf yoluyla veya milletlerarası cinai polis teĢkilatı (ĠNTERPOL) 

veya diğer bir yolla yapılabileceği hükme bağlanmıĢtır. 
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çıkaran adli makam ve davanın zamanaĢımına uğrayacağı tarih (kiĢi hükümlüyse, 

mahkûmiyet kararını veren mahkeme, kararın tarihi ve sayısı, hükmedilen ceza, 

Ģahsın tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süre, bakiye infazı gereken 

ceza miktarı, cezanın zamanaĢımına uğrayacağı tarih) eksiksiz olarak bildirilip, 

mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fiĢi ile birlikte gönderilmek suretiyle, geri verme 

amacıyla geçici tutuklanması
42

 istenebilir.  

SĠDAS m. 12/2‟de de yukarıda bahsedilen talepnameye eklenecek belgeler 

tek tek belirtilmiĢtir. Ancak burada uygulamada dikkat edilmesi gereken bir husus 

vardır; Bahse konu 2‟nci fıkranın a bendinde geri verilmesi talep edilen kiĢi hakkında 

yakalama emri ya da tutuklama kararı çıkarılmıĢ olması Ģartı bulunmaktadır. Buna 

göre geri verilmesi talep edilen kiĢi hakkında yakalama emri ya da tutuklama kararı 

çıkarılmamıĢ ise bahse konu a bendi uyarınca geri verme mümkün olmayacaktır. 

Ancak burada kastedilen CMK m. 100
43

 ve CMK m. 248/5
44

 uyarınca verilmiĢ bir 

tutuklama kararıdır. CMK m. 98
45

 gereğince savunmanın tespiti amacıyla 

düzenlenmiĢ olan yakalama emri, SĠDAS m. 12‟ye göre, geri vermeyi sağlamak için 

yeterli bulunmamaktadır
46

. Bu Ģekilde aranan kiĢilerin geri verilmeleri istenilmez, 

bunun yerine bulundukları ülke makamlarınca savunmalarının istinabe
47

 yoluyla 

alınması talep edilebilir
48

. 

Geçici tutuklama istenen hallerde, geri verme evrakının derhal düzenlenip, 

sözleĢmelerde öngörülen geçici tutuklama süresi içerisinde ilgili devletin yetkili 

makamlarına ulaĢtırılması gerekir. Evrak, süresi içinde iletilmezse suçlu serbest 

                                                 

42
 Diplomasi yolunu kabul eden antlaĢmaların bazılarında gecikmeden doğacak sakıncaları 

önleyebilmek için acele hallerde diplomasi yolu dıĢında baĢka bir usulle tutuklama isteminde 

bulunulabileceği kabul edilmiĢtir. Bkz.; Özgenç, Genel Hükümler, s. 872. 
43

 Bkz.; CMK 100. Madde, vd. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5271&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

=ceza muhakemesi 
44

 CMK m. 248, f. 5; (5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi 

veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. 
45

 CMK m. 98; Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli 

hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri 

düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da 

yakalama emri düzenlenebilir…vd. 
46

 Salih Benli, “Suçluların Geri Verilmesi”, Uluslararası Hukuk Bülteni, Adalet Bakanlığı, Yıl:3, 

Sayı:6, Ankara, Nisan 2010, s. 7. 
47

 Ġstinabe, bir adli makamca baĢka iĢlemlerin yapılmasının baĢka mahkemeden istenmesidir. ġafak, 

a.g.e., s.229.  
48

 Ülkü Güler, “5237 sayılı TCK‟ya göre Suçluların Geri Verilmesi”, Uluslararası Hukuk Bülteni, 

sayı: 28, Adalet bakanlığı, Ankara, 2007, s. 43. 
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bırakılır
49

. SĠDAS m. 16/4‟e göre, geri verme amaçlı geçici tutuklamanın 

“tutuklamayı takip eden on sekiz günlük süre zarfında talep eden tarafa, geri verme 

talebinin ve 12. maddede belirtilen belgelerin gönderilmemesi halinde sona erecektir. 

Dikkat edilmelidir ki, uygulamada ĠçiĢleri Bakanlığı evrakın aslının diplomatik 

yoldan iletileceğini bildirmek suretiyle INTERPOL kanalıyla iletilen ülke 

makamlarından geçici tutuklama talebinde bulunur. Ancak burada sözleĢmelere göre 

asıl olan evrakın diplomatik yoldan gönderilmesi olduğundan INTERPOL aracılığı 

ile iletilmiĢ olması, geri verme evrakının öngörülen sürede gönderildiği anlamına 

gelmemekte, sadece geri verme evrakının iletildiği hususunda talep edilen devlete 

bilgi verme amacı güdülmektedir
50

. Ayrıca yabancı devlet adli makamlarına 

gönderilecek geri verme evrakının konuya iliĢkin anılan Adalet Bakanlığı 69/1 nolu 

Genelgesinin ekinde sunulan Ek-8
51

 (sanık için) veya Ek-9
52

 (hükümlü için)‟daki 

örneklere göre düzenlenmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte, bazı sözleĢmelerde 

farklı bilgi ve belgelerin de iletilmesi öngörülmüĢ olduğundan, evrak düzenlenmeden 

önce ilgili sözleĢmeler mutlaka incelenip, geri verme evrakı sözleĢme gereklerine 

göre düzenlenmelidir
53

. 

Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıĢ bir suçlunun yabancı ülkede yakalandığı 

ya da geçici olarak tutuklandığına dair bilgi ĠçiĢleri Bakanlığı‟nca Adalet 

Bakanlığı‟na iletildiğinde, Bakanlık ilgili savcılıktan geri verme evrakının 

gönderilmesini ister
54

. Daha sonra ilgili ülkenin kabul ettiği sisteme, ikili ve çok 

taraflı sözleĢmelere göre geri verme iĢlemi gerçekleĢir. Ġleriki bölümlerde bu 

sistemler ve kiĢilerin teslimi konusu incelenecektir. 

 

 

                                                 

49
 Ergül, a.g.e., s. 85. 

50
 Güler, a.g.m., s. 44. 

51
 Bkz.; Ġlgili ek için Ekler kısmı Ek-1‟e bakınız. 

52
 Bkz.; Ġlgili ek için Ekler kısmı Ek-2‟e bakınız. 

53
 Ergül, a.g.e., s. 70. 

54
 Ergül, a.g.e., s. 69. 
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C. Geri Verme Talep Edilen Devletçe Yapılacak ĠĢlemler 

1. Genel Olarak 

 

Geri verme talep edilen devlet, sanık veya mahkûmun ülkesinde bulunduğu 

devlettir. Kendisinden geri verme talep edilen devletin bu istemi ne Ģekilde 

inceleyeceği ve sonuca bağlayacağı, her devletin iç mevzuatına göre değiĢir. Buna 

göre, her devlet kendi iç hukuk kurallarını ve imzalamıĢ olduğu anlaĢmaları göz 

önünde bulundurarak bu talep hakkında bir karar verecektir
55

. Bu konuda belli 

sistemler ortaya atılmıĢ ve bu sistemlere göre geri verme konusunda karar verecek 

yetkili organlar belirlenmiĢtir. Bu bölümde bu sistemleri ve karar verici yetkili 

organları inceleyerek, ülkemiz uygulamasını göreceğiz. 

 

 

2. Geri Verme Konusunda Karar Verecek Yetkili Makamın 

Belirlenmesi 

 
Geri verme talebi, kural olarak diplomasi yolu ile kiĢinin istendiği devletin 

DıĢiĢleri Bakanlığı‟na, oradan da Adalet Bakanlığı‟na yollanır. Adalet Bakanlığı da 

talepnameyi geri verme konusunda yetkili kılınan organa gönderir. Bu organın 

hangisi olduğu her devletin iç hukukunda belirlenmiĢtir
56

. Devletlerin 

uygulamalarına bakıldığında bu konuda üç sistemin bulunduğu görülmektedir. 

 

a.Adli Sistem 

 

Adli sistem talepnamenin sadece yargısal yönden incelendiği sistemdir. Geri 

vermenin yapılıp, yapılmayacağına tam bir serbesti içinde mahkeme karar vermektedir 

                                                 

55
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, TCK ġerhi, s. 242. 

56
 Özgenç, Genel Hükümler, s. 862. 
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ve bu karar hükümeti bağlar.
57

. Mahkeme Ģahsın geri verilmesine karar verebileceği gibi 

geri verilmemesine de karar verebilir. Bu karar aleyhine kanun yoluna baĢvurabilir
58

. 

Anglo Amerikan sistemi olarak da anılan sistemde, yargı organı kiĢisel özgürlüklerin 

korunmasında temel iĢlevi görmektedir. Ġngiltere ve Amerika‟da bu sistem 

uygulanmaktadır
59

.  

Adli sistem ile özellikle kiĢilerin hak ve hürriyetlerinin koruması, yürütme 

organlarına karĢı teminat altına alması, siyasi çekiĢmelerin kurbanı olmasının önüne 

geçilmesi sağlanır. Diğer taraftan yargı organlarınca istemin kabul veya reddi 

konusunda kesin bir karar verilmesi geri vermeyi ret eden devleti, talep eden devletin 

husumetine maruz kalmaktan ve kınanmaktan da korumuĢ olur
60

.  Hukuka 

dayanmasından ötürü ayrıca sığınma hakkı gibi bir takım hakların sistem içerisinde 

güvence altına alınması sağlanır
61

. Ancak bu sistem esnek olmadığı için 

eleĢtirilmiĢtir
62

. Adli sistemde yönetimin takdir hakkı ortadan kalkmaktadır. Halbuki 

uluslararası iliĢkiler çoğunlukla yönetimin siyasal iradesine bağlı olarak yürür. Adli 

sistem bu iĢleyiĢi engellemektedir
63

. Sisteme karĢı yönetilen en büyük ikinci eleĢtiri 

ise sistemin geri vermeyi isteyen devletin iç iĢlerine karıĢma ihtimali doğurmasıdır. 

Çünkü yabancı ülkede kesin olarak hüküm giymiĢ olan kiĢinin geri verilmesi için iĢin 

esasına iliĢkin bir incelemenin tekrar yapılması, yabancı devlet yargı organlarının 

iĢleyiĢlerine bir tür müdahale veya o kararların açıkça tartıĢılabilmesi anlamına 

gelmektedir
64

. Sistemin eleĢtirilen üçüncü noktası da bu sistemin geri verme sürecini 

uzatmasıdır. Kendisiden geri verme istenilen devlet makamlarınca yapılan esaslı 

tetkiklerle zaten uzun bir süreç olan geri verme süreci daha da uzamaktadır. Bu 

durum sanık için de zor bir durum olmaktadır
65

.  

                                                 

57
 Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e.,  s. 224.; Erdoğan, a.g.e., s. 318.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, 

s.  1126.; Özgen, a.g.e., s. 128.; Önder, Ceza Hukuku Dersleri, s. 146. 
58

 Erdoğan, a.g.e., 319.; Ġçel, Donay, a.g.e., s. 234. 
59

 Taner a.g.e. s. 246.; Özgen, a.g.e., s. 128.; Ayhan, a.g.e., s. 288.  
60

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985,  s. 571.; Özgen, a.g.e., s.128. 
61

 Altun, a.g.e., s. 94.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 552. 
62

 Taner, a.g.e.  s. 248. 
63

 Altun, a.g.e., s. 94 , Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 573. 
64

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 553.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 571. 
65

 Dönmezer, Erman, 1980,  s. 553. 



 125 

b.Ġdari Sistem 

 

Bu sistem geri verme iĢlemini sırf idari bir iĢlem olarak kabul eder. Geri 

verme talebi idari makamlar tarafından incelendikten sonra geri vermeyi red veya 

kabul kararını hükümet verir
66

. Bu sistemde genellikle talepname ve dosya önce 

savcılığa görüĢ amacıyla yollanır
67

. Adli bir makam olan savcılık yargı yetkisine 

sahip değildir
68

. Savcılık gereken incelemeleri yaparak geri verilmesi istenilen Ģahsın 

kimliğini tespit eder. ġahsı davet eder ve geri vermeye karĢı itirazları varsa dinler. 

Sonuçta geri vermenin uygun olup olmadığı hakkındaki görüĢünü bir raporla 

bildirir
69

. Savcılığın görüĢü danıĢma niteliğinde olup, hükümeti bağlamaz. Belçika ve 

Hollanda bu sistemi uygulamaktadır
70

. 

Sistemin en belirgin özelliği idareye çok geniĢ bir tasarruf yetkisi vermesidir. 

Ġdareye geniĢ yetkiler vermesiyle idarenin diğer devletlerle aralarındaki antlaĢma ve 

siyasi iliĢkilere göre hareket ederek münasebetlerini iyi bir Ģekilde devam ettirme 

imkânını sağlanmıĢ olmaktadır
71

. Ancak geri verilecek kiĢi çoğu kez yargısal bir 

güvenceden yoksundur
72

. Çoğu yerde geri verilecek kiĢilere herhangi bir hak 

tanınmamıĢtır
73

. Geri verilecek kiĢinin sorumluluğu çağdaĢ hukukun 

kabullenemeyeceği bir biçimde kolluk güçlerine verilmiĢtir
74

. Bu sistemin bir baĢka 

önemlisi sakıncası da, sanık ya da hükümlünün geri verilip verilmeyeceği konusunda 

bir yargısal karar bulunmadığından, geri isteyen devletin siyasal baskı yaparak 

yönetimi güç durumlara düĢürmesi olasılığı vardır. Bunun sonucunda devletler 

arasında anlaĢmazlıkların çıkması yüksek ihtimaldir
75

. 

                                                 

66
 Erem, Türk Ceza Kanunu ġerhi, s. 117. 

67
 Taner, a.g.e., s. 247. 

68
Kanaatimizce CMK  m. 172 kararını verebilen savcılık yargı yetkisine sahip adli bir makamdır. Ancak 

bu konu baĢka bir çalıĢmayı gerektireceğinden burada değinilmeyecektir. 
69

 Taner, a.g.e., s. 247. 
70

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.  1126. 
71

 Özgen, a.g.e., s.127.; Erem, DanıĢman, Artuk, a.g.e., s. 224. 
72

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 551. 
73

 Önder, Ceza Hukuku Dersleri,  s. 288; Özgen a.g.e. , s. 128 
74

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 553. 
75

 Taner, a.g.e., s. 248.; Altun, a.g.e., s. 92. 
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c.Karma Sistem 

Geri vermeyi hem siyasi ve idari hem de adli mahiyette bir kurum olarak 

kabul eden bu sistem; idari ve adli sistemlerin faydalarını sağlamak, buna karĢılık 

eksikliklerini kaldırmak isteyen bir sistemdir. Bu sistemde talepname iki safhada 

incelenir
76

. 

Ġlk olarak, dıĢiĢleri bakanlığına gelen talepname dosyası ile birlikte Adalet Bakanlığı‟na 

oradan da yetkili mahkemeye gönderilir
77

. Mahkeme yargılama sonunda ya red ya da 

kabul kararı verebilir. Mahkemenin verdiği red kararı hükümeti bağlar
78

. Buna 

karĢılık mahkemenin verdiği karar, talepnamenin kabulüne iliĢkinse ikinci aĢama baĢlar. 

Bu aĢamada idari makam incelemesini yapar,  Yapılan bu incelemeler sonunda 

mahkeme kiĢinin geri verilmesine karar verirse
79

 mahkeme bu kararı öncelikle 

Adalet Bakanlığına gönderir. Adalet Bakanlığı da bu kararı DıĢiĢleri Bakanlığına 

gönderir. DıĢiĢleri Bakanlığı da konu hakkında bir inceleme yapar ve son kararı 

vermesi için dosyayı hükümete yollar. Hükümet Ģahsı geri verip vermemekte 

serbesttir. Hükümetin sahip olduğu serbesti hükümete keyfi davranma imkanı vermez, 

hükümet anlaĢma hükümlerini göz önüne alarak hareket etmelidir
80

. Bu sistem Fransa, 

Ġtalya, Türkiye tarafından uygulanmaktadır
81

. 

Sistemin adli yanı geri verilecek kiĢilere hukuksal güvence tanımakta; idari 

yanı ise yönetime geriverme konusunda siyasal iradesini ve takdir hakkını kullanmak 

yönünden rahatlık sağlamaktadır
82

. Ayrıca hükümetin geri vermeme konusunda 

farklı olaylarda farklı tutumlar benimsemesi ve geri verme konusunda yeknesak bir 

uygulamanın oluĢmasını engellemektedir
83

. 

                                                 

76
 Özgen, a.g.e., s.129.   

77
 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1997,  No: 2320.; Taner, a.g.e., s. 247. 

78
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.  1127. 

79
 Erem, Türk Ceza Kanunu ġerhi, s. 102.; Zira burada mahkemenin vermiĢ olduğu karar 

talepnamenin kabulüne dair karardır. 
80

 Taner, a.g.e., s. 248 Erem, Türk Ceza Kanunu ġerhi, s. 118.; Ġçel, Donay, a.g.e., 242. 
81

 Erdoğan, a.g.e., s. 326.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1127.; Önder, Ceza Hukuku 

Dersleri, s. 146.;  Özgen, a.g.e., s.129. 
82

 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 553. 
83

 Köprülü, a.g.e., s.202. 
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d.Sistemlerin Değerlendirilmesi  

 

Adli sistemin, uygulandığı ülkelerde yavaĢ iĢlediği doğrudur. Bu belki de bu 

sistemin en çok eleĢtirilebilecek yanıdır. Ġdari sistem hukuki güvenceden yoksun 

olması nedeniyle insan haklarına saygılı bir devletçe kesinlikle kabul edilmemelidir. 

Karma sistemde ise kısmen de olsa yargının yalnızca görüĢ bildirir nitelikli rolü de 

doğru değildir. Aynı zamanda, geri verme incelemesinin özellikle taĢrada bu alanda 

çok fazla uygulamaya girmemiĢ hakimler tarafından yapılmaya çalıĢılması, 

iĢlemlerde zaman kaybını en üst düzeye çıkarmaktadır. Bunun yanında geri verme 

belgelerinin bakanlıkların bulunduğu baĢkentten taĢraya gönderilmesi ve bu 

belgelerin baĢkente dönüĢü arasında uzun süreli zaman kaybı yaĢanmaktadır
84

. 

Uygulamamızda evrakın 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu kapsamında UYAP 

(Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden iletilmesi bir çözüm yolu olarak düĢünülebilse 

de, SĠDAS uyarınca evrakın fiziki olarak iletilmesinin gerekip gerekmediği bir 

ihtilaf konusudur. 

Yine de karma sistem bu konudaki sakıncaları asgariye indirdiği için 

diğerlerine tercih edilmelidir. Bir yandan yabancıların kiĢisel özgürlükleri 

sağlanırken diğer yandan da hükümetlere belli ölçülerde serbest hareket imkânı 

tanınmaktadır
85

. Ancak olması gereken sistem kanaatimizce Ģudur: Öncelikle geri 

verme kurumu alanında yetiĢmiĢ uzman kiĢilerden oluĢan mahkemeler kurulmalıdır. 

Bu mahkemeler (Bu mahkemelerin bir örneğinin Hollanda‟da olduğunu “Handbook 

on the EAW” kitabını yazan Hâkim Rob Blekxton‟ın cv‟sinden anlıyoruz; 

Amsterdam Bölge Mahkemesi, Geri Verme Dairesi BaĢkan Yardımcısı
86

.) tıpkı 

hukuk mahkemeleri içerisinde baĢarıyla görevlerini yürüten örneğin ticaret, iĢ 

mahkemeleri gibi uzman mahkemeler olmalı
87

, diğer türden davalarla 

ilgilenmemelidir. Bu mahkemeler özellikle ülkenin baĢkentinde kurulmalı ki acil 

                                                 

84
 Altun, a.g.e., s. 96 

85
 A.e., s. 95. 

86
 Vice President Of Extradition Chamber, District Court Of Amsterdam.; Bkz.: Blekxton, a.g.e., s. 

5. 
87

 “Bir uygulamacının en az karşılaşma ihtimali olduğu hukuk dalı geri vermedir”., Turhan, a.g.m., s. 

75.; Bu nedenle devamlı Ģekilde bu konuyla ilgili dosyalarla uğraĢan bir uzman mahkeme 

deneyimleriyle dosyaları daha sorumsuz ve hızlı bir Ģekilde inceleyecektir. 
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durumlarda bakanlıklar veya kurumlar arası iletiĢim daha hızlı sağlanabilsin. 

Kendilerine yapacakları iĢlemlerde yardımcı olacak, Uluslararası Kriminal Polis 

Örgütü ve diğer kolluk görevlilerinden oluĢturulan yargısal polis örgütü 

bağlanmalıdır. Bu mahkeme tarafından geri vermeye yönelik tüm incelemeler 

yapılmalı, sonuçta geriverme ile ilgili iç hukuk ve uluslararası hukuk kuralları 

çerçevesinde karar bu mahkemelerce verilmelidir. Bu karar ile ilgili yasal baĢvuru 

olanağı tanınmalı, bu konuda hukuk birliğinin sağlanması bakımından temyiz 

incelemesi bir tek dairede yapılmalıdır. Ayrıca zaman kaybının önüne geçmek için 

bu iĢleme iliĢkin temyiz incelemesi, öncelikli dava türlerinden sayılmalıdır. 

e.Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem 

 

765 sayılı mülga TCK‟da (m. 9/3 vd. uyarınca) kabul edilen karma sistem, 5237 

sayılı TCK m. 18/4 “…ağır ceza mahkemesi… karar verir…” ve m. 18, f. 5 “bu 

kararın yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulu takdirine bağlıdır” hükümleri 

uyarınca da kabul edilmiĢ bulunmaktadır. Böylece hukukumuza göre, geri verme talebi 

üzerine talepnameyi inceleyen mahkemenin vereceği red kararı hükümeti bağlayacak, 

kabul kararı ise hükümete takdir yetkisi sunacaktır
88

. 

 

D. Türkiye‟den Geri Verme Talebinde Bulunulduğunda 

Yapılması Gereken ĠĢlemler (Pasif Geri Verme) 

Yabancı adlî makamların talebine dayanarak bir suçtan dolayı geri verilmesi 

amacıyla uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan yabancının, Türkiye‟de 

yakalanması veya hakkında uluslararası arama kaydı olmamasına rağmen ilgili 

yabancı makam tarafından Türkiye‟de bulunduğunun bildirilmesi durumunda 

yapılacak iĢlemleri, karma sistemin benimsenmesi de dikkate alınarak bu bölümde 

inceleyeceğiz.  

 

                                                 

88
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1127. 
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1. Geri Verme Talebinin Alınması ve Adalet Bakanlığı 

Ġncelemesi 

 

Yabancı Devlet yetkili adli makamınca, Adalet Bakanlığına iletilen geri 

verme talepnamesi ve eki evrak, Bakanlıkta ilgili sözleĢmeye uygunluk denetimi 

yapıldıktan sonra, Türk Ceza Kanunu'nun 18. Maddesi, 4. fıkrasına göre kanuni 

gereğinin takdiri yönünden geri verilmesi talep edilen kiĢinin bulunduğu yer 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına iletilmektedir. “Pasif geri verme usulü” bu Ģekilde Adalet 

Bakanlığının uygun görüĢ verdiği bir yabancının yakalanması halinde 

baĢlayabileceği gibi
89

, Interpol Genel Sekreterliğince Ülkemiz Interpol‟üne iletilen 

kırmızı bültenlerin veya yabancı ülke Ġnterpoller‟ince doğrudan Türk Interpol‟üne 

iletilen doğrudan talep ya da difüzyonların
90

 Adalet Bakanlığı‟na iletilmesiyle
91

 ve 

Adalet Bakanlığı‟nın söz konusu belgeleri ve gerektiğinde talep olunacak ek 

belgeleri ilgili sözleĢmeler ıĢığında inceleyerek söz konusu sanık ya da hükümlülerin 

Türkiye'de yakalanmalarının uygun olup olmayacağı konusunda ĠçiĢleri Bakanlığı‟na 

olumlu görüĢ bildirilmesiyle
92

 de baĢlayabilir. 

Burada Adalet Bakanlığı‟na gelen dokümanlar “iadeye elverişlilik testi”
93

 

olarak adlandırılan bir incelemeden geçirilmektedir. Yani kiĢinin geri verilmesine 

hukuken bir engel olup olmadığının ilgili sözleĢmeler, uluslararası hukuk ve Türk 

mevzuatı ıĢığında gelen dökümanlar kapsamında incelenmesidir
94

. Bu ön 

                                                 

89
 Ergül, a.g.e., s. 81. 

90
 Firari sanıklar ve hükümlüler Ġnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bülten, difüzyon 

veya doğrudan talep yoluyla aranmakta ve iadeleri talep edilmektedir. Bkz.; (çevrimiçi), 

http://www.egm.gov.tr/interpol/turkce/bulten.htm 
91

 Güler, a.g.m., s. 45. 
92

 Ergül, a.g.e.  s. 80 
93

 A.e. 
94 Bu inceleme Ģu hususlar üzerinde yapılmaktadır; a) Suçun niteliği, b) Geri verilmesi istenen kiĢinin 

vatandaĢlığı, c) Öngörülen veya hükmedilen cezanın niteliği ve süresi, d) Suçun iĢlendiği yer, e) Geri 

verme talebine konu edilen suç veya suçlar nedeniyle daha önce Türkiye‟de soruĢturma yapılıp 

yapılmadığı, f) Geri verme istemine dayanak oluĢturan sözleĢme çok taraflı ise, geri verme talebinde 

bulunan devletin çekince yoluyla bu sözleĢmenin uygulamasını kısıtlayıcı hükümler koyup koymadığı 

(Uluslararası hukuka göre herhangi bir devlet çok taraflı bir sözleĢmenin belli bir hükmü ile bağlı 

olmadığını beyan ederse, sözleĢmenin diğer tarafları da aynı kısıtlama çerçevesinde uygulama 

yaparlar. Bkz.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 65.), g) Uygulamada geri verme talebinde bulunan 

devletin, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının geri verme taleplerini hangi oranda yerine getirip 
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incelemeden sonra talebin genel olarak uygunluğu konusunda kanaat edinilince daha 

öncede belirttiğim üzere evrak kiĢinin yakalandığı/bulunduğu yer C. BaĢsavcılığı‟na 

görevli mahkemeden gerekli iĢlem yapılmasını talep etmek üzere iletilir
95

. 

 

2. Yetkili Mahkeme ve Ġnceleme Usulü 

Adalet bakanlığı talepnameyi Ģüpheli, sanık veya hükümlünün bulunduğu yer 

ağır ceza mahkemesine sunulmak üzere o yer C. BaĢsavcılığı‟na gönderir. Türk 

hukuku bakımından TCK m. 18/4‟e göre, talepnameyi inceleyecek mahkeme, Ģahsın 

Türkiye‟de bulunduğu yerin ağır ceza mahkemesidir
96

. 5237 sayılı TCK ile geri verme 

talepleri hakkında karar verme görevinin ağır ceza mahkemelerine bırakılmasının 

suçlu lehine olduğunu ifade eden Güler‟in görüĢüne katılmaktayız. Zira tek hakimli 

asliye ceza mahkemelerinin yerine, hiyerarĢik olarak bunun üstü olan ve bir baĢkan 

ile iki üyeden oluĢan ağır ceza mahkemeleri toplu mahkeme olduğundan kanunlar 

daha iyi uygulanacak, hakimleri etki altına almak kolay olmayacak, hâkimlerden 

birinin değiĢmesi durumunda iĢler aksamayacaktır
97

.  

Mahkemenin ne gibi bir usul izleyeceği konusunda kanunda açıklık 

bulunmamaktadır
98

. Özel hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulama 

alanı bulacağı kuralından hareketle, burada da CMK'daki genel muhakeme kuralına 

göre iĢlem yapmak gerekir buna göre, geri verme konusundan mahkemenin 

yapacağı inceleme, genel hükümler çerçevesinde, çekiĢmeli yargı esasına
99

 göre açık 

                                                                                                                                          

getirmedikleri, h) Var olan suçlamaların Türk hukukuna göre suç teĢkil edip etmediği dikkate alınarak 

yapılır., A.e., s. 81. 
95

 DemirbaĢ, a.g.e., s. 181. 
96

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1127. 
97

 Güler, a.g.m., s. 48. 
98

 Uygulamada inceleme, Yargıtay tarafından verilen yol gösterici bir karar çerçevesinde 

yürütülmektedir. Buna göre; “Asliye Ceza Mahkemesi‟nce, incelenecek konularla ilgili olarak 

duruşma yapılacak ve bu duruşmalarda, Ceza Usul Yasası‟nın m. 135 ve m . 236‟da belirtilen genel 

yargılama usulüne ilişkin kurallar uygulanacaktır”. Bkz.; 6.CD, 10.6.1993/4374-5482 gün ve sayılı 

kararı. 
99

 “Kişinin Türkçe bilmemesi halinde 1412 s. CMUK'nun 252. ve AİHS'nin m. 6 gereğince kendisine 

ücretsiz tercüman sağlanması gerekir. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu'da Türkçe bilmeyen 

yabancının tercüme masraflarının devletçe karşılanacağına karar vermiştir”. Bkz.; YCGK, 

12.3.1996, E.1996/6-2; K. 1996/33, Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 22, Sayı:4, Ankara, 1996, 

s.621.; Ergül, a.g.e., s. 87.; Bu belirtilen hususlara yönelik olarak mahkeme, genel hükümler, yani 
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ve yüze karĢı duruĢma yapılarak yerine getirilecektir. DuruĢmada C.savcısı, geri 

verilmesi istenen kiĢi ve müdafii bulunabilir
100

.  Kısaca bahsetmek gerekirse;  

Cumhuriyet savcılığın talebini alan mahkeme Türkiye‟de iĢlenen suçlar 

hakkında açılan davalarda izlenen yöntem uygulayarak, bu talebi esas defterine 

kaydedip tensip tutanağı düzenleyecek ve duruĢma tarihi verecektir
101

. DuruĢma 

yapılmaksızın, evrak üzerinde karar verilmeyecektir. Geri verme talebini esasa 

kaydeden mahkeme CMK‟nin “Kovuşturma Evresi” baĢlıklı üçüncü kitabın “Kamu 

Davasının Yürütülmesi” baĢlıklı birinci kısmı altında 175 vd. maddelerinde 

düzenlenen hükümleri uygulayarak yargılama yapacak, geri verilmesi talep edilen 

kiĢinin savunmasını mutlaka alacaktır. Bu sırada TCK m. 18/6‟ya göre, yetkili ağır 

ceza mahkemesi geri verilmesi istenen kiĢi hakkında, Türkiye'nin taraf olduğu ilgili 

uluslararası sözleĢme hükümleri çerçevesinde koruma tedbirlerine baĢvurulabilir. Daha 

sonra mahkeme TCK m. 18 ve ilgili mevzuat ve uluslararası sözleĢmeler ıĢığında karar 

verecektir. Bu bahsedilen kısım mahkemenin yapacağı incelemenin kapsamı 

bölümünde incelenmiĢtir
102

. 

 

3. Mahkemenin Yapacağı Ġncelemenin Kapsamı  

 

Ağır ceza mahkemesinin inceleme alanı geniĢ tutulmuĢtur. ġöyle ki, kiĢinin 

bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında TCK m. 18 ve 

Türkiye‟nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleĢme hükümlerine göre karar verir. 

Buradaki “ilgili sözleşmeler” ifadesi Türkiye‟nin taraf olduğu tüm sözleĢmeleri 

kapsaması dolayısıyla (Örneğin, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, AĠHS…) 

inceleme alanını geniĢletmiĢtir
103

. Ancak genel olarak ağır ceza mahkemesinin 

yapacağı inceleme hem TCK hemde Yargıtay kararlarınca belirlenmiĢtir
104

. 

                                                                                                                                          

CMUK‟na göre “açık ve yüze karĢı” duruĢma yaparak bir sonuca ulaĢır. Bu duruĢmada cumhuriyet 

savcısı, iâdesi talep olunan kiĢi ve avukatı bulunur. Bkz.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 574. 
100

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 870. 
101

 Güler, a.g.m., s. 50. 
102

 Özbek, Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s. 165-166. 
103

 Özgenç,  Genel Hükümler,  s. 870.; Özgenç‟e göre, TCK m. 18 f. 4 hükmünü geniĢ yorumlamak 

gerekir. 
104

 Bu inceleme Ģu hususların dikkate alınması üzerine yoğunlaĢacaktır: a) Geri verilmesi istenilen 

kiĢinin Türk vatandaĢı olup olmadığı, b) Fiilin siyasi, askeri veya düĢünce suçu olup olmadığı, c) 
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Türk mahkemesi iĢin esasına giremez yani ceza sorumluluğu ve kusur 

yönlerini inceleyemez
105

. Kısaca mahkeme yerindelik denetimi yapmak hak ve 

yetkisine sahip değildir. Konuyu sadece TCK‟nin 18. maddesinde ve ilgili 

sözleĢmelerde yer alan Ģartların varlığını tespiti yönünden inceler ve geri verilmesi 

istenen kiĢinin savunmasını da bu hususlara dayandırması gerekir
106

. Ancak 

unutulmamalıdır ki, kanunlarda yazan hususların ayrıntılı değerlendirilmesi, suçun 

atılı olmasına yönelik bir delil değerlendirmesi olarak algılanmamalıdır. 

Mahkemenin inceleyeceği konulardan iki hususu incelemede fayda görmekteyiz. 

Bunlardan ilki kiĢinin vatandaĢlık durumudur. 

a.Geri Verilmesi Ġstenilen KiĢinin VatandaĢlık Durumu 

 

TCK‟nın m. 18‟e göre geri verilmesi istenilen kiĢinin vatandaĢlığı hakkında 

karar verme yetkisi ilgilinin Türkiye‟de bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi‟ne aittir. 

Eğer istenilen kiĢinin Türk vatandaĢı olduğu tespit edilirse TCK m. 18/2 ve 

Anayasanın m. 38/son‟a göre kiĢi geri verilmeyecektir
107

. Çifte vatandaĢlık durumu 

da Türk vatandaĢı olarak kabul edilmektedir
108

. Bu noktada iki ihtimal ortaya çıkar. 

Geri verme konusunda bir karar verecek olan ağır ceza mahkemesi ya nispi 

muhakeme yoluna baĢvuracak ya da konuyu bekletici sorun yapacaktır. 

Mahkeme bekletici sorun
109

 yapılmasına karar verirse vatandaĢlık konusunda 

belirleme 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk VatandaĢlığı Kanunu m. 36/3‟e 

                                                                                                                                          

SĠDAS veya kiĢiyi isteyen devletle Türkiye arasında imzalanmıĢ olan sözleĢmelere göre fiilin geri 

vermeye uygun olmayan suçlardan olup olmadığı, d) Türkiye Devleti‟nin güvenliğine karĢı, Türkiye 

Devleti‟nin veya bir Türk vatandaĢının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuĢ bir tüzel kiĢin zararına 

iĢlenip iĢlenmediği, e) Türkiye‟nin yargılama yetkisine girip girmediği, f) Zaman aĢımı veya affa 

uğrayıp uğramadığı, g) KiĢinin talep eden devlete geri verilmesi hâlinde ırkı dini, vatandaĢlığı, belli 

bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüĢleri nedeniyle kovuĢturulacağına veya 

cezalandırılacağına ya da iĢkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli Ģüphe bulunup 

bulunmadığına iliĢkindir. T.C. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Esas :2008/9700, Karar:2008/7949 sayılı 

içtihadında da bu hususlara iĢaret etmiĢtir., Yargıtay Kararı, Uluslararası Hukuk Bülteni, Yıl:2, Sayı:4, 

Adalet Bakanlığı, Ankara, 2009, s. 11. 
105

 Lütfi Duran, a.g.e., s. 601.; Türk mahkemesini yerindelik denetimi yapamayacağına dair bir diğer 

görüĢü de Dönmezer,Erman dile getirmektedir; “…Türk Mahkemesi iĢin esasına giremez, yani ceza 

sorumluluğunu ve kusur yönlerini inceleyemeyeceğini…” belirtmektedirler. Bkz.; Dönmezer, Erman, 

a.g.e., 1980, s. 557. 
106

 Ergül, a.g.e. s. 88. 
107

 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e., s. 178. 
108

 Önder, Ceza Genel, s. 290. 
109

 Bkz: Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 148-149. 
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göre „Bir kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda herhangi bir tereddüde 

düşüldüğü takdirde bu husus Bakanlıktan sorulur‟ hükmüne ve ilgili yönetmelik
110

 

m. 63‟e göre yapılacaktır. ĠçiĢleri Bakanlığı böyle bir talimatı aldığı zaman ilgili 

mevzuat ve uluslararası anlaĢma hükümlerine göre gecikmeksizin bir cevap 

verecektir. Bu maddelerden de anlaĢılacağı üzere ağır ceza mahkemesi sadece ĠçiĢleri 

Bakanlığı‟nca dikkate alınan evrak ve belgelere dayandıracak yoksa diğer delilleri 

araĢtırıp Türk VatandaĢlık Kanunu, Pasaport Kanunu ya da Nüfus Kanununu tetkik 

edip bir karar veremeyecektir
111

. Bu ihtimalde, ĠçiĢleri Bakanlığı kararına karĢı idari 

yargı yolu açık olacaktır. Ağır ceza mahkemesinin de kararın kesinleĢmesini 

beklemesi geri verme sürecinin uzamasına neden olacaktır. 

Mahkeme, nispi muhakemeye
112

 baĢvurduğu takdirde CMK m. 218 „ceza 

mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir‟. 

hükmünün nasıl uygulanacağı önem kazanacaktır. CMK‟nin getirdiği bu hüküm 

sayesinde ağır ceza mahkemesi vatandaĢlık konusunu ĠçiĢleri Bakanlığı‟na 

sormaksızın da çözümleyebilir. Yani mahkeme, Türk VatandaĢlık Kanunu, Pasaport 

Kanunu ya da Nüfus Kanununu inceleyip sonucuna göre bir karar verecektir. CMK 

m. 218/2 sadece yaĢ uyuĢmazlıklarının çözümü bakımından Nüfus Kanunundaki 

usulün uygulanmasını öngörmüĢ, bunun dıĢında herhangi bir istisna getirmemiĢtir. 

Dolayısıyla ağır ceza mahkemesi gerekli inceleme ve araĢtırmaları kendisi yapacak 

ve bir karar verecektir. 

 

b.Suçun Niteliği 

 

Suçun niteliğinin belirlenmesinde ki amaç, geri verilecek kiĢiye atılı ve 

talepnamede açıkça yazılı suçun geri vermeye olanak tanıyıp tanımadığı yönünde 

sonuca ulaĢmaktır
113

. Bu doğrultuda mahkeme ilk olarak, suçun TCK‟nin 18. 

maddesindeki belirtilen fiile iliĢkin Ģartları incelemeden önce suçun takip edilebilir 

                                                 

110
 Türk VatandaĢlığı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik, Bkz.; (çevrimiçi), 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.2010139&MevzuatIliski=0&sourceXmlSea

rch=Türk VatandaĢlığı Kanununun Uygulanmasına ĠliĢkin Yönetmelik  
111

 Bezmez, a.g.e.  s. 42. 
112

 Bkz: Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 147-148. 
113

 Özgen, a.g.e.  s. 132. 
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olup olmadığını
114

 inceleyecektir. Yani mahkeme davanın veya cezanın zaman 

aĢımına uğrayıp uğramadığını, suçun af kapsamına girip girmediğini ve suçun 

Türkiye‟nin yargılama yetkisinde olup olmadığını inceler. 

Mahkemenin ikinci inceleyeceği nokta, iĢlenen veya iĢlendiği iddia olunan 

fiilin geri vermeye esas teĢkil edip etmediğidir. Burada mahkeme, geri verme 

talebinin sebebinin oluĢturan suçun siyasi suç (ve buna bağlı olarak düĢünce suçu
115

) 

ya da askeri suç olup olmadığını tespit edecektir
116

. Ancak buna karĢılık öğretide 

çoğunluğa göre
117

; mahkeme, eyleminde yalnızca siyasal, askeri ya da bunlarla 

bağlantılı suçlardan birini oluĢturup oluĢturmadığı yönlerinden değil, ayrıca geri 

isteyen devletle aramızda yürürlükte bulunan antlaĢma kuralları çerçevesinde, geri 

vermeye engel oluĢturan suçlar yönünden de incelenmesi gerektiği görüĢü baskındır. 

Örneğin, geri isteyen devletle aramızda var olan antlaĢma kurallarına göre mali 

suçlar geri verme kapsamı dıĢında tutulmaktaysa, mahkemece, geri verilecek kiĢinin 

eyleminin bir mali suç olup olmadığı konusu da araĢtırılacaktır
118

. Son olarak, 

mahkemenin kiĢinin, talep eden devlette geri verilmesi halinde, ırkı, dini, 

vatandaĢlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi görüĢleri nedeni ile 

kovuĢturulacağına veya cezalandırılacağına ya da iĢkence ve kötü muameleye maruz 

kalacağına dair kuvvetli Ģüphe sebeplerinin var olup olmadığını tespit edecektir. 

TCK‟nın 18.  maddesinin 3. fıkrasında belirtilen hususlarda kuvvetli Ģüpheler varsa, 

geri vermeye cevaz verilmez
119

. 

Suçun niteliğinin tayinininde ağır ceza mahkemesi kiĢinin Türk vatandaĢı 

olup olmadığını incelemesi safhasından daha geniĢ bir yetkiye sahiptir. Fakat ağır 

ceza mahkemesi, suçun niteliğine bakarken iĢin esasına inemez
120

. T.C. Yargıtay 11. 

Ceza Dairesi, Esas :2008/9700, Karar:2008/7949 sayılı içtihadında bu hususa iĢaret 

etmiĢtir: “Arnavutluk Cumhuriyeti Durres Temyiz Mahkemesinin 21.12.2001 gün ve 

                                                 

114
 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Suçun Takip Edilebilir Olması”. 

115
 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Türk Hukukunda DüĢünce Suçundan Dolayı Geri Verilmezlik”. 

116
 Özgenç, Genel Hükümler. s. 870. 

117
 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 555-556,; Ġçel,Donay, a.g.e., s. 236. 

118
 Özgen, a.g.e., s. 132-133. 

119
 Zafer, Ceza Genel, s. 469. 

120
 Bezmez, a.g.e.  s. 42-43. 
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289 sayılı kararı ile Arnavutluk Ceza Kanunun…… yapılan yargılama sonunda; 

5237 sayılı TCK. nun 18/8 maddesi gereğince hükümlü bulunduğu kişiyi hukuka 

aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakma, belgeler, mühür, form kağıtları ve 

medeni halleriyle ilgili belgelerde sahtecilik suçları ile tutuklu bulunduğu örgüt 

kurmak suçlarından geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna ve tutukluluk 

halinin devamına…… suçlarına ilişkin tutuklama kararı nedeniyle geri verilmesi 

talep edilen A.S. nin Türk vatandaşı olmadığı, hakkında yabancı ülke 

mahkemesince verilmiş tutuklama kararı ile kesinleşmiş hüküm bulunduğu, geri 

vermeye konu suçların Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç kabul edildiği, 

zamanaşımına ve affa uğramadıkları, düşünce suçu veya siyasi yada askeri suç 

niteliğinde olmadıkları; suçun Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye 

Devletinin ya da bir Türk Vatandaşına ya da suçun Türk kanunlarına göre 

kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmediği, suç yerleri itibariyle Türkiye'nin 

yargılama yetkisine giren suçlardan olmadıkları ve geri verme isteminin kabul 

edilemez olduğuna ilişkin iddianın kuvvetli şüphe taşıdığının doğrulanamamış 

olduğunun dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, tüm yasal gerekçeleri 

gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan A.S. müdafiinin 

yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle Ankara 10. Ağır Ceza 

Mahkemesinden verilen 04.04.2007 gün ve 2007/86 Esas, 2007/85 Karar sayılı 

hükmün istem gibi ONANMASINA 21.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi”
 

121
. 

 

4. Mahkemenin Vereceği Karar ve Yasa Yollarına BaĢvuru 

 

Mahkeme yaptığı inceleme sonunda TCK m. 18/4-5-7 gereğince geri 

verilmesi istenen kiĢinin Türk vatandaĢı olduğu veya suçun siyasi suç (bu kapsamda 

düĢünce suçu) ya da askeri suç olduğu ya da geri verme anlaĢmalarına göre geri 

verme dıĢı bırakılan diğer bir suç olduğu sonucuna varırsa “geri verme talebinin 

reddine karar” verecektir. Buna karĢılık, kiĢinin Türk vatandaĢı olmadığı ve suçun 

                                                 

121
 Yargıtay Kararı, Uluslararası Hukuk Bülteni, Yıl:2, Sayı:4, Adalet Bakanlığı, Ankara, 2009, s. 

11. 
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geri verme kapsamına girdiği sonucuna varılırsa “geriverme talebi kabul edilebilir 

olduğuna karar
122

” verecektir. Maddenin gerekçesine göre ağır ceza mahkemesince 

geriverme talebiyle ilgili olarak verilen karar hukuki nitelikte bir karardır. 

Kanun yoluyla ilgili olarak ise TCK m. 18/4‟te; "ağır ceza mahkemesi 

...karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir" denmektedir
123

. Temyiz 

incelemesi de ilk derece mahkemesinde olduğu gibi, suçun iĢlenip iĢlenmediği 

yönünde değil, geri verme konusunda TCK m. 18‟de ve ilgili sözleĢmelerde yer alan 

Ģartların varlığını kapsayacaktır. Temyiz yoluyla ilgili hüküm koyan Kanun Koyucu 

böylece, geri verme kurumunu daha sağlıklı yürütebilmek ve Türkiye‟nin taraf 

olduğu uluslararası antlaĢmalarda bir tezatlığın yaĢanmaması için 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu‟na konu hakkında bir hüküm koyarak yerinde ve ilerici bir adım 

atmıĢtır
124

. Temyize gidilmemesi, temyize süresinde gidilmemesi ya da gidilmekle 

beraber Yargıtay tarafından temyiz isteminin reddi üzerine karar kesinleĢir
125

. 

Mahkemece “ geriverme talebinin reddine karar” verilmiĢse artık yapılacak bir Ģey 

yoktur; kesinleĢen karar, hükümeti bağlar, kiĢi talep eden devlete geri 

verilmeyecektir. 

 

                                                 

122
 T.C Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Karar no : 2008/2710, Esas no: 2008/531 içtihadlı kararında 

bu hususa değinmiĢtir; Rusya Federasyonu. Krasnoyarsk Bölge Mahkemesinin gıyabi tutuklama 

kararı ve hakkında Krasnoyarsk. Bölge Mahkemesine, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 3. 

Bölüm m.30, 59 gereğince ağırlaĢtırılmıĢ dolandırıcılık suçundan açılan……yazısı ile iadesi talep 

edilen P. G. hakkında bozma üzerine yapılan yargılaması sonunda; 5237 Saydı TCK m.  18/1 uyarınca 

sanığın ülkesine geri verilmesine dair ANTALYA 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 31.05.2007 

gün ve 2006/1256 DeğiĢik iĢ sayılı hükmün…….
 
incelenerek gereği görüĢüldü: Geri verme kararının 

yerine getirilip getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bırakılmıĢ olması karĢısında, mahkemece 

"geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna" karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken yazılı 

Ģekilde hüküm kurulması,………
 
“sanığın ülkesine geri verilmesine" iliĢkin bölüm çıkartılarak yerine 

"geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna" denilmek suretiyle sair yönleri, usul ve yasaya uygun 

bulunan kararın DÜZELTĠLEREK ONANMASINA, 09.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Bkz.: Uluslararası Hukuk Bülteni, Yıl:2, sayı:4, Ankara, 2009, s. 11.   
123

 Özgenç, Genel Hükümler,. s. 871.; Ayrıca Bkz.: 4 .CD‟nin 26.12.1932 tarihli ve 11706/10255 

sayılı kararı. 
124

 Bezmez, a.g.e., s. 43. 
125

 Turhan, a.g.e., s. 394. 
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5. Hükümetin Kararı ve Yasa Yollarına BaĢvuru 

Mahkemece “geriverme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar” 

verilmiĢse, verilen ve kesinleĢen karar C.BaĢsavcılığı kanalıyla Adalet Bakanlığına 

gönderilir. Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü geri verme ya da vermeme konusunu içeren bir 

kararname projesini Bakanlar kuruluna tevdi eder
126

.
 
Mahkeme kararın yerine getirilip 

getirilmemesi yani kiĢinin geri verilip verilmemesi TCK m. 18/5 uyarınca Bakanlar 

Kurulu‟nun takdirine bağlıdır. Nitekim söz konusu madde gerekçesinde Ģu 

açıklamaya yer verilmiĢtir; “Mahkemenin, geri verme talebinin kabul edilebilir 

olduğuna karar vermesi durumunda, Bakanlar Kurulu, siyasi gerekçelerle kişinin 

talep eden devlete geri verilmesi imtina edebilir”
127

. Bakanlar kurulu geri vermenin 

kabulüne dair bir karar verirse, bu iĢlem bir Bakanlar kurulu kararnamesi ile 

gerçekleĢtirilir
128

. Bu husus ilgili devletin Türkiye temsilciliğine diplomatik yoldan 

bildirilir. Bu durumda Bakanlar Kurulu kararnamesinin iptali için BaĢbakanlık hasım 

gösterilerek DanıĢtay‟a baĢvurulabilir. DanıĢtay‟ın yürütmenin durdurulması kararı 

vermesi mümkündür
129

. Bu kanun yolunu gerekçelendirmek gerekirse, kanun koyucu 

yönetimin görev ve yetkilerini belirtirken, yönetimi bazı yetkileri kullanıp 

kullanmamada, kullanılmasının gereklerini saptamada az ya da çok serbest 

bırakabilir. Bu gibi durumlarda takdir yetkisinden söz edilir
130

. Mahkemece geri 

verme hususunda verilen kararın yerine getirilip getirilmeyeceği Bakanlar 

Kurulu‟nun takdirinde bulunup, takdir yetkisinin kullanılması sonucunda verilecek 

karar da idarî iĢlemdir. Anayasanın 125. maddesi gereğince idarenin tüm eylem ve 

iĢlemleri yargı denetimine tâbi bulunduğundan geri verme konusunda verilecek 

karara karĢı idarî yargı yolu açıktır
131

. Yani Bakanlar kurulu kararına karĢı 

DanıĢtay‟a baĢvurulabilecektir
132

. Bu konuda DanıĢtay‟a giden tek dava, Chauvel-
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Bize/Fransa davasıdır
133

. Bu davada 765 sayılı mülga TCK 9. maddesi uyarınca geri 

vermenin yürütmenin takdirine bağlı bulunduğu, bu biçimde iĢlemin tümüyle bir 

hükümet tasarrufu olduğu gerekçesi ile dava reddedilmiĢtir. DanıĢtay‟ın bu hususu 

benimsediği “Bize Kararı” Ģöyledir; 

Chauvel-Bize‟nin Fransa‟ya geri verilmesi sürecinde yaĢanmıĢtır. Fransa‟da 

düĢman ajanlarının devlet aleyhine teĢebbüslerini kolaylaĢtırmak ve düĢmanla kasten 

iĢbirliği yapmakla suçlanan ve 1951 yılında Türkiye‟ye gelen Chauvel-Bize‟nin 

Fransa tarafından geri verilmesinin talep edilmesi üzerine yapılan yargılama 

sonucunda; “….suçlarının adi mahiyette bulunduğuna ve Türk tebaasından 

bulunmadığına” karar vermiĢ, bu karar kendisine bildirilen Adalet Bakanlığı, re‟sen 

düzenlediği bir kararla, Bize‟nin Fransa‟ya geri verilmesi yoluna gitmiĢtir. Geri 

verilmesi talep olunan Bize ise kendisinin Fransa‟da siyasi hükümlü olduğunu ve 

suçunun 765 sayılı mülga TCK m. 9/2 kapsamında kaldığını bu nedenle geri verme 

kararının hukuka aykırı olduğunu ve siyasi suçu nedeniyle de Fransız 

vatandaĢlığı‟ndan da çıkarılmıĢ bulunduğunu ileri sürmüĢ, geri verme iĢleminin 

iptalini istemiĢtir
134

. DanıĢtay kararında, geri vermenin adli ve idari yönlerine 

değinmiĢ ve 765 sayılı mülga TCK m. 9 uyarınca geri verme talebinin hükümetin 

takdirine bağlı olduğunu belirterek talebi reddetmiĢtir
135

. Böylece Bakanlar 

Kurulunun kararı DanıĢtayca iĢin esasına girilerek denetlenmiĢtir. 

Kanaatimizce Anayasa m. 125 doğrultusunda Bakanlar Kurulu‟nun idari 

iĢlemine karĢı yargı yoluna gidilebilmeli ve idarenin takdiri yetkisinin doğru bir 
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Ģekilde kullanılıp, kullanılmadığı denetlenmelidir. Hatta geri vermeye iliĢkin 

kararlarına karĢı AĠHM‟e baĢvurmak da mümkündür. Nitekim bu konuda Türkiye 

aleyhine baĢvurular yapılmıĢtır
136

.  

 

E. Alınması Gerekli Tedbirler 

 

Geri verme iĢlemi, hem diplomasi yolu ile yapılması hemde özü itibariyle 

biraz zaman alan bir iĢlemdir. Çağımızda geri verme iĢleminin baĢlatıldığını haber 

alan Ģüpheli veya sanık hızlı nakil vasıtaları ile izini kaybettirebileceklertir
137

. ĠĢte bu 

sakıncalı durumu ortadan kaldırmak için, SĠDAS‟ da ve Türkiye‟nin taraf olduğu 

diğer ikili geri verme anlaĢmalarının tümünde, talepname diplomasi yoluyla henüz 

diğer devlete gönderilmeden önce, talepte bulunacak devletin adli makamları 

tarafından diğer devlet ilgili makamlarına doğrudan doğruya baĢvurularak, ilgili 

kiĢinin özellikle yakalanmasının-tutuklanmasının ve diğer tedbirlerin istenebilmesine 

imkan tanıyan hükümlere yer verilmiĢtir
138

.    

Geri verme hukuku bakımından baĢlıca emniyet tedbirleri, yakalama, 

tutuklama, yurtdıĢına çıkıĢı yasaklama, belirli bir yerde oturmaya zorlama ve 

eĢyalara el koyma olarak sıralanabilir
139

. Uluslararası sözleĢmelerde genelde geri 

vermede uygulanacak tedbirler konusu ulusal hukuklara bırakıldığından, burada 

Türkiye‟nin talep edilen devlet olması halinde CMK‟nin dördüncü kısmında yer alan 

koruma tedbirleri ve SĠDAS dikkate alınarak konu, tutuklama ve diğer tedbirler 

olmak üzere iki baĢlıkta ele alınacak, bu hususa iliĢkin düzenlemeler içeren 

sözleĢmelere de yeri geldikçe değinilecektir. 

 

                                                 

136
 A.e. 

137
 Taner, a.g.e. s. 245.; Özgen, a.g.e. s. 139.; Özgenç, Türk Ġade Hukuku, s. 123.; Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1129. 
138

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 871. 
139

 Altun, a.g.e. s. 97. 



 140 

1. Tutuklama  

Geri verme talebine konu suçlar belirli ağırlıkta olduğundan, uygulamada 

çoğunlukla tutuklama kararı verilmektedir. Özellikle talepname gönderilmeden önce 

acil durumlarda geri verme talep eden devlet kiĢinin tutuklanmasını isteyebilir
140

. ĠĢte 

bu durumdan dolayı geri verme iĢleminde, önce geçici tutuklama ve ardından geri 

verme tutuklaması uygulamasına rastlanır.  Buna göre durumu iki baĢlıkta ele almak 

gerekir.  

a. Geri Verme Evrakı Gönderilmeden Önceki Durum (Geçici 

Tutukluluk) 

 

Geçici tutuklamanın ilk hali talepname gönderilmeden önceki tutuklama 

olup koĢulları SĠDAS m. 16/1-2-3‟te gösterilmiĢtir. Bu aĢama önleyici geçici 

tutuklama aĢaması
141

 olarak da kabul edilebilir. Bunun için öncelikle acele bir durum 

olması gerekir. Ayrıca talep eden devlet tarafından Ģu üç koĢulu sağlayan bir talep 

yapılması zorunludur
142

: 

-Geri vermeye imkân veren belgelerden biri belirtilmeli, 

-Geri verme talebinde bulunma niyeti belirtilmeli, 

-Geri verme istenecek suç belirtilmelidir. 

Bu aĢamada yetkili makam kiĢinin bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğidir. 

Hâkim, önleyici geçici tutuklama talebiyle karĢılaĢtığında kararını TCK m. 18/7
143

 

zorlaması ve m. 18/6 yollamasıyla SĠDAS m. 16/1-2-3; 22; 12/2‟ye göre verecektir. 

Yani sulh ceza hâkimi ilk olarak geri verme talep eden devlet ile Türkiye arasında 
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geri verme taleplerinde tutuklama mecburiyeti öngören bir anlaĢma olup olmadığına 

bakacak, böyle bir anlaĢma varsa kiĢiyi doğrudan tutuklayacaktır. Artık bu durumda 

söz konusu anlaĢmaların tarafları arasındaki geçici tutuklama talepleri bağlamında 

sulh ceza hâkiminin takdirinden söz edilmeyecektir
144

. 

Sulh Ceza Hakimi tutuklama mecburiyeti öngören bir anlaĢma ve SĠDAS 

m. 16/2-3‟teki Ģartlar gerçekleĢmiĢse, CMK m. 100‟deki Ģartları aramaksızın 

tutuklama kararı verebilir. Hâkim, suçun delillerini ve kuvvetli suç Ģüphesinin 

varlığını inceleyemez. Ayrıca, geçici tutuklama talepnamesinde, daha sonra 

yapılacak geri verme talebinin sebebini oluĢturan fiil, bu fiilin iĢlendiği yer ve zaman 

söz konusu kiĢinin fiziki kimliği mümkün olduğunca anlatılacaktır. Geçici tutuklama 

talepnamesi ile talepte bulunulan devlette bir geri verme talebinin yapılacağına dair 

kanaatin oluĢmasının sağlanması gerekir
145

. 

Geçici tutuklama talebi SĠDAS‟ın 16. maddesinin, 3. fıkrasına göre, diğer 

devlet yargı organlarına diplomasi yoluyla ya da doğrudan doğruya posta, telgraf 

veya INTERPOL aracılığı
146

 ile iletebilir. Maddenin incelenmesinden de anlaĢılacağı 

üzere, böyle bir talep durumunun oluĢması için ilk önce acele bir durum 

“müstaceliyet”
147

 söz konusu olmalıdır. Yani suçlunun kolayca yer değiĢtirebilmesi, 

sahte kimlik ve belgelerle izini kaybettirebilmesi, iĢlediği suçun ağırlığı vs. gibi 

durumlar müstaceliyet durumuna girmektedir. Müstaceliyet talep eden taraf 

tarafından değerlendirilmelidir. Çünkü SĠDAS 16. maddenin 1. fıkrası ve 22. 

madde
148

, talep edilen tarafın kendi mevzuatına göre karar vermesini 

öngörmektedir
149

. 

Tutuklama kararı veren sulh ceza hâkimi, kararında tutukluluk halinin 

devam edeceği süreyi gösterecektir. Geçici tutukluluk hali SĠDAS m. 16/4‟e göre 
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hiçbir Ģekilde 40 günü geçemez
150

. SĠDAS‟ın uygulaması ile ilgili olarak Avrupa 

Konseyi Bakanlar Kurulunca 27 Haziran 1980 tarihinde kabul edilen R (80) 7 sayılı 

Tavsiye Kararı ile SĠDAS 16. Maddesinde bulunan tutuklama sürelerine iliĢkin 

yorumda bulunulmuĢtur
151

. ġahıs hakkındaki tutuklama kararı Ģu Ģekilde kaldırılır
152

: 

a) ġahsın geri verilmeyeceğine karar verilmiĢ ise, 

b) Talep eden devlet, talep edilen devletin müracaatına rağmen antlaĢmalarda 

öngörülen müddet içinde talepnamedeki eksiklikleri gidermemiĢse, 

c) Talepnameyi geri almıĢsa, 

d) Talep eden devlet antlaĢmalardaki süre içerisinde Ģahsı geri almamıĢsa kiĢi serbest 

kalır. 

 

b. Geri Verme Evrakı Gönderildikten Sonraki Durum (Muhafaza 

Amaçlı Geçici Tutukluluk) 

 

Ġkinci aĢama ise geri verme evrakının, geri verme talebinde bulunan devlet 

tarafından, geri verme talebinde bulunulan devletin yetkili makamlarına iletilmesiyle 

baĢlar. Burada yetkili makam kavramı açısından gerek SĠDAS gerek TCK‟da açıklık 

yoktur. Kanaatimizce Yetkili makamdan anlaĢılması gereken; suçun iĢlendiği yer 

veya kiĢinin yakalandığı yer C. BaĢsavcılığıdır. Çünkü geri verme evrakı, Adalet 

Bakanlığı‟na geldikten sonra talep burada bir ön incelemeye
153

 tabi olacak ve ön 

incelemeyi geçen talep gereğinin yapılması için iletilecektir. Burada Adalet 

Bakanlığı tutuklama talebinde bulunamayacağı veya tutuklama kararı veremeyeceği 
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için, yetkili makamdan, tutuklama talebinde bulunma yetkisine sahip suçun iĢlendiği 

veya kiĢinin yakalandığı yer C. BaĢsavcılığını anlamak gerekir. 

Geri verme evrakını alan C. BaĢsavcılığı, geri verme davasını kiĢinin 

bulunduğu yer ağır ceza mahkemesine açacaktır. ĠĢte dosyanın ağır ceza 

mahkemesine gelmesine kadar geçen sürede de kiĢi hakkındaki tutuklama kararını 

sulh ceza hâkimi verecektir. Sulh ceza hâkimi, bu aĢamada da CMK m. 100‟deki 

Ģartları araĢtıramayacak
154

, SĠDAS m. 16 ve m. 12/2‟deki Ģartların varlığı halinde 

tutuklama kararı veya diğer bir koruma tedbiri kararı verebilecektir. 

Dosya kendisine gelen ağır ceza mahkemesi, kiĢi hakkındaki talebin 

incelenmesi için Yargıtay 6. CD‟nin 10.06.1993 ve 1993/4374-5482 sayılı kararı 

doğrultusunda duruĢma açacaktır
155

. DuruĢma öncesi düzenlenecek tensip zaptında 

mahkeme kiĢi tutuklu ise tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği, tutuklu değilse 

tutuklanıp tutuklanmayacağı konusunda TCK m. 18/7 zorlaması ve m. 18/6 

yollamasıyla SĠDAS m. 16/1-2-3; 22; 12/2‟ye göre bir karar vermek zorundadır. 

 

c. Geri Verme Amacıyla Tutuklama 

 

Geçici tutuklama ancak geriverme talebiyle ilgili olarak karar verilinceye 

kadar uygulanabilen bir koruma tedbiridir. Bu hususta 5237 sayılı TCK‟nın 18. 

maddesi 7. fıkrasında özel bir hükme yer verilmiĢtir; “Geriverme talebinin kabul 

edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde ayrıca Ceza Muhakemeleri Kanunu 

hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma tedbirlerine 

başvurabilir”. 

Ağır ceza mahkemesi TCK m. 18 ve ilgili uluslararası anlaĢma hükümlerine 

göre kiĢinin geri verilebilir olduğuna karar verirse kiĢi hakkındaki koruma 

tedbirlerine TCK m. 18/7 ve SĠDAS m. 22 gereği CMK hükümlerine göre karar 
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verecektir. Zira bu aĢamaya kadar SĠDAS m. 22‟nin ilgili devletin kanunlarına göre 

tutuklama kararı verilebileceği hükmüne karĢın TCK m. 18/‟nin zorlamasıyla sadece 

SĠDAS m. 16 ve 12/2‟deki Ģartların varlığı tutuklama kararı verilmesi için yeterli idi. 

Fakat bu aĢamadan sonra CMK hükümlerinin uygulanması Ģarttır. Bu da ortaya tuhaf 

bir durumun çıkmasına neden olmaktadır; çünkü CMK m. 100 tutuklama için 

kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını Ģart koĢmaktadır. Oysaki geri verme talebini 

inceleyen mahkeme delillerin takdiri ve kuvvetli suç Ģüphesinin varlığını takdir 

yetkisine sahip değildir
156

. Mahkeme sadece TCK m. 18‟deki Ģartları ve SĠDAS‟ın 

geçerliliğini kabul ettiği belgelerin geri verme talebine eklenip eklenmediğini takdir 

edecektir. ġu halde geri verme talebinin kabulü kararının verilmesinden itibaren 

kiĢinin geri verileceği tarihe kadar kiĢi hakkında tutuklama veya adli kontrol kararı 

verilememesi gerekir. Bu durum da kiĢinin kaçması tehlikesini doğuracaktır.  

Bunun dıĢında, bir kiĢinin geri verilmesine Bakanlar Kurulu tarafından 

karar verilmiĢ olmakla birlikte bu kiĢi daha önce tutuklanmamıĢ ise, geri isteyen 

devlete tesliminin sağlanması için tutuklanması gerekecektir. Böyle durumlarda ise 

kanaatimce tutuklama kararı Sulh Ceza hâkimi tarafından verilmelidir. ġöyle ki, 

Bakanlar kurulunca verilen “geri verme kararı” Adalet Bakanlığı gönderilecektir. 

Adalet Bakanlığı gereğinin yapılması üzere bu kararı kiĢinin bulunduğu yer C. 

BaĢsavcılığına yollayacaktır. Görevli C. Savcısı da o kiĢinin tutuklanması için 

görevli sulh ceza hakiminden CMK‟ya göre talepte bulunacaktır
157

. Tezcan‟a göre 

TCK‟nın 18. maddesinde ki tutuklama düzenlemesi yerinde olmamıĢtır158; “Geri 

verme tutuklaması, kovuşturulan kişinin geri verme sürecinde kaçmasını önleme 

amacına yöneliktir. Kişi özgürlüğüyle yakından ilgili olan bu konuda TCK m. 18'de 

"geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi halinde, ayrıca Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer 

koruma tedbirlerine başvurulabilir" denilmektedir. Burada Ceza Muhakemesi 

anlamında bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığına göre, doğrudan CMK'ya 

gönderme yapılması yerinde olmamıştır. Gerçekten CMK'ya göre tutuklama kararı 

                                                 

156
 Özgen, geri verme dolayısıyla baĢvurulacak tutuklamada genel tutuklama Ģartlarının (CMUK m. 

104) aranmaması gerektiğini belirtilmiĢtir. Hatta kanuna göre adli makam tutuklama Ģartlarını 

inceleme yetkisine sahip olmadığından hiç tutuklama kararı vermemelidir., Özgen, a.g.e., s. 142. 
157

 Önder, Ceza Genel, s. 100.; Dönmezer, Erman, a.g.e., 1980, s. 558. 
158

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 281. 
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verilebilmesi, kuvvetli suç şüphesinin ve delilleri karartma veya kaçma şüphesini 

haklı kılan olguların varlığını gerektirmektedir”.   

Bu nedenlerle kanaatimce de geri verme tutuklamasına iliĢkin ayrıntılı kurallar 

getirilerek
159

, bu konuda geri verilecek kiĢilere yeterli güvenceler sağlanmalıdır.  

 

2. Diğer Tedbirler 

 

TCK‟nın bu düzenlemesi, geçici tutuklama tedbiriyle sınırlı değildir. Fıkra 

metni, geri verme sözleĢmelerinde öngörülmesi halinde, baĢka koruma tedbirlerini de 

kapsayacak Ģekilde formüle edilmiĢtir
160

. Geri verme sözleĢmelerinde geçici 

tutuklama zorunlu olarak öngörülmemiĢse, bu taktirde, aranan kiĢinin kaçmasını 

önleyici tedbirler alınarak geri verme iĢlemleri tutuksuz olarak da sürdürülebilir. 

CMK‟nin 109. maddesine göre, tutuklama nedenlerinin varlığı halinde üst sınırı üç 

yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle tutuklama yerine adli 

kontrol altına alma kararı vermek de mümkün olduğundan, geri verme talebine konu 

suçun niteliği ve buna öngörülen ceza miktarı da dikkate alınarak tutuklama yerine, 

adlî kontrol de uygulanabilir
161

. Mesela kiĢinin yurtdıĢına çıkıĢının yasaklanması 

tedbiri buna örnek olarak verilebilir
162

.  

SĠDAS'ın 16. maddesi uyarınca Ģahsın kaçmasını önleyici etkin tedbirler 

alınması gerektiğinden, Ģahsın belli sürelerde imza atması gibi adli kontrol 

hükümlerinin de uygulanması gerektiği düĢünülmektedir. SĠDAS‟ın 16/5 

maddesinde, geriverecek devletin gerekli önlemleri alması koĢuluyla geriverecek 

kiĢiyi serbest bırakabileceği biçiminde bir düzenleme var olduğuna daha önce 

değinmiĢtik. Doktrinde, bu düzenlemenin Türk hukuku açısından güvence 

                                                 

159
 765 s. Kanun zamanında geri verme tutuklaması için ayrıntılı hükümler getirilmesi savunuluyordu. 

Örnek olarak, Alman hukukunda, “Ceza iĢlerinde Milletlerarası Adli Yardım Kanunu m. 15‟de geri 

verme tutuklamasına baĢvurulabilecek hallerin belirtildiği, hatta bu Ģartların oluĢmadığı durumlarda 

kiĢinin tutuklanamayacağı ve gerektiğinde kiĢinin yakalanmasına baĢvurulabileceğide yer almaktadır., 

Nur Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, Beta, Ġstanbul, 1992, s. 173. 
160

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 872.. 
161

 Güler, a.g.m. s. 51. 
162

 Altun, a.g.e. s. 82. 
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verilerek
163 salıverilme olarak anlaĢılmalıdır164. Yine, yeni tarihli geri verme 

anlaĢmalarına göre, talepte bulunulan devlet, geri verme talebi karĢısında, geri verme 

talebinin sebebini oluĢturan suç göz önünde bulundurulmak suretiyle kendi 

kanunlarına göre alınması gereken bütün koruma tedbirlerini alacaktır165. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken Ģahsın kaçmasını önleyici tedbirlerin etkinliğidir, 

yani usulen alınan tedbirler, pratikte uygulanamıyorsa, Ģahsın tutuklanması uygun 

olacaktır. Aksi halde geri verme iĢlemleri sonuçsuz kalır166. 

 

F. Mahkemenin Geri Verme Yönündeki Kararından Sonra 

Yapılacak ĠĢlemler 

1. KiĢinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi 

 

Bir kiĢi hakkında aynı anda ya aynı suçtan ya da baĢka suçlardan dolayı 

birden fazla talep olabilir. Ancak bu konunun çözümlenmesinden önce halledilmesi 

gereken mesele yapılan taleplerden hangisine üstünlük tanınacağıdır. Bu durumda 

genellikle ilk talepnamenin geliĢ anı ile bunun hakkında verilen geçici tutuklama 

kararı arasında gelen talepnamelerin dikkate alınacağı, bunlar arasında bir 

değerlendirme yapılacağı, daha sonra gelecek talepnamelerin ise kabul edilmeyeceği 

görüĢü hakimiyet kazanmıĢtır
167

. Ancak uygulamada bir birlik bulunmamakla 

birlikte, bazı antlaĢmalarda ilk talepnamenin gelmesinden itibaren belli bir süre 

içinde gelenlerin aynı sayılacağı belirtilmektedir
168

. SĠDAS‟ın 17. maddesine göre, 

bir kiĢinin değiĢik devletlerce aynı fiilden veya değiĢik fiillerden dolayı aynı 

                                                 

163
 1412 s. CMUK‟taki kefaletle salıverme kurumunun, CMK‟daki yansımasıdır. Aralarındaki fark, 

CMUK‟ta kurum verilen tutuklama kararının askıya alınması Ģeklinde uygulanırken, CMK‟da bu 

kurum tutuklamaya bir seçenek olarak uygulanmaktadır., Ünver, Hakeri, a.g.e., s. 7, 374, 375. 
164

 Centel, Zafer, Çakmut, a.g.e., s. 178-179. 
165

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 874.; Örnekler için Bkz.; Dipnot 227; Romanya ( m. 21), Yugoslavya 

(1974, m. 14), Ürdün ( m. 8), Bulgaristan (1977, m.19), ABD (1980, m. 9), Macaristan (1982, m. 25), 

Tunus ( m. 31), Suriye (1983, m. 14). 
166

 Ergül, a.g.e., s. 85. 
167

 Bezmez, a.g.e.  s. 45. 
168

 Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan antlaĢmaya göre, ilk talepnamenin ulaĢmasından itibaren 1 

aylık süre içinde baĢka bir talepname gelmezse, bu süre geçtikten sonra gelen talepnameler dikkate 

alınmayacaktır ve suçlu ilk talepte bulunan devlete iade edilecektir. Bkz. Özgen, a.g.e.  s. 143. 
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zamanda geri verilmesi istenildiğinde kendisinden geri verme istenilen devlet, suçun 

ağırlığı, iĢlendiği yer gibi hususları dikkate aldıktan sonra, takdir hakkı doğrultusunda 

karar verecektir
169

. 

Türk hukukunda bu konuyla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca 

Türkiye‟nin iki taraflı anlaĢmalarında da bir birlik yoktur
170

. Ancak belirtelim ki, 

uluslararası sözleĢmelerde daha çok geçerli olan birinci usul yani SĠDAS‟taki usuldür
171

.  

Genel olarak anlaĢmalara bakıldığında SĠDAS‟taki usulün takip edildiği 

görülecektir
172

. 

 

2. Geri Verilmesine Karar Verilen KiĢinin Teslimi 

 

Geri verilmesi istenilen devletçe geri verilmesi kararlaĢtırılan kimse, talep eden 

devlete teslim edilecektir. Teslim iĢlemini yürütme organı yapar
173

. Teslimde uygulanacak 

bazı kurallar vardır. SĠDAS‟ın ilgili 18. maddesinde; geri verme talebinde bulunulan 

devlet, bu talep dolayısı ile verdiği kararı istemde bulunan devlete bildirecektir. 

Verilen karar talebin kabulü Ģeklinde ise, istemde bulunulan devlet geri verilmesi 

kabul olunan kiĢinin teslim edileceği yer, tarih ve tutuklu kaldığı süre
174

 hakkında 

diğer devlete bilgi verecektir. Geri verme talebi üzerine verilen kararın diğer tarafa 

bildirilmesi, kural olarak geri verme talebi için izlenen yol olan diplomasi yolu ile 

yapılacaktır
175

. SĠDAS‟ın 18. maddesinin 4. fıkrasına göre talep edilen kimsenin, 

saptanan tarihte teslim alınmadığı takdirde, bu tarihten itibaren onbeĢ günlük bir sürenin 

                                                 

169
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1131.; Köprülü, a.g.e., s. 214; Ayrıca 1880 Oxford 

toplantısında bu tercih sıralaması kabul edilmiĢtir; Bkz. ; Özgen, a.g.e., s. 142. 
170

 Örneğin, “Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti arasında “Suçluların 

Geri Verilmesi Sözleşmesi”nin 16. maddesinde, talep edilen tarafın bütün şartları ve özellikle geri verilmesi 

istenen kimsenin vatandaşlığını, suçun işlendiği yeri ve ağırlığını ve geri verme taleplerinin tarih 

sıralarını göz önüne tutarak serbestçe karar vereceği yazılmışken, “Türkiye ve Çekoslovakya arasında 

İadeyi Mücrimin ve Ceza İşlerinde Adli Muzaheret Muahedenamesi”in
170

 11. maddesinde; "akitlerden 

birinin iadesini talep ettiği şahıs, aynı suç sebebiyle bir veya müteaddit devlet tarafından dahi talep 

edilmekte ise, tebaasından olduğu devlete teslim edilir" hükmüne rastlanmaktadır”., Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1131. 
171

 A.e. 
172

 Yugoslavya (1974, m.16), ABD (1980, m. 12),  Macaristan (1982, m. 30), Tunus ( m. 34) ve Suriye 

(1983, m. 14), Ġlgili örnekler için bkz.;  Özgenç, Genel Hükümler,  s. 874. 
173

 Özgen, a.g.e,  s. 142.; Artuk, Gökcen, Yenidünya , Ceza Genel, s. 1132. 
174

 Ayrıca, AK Bakanlar Komitesinin (75) 12 sayılı kararına göre, “iade amacıyla tutuklu kalınan süre, 

kişinin iade edileceği Devlette çekeceği cezadan düşülmelidir”.  
175

 Özgenç, Genel Hükümler., s. 874, Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1132. 
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sonunda serbest bırakılabileceği gibi, otuz günlük süre sonunda mutlaka serbest 

kalacağını hükme bağlamıĢtır. Kendisinden geri verme talep edilen taraf artık bu Ģahsı 

aynı suçtan dolayı geri vermeyi reddedebilir. SĠDAS‟ın 18. maddesinin 5. fıkrasına göre 

ise mücbir sebep nedeniyle Ģahsın teslim alınamaması veya teslim edilememesi 

durumunda, bir tarafın diğer tarafı haberdar etmesini ve iki tarafın yeni bir teslim tarihi 

üzerinde anlaĢmalarını da öngörmüĢtür
176

. Uygulamada teslim iĢleminin 

organizasyonu, en süratli ve basit yöntem olması nedeniyle INTERPOL aracılığıyla 

yapılmaktadır. Teslim doğrudan doğruya veya transit olarak yapılır
177

. 

a. Doğrudan Teslim 

Doğrudan teslimde, iĢlemi iki devletin sınırları bitiĢik ise, sınırın belirlenmiĢ 

yerlerinde, belirlenen görevliler tarafından yapılır
178

. BitiĢik değil fakat arada deniz 

var ise teslim iĢlemi iki devletin birisinin limanında yapılır. Teslim iĢlemi geri veren 

devletin limanında yapılacaksa verilecek Ģahsı isteyen devletin bayrağını taĢıyan 

gemide yapılacaktır
179

. 

b. Transit Teslim 

Transit teslim, devletlerin arasında sınır veya deniz olmadığı durumlarda teslimin 

baĢka devlet toprağından geçirilerek yapıldığı teslim türüdür
180

. Bu teslim türünde geri 

vermeyi isteyen devlet, geri verme talep ettiği  devlete gönderdiği talepnameden transit 

geçiĢ yapacağı devletede göndermeli ve o devletin onayını almıĢ olmalıdır. Burada amaç 

geçilen devlet toprağında geri verme iĢleminin taraflarının hakimiyeti olmadığından, 

hakimeyet sahibi devletten, memurları aracılığıyla yardımın sağlanmasıdır
181

. 

Gerek SĠDAS‟da gerek Türkiye‟nin taraf olduğu ikili geri verme 

anlaĢmalarının çoğunda taraf devletler birbirlerine, taraflardan birinin bir üçüncü 

devletten geri verme talebinde bulunması durumunda geri verilmesine karar verilen 
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 Ergül, a.g.e., s. 93. 
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 A.e. 

178
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s.1132. 
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 Taner, a.g.e., s. 253. 

180
 A.e., Özgen,a.g.e. s. 147.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1132 
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 Taner a.g.e. s. 254, Özgen, a.g.e.  s. 148.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1132.; 

Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 578. 
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kiĢiyi kendi ülkesinden geçirmeyi taahhüt etmektedirler. SĠDAS madde 21‟de; Transit 

geçiĢ yapılacağı zaman, diplomatik yoldan talepname gönderilerek, transit geçilecek 

devlet makamlarından izin alınması belirtilmiĢtir. Talepnameyi alan devlet suçun siyasi, 

veya askeri nitelikte olup olmadığını inceledikten sonra geçiĢe izin verir
182

 denilerek 

konuyla ilgili hüküm sevkedilmiĢtir. Maddenin devamı fıkra 2‟de incelemeyi yapan 

devlet, kiĢinin kendi vatandaĢı olduğunu tespit ederse, geçiĢe izin vermeyebilecektir, 

denilerek vatandaĢ geri verilemez kuralı vurgulanmıĢtır. Transit geçiĢin hava yolu ile 

olması halinde
183

, transit geçilen devlet toprağına inilmeyecek ise, talepnameye gerek 

duyulmaz. Ancak bu durumda transit geçilecek devlet, transit geçirilecek kiĢi 

hakkında gerekli belgelerle haberdar edilecektir. Acil bir durumda transit geçilen 

devlet toprağına iniĢ halini ise SĠDAS m. 24/4-a bendi düzenlemiĢtir. Bu hükme göre 

daha önce yapılan haber verme tebligatı, geçici tutuklama talebi etkisi doğuracak ve 

geri verme talep eden taraf geçerli bir transit geçiĢ talebinde bulunacaktır. B bendinde 

ise eğer transit geçiĢ aktarmalı gerçekleĢecekse, tam manasıyla bir geri verme 

isteminde bulunulması gerektiği ifade edilmiĢtir. SĠDAS m. 21/6‟ya göre, geri verilen 

kiĢi ırkı, dini, milliyeti veya siyasi kanaatlerinden dolayı hayatının veya hürriyetinin 

tehdide maruz kalacağı ihtimali olan bir ülkeden transit geçirilemez
184

. 

3. Teslimin Ertelenmesi 

a. Genel Olarak 

Geri verme kararının anında uygulanmasını engelleyen bazı haller mevcuttur. 

Bu haller: 

                                                 

182
 SĠDAS, m. 21., f.1‟e göre; ĠĢ bu AntlaĢmaya taraf olan devletlerden birinin ülkesinden transit 

olarak geçiĢe müsaade 12. maddenin 1. fıkrasında derpiĢ olunan yoldan yapılacak talep üzerine ve 

kendisinden transite müsaade etmesi istenilen tarafça sözleĢmenin 3. ve 4.  maddeleri muhaveresinde 

siyasi veya tamamen askeri mahiyette görülen bir suç mevzu bahis olmaması Ģartıyla verilecektir., 

Bkz: Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel, s. 1132-1133. 
183

 “Türkiye‟nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarından ABD (1980) ile yapılan anlaşmanın 18. 

maddesinde ve Tunus ile yapılan anlaşmanın 41. maddesinde SİDAS‟nin hava yolu ile transit geçişe 

ilişkin düzenlemesi aynen kabul edilmiştir”. Bkz.; Özgenç, Genel Hükümler., s. 875.; Artuk, Gökcen, 

Yenidünya, Ceza Genel, s. 1132-1133. 
184

 “1910 yılında ABD Bulgaristan'dan bir katil suçlusunun iadesini talep etmiş ve talep kabul 

olunmuştu. Fakat Romanya, ABD'de bu suçun ölüm cezasını gerektirdiğinden ölüm cezasının infaz 

olunmaması şartı ile transit geçişe izin vereceğini bildirmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir”. 

Bkz.; Özgen, a.g.e., s. 148. 
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a) Kendisinden geri verme istenen devlette kiĢi hakkında kovuĢturma 

yapılmakta olması ve hükmün infaz edilmiĢ olması, 

b) Geri verilmesi istenen kiĢinin hastalığıdır. 

 

Ancak teslimin ertelenmesi geri verme talebi ile ilgili olarak karar vermeye engel 

değildir
185

.  SĠDAS‟ın 19. maddesinin birinci fıkrasında ve Türkiye‟nin taraf olduğu 

ikili geri verme anlaĢmalarında bu hususta hükümlere yer verilmiĢtir. ġimdi bu 

hususları inceleyelim. 

 

b. Geri Verilmesi Ġstenen KiĢi Hakkında Geri Verme Ġstenen 

Devletçe KovuĢturmada Bulunulması veya KesinleĢmiĢ Bir 

Cezanın Ġnfaz Edilmekte Olması 

 

KiĢi, kaçmıĢ olduğu ülkede talebe konu olan fiilden değil de baĢka bir suçtan 

kovuĢturma geçiriyor ve bu tahkikat henüz neticelenmemiĢ ise, talep edilen ülke 

soruĢturmayı bitirmeden kiĢiyi geri vermeyecek, talep eden ülke kovuĢturmanın son 

bulmasını beklemek durumunda kalacaktır. SĠDAS‟ın ilgili 19. maddesine göre; 

“Kendisinden geri verme talep edilen Taraf, geri verme talebi hakkında kararını 

verdikten sonra, kişi aleyhinde takibatta bulunabilmek veya, esasen mahkûm olmuşsa 

geri verme talebine sebep olandan gayri bir fiilden dolayı uğradığı cezayı kendi 

ülkesinde çekebilmesi için talep edilen şahsın teslimini tehir edebilecektir” denilerek, 

geri vermenin ertelenmesinin ayrıca kiĢinin hakkında kesinleĢmiĢ bir cezasının infaz 

edilmekte olduğu durumlarda da gerçekleĢebileceği ifade edilmiĢtir
186

. Ancak burada 

maddenin 2. fıkrasında yer alan geçici geri verme usulünü incelemekte yarar vardır. 
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 Özgenç, Genel Hükümler, s. 876. 

186
 A.e. 
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c. Geri Verilmesi Ġstenen KiĢinin Hastalığı 

Hastalık, esas itibariyle fiilen geri vermenin ertelenmesi için sebep teĢkil 

etmez; ancak geri verme ile hasta olan kiĢinin hayatının büyük bir tehlike ile karĢı 

karĢıya kalacaksa geri vermenin geri bırakılması mümkün olur
187

. Bu hususta 

anlaĢmalarda veya kanunumuzda bir hüküm bulunmamaktadır
188

. Kanaatimce 

uygulamada gelen bir talep üzerine geri verme koĢullarının değerlendirilip, geri 

vermeye dair karar verildikten sonra kiĢinin hastalığından dolayı geri vermenin 

ertelenmesi kararı verilmelidir. 

 

d. Geçici Geri Verme 

 SĠDAS‟ın 19. maddesinin, 2. fıkrasına göre; “Kendisinden geri verme 

talep edilen Taraf, teslimi tehir edeceği yerde, istenen şahsı Taraflar arasında 

müştereken tespit edilecek şartlar tahtında, talep eden Tarafa muvakkaten teslim 

edebilecektir” denmiĢtir. Burada amaç, teslimin ertelenmesi özellikle uzun süreli 

ceza mahkumiyetinin infazı nedeniyle kararlaĢtırılmıĢsa, bu durum karĢısında, talepte 

bulunan devlet ülkesinde suç delillerinin tazeliğini yitirmesine veya kaybolmasına 

yada suçun zamanaĢımına uğramasına engel olabilmektir. Bu gibi durumlarda madde 

hükmüne göre teslimin ertelenmesi yoluna gidilmeyip, kiĢi geçici ve koĢullu olarak 

geri verilir
189

. ġüpheli veya sanık konumundaki kiĢiyi teslim alan devlet 

yargılanmasını bitirir veya zamanaĢımını kesen iĢlemleri yapar, sonra tekrar geri 

veren devlete teslim eder
190

. KiĢi önce geri verme kararı veren devlette mahkum 

olduğu cezasını çeker ve sonra geri verilen devletteki cezasını çekmek üzere bu 
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devlete kesin olarak teslim edilir
191

. Tezcan geri vermenin ertelenmesi hallerinde 

yaĢanabilecek bir uygulama sorununa ve bu sorunun çözümüne doktrinde yer 

vermiĢtir. ġöyle ki; “Gerek ikili ve gerekse Avrupa Sözleşmesi gibi çok taraflı 

sözleşmelerde teslimin cezanın tamamen yerine getirilmesine kadar erteleneceğine 

değinilmiş olması nedeniyle uygulamada şöyle bir sorun çıkabilir. Başka bir suçtan 

Türkiye'de hüküm giyen ve bu nedenle teslimi ertelenen yabancının Türkiye'deki 

cezası infaz edilirken cezaevinde gösterdiği iyi hallilik nedeniyle koşullu 

salıverilmesine karar verilirse durum ne olacaktır? Bir yandan geri verilmesine 

karar verildiğinden kaçmaması için serbest bırakmamak gerekir, öte yandan 

Türkiye'deki mahkumiyeti bakımından koşullu salıverilmesi zorunludur. Bu durumda 

TCK m. 59'a göre sınır dışı edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere durum İçişleri 

Bakanlığına bildirilir. İçişleri Bakanlığı'nca verilen sınır dışı etme kararı üzerine, 

teslimin yapılması gerekir”
192

.   

 

G. EĢyanın Teslimi 

Geri verme kurumunda hükümlü veya sanık ile birlikte delil olabilecek 

eĢyanın nakledilmesi genel olarak kabul edilen bir prensiptir. Geri verilme kararının 

sebebi oluĢturan suçla ilgili olan ve talepte bulunulan devletin ülkesinde bulunan 

eĢya ve değerlere el konularak, bunlar da ilgili kiĢi ile beraber veya daha sonra 

talepte bulunan devlete teslim edilecektir
193

. TCK‟da bu konuda bir açıklık 

olmamakla, gerek SĠDAS‟ın 20. maddesinde ve gerekse Türkiye‟nin taraf olduğu 

ikili geri verme anlaĢmalarında eĢya ve değerlerin teslimi konusunda ayrıntılı 

düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre
194

; a ) Suçun iĢlenmesinde kullanılan veya 

delil teĢkil edebilecek eĢya, b) ĠĢlenen suçun sonucunda elde edilmiĢ olup geri 

verilmesi istenen kiĢinin tutuklandığı anda elinde bulunan veya daha sonra ortaya 

çıkan eĢya ve değerler, c) ĠĢlenen suçtan elde edilen eĢya ve karĢılığında sağlanan 

değerlerdir. Bu eĢya ve değerlere, talepte bulunulan devletin kanunlarına göre el 
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konularak; talepte bulunan devlete teslim edileceklerdir. Bu el koyma ve teslim 

SĠDAS‟ın  20. maddesinin, 1. fıkrasına göre ve diğer geri verme anlaĢmalarına göre 

ancak talepte bulunan devletin isteği üzerine yapılabilecektir
195

. Ayrıca kiĢinin, geri 

veril(e)memesi durumunda (ölüm, kaçma vs.) dahi, eĢyanın zapt edilmesi ve teslim 

edilmesi mümkün olup, SĠDAS'ın ilgili 20. Maddesinin, 2. fıkrasında “herhangi bir 

nedenle kişinin geri verilmemesi durumlarında, suça konu eşyaya el konulabilir ve 

bu eşya geri isteyen devlete teslim edilebilir”, denmektedir
196

. 

 

H. Geri Verme Masrafları 

Geri verme iki veya daha fazla devlet arasında yazıĢmayı, geri verilmesine 

karar verilen kiĢinin teslimini ve geri vermeye neden olan suçla ilgili eĢya ve 

değerlerin teslimini gerekli kılmaktadır. Bu iĢlemler de doğal olarak bir takım 

harcamaları zorunlu kılmaktadır. Bu harcamaların hangi devlet tarafından 

karĢılanacağı konusunda farklı sistemler mevcuttur. Gerek SĠDAS madde 24‟e göre 

ve gerekse ikili geri verme anlaĢmalarının tümünde kabul edilen sisteme göre, her 

devlet kendi ülkesinde yapılan harcamaları karĢılayacaktır. Ancak transit geçiĢ için 

yapılan harcamaları geri verme talebinde bulunan devlet karĢılayacaktır
197

. Bazı 

anlaĢmalarda farklı hükümlere de yer verilmiĢtir. Örneğin, Türkiye-ABD arasında 

varolan geri verme anlaĢmasında, geri verme talep eden devletin tüm masrafları 

ödeyeceği belirtilmiĢtir
198

.   

 

 

II. GERĠ VERMENĠN SONUÇLARI 

 

Geri verme istenilen devlet bu talebi kabul ettiği takdirde, istenen kiĢiyi isteyen 

devlete geri verecektir. KiĢiyi teslim alan devlet soruĢturma/kovuĢturma yapıcak 

veya mahkum ise hükmü infaza baĢlayacaktır. Teslim alan devlet bu iĢlemleri 
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yaparken serbest olmamakla birlikte uymak olduğu kuralların baĢında özellik kuralı 

gelir
199

. Buna ek olarak, yargılama sonucu hakkında, geri veren devlete bilgi 

verilmesi de gerekir
200

. Talep edilen devletin hakimiyetini yönelik sınırlar Ģunlardır ; 

a) Sanığın geri verildiği suçtan yargılanması, b) Geri vermeye konu teĢkil eden suçta 

meydana gelen değiĢiklik, c) Geri verilen Ģahsın rızası, d) Üçüncü bir devlete geri 

vermedir. Bu bölümde bu hususları inceleyeceğiz. 

 

A. Geri Vermede Özellik Kuralı 

1. Genel Olarak 

 

Geri verilen kiĢi yalnız talepnamede gösterilmiĢ olan fiillerden dolayı 

yargılanabilir veya bu kiĢi hakkında yalnız gösterilen mahkumiyet hükmünden dolayı 

infaz gerçekleĢtirilebilir. Bu kurala doktrinde "geri vermede ihtisas ilkesi" ya da "özellik 

kuralı" denilmektedir
201

.  Daha geniĢ bir anlatımla; “iâde edilen kişinin iâdesinden 

önce işlediği ve iâdesine neden olan fiilden başka herhangi bir fiilden dolayı takibata 

uğramaması, hakkında iâdeye esas fiilden başkası dolayısıyla yargılama 

yapılamaması, ceza ya da herhangi bir güvenlik tedbirinin infazı amacıyla 

tutuklanmaması ve kişisel hürriyeti bakımından herhangi bir sınırlandırmaya tabi 

tutulmaması” Ģeklinde tanımlanabilir
202

.  

Geri vermede özellik kuralının geliĢimi 19. yy.'a kadar dayanır. Bu yüzyıl 

baĢlarında Napoli Devleti tarafından birkaç suçtan arandığı sırada, Fransa'da bulunan 

Galotti adlı bir kiĢiyi geri veren Fransa, bu kiĢinin yalnızca geri vermeye konu suç 

nedeniyle yargılanmasına izin verdiğini de bildirmiĢti. Ancak; Napoli bu kiĢiyi 

değiĢik eylemleri ve özellikle geçmiĢte gerçekleĢtirdiği siyasi suçları nedeniyle de 
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yargılamıĢ ve çok ağır cezalara çarptırmıĢtı. Bu durum karĢısında Fransa Napoli'yi 

savaĢla da tehdit ederek, Galotti'nin geri vermeye konu suçlar dıĢındaki 

eylemlerinden verilen cezaların kaldırılmasını istemiĢ. Küçük Napoli Devleti de 

hemen yaptığı hatayı düzeltmek zorunda kalmıĢ. Ancak; Fransa bu yaĢanan olay 

doğrultusunda tüm geri verme antlaĢmalarını yürürlükten kaldırarak, geri vermede 

özellik kuralının eklenmesini sağladı. Kuralın ilk kez bir geri verme antlaĢmasında 

yer alması, 1850 tarihli Fransa Ġspanya geri verme antlaĢması ile olmuĢtur
203

.   

Tarihçeden de anlaĢıldığı üzere özellik kuralının kabulündeki amaç, geri 

veren devletin iradesinin korunmasıdır
204

. Bu kurala uyulmasa idi, örtülü istemlerle 

gerçek amaçlar gizlenmek suretiyle, bir kimseye adi bir suç isnat edilerek geri 

verilmesinin sağlanması ve bundan sonra siyasi suçundan dolayı hakkında 

kovuĢturma yapılması mümkün olurdu; böylece antlaĢmaların koyduğu sınırlar 

tamamıyla iĢlemez, anlamsız hükümler haline getirilmiĢ olunurdu. Ancak bu kural 

sayesinde geri veren devletin, yabancı bir devlet iradesinin basit bir aleti olmaktan 

çıkacağı görülmüĢtür
205

. Unutmamak gerekir ki aynı zamanda bu kural, geri verilen 

kiĢinin çıkarlarını da korumaktadır
206

. 

 

2. Geri Vermede Özellik Kuralının Ġçeriği 

Geri vermede özellik kuralının içeriği SĠDAS'in 14/1 maddesinde 

açıklanmıĢtır; "Teslim edilen kişi, geri verilmesine neden olandan başka geri 

vermeden önce işlediği bir fiil nedeniyle kovuşturulamaz, yargılanamaz, bir ceza ya 

da emniyet tedbirinin infazı amacıyla tutuklanamaz, keza herhangi bir şekilde 

bireysel özgürlüğüne kısıtlama getirilemez”
 207

. Bu tanımı örneklendirmek gerekirse; 

hırsızlık suçunu iĢleyen bir kiĢinin istenmesi ve buna müteakiben geri verilmesi 

halinde, isteyen devlet mahkemeleri Ģahsı sadece hırsızlıktan dolayı yargılayabilecek, 

yargılama esnasında sanığın hırsızlıktan baĢka dolandırıcılık suçunuda iĢlemiĢ 
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olduğu ortaya çıkarsa, bu fileden dolayı kovuĢturma yapılamayacaktır
208

. Fransız 

Yargıtay‟ı kararlarına göre, özellik kuralı “kişi üzerinde zorlama içeren (yakalama, 

gözaltına alma, tutuklama gibi) ya da kişinin katılımını gerektiren (sorgu gibi) ve 

hatta tebliğ işlemi gibi aktif ve gözaltı ve yakalama gibi pasif usuli işlemleri de” 

yasaklamaktadır
209

. Bizde ise özellik kuralı, geri verme kapsamı dıĢında kalan suçlar 

sebebiyle, geri verilen kiĢi hakkında yokluğunda yapılabilecek iĢlemlerin 

yürürlüğünü engellemeyeceği gibi, bu Ģahsın baĢka kiĢiler hakkında yapılan 

soruĢturmalar sebebiyle tanık olarak dinlenmesine de engel oluĢturmaz
210

.  

Özellik kuralı, geri verilmesi istenen kiĢinin geri verilmeden önce iĢlediği suçlar 

için geçerli değildir. Yani geri verme iĢleminden sonra iĢlenen bir suç varsa, gerekli 

iĢlemler yapılacaktır
211

. Örnek olarak, kiĢi geri verildiği ülkede infazını cezaevinde 

çekmektedir. Cezaevinde birisini öldürdüğü takdirde, Ģahıs bu suçundan dolayı geri veren 

devletin izni olmadan kovuĢturulup, cezalandırılabilecektir
212

.  Burada ortaya çıkan 

sorun  Ģudur ki; geri verilen suçlu hakkında, geri vermede belirtilen suç dıĢında, 

önceki iĢlediği bir suç sebebiyle kovuĢturma yapılamayacağına göre, geri vermenin 

ne zaman gerçekleĢmiĢ olduğunun belirlenmesi durumudur. Bu konuda, geri verme 

kanunlarının ve milletlerarası anlaĢmalarda değiĢik ölçütlerin kabul edildiği 

görülmektedir. Bir sisteme göre, geri vermeye konu olan suçun iĢlenmiĢ olduğu 

zaman göz önünde tutulur. Geri vermeye konu olan suçlar birden fazla ise, bu 

durumda en son iĢlenmiĢ olan suçun tarihi göz önünde tutulur. Diğer sistemde, geri 

vermeyi talep eden devletin bu talep zamanı göz önüne alınır. Bir baĢka sistem de, 

genellikle devletlerin kabul ettikleri çözüm Ģekli olup, kiĢinin geri verilen devletin 

topraklarına girmesi ile geri verme gerçekleĢmiĢ olur ve bu zamandan önce iĢlenmiĢ 

olan suçlar sebebiyle suçlu hakkında geri verilen devlet kovuĢturma yapamaz. Bu 

son sistemin daha pratik olduğu açıktır
213

.  
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3. Geri Vermeye Konu Olan Suçta Meydana Gelebilecek 

DeğiĢiklikler 

 

Özellik kuralı gereğince, kovuĢturma yalnız geri verme isteminde belirtilmiĢ 

olan suç sebebiyle yapılacaktır. Ancak, kovuĢturmaya konu olan suç, geri verilen 

ülkede yapılan yargılama sonucu ortaya çıkan delillerle değiĢik bir görünüm alabilir. 

KovuĢturma sırasında suçun türünde ve niteliğinde meydana gelebilecek ve istenilen 

kiĢinin durumunu ağırlaĢtıracak her durumda özellik kuralı iĢletilir
214

. Suçun türünde 

ve niteliğinde meydana gelebilecek değiĢikliklerden ilk olarak suçun türünün 

değiĢmesi ihtimalini inceleyeceğiz. 

 

a. Suçun Türünün DeğiĢmesi 

 

Geri vermeye konu olan suçun soruĢturması veya kovuĢturması sırasında, 

suçun türü değiĢebilir. Eğer bu değiĢme sonunda, suç geri vermeye konu olmayacak 

suçlardan biri haline gelirse (siyasi suç, askeri suç, düĢünce suçu vs.) teslim alan 

devlet kovuĢturmayı derhal durdurup, kiĢiyi serbest bırakmakla yükümlüdür. Çünkü 

bu fiillerin soruĢturulması mümkün değildir
215

. Ancak suçun türü değiĢmekle 

beraber yeni suç, geri vermeye konu olabilen bir suç olabilir. Örneklendirmek 

gerekirse, geri verme iĢlemi basit hırsızlık nedeniyle gerçekleĢmiĢken, eylemin 

dolandırıcılık olduğu sonradan anlaĢılabilir. Bu durumda yeni suçun cezası talep 

edilen suçtan ağır olduğundan yargılama yapabilmek için talep edilen devletin 

izninin alınması Ģarttır
216

. Tam tersi bir durumda yani yeni suçun cezası daha hafif ise 

izin almaya gerek yoktur
217

. SĠDAS'ın 14/3 maddesine göre de bu husus Ģöyle ifade 

edilmiĢtir; Yargılama sırasında suçlanan kiĢinin fiiline verilen nitelendirme 
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değiĢmiĢse, kiĢi ancak yeniden nitelendirilen suçun unsurları imkân verdiği takdirde, 

kovuĢturulabilir ve yargılanabilir. 

 

b. Suçun Niteliğinin DeğiĢmesi 

Suçun niteliğinin değiĢmesi hafifletici bir sebepten kaynaklanıyorsa, daha 

hafif bir cezanın verilmesi gerekeceğinden kovuĢturma veya yargılamaya devam 

edilir. Örneklendirmek gerekirse, geri verme iĢlemi nitelikli hırsızlık nedeniyle 

gerçekleĢmiĢken, daha az ceza gerektiren basit hırsızlık olduğu anlaĢılırsa, yeni bir izin 

almaya gerek yoktur. “Çoğa izin vermiş olan devletin, aza da izin vermiş olduğu kabul 

edilir”
218

. Bazı yazarlar ise, değiĢen suçun cezası, öncekinden ister ağır ve isterse 

daha hafif olsun, kovuĢturma ya da yargılamanın sürdürülemeyeceği 

görüĢündedirler. Buna göre, geri isteyen devletin, aslında daha hafif bir suç 

nedeniyle yargılanması gereken kiĢinin geri verilmesini sağlamak için daha ağır bir 

cezayı öne sürme yolunu seçmesi olasılığı bulunmaktadır
219

. Ancak böyle bir 

durumda geri vermenin yine iĢleyeceği, çünkü ağırından dolayı geri vermeyi kabul 

etmiĢ olan Devletin hafif nitelikten dolayı geri vermeyi hayli hayli kabul etmiĢ 

sayılacağı hakkında ileri sürülebilecek düĢüncelerin yerinde olmadığı
220

 görüĢünü 

süren Dönmezer-Erman‟a katılmaktayız. ġöyle ki devlet suçun hafifliğinden dolayı 

geri vermeye gerek görmeyebilir. Adalet Bakanlığı genelgesinde ise bu husus Ģöyle 

açıklanmaktadır: Eğer soruĢturma sırasında kiĢinin eylemi daha az bir cezayı 

gerektiren bir suçu oluĢturduğu anlaĢılırsa, böyle bir izne gerek yoktur
221

. Aynı 

Ģekilde suçun niteliğinde meydana gelecek olan değiĢiklikte yeni ceza, antlaĢmada 

hükme bağlanan asgari cezanın sınırlarının altında kalırsa kiĢi hakkındaki 

kovuĢturmanın durdurulması gerekmektedir
222

. 

Suçun niteliğinin değiĢmesi ağırlaĢtırıcı bir sebepten kaynaklanıyorsa 

kovuĢturma veya yargılamaya devam edilebilmesi için geri veren devletin rızasının 
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alınması gerekir
223

. Örneğin
224

, basit hırsızlıktan dolayı geri verme iĢlemi yapıldığı halde 

duruĢma neticesinde fiilin Ģiddet sebepli hırsızlık olduğu anlaĢılırsa, talep edilen devlet-

ten yani geri vermenin istendiği devletten yeni bir izin almak gerekir
225

. Adalet 

Bakanlığı genelgesinde bu husus Ģöyle açıklanmaktadır: Eğer soruĢturma sırasında 

kiĢinin iĢlediği fiilin geri verme evrakında belirtilenden daha ağır bir cezayı 

gerektiren bir suç kapsamına girdiği anlaĢılırsa, bu durumda suçun yeni 

nitelenmesine göre ceza verilebilmesi için kiĢiyi geri veren devletten izin alınması 

gerekir
226

. Ayrıca belirtmek gerekir ki özellik kuralı, geri verme izninin içermediği 

fiillerin de, cezanın belirlenmesinde ağırlatıcı neden olarak göz önünde 

bulundurulmasını da engeller
227

. 

 

4. Özellik Kuralının Geçerli Olduğu Süre 

Geri verilen kiĢi, geri vermeye esas teĢkil eden fiilden dolayı beraat ettikten 

veya cezasını çektikten belirli bir süre sonra, geri verildiği ülkeyi terk etmeyecek 

olursa geri verme istemine esas teĢkil eden fiilden önce iĢlemiĢ bulunduğu suçlardan 
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 Taner, a.g.e., s. 255.; Cin, a.g.e., 77. 

224
 Ġadesi sağlanan kiĢiye isnat edilen suçun yargılama sırasında iadeye neden olan suçtan daha ağır bir 

cezayı gerektirir hale gelmesi ve hususîlik kuralının Türk hukukundaki uygulama biçimi ile ilgili 
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adam öldürmek yerine, TCK‟nun m.450/4‟te tanımlanan, taammüden adam öldürmek eylemine fer‟i 
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edilmiĢtir. Bu karar üzerine temyiz incelemesi yapan Askerî Yargıtay, “…bu durumda sanığın suç 

niteliğinin değiĢmesi nedeniyle SĠDAS‟nin m.14 kapsamına giren ve iadesinin mümkün olmadığı 

baĢka bir eylemden dolayı…, yargılamaya devam edilebilmesi için iade eden ülkeden muvafakat talep 

edilmesi; muvafakat verilmemesi durumunda da yargılamanın ve tüm usulü iĢlemlerin durdurulmasına 

karar verilmesi gerektiği…” gerekçesiyle yerinde olarak, hükmü bozmuĢtur. As.YDK‟nun 10.10.1991 

tarih ve 1991/106 E. 1991/118 K. Sayılı kararı.; Ġlgili karar için bkz.: Yener Ünver, “Uluslararası 

Normlar Bağlamında Suçluların Geri Verilmesi ve Türkiye”, Anyasa Yargısı Dergisi, no:17, 

Ankara, 2000, s. 486.; Ergün, a.g.e., s. 182. 
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 Artuk, Gökcen, Yenidünya, Ceza Genel,, s. 1135. 
226
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 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 286‟dan naklen; Thiery Kay, Broner Heil, Amsterdam, 
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dolayı da kovuĢturma yapılabilir. Bu husus, genellikle geri verme sözleĢmelerinde 

belirtilir. SĠDAS'ın 14. maddesinin b bendinde bu süre kırkbeĢ gün olarak tespit 

edilmiĢtir
228

, kendi iradesi dıĢında bir engelleme olmaması kaydıyla; kiĢinin, onu 

teslim almıĢ devlet ülkesini terk etmemesi veya terk ettikten sonra geri dönmesi 

halinde özellik kuralı iĢlemeyecektir
229

. Bu süreye geri verme kurumunda “yasak 

zaman” veya “suçluya dokunulmayacağı zaman” denilmektedir
230

. Görüldüğü gibi, 

özellik kuralının kiĢiye sağladığı koruma süre ile sınırlıdır. 

Geri verilen kiĢiye böyle bir sürenin tanınmasının çeĢitli sebepleri vardır. 

Geri vermeye konu olan fiil sebebiyle ister beraat, ister mahkûmiyet hükmü verilmiĢ 

olsun, devlet ile olan ceza iliĢkisinin sona ermesinden sonra, bu ülkede kalıp 

kalmamak konusunda geri verilen kiĢinin serbestçe düĢünüp karar vermesi gerekir ki, 

bunun bir zaman alacağı açıktır. Bu süre sonunda belki hakkında devam edecek 

kovuĢturmaları göze alıp alamayacağını değerlendirecektir. “yasak sürenin” 

baĢlangıcı ise kiĢinin cezalandırma hakkını sahip devletle arasında olan hukuki, fiili 

tüm iliĢkinin bitmesinden sonra baĢlar
231

. Fakat kiĢiye karĢı, her bakımdan iyi niyetle 

hareket edilmesi ve böyle hareket edildiğinin sabit olması Ģarttır. Herhangi bir sebep 

ve suretle ve karıĢık yollarla ülke dıĢına çıkmasına imkan verilmemiĢ olan kiĢi 

hakkında özellik kuralının hükümleri bertaraf edilemez
232

.  

 

5. Özellik Kuralı ve Geri Verilen KiĢinin Rızası  

Somut geri verme anlaĢması dolayısıyla çizilen çerçeve özellik kuralı 

açısından, sadece geri verilen kiĢi bakımından değil, kendisinden geri verme talep 

edilmiĢ bulunan devletin çıkarları ve iradesi bakımından da önem taĢımaktadır
233

.  

Bu görüĢte bir birlik bulunmamakla, bazılarına göre geri verme kurumu içerisinde 

özellik kuralı, kiĢinin haklarını korumak üzere kabul edilmiĢtir. Eğer kiĢi bu 
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 Dönmezer, Erman, a.g.e., 1985, s. 587. 
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haklarının bir bölümünden vazgeçerse, bu vazgeçmeye uymak gerekir. Bunun tersi, 

kiĢinin hiçbir hakkı bulunmadığını kabul etmek olacaktır
234

. “Kişinin kendisine 

yönelen bütün suçlamalardan kendisini temizlemek hakkı vardır”
235

. Diğer bir görüĢ 

ise
236

; Kuralın kiĢinin izni ile bozulacak oluĢu geri veren devletin geri vermede bazı 

kayıtlar koymak konusundaki yetkisini tamamıyla ihlal etmiĢ olur. Geri verme, iki 

devlet arasında kiĢinin katılmadığı bir antlaĢmadır ve kiĢi kendi iradesiyle ve tek 

taraflı olarak bunun Ģartlarını bozamaz ve değiĢtiremez. Dolayısıyla geri verilen kiĢi 

tek taraflı irade beyanı ile özellik kuralını ihlal edemeyecektir
237

. Ayrıca geri verilen 

kimsenin geri verme istemi dıĢında kalan suçtan yargılamaya izin vermesine 

güvenmemekte gerekir. Zira devlet, bu kiĢinin iradesi üzerinde baskı kurarak
238

 

tehdit vs. altında böyle bir muvafakati de almıĢ olabilir. Bunun için kiĢinin iradesine 

üstünlük verilmemelidir. 

Bu konuda bağdaĢtırıcı bir görüĢte öne sürülmüĢtür. Buna göre, kiĢi hakim 

önünde ve avukatının da hazır bulunduğu bir duruĢmada hakkında iĢlem 

yürütülmesine onay verdiği takdirde, bu onaya hukuksal değer tanımak gerekir. Bu 

gibi durumlarda kiĢi hakkında gerekli bütün yasal iĢlemler yapılabilecektir
239

. Ancak 

SĠDAS‟ta konuyla ilgili bir hükme yer verilmeyerek, geri verilen kiĢinin iznine özellik 

kuralının etkisini ortadan kaldırıcı bir değer tanınmamıĢtır. ġayet geri verilen kiĢi, geri 

vermeden önceki ve geri verme anlaĢmasında yer almayan suçları dolayısıyla 

yargılanmasına izin verecek olsaydı, geri verme iĢlemleri baĢlatılmadan önce de, her 

zaman, geri verme talep eden ülkeye kendiliğinden gitmek ve yargılanmak suretiyle 

mahkum olmak yada beraat ederek hakkındaki suçlamalardan kurtulmak hakkına 
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zaten sahipti. Böyle bir durumda iki ülke arasında o kiĢiyi konu alan bir geri verme 

anlaĢması yapılmasına ve anlaĢma içine de özellik kuralının konulmasına da gerek 

kalmamıĢ olurdu
240

. Bizde ikinci olarak sürülen Dönmezer-Erman‟ın görüĢüne 

katılmaktayız yoksa  geri verme iĢleminin tarafı olmayan kiĢinin bu iĢlemin içeriğini 

değiĢtirmesi gibi bir durum ortaya çıkar. 

  

6. Üçüncü Bir Devlete Geri Verme  

Özellik kuralının engellediği durumlardan biride geri verilen kiĢinin geri vermeden 

önce iĢlediği bir suç nedeniyle üçüncü bir devlete verilmesi durumudur. Burada aslı mani 

olunmak istenen husus, bir devletin baĢka bir devlet hesabına hareket etmesidir. ġöyle ki, 

geri verilmesi mümkün olmayan fillerden dolayı geri verme bu Ģekilde sağlanır. Böyle bir 

geri vermenin gerçekleĢmesi için ilk olarak geri verme talep edilen devletin rızası aranır
241

. 

Bu husus SĠDAS m. 15‟de Ģöyle ifade bulmuĢtur; “Geri verilen kişi kovuşturma 

sonucunda beraat ettikten veya cezası infaz olunduktan sonra, yine de geri vermiş 

olan Devletin rıza ve onayı alınmadan başka bir Devlete geri verilemez”. 

 

7. Özellik Kuralının Sona Ermesi 

Geri vermede özellik kuralının ve buna bağlı olarak yasak sürenin de bir 

sonunun olması gerekir. Özgen‟in de belirttiği gibi, “özellik kuralı ilanihaye devam 

etmez”
242

. Özellik kuralı SĠDAS‟a göre Ģu hallerde sona erer
243

: 

a) Madde 14, a bendi uyarınca, kiĢiyi teslim alan devlet, teslim aldığı devletten 

gerekli belgelerle geri verme talebi yapar gibi izin isteminde bulunur. Geri veren 

devletin izni ile özellik kuralı son bulur
244

. 

b) Madde 14, b bendi uyarınca, kiĢi tam manasıyla özgürlüğüne kavuĢtuktan sonra 
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geri verildiği devleti kırk beĢ gün içinde terk etmezse veya terk ettikten sonra 

ülkeye tekrar geri gelirse özellik kuralı son bulur
245

.  

ġimdi bu bölümde özellik kuralının sona ereceği birkaç hali göreceğiz. 

 

a. Yasak Sürenin Bitimi ve Geri Verilen KiĢinin Ülkeyi Terk Etmesi 

veya Ülkeye Tekrar Geri Dönmesi 

KiĢi hukuki ve fiili olarak cezalandırma yetkisi bulunan devlet ile iliĢkisini 

kestikten sonra, elinde imkanı olduğu halde kırkbeĢ günlük süre içerisinde ülkeyi 

terk etmez ise özellik kuralı geçerliliğini yitirecektir
246

.  Bu süre, geri verilen kiĢi ile 

geri isteyen devlet arasında, geri vermeye konu suçla ilgili hukuksal iĢlemlerin bittiği 

anda baĢlar
247

. “Yasak süre”, mahkumiyet halinde, öngörülen cezanın infazından; 

beraat halinde, kararın kesinleĢmesinden; davanın her hangi bir sebeple örneğin 

zamanaĢımı sebebiyle düĢmüĢse, düĢme tarihinden itibaren hesaplanmalıdır
248

. 

“Yasak süre” konusu ile ilgili yukarıdaki konu baĢlığına bakılmalıdır. Burada, 

Yargıtay‟ın 1987 tarihinde vermiĢ olduğu bir karara değinmekte yarar görüyoruz. 

Karara konu olay kısaca Ģu biçimde geliĢmiĢtir; “1975 yılında “satmak amacıyla 

esrar bulundurmak” suçundan hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından 8 yıl 4 ay özgürlüğü bağlayıcı ceza verilen bir kişi, bu cezayı çekmekte 

olduğu Sivas Cezaevinden kaçmıştır. Ardından bu kişinin Almanya‟da bulunduğunun 

bildirilmesi üzerine olağan geri verme işlemleri başlatılmış ve bu kişi 1984 yılı 

Ağustos ayında Türkiye‟ye geri verilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında aynı kişi 

hakkında 1980 yılında gerçekleştirdiği “yurtdışına uyuşturucu madde ihraç etmek” 

suçunda Edirne Ağır Ceza Mahkemesi‟ne kamu davası açılmıştır. Yargılama 

sırasında Alman makamları tarafından, geri vermede özellik kuralının ihlal 

edildiğine yönelik duyumların alındığı, bu durumun açıklığa kavuşturulması yönünde 

bir talep gelmiş, bu talebi göz önünde bulunduran mahkemece, geri verilen kişi ile 

ilgili yargılama durdurularak, bu kişiye, 45 gün içerisinde ülkeyi terk edebileceği, 
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buna karşılık terk etmemesi durumunda yargılamanın sürdürüleceği biçiminde uyarı 

yapılmıştır. Bu sırada Almanya‟dan da yargılamaya onay talebinde bulunulmuş, 

ancak bu onay alınamamıştır. 45 günlük süre içerisinde ülkeyi terk etmediği 

anlaşılan sanığın yargılaması sürdürülmüş ve sonuçta 30 yıl özgürlüğü bağlayıcı 

ceza verilmiştir”
249

. 

b. Geri Veren Devletin Rızası 

Geri verme kapsamında bulunmayan suç için yargılama yapılmasına veya 

verilmiĢ olan cezanın infazına geri veren devletin izin vermesi halinde özellik kuralı 

etkisini kaybedecektir
250

. Ülkemiz açısından bakıldığında, talep eden devlet özellik 

kuralı dıĢına çıkmak isterse, Türkiye'nin iznini soracaktır. Diplomatik kanaldan 

Adalet Bakanlığı‟na iletilen bu talep, Adalet Bakanlığı‟nca geri vermeye karar veren 

ağır ceza mahkemesine iletilecektir. ağır ceza mahkemesinin izin kararı ve yabancı 

devletten alınan evrak Adalet Bakanlığı‟nca BaĢbakanlığa iletilecek. Nihai kararı 

Bakanlar Kurulu verecektir
251

. Türkiye'ye teslim edilen bir hükümlü konusunda da, 

teslimden önce iĢlenmiĢ olan bir suçtan dolayı yargılama veya verilmiĢ olan bir 

cezanın çektirilmesi için, teslim eden devletin izninin alınması gerekecektir
252

. Bu 

konuda dosyanın önünde olduğu, savcılık ya da mahkeme hazırladığı izin talebini 

Adalet Bakanlığı‟na iletecek, Bakanlık da diplomatik kanaldan ilgili ülke 

makamlarından talepte bulunacaktır
253

. 

Geri verilen kiĢi tek taraflı irade beyanı ile özellik kuralını ihlal 

edemeyecektir. Bu konuyla ilgili daha önce incelediğimiz bölüme bakılmalıdır
254

. 

Doktrinde bazı yazarlar aksi görüĢü savunsa da kanaatimizce kiĢi izin verse de, bu 

irade kabul edilmemelidir
255

. Ancak yeni tarihli AB üye ülkeleri arası anlaĢmalarda 

kiĢinin izninin kabul edildiği görülmektedir. 1996 tarihli “AB Geri Verme 

SözleĢmesi” ise m. 10 uyarınca özellik kuralının istisnalarına yer verilmiĢtir. Bu 
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istisnalardan biri de; ilgilinin, özellik kuralının kendisi açısından getirdiği 

yargılanmama güvencesinden vazgeçebileceğine iliĢkin irade beyan edebilmesidir
256

.  

 

8. Türk Hukukunda Özellik Kuralı 

Türk hukukunda mülga 765 s. TCK‟da geri vermeyi düzenleyen 9. maddede 

özellik kuralı yer almamaktaydı. 5237 s. TCK, m. l8/son'da bu husus açıkça ifade 

edilmiĢtir
257

; "geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden 

suçlardan dolayı yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir". Bu konuda 

Yargıtay‟ın yeni tarihli bir kararına bakmakta fayda vardır; Yargıtay 5. Ceza Dairesi 

incelediği dosyada
258

; “İran İslam Cumhuriyeti Adli Makamlarının 19.02.2006 gün, 

288.1.84 sayılı tutuklama emri nedeniyle geri verilmesi talep edilen A.A hakkında 

yapılan yargılama sonunda 5237 sayılı TCK'nun 18/1-8 maddesi gereğince rüşvet, 

zimmet, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından geri verilmesine dair İstanbul 2. 

Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.07.2006 gün ve 2006/801 Değişik İş Karar 

sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi A.A. müdafii tarafından 

istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen  tebliğname ve 

Yüksek 11. Ceza Dairesinin görevsizlik kararı ile gönderilmekle incelendi: 5237 

Sayılı TCK'nun 18/son, Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 14. ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Arasında İadei Mücrimin ve Cezai Mevadda 

Adli Müzaheret Muahedenamesi'nin 4. maddesi gereğince geri verilen şahsın, geri 

vermeden evvel ika ettiği ve geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan 

başka bir fiilden dolayı yargılanamayacağı gibi bir ceza veya emniyet tedbirinin 

infazı için tutuklanamayacağı ve herhangi bir surette hürriyetinin kısıtlanamayacağı 

nazara alınarak, geri veren Devletin egemenlik hakkıyla ilgili bu kuralın 

işletilebilmesi için geri verme talepnamesinde ve kararında geri vermeye konu edilen 

suçların ika edildikleri yer, zaman ve hukuki tavsiflerinin açıkça gösterilmesi 

gerektiği ve geri verme talebinde sanığın sadece yasal olmayan yollarla halktan 

                                                 

256
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 285. 

257
 Cin, a.g.m., s. 226.  

258
 YG. 5. CD. Esas No: 2006/12962  ve Karar No: 2007/853 ilgili karar için bkz.; Uluslararası 

Hukuk Bülteni, “Suçluların Geri Verilmesinde Hususilik Kuralı, Yargıtay Kararı”, Yıl:2, Sayı: 5, 

Adalet Bakanlığı, Ankara, 2009, s. 13. 
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para toplamak suretiyle dolandırıcılık ve sahte pasaport düzenleme suçlarını 

işlediği  ve bu   suçlardan  dolayı  takip  altında  bulunduğu  bildirildiği   halde,   

geri verme  talebi   ve ekindeki  izahnamede  yer  almayan zimmet ve rüşvet 

suçlarından da geri verilmesine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin 

temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 

dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek 1412 s. CMUK.nun 321. 

maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi” 

denilerek hem TCK hem SĠDAS hem de Ġran Ġslam Cumhuriyeti ile aramızda olan 

ikili anlaĢmanın özellik kuralına vurgu yapmıĢtır
259

. 

Geri vermeye yönelik yapılan anlaĢmalarda genellikle, özellik kuralı geri 

verme iĢleminden önceki suçları kapsamaktadır. Bazı sözleĢmeler bu kurala 

uymamaktadır. Türkiye ile geri vermeye dair ikili antlaĢmalar yapan, Irak, 

Yunanistan ve Yugoslavya gibi ülkelerin antlaĢmalarında özellik kuralı Ģöyle ifade 

bulur; “ne vakit işlenmiş olursa olsun bütün fiiller, özellik kuralına dahil edilirler”
260

. 

Bu ayrım devletlerin iradesine kalmıĢ olmakla kanaatimce devletlerin egemenlik 

hakları bağlamında geri verme sonrası, geri verilen kiĢinin, geri verildiği devlette 

iĢlediği suçlar kovuĢturma ve cezalandırılmaya geri veren devletin izni olmadan tabi 

olmalıdır. 

 

B. Geri Veren Devlete KovuĢturma Sonucu Hakkında Bilgi 

Verilmesi  

Geri vermenin gerçekleĢmesi halinde, geri verme isteyen devlet, yaptığı 

kovuĢturmanın sonucu hakkında geri veren devlete bilgi vermek zorundadır. Bu 

sayede, geri verme isteyen devletin özellik kuralına uyup uymadığı anlaĢılır
261

. 

Türk Ceza Kanunu ve SĠDAS‟ta bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ancak geri verme anlaĢmalarında, geri veren devlete yargılama sonucu bilgi 

                                                 

259
 Özellik kuralı neticesinde, Türkiye-Almanya arasında gerçekleĢen geri verme iliĢkileri bir dönem, 

durma noktasına gelmiĢtir. ġöyle ki; Almanya, Türkiye‟nin bu kurala uymadığını ileri sürmekte, 

SĠDAS m. 14 ihlali nedeniyle talepleri geri çevirmekteydi., Turhan, a.g.m., s. 86. 
260

 Özgen, a.g.e.,  s.160. 
261

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 880. 
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verileceği maddesi yer almıĢtır
262

. Eğer verilen hüküm mahkumiyet ise, bilgi 

vermenin yanında kararın onaylı bir örneğinin geri veren devlete gönderilmesi 

gerekir
263

.

                                                 

262
 Örneğin, Azerbaycan m. 46, KKTC m. 50, Ürdün m. 17, Pakistan m. 31, ABD m. 14 ile olan 

anlaĢmalar. 
263

 Özgenç, Genel Hükümler, s. 880. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NDE GERĠ VERME KURUMUNU ORTADAN 

KALDIRAN BĠR PROJE OLARAK AVRUPA TUTUKLAMA 

MÜZEKKERESĠ 

 

 

I.AVRUPA TUTUKLAMA MÜZEKKERESĠ ÖNCESĠ GERĠ 

VERME KURUMUNDAKĠ GÜNCEL GELĠġMELER VE 

DEĞĠġĠM TALEBĠ 

 

Bu bölümde 1957 tarihli SĠDAS‟ın yerini alan, sadece Avrupa Birliği
1
 üye 

ülkeleri arasında geçerli olan ve geri verme kurumunda devrim niteliğinde 

değiĢiklikler yapan Avrupa Tutuklama Müzekkeresi
2
 kurumunu inceleyeceğiz. Ġlk 

olarak ATM öncesi AB‟nde nasıl bir süreçte yol alındığı, bu kurumun ortaya 

çıkıĢındaki sebepleri, kısaca tarihçesi incelenecek daha sonra kurumdan bahsedilecek 

ve kurumun getirdiği önemli değiĢikliklere vurgu yapılacaktır.  

 

 

A. Avrupa Birliği‟nde Adli YardımlaĢma Kurumundaki 

GeliĢmeler 

Adli yardımlaĢma, “mahkemeler, savcılıklar, infaz birimleri gibi adli 

makamların, ceza işlerinde kendi görev alanlarına giren hususlarda karşılıklı olarak 

                                                 

1
 Avrupa Birliği terimi bundan sonra çalıĢmamda AB olarak anılacaktır. 

2
 “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi” terimi bundan sonra çalıĢmamda “ATM” olarak anılacaktır. 

Ayrıca Çerçeve Kararın ismi “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ve Üye Devletler arasındaki Teslim 

Usulleri hakkında 13 Haziran 2002 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı” (Council Framework 

Decision of 13 June 2002 on The European Arrest Warrant and The Surrender Procedures between 

Member States), bundan sonra çalıĢmamda “Çerçeve Karar” veya “ATM” olarak anılacaktır. 
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birbirlerini desteklemesidir”
3
. Adli yardımlaĢma bir üst kavram olmakla

4
, 

uluslararası ceza ve ceza muhakemesi hukukunun bir parçasıdır. Adli yardımlaĢma 

Ģu konu baĢlıklarında üç bölüme ayrılır; "geri verme", "cezanın infazı amacıyla 

yardım" ve "diğer konularda adli yardım". Adli yardımlaĢmanın konusunu ise belge 

ve kararların gönderilmesi, tanıkların, sanıkların ve bilirkiĢilerin duruĢmada hazır 

bulunmasının sağlanması, baĢkaca bilgilerin gönderilmesi, arama, el koyma ve 

soruĢturmayla ilgili baĢkaca iĢlemlere baĢvurma, telefon dinleme, gizli soruĢturmacı 

görevlendirme hususları oluĢturur
5
. 

Tanımdan da anlaĢılacağı üzere kısaca yargı organları arasındaki karĢılıklı 

iĢbirliği adli yardımlaĢma olarak adlandırılmıĢtır
6
. KarĢılıklı iĢbirliği bağlamında adli 

yardımlaĢma yapılırken doğacak sorunlara üç ayrı yoldan çözüm getirilebilir. Bu 

çözümlerden ilki devletlerin, ulusal mevzuatlarında genel düzenlemeler yaparak, 

soruna tek yanlı çözüm getirmeye çalıĢmasıdır. Ġkincisi devletler arası ikili 

iĢbirlikleri yapılarak soruna karĢılıklı bir çözüm sunmaya çalıĢılmasıdır. Ancak 

bunlardan en kapsamlı çözüm sunanı, uluslar üstü düzeyde, çoklu taraflarla yapılan 

düzenlemelerin olduğu üçüncü yoldur
7
. Bu doğrultuda Avrupa hukuk alanı içinde 

yapılan, Avrupa Konseyi çerçevesinde imzalanmıĢ olan en kapsamlı belge 20.4.1959 

tarihli “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”dir. Bu belge tüm AB 

üyesi devletler açısından, 13.12.1957 tarihli “Suçluların İadesine dair Avrupa 

Sözleşmesi”nden sonra geri vermenin önemli bir kaynağını oluĢturmaktadır. Daha 

sonraları adli yardımlaĢmaya yönelik Avrupa Konseyi'nin faaliyetlerinin temelini, 

15.5.1972 tarihli “Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına ilişkin Sözleşmesi”, 

27.1.1977 tarihli “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”, 15 Ekim 

1975 tarihli “SİDAS‟a Ek 1 nolu Protokol” ve 13 Aralık 1977 tarihli “SİDAS‟a Ek 2 

nolu Protokol” oluĢturur. Bu alanlarda yapılan Avrupa Konseyi sözleĢmelerinin, üye 

                                                 

3
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 174‟ten naklen; Linke Robert, Aktuelle Fragen der Rechtshilfe in 

Strafsachen, NStZ 1982, s. 417. 
4
 Erdem, a.g.e.,  s. 393‟den naklen; Thomas Hackner, Schomburg Wolfgang, Otto Lagodny , Norbert 

Wolf,  Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, München 2003,no.2; Dominik Ziegenhahn, Der 

Schutz der Menschenrechte bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Strafsachen, 

Berlin 2002,s.130. 
5
 A.e., Bkz: Dipnot 240. 

6
 A.e., s. 293‟ten naklen; Nina Haas, Die Schengener Abkommen und ihre strafprozessualen 

Implikationen, Wien 2001, s. 94. 
7
 A.e., s. 293‟ten naklen; Haas, a.g.e., s. 94. 
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devletlerde hukukun yeknesaklaĢması konusundaki amacı yanında, ceza iĢlerinde 

uluslararası iĢbirliğinin de en önemli dayanağı olmaktadır
8
. SözleĢmeler, onaylanmak 

bir baĢka ifadeyle ulusal hukuka aktarılmak suretiyle geçerlilik kazanmakta; bu 

sebeple Avrupa Konseyi bünyesinde üye devletlerde doğrudan geçerli bir hukuk 

yaratılması söz konusu olmamaktadır
9
. 

Adli YardımlaĢma AB üye devletleri arasında ikili veya çok taraflı yapılan 

birçok belge ile düzenlenmektedir. Bu durum, AB üyesi olmayan üçüncü devletlerle 

gerçekleĢen adli yardımlaĢmanın düzenlendiği belgelere gelince daha karmaĢık bir 

hale bürünmektedir
10

. Bu komplike durum uygulamacılar açısından tek bir 

sözleĢmede toplanmıĢ bir adli yardımlaĢma düzenlemesi istemini zorunlu 

kılmaktadır
11

. Adli yardımlaĢmanın AB‟de getirdiği bu sorunlar yumağı ve ilaveten 

çalıĢmamın ilerleyen bölümlerinde ele alacağım geri verme kurumunda SĠDAS‟tan, 

Maastricht AnlaĢmasına
12

 kadar yaĢanan problemler  “Adalet ve ĠçiĢleri Alanında 

ĠĢbirliği Hakkında Hükümler” faslı ile Topluluk Hukukunun “Üçüncü 

Sütun”unun
13

 ilan edilmesine ve bu doğrultuda AB‟de geri verme kurumunun 

reforma doğru adım atmasına öncü olmuĢtur. 

B. Projenin Ortaya ÇıkıĢına Doğru 

1.Genel olarak 

 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi "geri verme" kurumunda yeni bir yaklaĢım 

olarak görülme(me)ktedir. Bu yaklaĢımın içeriğini ve tartıĢmalarını daha iyi 

                                                 

8
 A.e., s. 293-294‟ten naklen; Ziegenhahn, a.g.e., s.68. 

9
 A.e., s. 295. 

10
 A.e., s. 294‟ten naklen; Astrid Epiney, Rechtshilfe in Strafsachen der EU- Zugleich ein Beitrag 

zum derzeitigen Stand der Verhandlungen der EG ĠM Rahmen der “Bilateralen II” mit der 

Schweiz, EuZW, 2003, s. 423. 
11

 A.e., s. 300‟ten naklen; Robert Esser, Europaische Vorgaben für die amtliche 

Lebensmittelüberwachung-Auf dem Weg zu einem europaischen Strafverfahrensrecht, 

Berlin2002, s.20. 
12

 Maastricht‟de, 7 ġubat 1992 tarihinde imzalanan ve 1 Kasım 1993‟te yürürlüğe giren Avrupa Birliği 

AntlaĢması için yaygın olarak kullanılan kısaltmadır. Maastricht AntlaĢması yerine, AntlaĢmanın 

resmi adının (Avrupa Birliği AntlaĢması) kullanılmasının daha uygun olduğu düĢünülmektedir. 
13

 Maastricht anlaĢmasıyla ilan edilen “Adalet ve ĠçiĢleri Alanında ĠĢbirliği” adlı AB‟nin dayandığı 

üç sutundan sonucusudur. Amsterdam anlaĢmasıyla üçüncü sutunun ismi “Cezai ĠĢlerde Kolluk ve 

Yargısal ĠĢbirliği” olarak değiĢmiĢtir. Sahir Özdemir, Kavramlara ĠliĢkin Açıklayıcı Not, DPT AB 

Genel Müdürlüğü, Ankara,2001, s.6. 
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kavrayabilmek için Çerçeve Karar‟ın çıkarılması sonucuna yol açan geliĢmeleri 

ortaya koymamız gerekir
14

.  

 

2.1957‟nin BaĢından 1990 Öncesine Kadar Geri Verme Kurumunda 

YaĢanan Süreç 

 

AB geri verme hukukunun temel belgesi tüm üye ülkelerin taraf oldukları 

SĠDAS‟ tır.  AB konseyi geri verme kurumu ile ilgili Ģikâyetler almakta, sorun git 

gide büyümekteydi
15

. Bu Ģikâyetlerden en yaygın olanı sürecin uzun olmasıydı. 

SĠDAS‟a dayalı geri verme usulünün sonuçlanması Hollanda‟da 1 yıl kadar sürmekte 

bu süre Ġngiltere için birkaç yılı bulabilmekteydi. Bu durumun nedenleri, SĠDAS‟ta 

iĢlemlere bir zaman sınırlaması konmamıĢ olması, yerel usul kurallarındaki 

farklılıklar, mahkemelere verilen ağır sorumluluklar ve en sonunda kararın tekrar en 

azından Adalet Bakanlığı‟ndan geçip bir daha zaman kaybına uğramasıdır
16

. Ayrıca, 

AB içerisindeki komplike geri verme hukuku çok sayıda sözleĢme ve bunların 

ayrılmaz parçası çekincelerle doludur
17

. SözleĢmelerin onay durumlarının 

değiĢmeside karmaĢanın bir parçası olup, kurumu etkilemektedir
18

. Bu doğrultuda, 

SĠDAS‟a Ek Protokoller ve geri verme hükmü içeren anlaĢmalarda fayda 

sağlamayınca, “90'lı yılların başından itibaren geri verme hukukunun daha da 

geliştirilmesi yönündeki inisiyatif, Avrupa Konseyi'nden Avrupa Birliği'ne 

kaymıştır”
19

. 

 

                                                 

14
Michael Plachta, Wouter Van Ballegooji, “The Framework Decision on the EAW and Surrender 

Procedures Between Member States of the European Union” ,Handbook on The European Arrest 

Warrant, Ed. Wouter Van Ballegooji, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2005 s.15.; Kitabın adının 

içinde bulunan “European Arrest Warrant” terimi bundan sonra “EAW” olarak kısaltılacaktır. 
15

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s.20. 
16

 Blekxtoon, Ballegooji, a.g.e., s. 5. 
17

 “This multinational convention became like a patchwork of bilateral conventions…”(Bu 

uluslararası sözleĢme, iki taraflı sözleĢmelerin yamalı haline benzemektedir)., Durmaz, a.g.e., s. 98. 
18

 Erdem, a.g.e., s. 304‟ten naklen; Daniel Rohlff, Der  Europaische  Haftbefehl, Frankfurt a.M 

2003, s. 8.; Ayrıca SĠDAS, taraf devletlerce, geleneksel metoduyla yavaĢ, yetersiz, problemli ve 

çağdıĢı olarak tanımlanmaktadır., Durmaz, a.g.e., s. 102. 
19

 Erdem, a.g.e., s. 305‟ten naklen; Joachim Vogel, Abschaffung der Auslieferung? Kritische 

Anmerkungen zur Reform des Auslieferung-srechts in der Europaischen Union,JZ 2001, s. 938;  

Rohlff, a.g.e., ,s. 9. 
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3.1990‟ın BaĢından 1997 Öncesine Kadar Geri Verme Kurumunda 

YaĢanan Süreç 

 

AB bu geliĢmeler üzerine “Schengen Uygulama Anlaşması”nı 19 Haziran 

1990 tarihinde kabul etti. Schengen Uygulama AnlaĢması ile ulusal sınır 

denetimlerinin kaldırılmasından sonra gündeme gelen dengeleyici tedbirlerden biri 

de, sözleĢmeye taraf devletler arasında geri vermenin kolaylaĢtırılmasıdır
20

. 

Schengen Uygulama AnlaĢması, geri verme ile ilgili hükümler içermesi açısından 

önemlidir. Çünkü bu anlaĢmadaki hükümlerin amacı sistemi hızlandırmak ve 

basitleĢtirmektir. Schengen Uygulama AnlaĢması geri vermeye imkân veren ceza 

oranlarını indirerek, geri vermeyi mali suçları kapsayacak Ģekilde geniĢleterek, ceza 

zamanaĢımının durması ve kesilmesinin geri verme usulü bakımından sadece talep 

eden tarafın mevzuatındaki hükümlere göre değerlendirileceğini kararlaĢtırarak 

SĠDAS‟ın uygulama alanını geniĢletmiĢtir. Schengen Uygulama AnlaĢması aynı 

zamanda SĠDAS‟ın suskun kaldığı affın, suçun yargı yetkisine tabi olması hariç talep 

edilen taraf tarafından kararlaĢtırıldığı takdirde geri vermeye engel olamayacağı 

hükmünü sevk eder
21

. Bu dönemde uluslararası adli yardımlaĢmayı kolaylaĢtıran ve 

hızlandıran hususlardan biride Schengen Uygulama anlaĢması m. 53‟ün getirdiği Ģu 

husus olmuĢtur; yetkili bakanlıklar arasında yapılan adli yardım taleplerinin 

yazıĢmaları, artık doğrudan adli makamlar arasında yapılacaktır
22

.  

Geri verme ile ilgili hükümler içeren üçüncü bir hukuki belgeden bahsetmek 

gerekirse “Faks Anlaşması” unutulmamalıdır. Bu anlaĢma geri verme taleplerinin 

iletimini modernize etmek ve kolaylaĢtırmak için tasarlanmıĢtır
23

. Schengen 

Uygulama AnlaĢması ve Faks AnlaĢması, adli yardımlaĢmayı kolaylaĢtırma ve 

hızlandırma amacı gütmesine rağmen, uygulama aksine geliĢmekte ve uygulamada 

bir adli yardım talebinin yerine getirilmesinin genellikle 6 aydan fazla sürdüğü 

                                                 

20 Erdem, a.g.e., s. 305‟ten naklen; Haas, a.g.e., s. 106.; Thomas Kattau, Srafverfolgung nach 

Wegfall der europaischen Grezkontrollen, Pfaffenweiler 1993, s.77. ; Sabine Gleb, Anke Biehler, 
Rechtsvergleichende Querschnitt und rechtspolitischer Ausblick, in: Auslieferungsrecht der 

Schengen- Vertragstaaten, Freiburg im Breisgau, 2002, s. 555. 
21

 Ergül, a.g.e., s. 97. 
22

 Erdem, a.g.e., s. 300‟ten naklen; Haas, a.g.e., s. 105. 
23

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s.20-21., Bkz: Dipnot 45. 
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gözlemlenmektedir
24

. AB içerisinde devlet sınırlarının, suç iĢleyen kiĢilerin ceza 

kovuĢturmasına ve cezalarının infazına engel oluĢturması, artık zamana uygun 

düĢmeyen bir anlayıĢ olarak görüldüğünden
25

 ve Ģu ana kadar yapılan iyileĢtirmelerin 

iĢlemleri hızlandırmaması üzerine 90‟ların baĢında bu kurumu daha kolaylaĢtırmak 

daha hızlandırmak için Avrupalı Adalet Bakanları bir araya geldiler. Önceliklerinin 

AB ülkeleri arasında geri verme kurumunun geliĢtirilmesi olduğunu beyan ederek, bu 

doğrultuda 2 adım attılar
26

; 

Bunlardan ilki, “Avrupa Birliği Konseyi”
27

 tarafından çıkarılan 10.3.1995 

tarihli "Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Arasında Basitleştirilmiş Karşılıklı 

Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi”
28

dir. Daha sonra Konsey, üye ülkelere daha 

radikal usuller kabul etmesini önerdi. Bunun üzerine 27 Eylül 1996‟da Avrupa 

Birliği üye ülkeleri arasında “Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Arasında Geri 

Vermeye İlişkin Sözleşme” Konseyce çıkarıldı
29

. 

1989‟daki Faks AnlaĢması ve 95, 96 SözleĢmeleri tüm üye devletlerce 

imzalanmıĢ olmakla birlikte, tüm üye ülkelerce onaylanmamıĢtı. Bu sözleĢmeler tüm 

üye devletlerce onaylanmadıkça, yürürlüğe girmemekteydi. Uygulamaya 

baktığımızda 95 ve 96 SözleĢmelerini onaylayan devlet bu sözleĢmelerin kendisi 

açısından yürürlükte olduğunu belirtirse, aynı açıklamayı yapan devletlerle aralarında 

bu sözleĢmeler geçerli olurdu. Ancak birçok üye devlet, onaylayan devletler arasında 

sözleĢmelerin geçici olarak
30

 uygulanması imkânını bile kullanmamıĢtır
31

. Bu 

sözleĢmelerle getirilmeye çalıĢılan, karĢılıklı tanıma kapsamında ulusal yargı 

otoritelerince çıkartılacak teslim taleplerinin, minimum bürokrasi ve kırtasiye ile 

diğer devletin yargı otoritelerince tanınmasıdır
32

. Bu husus, devletlerce 

                                                 

24
 Mariana Sotto Maior, “Consent Procedure”, The European Arrest Warrant In Practice, Ed. Nico 

Keijzer, Elies Van Sliedregt, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2009, s. 21. 
25

 Erdem, a.g.e., s. 300‟ten naklen; Gleb, Biehler, a.g.m.,, s. 554.   
26

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 20. 
27

 “Avrupa Birliği Konseyi” (Council Of The European Union) bundan sonra çalıĢmamda “Konsey” 

olarak anılacaktır. 
28

 “Avrupa Birliği'ne Üye Devletler Arasında Basitleştirilmiş Karşılıklı Suçluların Geri Verilmesi 

Sözleşmesi” terimi bundan sonra çalıĢmamda “95 Sözleşmesi” olarak anılacaktır. 
29

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 20. 
30

 Bkz.: 95 sözleĢmesi, m. 18, f. 4; 96 sözleĢmesi m. 16, f. 3. 
31

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 32. 
32

 Ayrıca konulan çekinceler geri vermeyi basitleĢtirmeye çalıĢan sözleĢmenin asıl maddelerini 

iĢlevsiz kılmıĢtır., Durmaz, a.g.e., s. 107. 
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gerçekçilikten uzak olarak algılanmıĢ, geleneksel geri vermede mahkemenin verdiği 

karara aykırı karar alabilen bir idare varken nasıl olacakta yargı otoriteleri, idareyi 

kullanmadan veya idarenin etkilemediği bir karar alabilecektir denmiĢtir. Böyle bir 

adım için geri verme kurumunun yargısal hale getirilmesinin önemi burada 

anlaĢılmıĢtır
33

.  

2000‟li yıllara kadar geri verme kurumu üzerine çıkartılan sözleĢmeler, uzun 

yıllar Avrupa‟da geri verme üzerine kurulu sistemi basitleĢtirmeye çalıĢmıĢ, geri 

verme hususunda yükümlülük bilincini artırmıĢ ve geri verme yasaklarını 

somutlaĢtırarak, uygulanır hale getirmiĢtir
34

. Yine de geri verme kurumu baskıcı etki 

gücüne sahip, siyasi ve hükümetler arası olma yönünü yapısında hep korumuĢtur
35

. 

 

4.1997‟nin BaĢından 2002 Öncesine Kadar Geri Verme Kurumunda 

YaĢanan Süreç 

 

“Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği” AB‟de sınır kontrolü konsepti üzerine 

kuruluydu. Ancak AB üye devletlerinin sayısının artması, insanların serbest dolaĢım 

hakkı doğrultusunda sınırda kontrollerin kalkması, insanlar gibi suçluların, 

Ģüphelilerin de Avrupa içinde rahatça gezmelerine yol açmıĢtır. Hem bu durum hem 

de 95-96 SözleĢmelerinin baĢarısız olması “Avrupa Birliği Antlaşması” 3. Sütunun 

isminin “Amsterdam Anlaşması”
36

nda, “Cezai İşlerde Kolluk ve Yargısal İşbirliği” 

olarak yeniden adlandırılmasına yol açmıĢtır
37

. Ayrıca Amsterdam AnlaĢması 2. 

madde ile “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanı” ilan edilmiĢtir. Bu alandaki 

hükümleri uygulamaya en iyi Ģekilde koyabilmek için Konsey, “Avrupa 

Komisyon”
38

undan bir eylem planı çıkarmasını istedi. 1999 tarihli “Tampere 

                                                 

33
 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 32. 

34
 Erdem, a.g.e., s. 304‟ten naklen, Gleb, Biehler, a.g.m., s. 555.   

35
 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 25. 

36
 Amsterdam‟da, 2 Ekim 1997‟de imzalanan ve 1 Mayıs 1999‟da yürürlüğe giren, 1992 Avrupa 

Birliği AntlaĢmasına değiĢiklikler getiren anlaĢmadır. 
37

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 26. 
38

 “Avrupa Komisyonu” (European Commission) terimi bundan sonra çalıĢmamda “Komisyon” olarak 

anılacaktır. 
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Zirvesi”
39

nde Avrupa Konseyi geri verme kurumu üzerine 2 düĢünceye dayanan yeni 

bir Avrupalı yaklaĢım oluĢturdu. Bunlardan ilki AB‟yi bir “Özgürlük, Güvenlik ve 

Adalet alanı” olarak inĢa etmek; Ġkincisi ise, üye ülkelerin ceza yargısı organlarınca 

çıkartılan “Cezai Kararların Karşılıklı Tanınmasını” sağlamaktır. Ayrıca burada 

cezai karar kapsamından bilindiği üzere anlaĢılan kesin kararlar veya infaz 

edilecek kararlar dıĢında yeni bir anlam ortaya çıkartılmıĢtır ki; ceza soruĢturması 

sürerken verilen tüm kararlar karĢılıklı tanımaya dâhil olacaktır
40

. Cezai kararların 

karĢılıklı tanınması amacıyla oluĢturulmaya çalıĢılan "Ortak Bir Avrupa Hukuk 

Alanı" konsepti içinde geri verme ve sürecinin üye devletler arasında sorunsuz bir 

Ģekilde iĢlemeside bulunmakta
41

, uzun dönem planında ise “Avrupa’da geri verme 

için tek bir alan oluşturma” konsepti sonuç karar olarak alınmıĢtır
42

. 

Tampere‟de alınan kararlar doğrultusunda adım atılırken, ATM hakkındaki 

Çerçeve Karar‟ın kabulü gerçekleĢmeden önce, hatta Avrupa Komisyonu böyle 

resmi bir teklif ile gelmeden, Ġtalya ve Ġspanya
43

 arasında çok ilginç bir geliĢme 

yaĢandı. 20 Haziran 2000‟de iki ülke Adalet Bakanları bir araya gelerek Madrid‟de 

aralarında bir anlaĢma imzaladılar ve bu anlaĢma ile aralarında genel bir “Özgürlük, 

Güvenlik ve Adalet alanı” ortaya çıkardılar. Bu alan doğrultusunda hazırladıkları 

katalog suçlar için, geri vermede aranan çifte cezalandırılabilirlik Ģartını ortadan 

kaldırdılar. Ayrıca karĢılıklı olarak birbirlerinin yargı alanlarında mahkeme 

kararlarını, cezai hükümleri tamamıyla etkili ve geçerli kıldılar
44

. Çerçeve Karar‟ın 

Komisyon tasarısının gerekçesinde Ġspanya‟nın, ATM için örnek bağlamında 

giriĢimine açıkça gönderme yapılmıĢtır
45

. Benzer yönde sözleĢmeler daha sonra 

Ġspanya tarafından Fransa, Ġngiltere ve Belçika ile de imzalanmıĢ bulunmaktadır
46

. 

 

                                                 

39
 Adalet ve ĠçiĢleri konularının ele alındığı AB Devlet ve Hükümet BaĢkanlarının Özel Zirve 

Toplantısıdır. 15-16 Ekim 1999 tarihlerinde Finlandiya'da Tampere kentinde yapılmıĢtır. Bkz.: 

(çevrimiçi) http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=111&l=1 
40

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 29. 
41

 Erdem, a.g.e., s. 300‟ten naklen; Gleb,Biehler, a.g.m., s. 554.   
42

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 30. 
43

 Ġspanya ETA olarak adlandırılan terörist organizasyonu ile yaĢadığı geri verme problemlerinden 

dolayı böyle bir anlaĢma yapmıĢtır. Durmaz, a.g.e., s. 108. 
44

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 31. 
45

 Erdem, a.g.e., s. 306‟dan, naklen; Daniel Rohlf, a.g.e., s. 109., Bkz: Dipnot 321. 
46

 A.e., s. 306‟dan naklen; Joachim Vogel, a.g.e., s. 937 vd., Bkz: Dipnot 321. 
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C. Proje Öncesi Geri Verme Kurumundaki Güncel DeğiĢiklikler 

1. Genel Olarak 

AB, Avrupa alanında 90‟lardan itibaren geri verme hususunda klasik engel ve 

koĢullarını ortadan kaldırılmayı amaçlamıĢtır. Çifte cezalandırılabilirlik koĢulundan 

vazgeçilmesi, politik suç kavramının daraltılması, vatandaĢın geri verilebilmesi, 

kaldırılmaya çalıĢan klasik geri verme engellerine örnek olarak gösterilebilir
47

. Geri 

vermenin geleneksel sebeplerinin kaldırılmasının sebebi artık üye ülkeler arası yargı 

sistemleri entegrasyonu ve karĢılıklı güven prensibinin olmasıdır
48

. ATM öncesi geri 

verme kurumuna getirilen önemli değiĢikliklere sözleĢmeler doğrultusunda göz 

atmamızda fayda vardır. 

 

2. 95-96 SözleĢmeleri ile Geri Verme Kurumunda DeğiĢenler 

 

Bunlardan ilki 95 SözleĢmesi ile gelen; kiĢinin geri verilmesine rıza 

göstermesi
49

 halinde geri vermede uygulanacak usulün, rıza göstermediği durumdan 

daha hızlı ve kolay olmasıdır. Bu uygulama ayrıca Schengen Uygulama 

AnlaĢması‟nda da yer almıĢtır
50

.  

Ġkinci önemli değiĢiklik, geri verme kurumunda yer alan, kiĢinin geri 

verilmesini engelleyen iki önemli hukuki engelin ortadan kaldırılmasıdır. Bunlardan 

ilki siyasi suç istisnasıdır. Siyasi suç ve buna bağlı oluĢan suçların (a political offence or 

an offence inspired by political motives) geri vermede bir hukuki engel olarak durması AB 

içinde bu sözleĢme ile kalkmıĢ bulunmaktadır. Ġkinci olarak ise, vatandaĢ geri 

verilmez kuralının geri vermede hukuki engel olarak bulunması ortadan 

kaldırılmıĢtır. 96 SözleĢmesinin 7. maddesi, 1. fıkrası uyarınca “vatandaşın geri 

verilemeyeceği kuralı yumuşatılmış deyim yerinde ise 1957 tarihli SİDAS ile 

                                                 

47
 A.e., s. 307‟ten naklen; Gleb, Biehler, a.g.e., s. 566. 

48
 Adam Lazowski, Susan Nash, “Detention”, The European Arrest Warrant In Practice, Ed. Nico 

Keijzer, Elies Van Sliedregt, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2009, s. 40.; Kitabın adının içinde 

bulunan “European Arrest Warrant” terimi bundan sonra “EAW” olarak kısaltılacaktır. 
49

 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Teslime Rıza Göstermek”. 
50

 Erdem, a.g.e., s. 314. 
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öngörülen kural-istisna ilişkisi tam tersine çevrilmiştir”. Ancak üye ülkeler için bu 

iki kuralın ortadan kaldırılmasına çekince koyma hakkı
51

 tanınmıĢ olmakla birlikte, 

bu hak tüm ülkelerce en geniĢ bir Ģekilde kullanıldığından uygulamada bir değiĢiklik 

gerçekleĢmemiĢtir
52

. 

96 sözleĢmesiyle gelen üçüncü bir değiĢiklik özellik kuralına yöneliktir. 96 

SözleĢmesi 10. madde de bu ilkenin istisnalarına yer verilmiĢtir. Özellik kuralının 

istisnalarından en önemlisi, özgürlüğü kısıtlayıcı ceza veya tedbir gerektirmeyen 

fiiller talepnamede gösterilmemiĢ bile olsa yargılamaya konu olabilecektir Ġlaveten, 

kiĢilerin özellik ilkesinin kendilerine sağladığı yargılanmama güvencesinden 

vazgeçebilecekleri de sözleĢmede yer almıĢtır
53

. 

Schengen Uygulama AnlaĢması ve 95 SözleĢmesi geri verme talebinin 

gönderilme usulü ve gönderilme makamlarına yönelik değiĢiklikler getirmiĢtir.  

“Klasik” diplomatik yol yerine, talep eden devletin yetkili bakanlığı tarafından 

yapılan geri vermeye yönelik talebin, doğrudan talepte bulunulan yetkili bakanlığa 

bildirileceği  Schengen Uygulama AnlaĢması  m. 65 ve 95 SözleĢmesi m. 13‟te 

hüküm bulmuĢtur. Geri vermeye iliĢkin belgeleri faksla gönderme imkanı ise 95 

SözleĢmesi m. 13/3 ile öngörülmüĢtür
54

. 

96 SözleĢmesinin 3. Maddesi ile çifte cezalandırılabilirlik kuralı suç iĢlemeye 

teĢvik ve suç örgütüne katılma suçları bakımından ortadan kaldırılmıĢtır
55

. Bu 

suçlarda kuralın kaldırılmasıyla geri verme talep edilen devlet eğer talepnamede bu 

türde bir suç gösterilmediyse, bu tür fiillerin kendi hukukuna göre cezalandırılabilir 

                                                 

51
 96 SözleĢmesi'nin 7. maddesine göre; "geri verme, geri verilmesi talep edilen kişinin, SİDAS'nin 6. 

maddesi anlamında talep edilen devletin vatandaşı olduğu gerekçesiyle reddedilemez. Her üye devlet, 

m. 18 f. 2 uyarınca yapacağı depo etme işlemi çerçevesinde, kendi vatandaşının geri verilmesine onay 

göstermediğini veya ancak belirli ve kendisi tarafından öngörülen özel koşullara bağlı olarak izin 

verdiğini açıklayabilir. İkinci fıkra uyarınca ileri sürülen çekinceler, ilgili üye devlet tarafından bu 

sözleşmenin uygulandığı ilk günden başlamak üzere 5 yıllık geçerlilik süresine sahiptir. Bununla 

birlikte süre 5 yıl daha uzatılabilir...". 
52

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 274‟ten naklen; Helmut Baier, Die Auslieferung von Bürgern der 

Europaeischen Union an Staaten innerhalb und ausserhalb der EU, GA 2001, s. 433. 
53

 Erdem, a.g.e., s. 313‟ten naklen; Dionysios Spnellis, “Die Zukunft der Aulieferung in Europa und 

der Europaische Haftbefehl”, in: FS für Karl Heinz Gössel zum 70 Geburtstag, Heidelberg 2002, s. 

693. 
54

 A.e., s. 314. 
55

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 252‟den, naklen; Otto Lagondy, a.g.e., s.177. 
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veya geri vermeye elveriĢli olmadığını ileri süremeyecektir. Kuraldan tüm suçlar için 

vazgeçilmesi “ütopik bir hayal” olarak gözüksede, ne zaman ki ceza veya ceza 

muhakemesi hukuku “tek düzeleşir”, bu durum ancak bu takdirde gündeme gelir
56

. 

Bizimde katıldığımız Vogel‟e göre, AB‟de geri verme kurumu girdiği değiĢim 

sürecinde üç farklı konuyu amaç edinmiĢtir. Bunlardan ilki, “ “klasik” geri verme 

koşullarını ve engellerini giderek ortadan kaldırmak; ikinci olarak, geri verme 

sürecini basitleştirilmek ve son olarak da, kovuşturulan kişinin haklan güçlendiril-

mektedir”
57

. 

 

II. AVRUPA TUTUKLAMA MÜZEKKERESĠ HAKKINDA 

GENEL BĠLGĠLER 

A. ATM‟nin Çıkartılmasında Yararlanılan Enstrüman Olarak 

Çerçeve Karar 

 

Amsterdam AnlaĢmasının 34. maddesi, 2. fıkrası, b bendine göre, “Konsey, 

herhangi bir üye devletin veya Komisyonun önerisi üzerine ve oybirliği ile karar 

almak suretiyle, üye devletlerin yasal ve düzenleyici hükümlerinin yakınlaştırılması 

amacıyla çerçeve kararlar belirleyebilirler. Çerçeve kararlar, ulaşılmak istenen 

sonuç bakımından üye devletleri bağlarken bunun biçimi ve araçları hususundaki 

yetkiyi ulusal makamlara bırakır. Çerçeve kararlar doğrudan sonuç doğurmazlar”
58

.  

Bu bakımdan “çerçeve karar”, üçüncü sütunun pratik açıdan en önemli aracıdır. 

Çünkü onaylama ve iç hukuka aktarma süreci olmadan Topluluk Hukukunda
59

 

yürürlüğe girer
60

. Üye devletlerin yapması gereken, herhangi bir onay süreci 

olmaksızın mevzuatlarını Çerçeve Kararlara uyumlu hale getirmektir. Çerçeve 

                                                 

56
 A.e., s. 252‟den, naklen; Wolf, a.g.e., s. 37.  

57
 Erdem, a.g.e., s. 306‟dan, naklen; Vogel, a.g.e., s. 938. 

58
 Ümit Kocasakal, Avrupa Birliği Ceza Hukukunun Esasları, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2004, s. 

71. 
59

 Avrupa Birliği adını alan bütünleĢmenin hukukunu ifade etmek için “Topluluk Hukuku” terimi 

kullanılır. Gülören Tekinalp, Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Bası, Ġstanbul, 2002, s. 65. 
60

 Erdem, a.g.e., s. 73. 
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kararların amacı ise, ceza alanında iĢ birliği ve suçlulukla mücadele kapsamında üye 

devletlerin mevzuatlarının yakınlaĢtırılmasıdır
61

. 

Konsey‟in çıkarmıĢ olduğu çerçeve kararlar üye devletleri yalnızca amaç 

bakımından bağlar
62

. Bunun nasıl gerçekleĢtirileceği üye devletlerin takdirine 

bırakılmıĢtır. Bununla birlikte çerçeve kararın gereğinin yerine getirilmemesini 

yaptırım altına alan bir mekanizma öngörülmemiĢtir. Bunun yerine Amsterdam 

AnlaĢmasının 35. maddesinin, 7. fıkrasına göre kararların yorumu ve uygulanması ile 

ilgili olarak uyuĢmazlık çıkması halinde Konsey‟e baĢvurulması gibi bir yöntem 

kabul edilmiĢtir. Konsey‟in altı ay içerisinde bir çözüm bulamaması halinde üye 

devletin baĢvurusu üzerine “Avrupa Topluluğu Adalet Divanı”
63

 sorunu çözecektir.
64

 

Bu bağlamda üçüncü sütunun ceza alanında iĢbirliği ve suçlulukla mücadele amacı 

doğrultusunda çerçeve karar ile çıkartılan “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ve Üye 

Devletler arasındaki Teslim Usulleri hakkında 13 Haziran 2002 tarihli Konsey 

Çerçeve Kararı”nın gereğinin yerine getirilmesi için ulusal hukuktaki 

düzenlemelerin yapılması üye devletlerin sorumluluğu altındadır. 

 

B. Proje‟nin Ortaya ÇıkıĢı 

Avrupa Birliği‟nin 10 Aralık 1991 tarihli Maastricht AnlaĢması ile ilan edilen 

“Adalet ve ĠçiĢleri alanında ĠĢbirliği” 3. sütunu,  2 Ekim 1997 tarihli “Amsterdam 

Anlaşması”
65

 ile isim değiĢtirmiĢ ve “Cezai İşlerde Kolluk ve Yargısal İşbirliği” 

olarak adlandırılmıĢtır. Bu adlandırma bir sınırlama gibi gözüksede, AB bu konuda 

iĢbirliği ile ilgili eylem planları yaparak üye ülkeler arasında iĢbirliğini geliĢtirmiĢ ve 

bu alan uygulama açısından daha geniĢ bir alana yayılmıĢtır. AB‟nin amaçları 

                                                 

61
 Kocasakal, a.g.e., s. 71 

62
 Erdem, a.g.e., s. 71. 

63
 Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (The Court of Justice of The European Communities) 1958‟de 

kurulmuĢ olup, Avrupa AntlaĢmalarının üye ülkelerce hukuka uygun Ģekilde yorumlanmasını ve ulusal 

hukuktan üstün olarak uygulanmasını yani hukukun her koĢulda bütün taraflar için eĢit olmasını 

sağlamaktadır. Adalet Divanı, üye ülkeler, AB kurumları, Ģirketler ve bireyler arasında ortaya 

çıkabilecek uyuĢmazlıkları çözüme kavuĢturmaya yetkilidir. Bkz.: (çevrimiçi), 

http://www.abbulteni.org/ab-kurumlari/71-avrupa-birligi-adalet-divani.html 
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 Kocasakal, a.g.e., s. 72. 
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 Amsterdam AntlaĢması 2 Ekim 1997 tarihinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerce imzalanmıĢ ve 1992 

yılında imzalanan Maastricht AntlaĢması'nın koĢullarında köklü değiĢikler yapmıĢtır. AntlaĢma 

yürürlüğe 1 Mayıs 1999 tarihinde girmiĢtir. Bkz.: (çevrimiçi) http://www.euractiv.com.tr/yazici-

sayfasi/link-dossier/anayasa-antlamasi 
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arasında “Avrupa Birliği Anlaşması”nın
66

 29. maddesi, 1. Fıkrada belirtilen 

"Özgürlük, Güvenlik ve Hukuk, alanı" içinde “yüksek ölçüde güvenlik” sunmak 

bulunmakta olup, bu amaca ulaĢmak için kullanılacak gerekli araç olarak da yargı 

alanında iĢbirliği öngörülmüĢtür. ABA‟nın 29. maddesinin, 2. fıkrasının, b bendi, 

ABA‟nın 31. maddesinin, 1. fıkrasının, b bendi ile bağlantılı olan bir madde olup, bu 

maddede "üye devletler arasında geri vermenin kolaylaştırılması" yukarıda belirtilen 

yargısal iĢbirliğinin bir parçası olarak ele alınmaktadır
67

. Bu doğrultuda ATM‟nin 

kabulü yönündeki ilk eğilim AB Konseyi‟nin  15-16 Ekim 1999 tarihli Tampere 

toplantısında çıkmıĢ olup
68

, alınan karar, yargı kararlarının karĢılıklı tanınması 

olmuĢtur
69

. Bu karar ceza konularında ki iĢbirliğinin “köşe taşı” olarak 

adlandırılmıĢtır
70

. KöĢe taĢı olarak kabul edilen ilkenin dayandığı temel nokta, AB 

üyesi devletlerin topraklarının bir bütün olarak “adli kararların serbestçe dolaşacağı 

adli bir alan” olmasıdır. Ġlkeyi biraz açarsak bir devletin ulusal hukukuna uygun 

olarak yetkili adli makamınca almıĢ olduğu karar, AB‟nin tamamında tam ve 

doğrudan etki yaparak, yöneldiği ülke makamınca kararın infazı hususunda hiçbir 

tereddüt yaĢanmadan
71

, sanki karar kendi ülke makamlarınca verilmiĢ gibi infaz 

edilmesini öngörür
72

. 

11 Eylül
73

‟ün yarattığı baskı Avrupa otoritelerini bir karĢı cevap vermeye 

zorlamaktaydı, bunun üzerine Avrupalı politikacılar arasında ATM öncelikli 

yapılması gerekenler arasına girdi ve Avrupa Komisyonu 19 Eylül 2001 tarihinde 

çerçeve karar üzerine bir teklif sundu. 21 Eylül‟de ise Avrupa Konseyi, Adalet ve 

                                                 

66
 “Avrupa Birliği Anlaşması” terimi bundan sonra çalıĢmamda “ABA” olarak anılacaktır. 

67
 Erdem, a.g.e., s. 314-315., bkz: Dipnot 360. 

68
 Kocasakal, a.g.e., s. 139., bkz: Dipnot 425 

69
 KarĢılılık ilkesi, uluslararası iliĢkilerde bir politika aracı olarak hizmet verir. AB içinde bu prensip 

cezai kararların uygulanması krallığında devletlerin, güçlü komĢularına karĢı, onlarında uygulama 

yükümlülükleri olduğunu hatırlatmaları amacıyla baĢvuracakları bir araç görevide görür. Ancak ATM 

bu aracın uygulanmasına çifte cezalandırılabilirlik kuralına getirdiği yaklaĢımla engel olmaktadır. 

Harmon Van Der Wilt, “The Principle of Reciprocity”, Handbook on The EAW, s. 80. 
70

 Nico Keijzer, Elies Van Sliedregt, “Introduction”, The EAW In Practice, s. VIII.; Kocasakal, a.g.e., 

s. 139.; Selma De Groot, “Mutual Trust in (european) Extradition Law”,  Handbook on The EAW, s. 

90. 
71

 Çünkü Genel Gerekçe m. 10 ATM‟nin üye ülkeler arasında yüksek seviyede güvene dayalı bir 

mekanizma olduğunu belirtmiĢtir. Acaba bu husus yargı makamlarına hiçbir soru sorulmamasınıda 

tavsiye eder mi ?, Groot, a.g.m., s. 91. 
72

 Kocasakal, a.g.e., s. 140‟dan naklen; Flore, a.g.m., s. 274. 
73

 11 Eylül 2001 de meydana gelen dört yolcu uçağı çakılması, ABD hükümeti tarafından, ABD'de 

sivilleri ve askerleri hedef alan bir dizi terör saldırısı olarak açıklanmıĢtır. Bkz.: (çevrimiçi), 

http://www.trt.com.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=a51d5890-4b63-49df-8017-0ef7ea1ebd62 
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ĠçiĢleri Konseyini bu Çerçeve Karar üzerinde en geç 6-7 Aralık tarihinde bir 

anlaĢmaya varması hususunda yönlendirdi. 6-7 Aralık tarihinde Laeken‟de 

gerçekleĢtirilen zirvede, katılanlar geri verme hukukunun basitleĢtirilmesi ve bu 

bağlamda ATM‟ye öncelikli olarak yer verilmesi için Çerçeve Karar üzerinde görüĢ 

birliğine vardılar. Böylece Konsey, Çerçeve Kararı politik baskı ile 4 ayda hazır hale 

getirmiĢ oldu
74

.  Judge Rob Blexkton‟a göre, aslında bu kurum 11 Eylül saldırılarına 

bir tepki olarak ortaya çıkmadı. Bu kurum daha öncesinde 2000 yılının Kasım ayında 

Konsey tarafından çıkartılan yargı kararlarının serbest dolaĢımı, karĢılıklı tanıma 

programının bir parçasıydı. Hatta Avrupa Komisyonu teklifini 11 Eylül saldırısından 

önce neredeyse hazır hale getirmiĢti. Tabii ki kamu bilinci ve terörizm bu kurumun 

ortaya çıkmasını hızlandırdı
75

. En baĢlarda kurumun içeriğinde terörizm sınırlı bir 

biçimde yer almaktaydı ancak 11 Eylül etkisi sonucu terörizme finansal destek 

verdiği varsayılan tüm suçlar sonradan bu kuruma eklendi
76

. 

Adalet ve ĠçiĢleri Konseyi görüĢ birliğine varmadan önce, Ġtalya‟nın karĢı 

çıkması sonucu karar vermede baĢarısız oldu. Kısaca bahsetmek gerekir ki, Ġtalya 

dıĢında diğer tüm üye devletler otuz iki suç katalogu üzerinde anlaĢmaya vardı, 

ancak Ġtalya kara para aklama ve yolsuzluk suçlarının kataloga alınmasına karĢı 

çıkarak bu katalogu öncelikle altı suça indirgemek istemiĢtir. Ardından ATM‟nin 

Ocak 2004'e kadar on altı suç, 2007 yılı sonuna kadar da otuz iki suç için geçerli 

olması yönündeki uzlaĢmaya dönük öneriyi dile getirdi. Ancak bu öneri üye 

devletlerce benimsenmedi. Bunun üzerine Avrupa Parlamentosu, Adalet ve ĠçiĢleri 

Konseyini çağırdı ve bu Çerçeve Karar‟ı kabul eden devletlerle yürürlüğe girecek 

Ģeklinde ilerlensin teklifini verdi. Aynı anda, Ġtalya muhalefetinden vazgeçti
77

. 

Sonuçta 12 Aralık 2001‟de görüĢ birliğine varılabildi. Sunulan tasarı ise Avrupa 

Parlamentosunca 6 ġubat 2002‟de kabul edildi. Daha sonra tüm çekincelerin geri 

çekilmesiyle, 13 Haziran 2002 tarihinde Sevilla'da yapılan Avrupa Birliği'ne üye 

devletlerin ĠçiĢleri ve Adalet Bakanları toplantısında “Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresi ve Üye Devletler Arasındaki Teslim Usulleri hakkında 13 Haziran 

                                                 

74
 Blekxtoon, a.g.e., s. 5. 

75
 A.e., s. 2. 

76
 A.e., s. 5. 

77
 Erdem, a.g.e., s. 315‟ten naklen; Carsten Wegner, Vorschlag der Europaeischen Kommission für 

einen Europaeischen Haftbefehl, StV 2003, s. 105. 
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2002 tarihli Konsey Çerçeve Kararı” üzerinde anlaĢmaya varıldı
78

. Çerçeve Karar‟ın 

34. maddesi, 1. fıkrasına göre, ATM‟nin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli 

tedbirler 31 Aralık 2003 tarihine kadar üye devletlerce alınmıĢ olacaktır. ATM, 1 

Ocak 2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiĢtir. Üye devletler arasında geri vermenin 

yerini alan bu yeni sistem, Avrupa adli alanı ceza konularında ki iĢbirliğinde büyük 

bir aĢamayı oluĢturmaktadır
79

. Bazı yazarlar Çerçeve Kararların süresi içinde ulusal 

hukuka aktarılmaması halinde bir yaptırım olmamasını (zorlayıcı bir düzenleme 

olmamasını
80

) ve bu yönüyle ATM Çerçeve kararını eksik bulmuĢtur. Bu eksiklikten 

dolayı tüm üye devletlerin bu plana uyup uymayacakları hususunda tereddüd 

yaĢanacağı ileri sürülmüĢtür
81

. Zaman geçtikçe AB‟de yirmi yedi üye ülkenin 

tamamı ATM‟yi uygular olmuĢtur
82

. 

 

C. Projenin Amacı 

 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi amacı açısından soruĢturma odaklı bir 

yaklaĢım olarak görülmemeli, bu kurumun asıl hedefinin AB‟yi gerçek bir 

“Özgürlük, Güvenlik ve Adalet alanı” yapmak ve suçluların AB ülkelerinde 

serbestçe dolaĢmasını engellemek olduğu unutulmamalıdır. Keza birlikte adalet 

doğrultusunda ortak bir hassasiyet uyandırmak ve genelde ortak usul kurallarını
83

 

                                                 

78
 Plachta, Ballegooij, a.g.m., s. 34. 

79
 Kocasakal, a.g.e., s. 139. 

80
 Avrupa Birliği AnlaĢması m. 34, f. 2, b bendi uyarınca; “Framework decisions shall be binding 

upon the Member States as to the result to be achieved but shall leave to the national authorities the 

choice of form and methods” denilerek bu husus vurgulanmıĢtır. Bkz.: (çevrimiçi),  

http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html#C_2002325EN.000501_13_re

f 
81

Erdem, a.g.e., s. 315‟ten naklen; Bernd Von Heintschel-Heinegg, Daniel Rohlff, Der Europaische 

Haftbefehl, GA 2003, s. 44 vd.; Gerçekten 1/1/2004 tarihinde on beĢ üye devlette yürürlüğe giren 

ATM, bunlardan sadece yedisinde tam manasıyla yürürlüğe girebilmiĢtir., Durmaz, a.g.e., s. 118.; Üye 

devletlere çerçeve kararın iç hukuka aktarılması için verilen sürenin dolmasına karĢın, bazı üye 

devletler tarafından çerçeve karar, hiç veya gereği gibi iç hukuka aktarılmamıĢtır., M. Ruhan Erdem, 

“Avrupa Yakalama Müzekkeresi”, Hukuk ve Adalet EleĢtirel Hukuk Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, 

Temmuz-Eylül, 2004, s. 213. 
82

 Jaan Ginter, The Content of a European Arrest Warrant, The European Arrest Warrant In 

Practice, Ed. Nico Keijzer, Elies Van Sliedregt, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2009, s. 21.s. 7. 
83

 “Çerçeve karar, yalnızca ulaşılmak istenen amaç bakımından bağlayıcı olduğu için, bu yolla üye 

devletler arasında tek düze bir geri verme hukukunun meydana getirilmesi mümkün gözükmemektedir. 

Çünkü burada her bir üye devletin sınırlı da olsa kendisine tanınan takdir yetkisi içinde çerçeve 



 183 

uygulamaya koymak da cezai iĢbirliği açısından AB‟nin ve ATM‟nin öncelikleri 

arasında yer almıĢtır
84

. 

ATM hazırlanmasından önce Ġnsan Hakları Hukukçuları, Uluslararası Ceza 

Hukukçuları, Kamu Hukukçuları bu hukuki belgeye doğru gelen süreçte talepleriyle 

farklı etkilerde bulundular. Bu kesimlerin istemlerinin karĢılanması da amaçlar 

arasında yer almaktadır.  Mesela, bir Uluslararası Ceza Hukukçusu 50 yıldır 

yürürlükte olan ve sistem olarak AB‟ye artık yetersiz gelen SĠDAS kurumunun artık 

yenilenmesi gerektiğini çağımız açısından savunurken, bir Ġnsan Hakları Hukukçusu, 

AĠHM içtihatları ıĢığında yeni bir usul yapılmasını ve soruĢturma-kovuĢturma 

aĢamasında insan hakları açısından ileri seviye standartlar getirilmesini isterken, bir 

Kamu Hukukçusu
85

 insanların özgürce dolaĢımının böyle bir kurumu zorunlu olarak 

gerekli kıldığını savunmuĢtur
86

.  

ATM‟nin amaçlarını SĠDAS‟tan ayrıldığı, önemli değiĢikliklerinde 

hissedeceğiz ki bunların temelinde yatan sebep AB‟nin geniĢlemesi ve geliĢmesidir. 

Yani AB‟nin geniĢlemesi ve geliĢmesine cezai alanda bir katkı sağlamak da 

ATM‟nin amaçları arasında bulunur. Mesela ATM‟nin dayandığı en önemli 

noktalardan biri; AB vatandaĢlarının, AB sınırları içerisinde suç iĢledikleri herhangi 

bir yerde, vatandaĢlıkları dikkate alınmaksızın soruĢturma ve kovuĢturma ile karĢı 

karĢıya kalabilmeleridir
87

. 

Geri verme kurumuna dönersek, ABA‟nın 29. ve 31. maddeleri ile bağlantılı 

olarak ABA‟nın 34. maddesinin, 2. fıkrasının, b bendine dayanılan Çerçeve Kararın 

                                                                                                                                          

kararı iç hukuka aktarması suretiyle geri verme konusunda 25 aynı "ulusal hukuk düzeni ortaya 

çıkacaktır. Öte yandan gözden uzak tutulmaması gereken diğer bir durum da, üye devletlerin çerçeve 

kararın gereklerini "ne dereceye kadar" yerine getirecekleri konusunda yargısal bir denetim 

mekanizmasının bulunmamasıdır”, Sabine Gleb, Anke Biehler, a.g.m., s.556.; Kanaatimce bu konuda 

yazar yanılmıĢtır. Çünkü burada Çerçeve Karar ulusal hukukları aynı hala getirmek amacında değil, 

ortak bir alan oluĢturma amacındadır. Keza Topluluk Hukuklarında Ulusal Otoriteler mevzuatları 

açısından yargısal denetime değil, siyasi denetime tabi tutulurlar ve bu konuda AB Komisyonu etkin 

bir Ģekilde çalıĢmaktadır. 
84

 Blekxtoon, a.g.e., s. 3. 
85

 “Community lawyer” „dan çev. Mehmed Yerlikaya.  
86

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 13. 
86

 Erdem, a.g.e., s. 316‟dan naklen, Gleb/Biehler, in: Auslieferungsrecht, s.554.   
87

 Plachta, Ballegooji, a.g.m., s. 38.; Ġngiltere‟nin kendi topraklarında iĢlediği suçtan dolayı Avusturya 

vatandaĢı bir kiĢiyi Avusturya devletinden istemesi bunun basit bir örneği olmakla; ATM, AB sınırları 

içinde iĢlediği suçlardan dolayıda üçüncü ülke vatandaĢlarını da AB içinde olmak Ģartıyla bir ülkeden 

diğerine soruĢturma/kovuĢturma amacıyla teslim imkanı sağlar., Luisa Veierucci, “The EAW an 

Additional Tool for Prosecuting ICC Crimes”, Journal of International Criminal Justice, (2), 

Oxford, 2004, s. 276. 
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amacı, “Genel Gerekçe-Önsöz”
88

‟de belirtildiği üzere “üye devletler arasında ağır 

işleyen ve içinden çıkılmaz hale gelen geri verme sürecini ortadan kaldırmak
89

 ve 

onun yerine basit ve üye devletler arasında karşılıklı güvene ve yargısal kararların 

serbest dolaşımının kabulüne dayanan bir sistem oluşturmak” biçiminde 

vurgulanmıĢtır
90

. Bu doğrultuda daha önce belirtmiĢ olduğumuz ABA‟nın 29. 

Maddesinde de sözedilen “Cezai İşlerde Kolluk ve Yargısal İşbirliği”nin amacı 

olarak öngörülen “Özgürlük, Güvenlik ve Hukuk alanının” gerçekleĢmesine de 

katkıda bulunulmuĢ olacaktır
91

.  

 

D. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Kavramı ve Tanımı 

 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi karĢılıklı tanıma prensibini uygulamaya 

koyan ilk Avrupalı hukuki belgedir. Bu kurum dayanağını karĢılıklı güven, karĢı 

tarafın yargı sistemini ve icra mekanizmalarını anlamak üzere bulur
92

. Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi, çerçeve kararın 1. maddesinin 1. bendinde Ģu Ģekilde 

tanımlamıĢtır;  

“The European arrest warrant is a judicial decision 

issued by a Member State with a view to the arrest and 

surrender by another Member State of a requested person, 

for the purposes of conducting a criminal prosecution or 

executing a custodial sentence or detention order”
93

.  

 

Doktrinde bu konuda iki çeviri ve bir tanım ile karĢılaĢılmıĢ olup bunlardan 

ilki Kocasakal‟a aittir
94

; "Avrupa Tutuklama Müzekkeresi, hakkında ceza 

                                                 

88
 Çerçeve Karar‟da Preamble olarak yer alan terimi, genel manası olan önsöz olarak değil, 

çalıĢmamda Genel Gerekçe (çev. Mehmed Yerlikaya) olarak kullanacağım. ġöyle ki yazar Rob 

Blexktoon “As a rule, Preambles serve to explain the reasons the texts, it precedes is written…” 

diyerek açıkça bu hususu ifade etmiĢtir. Blexkton, a.g.e., s. 221. 
89

 Erdem, a.g.e., s. 316‟den naklen; Gleb, Biehler, a.g.m., s.556.   
90

 ABA Önsözü, 5 ve 6 nolu paragraf. Bkz.: (çevrimiçi), http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html#C_2002325EN.000501_13_re

f 
91

  Erdem, a.g.e., s. 316-317. 
92

  Blekxtoon, a.g.e., s. 1. 
93

  Bkz.: (çevrimiçi), http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:NOT 
94

  Kocasakal, a.g.e., s.141. 
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kovuşturmasının yapılabilmesi veya bir cezanın yahut hürriyeti bağlayıcı bir 

güvenlik tedbirinin infaz edilebilmesi için aranan bir kişinin, bir başka üye devletçe 

tutuklanabilmesi ve teslim edilebilmesi amacıyla bir üye devletçe alınan adli bir 

karardır". 

Ġkinci çeviri ise Erdem tarafından verilmiĢtir; “bir üye devlette verilmiş olup 

da bir başka üye devlet tarafından ceza kovuşturması veya özgürlüğü bağlayıcı 

cezanın veya özgürlüğü sınırlayıcı bir emniyet tedbirinin infazı için aranan kişinin 

yakalanması ve gönderilmesini amaçlayan bir mahkeme kararıdır”
95

. 

Ergül‟ün yaptığı tanım ise Ģöyledir; “Avrupa Tutuklama Emri, arama, 

tutuklama, gözaltına alma ve emri çıkaran ülkenin yargı merciine suçlunun teslim 

edilmesi süreçlerini tanımlamaktadır”
96

. 

Tarafımca yapılmaya çalıĢılan çeviriye göre ise; ATM, bir cezai 

soruĢturmanın yürütülmesi, bir özgürlüğü bağlayıcı cezanın infazı veya emniyet 

tedbirinin icrası amacıyla bir üye ülkece geri verilmesi istenilen kiĢinin, baĢka bir 

üye ülkece tutuklanması ve teslim edilmesi amacıyla bir üye ülke makamlarınca 

çıkartılan yargısal bir karardır. 

Genel olarak çevirilerden dikkat edilecektir ki, anlam kaymasına yol 

açmayan, terim farklılıkları oluĢmaktadır. Ancak bu terim farklılıkları yakın bir 

zamanda doktrinde ihtilafa yol açacaktır. Terim farklılıklarına göz atmak gerekirse; 

“Judicial” terimi, Erdem tarafından “mahkeme” olarak, çevirisine katıldığım 

Kocasakal tarafından ise “adli” olarak çevrilmiĢtir. Ancak çevirimde “adli” terimi 

yerine aynı manaya gelen “yargısal” terimini kullanmıĢ bulunmaktayım. Kanaatimce 

“adli ve yargısal” terimleri uygun olmakla, “mahkeme” teriminin kullanılması anlam 

daralmasına yol açabilir Ģöyle ki mahkeme terimi Savcılık kavramını 

kapsamamaktadır. Halbuki SĠDAS‟ın 9. maddesi
97

, SĠDAS‟a Ek 1 nolu Protokol‟ün 

                                                 

95
  Erdem, a.g.e., s. 316-317. 

96
  Ergül, a.g.e., s. 99. 

97
  SĠDAS 9. madde uyarınca; “…talep edilen Tarafın salâhiyetli makamlarınca iade talebine sebep 

olan bir veya bir kaç fiilden dolayı nihai olarak karar verilmiş ise iadeye cevaz yoktur”. 
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2. Maddesi
98

, Tampere Zirvesinde alınan iki karar
99

 uyarınca tüm cezai kararların 

özellikle Savcılık kararlarının yargısal-adli bir karar olduğu vurgulanmıĢtır ve bunun 

bu doğrultuda kabulü gerekir. “Custodial sentence” terimi ise, Erdem tarafından 

“ceza” olarak, çevirisine katıldığım Kocasakal tarafından “özgürlüğü bağlayıcı ceza” 

olarak çevrilmiĢtir. Burada Kocasakal‟ın çevirisi daha kapsamlı olarak 

gözükmektedir. “Arrest and Surrender” terimleri ise Erdem tarafından “yakalama 

ve gönderme” olarak, çevirisine katıldığım Kocasakal tarafından “tutuklama ve 

teslim” olarak çevrilmiĢtir. 

Özellikle “arrest” kelimesinin çevrilmesi çok önem arz etmekte olup, 

kurumun “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi” mi yoksa “Avrupa Yakalama 

Müzekkeresi” mi olarak adlandırılmasını belirleyecektir. Bu bölümde terimin nasıl 

çevrilmesi gerektiğini inceleyeceğiz. 

 

1. Kavram KarmaĢası, Yakalama mı Tutuklama mı ? 

 

Orijinali “European Arrest Warrant” olan “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi”, 

dilimize çevrilirken kimi kaynaklarda “Avrupa Yakalama Müzekkeresi”
100

 kimi 

kaynaklarda ise “Avrupa Tutuklama Müzekkeresi”
101

 olarak ifade edilmiĢtir. Kavram 

karmaĢasına neden olan çevirinin sebebi kanaatimce “arrest” sözcüğünün Anglo-

Sakson hukukundaki anlamı ile Kıt‟a Avrupası hukukundaki anlamının farklı 

olmasıdır. Bir görüĢe göre
102

, Anglo-Sakson hukukunda “arrest” sözcüğü ile ifade 

edilen Ģey, bir müzekkereye dayanan veya dayanmayan yakalamalardır. Diğer bir 

                                                 

98
 Article 9 provides a possibility of refusing extradition if there has been a decision not to prosecute 

in the requested State (as amended by the Protocol) – Açıklayıcı rapor‟dan alınmıĢtır. Bkz.: 

(çevrimiçi), http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/086.htm 
99

 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “1997‟nin BaĢından 2002 öncesine kadar Geri Verme Kurumunda 

YaĢanan Süreç; “… üye ülkelerin ceza yargısı organlarınca çıkartılan “Cezai Kararların Karşılıklı 

Tanınmasını” sağlamaktır. Ayrıca burada cezai karar kapsamından bilindiği üzere anlaşılan kesin 

kararlar veya infaz edilecek kararlar dışında yeni bir anlam ortaya çıkartılmıştır ki; ceza 

soruşturması sürerken verilen tüm kararlar karşılıklı tanımaya dahil olacaktır.” 
100

 Erdem, a.g.e., s. 314; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. Önsöz. 
101

Kocasakal, a.g.e. s. 139.; Ergül, a.g.e. s. 99.; Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (Ġngilizce-

Türkçe), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara, Aralık 2003, s. 45. 
102

 Handan YokuĢ, „„Ceza Muhakemesi Hukukunda Yakalama‟‟, Ġstanbul Üniversitesi SBE, 

YayınlanmamıĢ Y.L. Tezi, Ġstanbul, 1989, s. 21. 
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görüĢe göre ise
103

, Anglo-Sakson hukukunda hem tutuklama hem de yakalama 

„arrest‟ sözcüğü ile ifade edilmektedir. Bunun nedeni olarak ise tutuklama için 

aranan Ģartların yakalama için de aynen aranıyor oluĢu gösterilmektedir. Türk 

doktrini ve pozitif hukuku, hâkim kararı ile yapılan alıkoymaya tutuklama, hakim 

kararı olmadan yapılanlara ise yakalama demektedir.
104

 Anglo-Sakson hukukunda 

Türk hukukundaki anlamıyla tutuklama (müzekkereli yakalama) için “detention”, 

tutuklu için ise “detainee” kavramı kullanılmaktadır. Kıt‟a Avrupa‟sı hukuk 

sisteminde ise uluslararası belgelerde “arrest” sözcüğü tutuklama kavramı yerine 

kullanılmaktadır.
105

  

 

19. yüzyıldan beri uygulana gelen geri verme sistemini temelden değiĢtiren ve 

Avrupa Birliği‟ne üye ülkeler içerisinde geri verme sistemini tek düzeleĢtirmeyi 

amaçlayan Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Çerçeve Kararı, geri vermenin 

yapılabilmesi için tutuklama müzekkeresi çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Burda 

çeviriye Ģu açıdan da yaklaĢabiliriz, eğer bu kurum Türk hukukunda geçerli olsa idi 

nasıl bir uygulama olucaktır. Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından verilen 

tavsiyeyi dikkate almakta yarar görüyoruz. Geri verme talep eden devlet, CMK m. 

100 ve/veya m. 248/5 anlamında tutuklama kararı çıkaracaktır; yani CMK m. 98 

anlamında çıkartılacak yakalama kararı geri vermeyi sağlamayacak ve bu Ģekilde 

yapılan talepler reddedilecektir
106

. Hem bu sebepten ötürü hem de “arrest” 

kelimesinin Avrupa alanında çevirisi açısından “European Arrest Warrant”, “Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi” olarak anlaĢılmalı ve geri verme talep eden devletin adli 

makamlarının çıkaracağı müzekkereye ekleyeceği kararda tutuklama kararı 

olmalıdır. 

 

 

 

                                                 

103
 Füsun Sokullu-Akıncı, Polis, Toplumsal Bir Kurum Olarak GeliĢmesi, Polis Alt Kültürü ve 

Ġnsan Hakları, GümüĢ Basımevi, Ġstanbul, Doktora Tezi 1986, s. 172. 
104

 A.e.  s. 172 
105

 M. Bedri Eryılmaz, Arrest and Detention Powers in English and Turkish Law and Practise in 

the Light of the European Convention on Human Rights, The Hague/Boston/London, Martinus 

Nilhoff Publishers 1999, s. 52-53. 
106

 Bkz: “Aktif Geri Vermede Geçici Tutuklama Talebi” baĢlığı s. 126. 
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2. Geri Verme Kurumunda Terminoloji DeğiĢikliği 

 

Geri verme konusunda SĠDAS‟tan ayrı bir çizgi izleyen bu kurum bu 

özelliğini diğer hususlardaki terminoloji değiĢikliği ile de ortaya koymuĢtur. Buna 

göre bugüne kadar ki geri verme hukukunda alıĢılageldiği üzere geri vermeyi “Talep 

Eden-Requesting State” ve kendisinden geri verme “Talep Edilen-Requested State” 

devlet yerine, Avrupa Tutuklama Müzekkeresinde “Müzekkereyi Çıkartan Adli 

Makam-İssuing Member State” ve bunu “İnfaz Edecek Olan Adli Makam- Executing 

Judicial Authority” den söz edilmektedir
107

. 

Erdem “Surrender” terimini atıf yaptığı yabancı kaynaktan “Gönderme” 

olarak çevirmiĢtir
108

. Kocasakal ise gerekçe belirtmeksizin Ģöyle bir yorum 

yapmıĢtır; “Avrupa tutuklama müzekkeresine uyarlanan bu ilke 19. yüzyıldan bu 

yana uygulanmakta olan iade sisteminde köklü değişiklikler öngörmektedir. Nitekim 

iade yerine "Teslim" kavramının kullanılması ilginçtir”
109

. Kanaatimce “Surrender” 

terimi, ilk olarak “Uluslararası Ceza Mahkemesi” Roma kanununda kullanılmıĢtır
110

. 

Aslında Ģüphelinin bir devletten UCM‟ye fiziksel transferi olarak tanımlanmaktadır. 

Tabi UCM‟de dikey bir transfer söz konusu iken, ATM‟de yatay bir transfer söz 

konusudur
111

. ATM‟nin 1. maddesine baktığımızda; “Execution Of An Arrest 

Warrant” aslında “Arrest and Surrender” manasındadır. Yani Surrender tam 

manasıyla Arrest‟i içermez, Surrender sadece bir kiĢiyi bir yerden diğer bir yere yani 

Çerçeve Karara göre, bir üye ülkeden diğerine fiziksel olarak nakletmektedir
112

. 

Çerçeve Karar 28. maddeyi incelediğimizde ise; “Article 28, Surrender or 

subsequent extradition; 4) “...a person who has been surrendered pursuant to a 

                                                 

107
 Erdem, a.g.e., s. 317‟den naklen; Helmut Fuchs, Europaischer Haftbefehl und Staaten-

Souvernitat, JBI, 2003, s. 405. 
108

 A.e. 
109

 Kocasakal, a.g.e., s. 140. 
110

 Michael Plachta, “EAW Revolution in Extradition, Euroepan Journal of Crime, Criminal Law 

and Justice, Volume: 11/2, 2003, s. 178. 
111

Otto Lagodny, “Extradition, Without a Granting Procedure: The Concept of Surrender”, Handbook 

on The EAW, s. 39. 
112

 A.e., s. 40. 
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European arrest warrant shall not be extradited to a third State without the consent 

of the competent authority of the Member State which surrendered the person”
113

. 

 “Surrender and Subsequent Extradition” dan bahsedildiğini görmekteyiz. 4. fıkrada 

bu iki terim arasında bir ayrıma gidilmiĢtir. Burada ki ayrımda Surrender‟ın üye 

ülkeler arasında ki geri verme iliĢkilerinde kullanıldığı, Subsequent Extradition‟ın ise 

AB‟ye üye ülkeler ve AB‟ye üye olmayan ülkeler arasında gerçekleĢen geri verme 

iĢlemlerinde kullanılmasının tercih edildiği görülmektedir
114

. Genel gerekçe‟nin 13 

nolu bendinde; “No person should be removed, expelled or extradited to a state…” 

denmekte, burada Surrender kelimesi kullanılmamaktadır. Burada Surrender yerine 

Extradite-Expel-Remove kelimeleri tercih edilmiĢtir yani burada Extradite kelimesi 

Surrender manasını da haizdir diyebiliriz
115

. Kanaatimce, Çerçeve Karar‟da 

“Extradition-Geri verme” yerine özellikle “Surrender-Teslim” kelimesi 

kullanılmıĢtır. Bu husus AB‟ye üye ülkeler arası yapılan iĢlemler ile AB‟ye üye 

olmayan ile diğer ülkeler arası yapılan geri verme iĢlemlerinin farkını koyma 

açısından da doğru bir seçimdir.  

Bunun dıĢında yazarların bazılarının terminolojide “Dual” bazılarının ise 

“Double Criminality” demeleri, bazılarının “Executing State” diğerlerinin 

“Requested State” demeleri anlam kayması açısından bir fark oluĢturmamasından 

dolayı bir sorun teĢkil etmez
116

. Ancak Hakim Rob Blexkton‟ın Ģu sözünü 

aktarmakla terminolojide yaĢanan sıkıntıların giderilmesi açısından bir fayda 

sağlanabileceğini düĢünüyorum
117

; “Brüksel‟in bana öğrettiği bir şey vardır. ATM 

çerçeve kararında tartışmaların çoğu Fransızca olmuştur ve diğer dillere ATM 

çevrilirken Fransızca metin üzerinden yapılır, yani ATM çerçeve karar metninin en 

güvenilir olanı Fransızca metin olanıdır”. 

 

                                                 

113
 Madde 28; “…bir Avrupa Tutuklama Müzekkeresine uygun olarak teslim edilmiĢ olan bir kiĢi, 

kendisini teslim etmiĢ olan Üye Devletin yetkili makamının rızası olmaksızın bir üçüncü devlete iade 

edilmeyecektir…”. 
114

 Lagodny, a.g.m., s. 41. 
115

 A.e., s. 39. 
116

 Jaan Ginter, a.g.m., s. 8. 
117

 A.e. 
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III. PROJE‟NĠN GETĠRDĠKLERĠ 

A. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ile Gelen Genel DeğiĢiklikler 

 

Çerçeve karar ile gelen ATM, önceki geri verme anlaĢmalarına göre, teslim 

usulünü hızlandıran, kolaylaĢtıran, daha etkili kılan, siyasi etkiden uzak tutan
118

, 

teslim konusu kiĢiye daha çok haklar veren bir belge olmuĢtur
119

. Çerçeve Karar 

ayrıca birçok köklü değiĢikliği de beraberinde getirmiĢtir.  

ATM‟de devrim niteliğinde sayılan yargılama tekniği açısından getirilen en 

önemli düzenleme, kiĢinin tesliminde siyasi otorite tarafından izin verilmesi 

koĢulunun kaldırılmıĢ olmasıdır
120

. Yani, kiĢinin teslim edilmesinde veya 

edilmemesinde kesin kararın, siyasi etkiden uzak olarak, adli kurumlarca verilmesi 

demektir. Bu Ģekilde daha önceden iki aĢamalı olarak var olan klasik geri verme 

süreci, politik aĢamanın terk edilmesiyle tek aĢama olan salt hukuksal incelemeyi 

gerektiren hukuksal aĢamalı sürece dönüĢmüĢtür. Bu değiĢimle iki aĢamalı süreçte 

oluĢan gecikme ve karıĢıklık da ortadan kaldırılmıĢ olmaktadır
121

. Ayrıca siyasi 

denetime tabi olan geri vermenin devlet politikasına uygunluğu yönünde kuruma 

siyasilik vasfı katan denetime tabi tutulması imkanı kalmamaktadır
122

. Ġkinci en 

köklü değiĢiklik ise, vatandaĢ geri verilmez kuralının, vatandaĢın teslimi kuralı ile 

yer değiĢtirmiĢ olmasıdır. Böylece AB ülkelerinde artık AB vatandaĢları yaptıkları 

eylemlerden dolayı AB‟ndeki mahkemeler önünde sorumlu olacaktır. AB ülkeleri 

                                                 

118
 Victor Hugo‟nun Brüksel‟e rejim karĢıtı istenmeyen vatandaĢ olarak kaçmasındaki siyasetin etkisi, 

150 yıl sonra Avrupa‟da geri vermenin siyasi etki ile yürütüldüğü Brüksel‟de ATM projesinin 

yürürlüğe konmasıyla, Victor Hugo‟nun kaçıĢı bu sefer engellenecektir. Ve bu engelleme teröre karĢı 

savaĢ adında çıkan bir belge ile sağlanacaktır., Christian Kaunert, “Without the Power of Purse or 

Sword; The EAW and the Role of the Comission”, European Integration, Volume: 29, No: 4, 

September, Manchester, 2007, s. 387-388. 
119

 Blekxton, a.g.e., s. 1. 
120

 Siyasi otorite etkisi özellikle siyasi suçluların geri verilmezliği ilkesinin istismar ediliĢinde etkili 

olmaktaydı. Politikacılar bazı terör gruplarının liderlerini, adli makamların geri verilsin kararına 

rağmen vermeyerek engelliyorlardı., Durmaz, a.g.e., s. 101. 
121

 Erdem, a.g.e., s. 317-318‟den naklen; Anne Wehnert, Europaischer Haftbefehl, StraFo, 2003,s. 

357 vd. 
122

 A.e., s. 318‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 412. 
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vatandaĢ gerekçesi ile teslimden kaçınamayacaklardır
123

. Ancak üye ülkelerin, 

vatandaĢlarının yargılanması sonucu alacakları cezanın kendi ülkelerinde infaz 

edilmesini isteme hakları mevcuttur. Gelecekte suçlunun toplum içindeki 

rehabilitasyonu açısından da bu istek haklı bir istektir
124

. Diğer değiĢikliklerden 

hızlandırılmıĢ usul, bir ülkede kiĢinin yakalanmasından itibaren ATM‟nin çıkarıldığı 

ülkeye doksan gün
125

 içinde geri dönülmesi zorunluluğunu getirmiĢtir. Eğer kiĢi 

teslimine rıza göstermiĢse bu karar on gün
126

 içinde alınmalıdır. Bu sayede Çerçeve 

Karar uygulamada yer almaya baĢladığından beri, geri vermede dokuz ayı bulan 

süreler kırk üç güne kadar düĢmüĢtür. Bu süre kiĢinin rıza verdiği durumlarda 

ortalama on üç güne dek gelmektedir
127

. Böylece teslim süresinde alınan süreç makul 

süre prensibine uyum sağlamıĢtır. KolaylaĢtırılmıĢ usul ise, çifte cezalandırılabilirlik 

kuralını otuz iki suç kategorisinde kaldırmıĢtır. Çifte cezalandırılabilirlik ilkesi ile 

karar veren ve infaz edecek üye devlet açısından araĢtırma yükümlülüğü kalkmıĢ 

böylece devletler açısından usul hem kolaylaĢmıĢ hem de hızlanmıĢtır
128

. Ayrıca 

ATM, etkililik ve kiĢinin temel haklarının korunmasına yönelik teminatlar arasında 

ki dengeyi de iyi bir Ģekilde yakalamıĢtır. ġöyle ki Çerçeve Kararın uygulanmasında 

üye ülkeler ve adli makamları AĠHS‟ deki hükümlere uyarlar
129

. ATM ile yakalanan 

bir kimse yakalandığı ülke hukukuna göre bir avukat ve çevirmen yardımından 

yararlanma hakkına sahiptir
130

. Eğer kiĢi ATM ile yakalandıktan sonra yokluğunda 

bir hüküm verilmiĢse, bu kiĢinin hakları doğrultusunda tekrar yargılanması 

                                                 

123
 AB üye ülkeleri bir bütünü oluĢturduğu için, AB‟deki üye ülkelerden birine yönelecek olan siyasi 

tehdit, AB‟nin tamamına yapılmıĢ bir tehdit olarak algılanacağından, siyasi suçlularda geri verilmezlik 

ilkesi Çerçeve Karar‟da yer almamıĢtır., Durmaz, a.g.e., s. 114. 
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 Mariana Sotto Maior, a.g.m., s. 30.  
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 Bkz.: Çerçeve Karar m. 17, f. 3 ve f. 4. 
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 Bkz.: Çerçeve Karar m. 17, f. 2. 
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 Commission Of The European Communities, Report From The Commission, COM(2005) 63 

final, Brussels, 23.02.2005, s.5. Bkz: (çevrimiçi),  

http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/criminal/doc/com_2005_063_en.pdf. 
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 Durmaz, a.g.e., s. 110-111. 
129

 Yazar ATM‟nin üye devletler arasında bir ceza usul adımı olamasından dolayı, ATM‟yi çıkartan 

devletin temel haklar açısından sadece AĠHS m. 3 ve 5‟ riayet edilmemesini ayrıca ceza usulde geçerli 

olan AĠHS m. 6‟da belirtilen Adil Yargılanma hakkınada dikkat edilmesi gerektiğini ileri sürer., Paul 

Garlick, “The EAW and The ECHR”, Handbook on the EAW, s. 167-168. 
130

 Durmaz, a.g.e., s. 115.; Çerçeve Karar . 11.; Yazar bu madde tasarı halindeyken “kiĢinin avukat 

alma hakkı” Ģeklindeyken “kiĢinin avukat alma hakkının infaz edilecek ulusal hukuka göre olacağı” 

Ģeklinde kanunlaĢtığından bahseder.  Bu kanunlaĢmanın kötü gibi gözüksede AĠHS ile uyum 

sağladığınıda belirtir., Caroline Morgan, “The EAW and The Defendants Rights”, Handbook on The 

EAW, s. 205. 
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gerekir
131

. Aynı Ģekilde kiĢinin müebbet hapis alması durumunda ATM‟yi infaz eden 

ülke, kiĢinin infazı esnasında kiĢinin durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesi 

Ģartının verilmesi hususunda ısrar edebilir
132

. 

Son olarak değinmek gerekirse, Schengen Uygulama AnlaĢması uyarınca iki 

ayrı prosedür olarak uygulanan mevcut geçici tutuklama izni ve geri verme istemi, 

ATM ile tek bir usulde birleĢtirilmektedir. Yani geri vermede iki aĢama olarak var 

olan tutuklama ve geri verme, tek aĢamada teslim
133

 adıyla gerçekleĢmektedir. 

 

B. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi ile Gelen Bazı Özel 

DeğiĢiklikler 

1. Çifte Cezalandırılabilirlik Kuralının Kaldırılması 

Çifte cezalandırma ilkesi, “geri verme talebine konu fiilin, karar veren üye 

ülkenin yanı sıra, infaz edecek üye ülkede de suç sayılması gerekliliğini ifade 

etmektedir”
134

. Bu ilke, Çerçeve Karar 2. maddede hüküm altına alınmıĢ
135

, 

maddenin 2. fıkrasında katalog halinde otuz iki adet suçluluk biçiminden 

bahsedilmiĢtir. Talepnamede yer alan suç, bu katalogda belirtilen listede yer alan bir 

suç ise ve tutuklama müzekkeresinin çıkarıldığı ülkede bu suç için öngörülen 

hürriyeti bağlayıcı cezanın veya emniyet tedbirinin üst sınırı en az üç yıl ise, 

talepname iĢleme konulurken veya teslim anında çifte cezalandırılma denetimi 

yapılmayacaktır
136

.  
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 Durmaz, a.g.e., s. 114. 
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 Morgan, a.g.m., s. 204. 
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 Kocasakal, a.g.e.,  s. 141‟dan naklen; Flore, a.g.m., s. 274.; Oldrich Bures, “EU Counter Terrorism 

Policy; A Paper Tiger?”, Terrorism and Political Violence, Volume: 17, Number: 3, Spring/Summer, 

2005, s. 61. 
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 Bkz.; Ġlgili bölüm baĢlığı, “Fiil Her 2 Devlet Kanununa Göre Suç TeĢkil Etmelidir”., Kocasakal, 

a.g.e., s. 142. 
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 Çifte cezalandırılabilirlik ilkesinin kaldırılması görüĢü Ġngiltere hükümetinden gelmiĢtir., Massimo 

Fichera, “The EAW and The Sovereign State; A Marriage of Convenience”, European Law Journal, 

Volume: 15, No: 1, January 2009, Oxford, s. 73. 
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 Kocasakal, a.g.e., s. 142. 
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Çerçeve Karar‟ın bu ilkeyi düzenleyen 2. maddesine göre,  fiili hukuksal 

açıdan değerlendiren bazı istisnalar
137

 göz önüne alınmazsa ATM‟nin 

çıkartılmasında sadece müzekkereyi çıkaran devletin hukuk düzeni belirleyicidir. Bu 

ilke doğrultusunda müzekkereyi infaz edecek olan devlet artık fiilin kendi 

mevzuatına göre cezalandırılamıyacağı sebebiyle infazdan kaçınamayacaktır
138

. 

Çerçeve Karar m. 2/2‟de belirtilen katalog suçların dıĢındaki suçlar için, çifte 

cezalandırılabilirlik koĢulu gerçekleĢtiği takdirde müzekkere infaz edilecektir
139

. Bu 

kuraldan vazgeçilmesi Ceza Muhakemesi açısından AB sınırlarında tek düzeleĢmeye 

doğru atılan en büyük adımlardan biri olmaktadır
140

. “Pozitif liste” diye tabir edilen 

çifte cezalandırılabilirliğin kaldırıldığı otuz iki suçtan oluĢan katalog liste
141

; Europol 

sözleĢmesi ekinde olan suçlara bazı suçlar eklenerek ve bu sözleĢmedeki suçlar 

model alınarak hazırlanmıĢtır
142

. Ancak bu “sayma usulü”, eskiye bir dönüĢün mü 

olduğunu insanın aklına getirmektedir
143

. 

Katalog‟da belirtilen suçlar ağırılıkları itibariyle tüm ülkelerde en az üç yıl 

özgürlüğü bağlayıcı ceza ile cezalandırılmaktadır. Bu itibarla ilkenin 

uygulanmayacağı belirtilen katalog suçlarda ayrıca müzekkereyi çıkartan devlette bu 

suçun en az üç yıl özgürlüğü bağlayıcı ceza veya emniyet tedbirini gerektirmesi 
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 Bkz.: Çerçeve Kararın ilgili maddelerine; m. 3, f. 1; m. 3, f. 3; m. 4, f. 4; m. 4, f. 7a. Bkz.: 
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ekstra bir güvence olarak düĢünülebilir
144

. ATM‟yi infaz edecek makam fiilin 

katalog suçlardan biri olup, olmadığına karar verecektir
145

. Katalog suçlar 

haricindeki suçlarda teslimin çifte cezalandırma Ģartına tabi tutulabileceği Çerçeve 

Karar m. 2/4‟de yer almıĢtır. Burada takdir hakkına yer verilmiĢtir, Ģöyle ki 

müzekkereyi çıkartan adli makam önceden mevzuatında genel ve soyut bir 

değerlendirmeyle çifte cezalandırılabilirliği arayıp-aramayacağını belirtebilir
146

. 

Ergül‟e göre uygulama söyle gerçekleĢmektedir
147

; ATM‟yi alan talep edilen ülke 

hâkimi ileri sürülen gerekçeyi inceleyecektir: eğer ATM‟ndeki suç listede sayılan 

otuziki suçtan birisi ise ve talep edilen ülkede üç yıl hapis cezasını gerektiriyorsa, 

hâkim her iki devlet hukukunda suç olup olmadığını incelemez ve kiĢinin teslimine 

karar verir. Eğer koĢullardan birisi eksikse hakim her iki devlet hukukunda da suç 

olmayı araĢtırır. Suç olma koĢulunda da bir eksiklik varsa teslim ret edilecektir. 

 

2. Özellik Ġlkesi ve Ġstisnaları 

Özellik ilkesi, “yürürlükteki geri verme hukukunda, geri verilen kişinin 

yalnızca geri vermeye konu olan fiil nedeniyle cezalandırılabilmesini” güvence altına 

almaktadır
148

. Özellik ilkesi ATM açısından Çerçeve Karar m. 27/2‟de hüküm altına 

alınmıĢtır. Bu konuda esnek davranılmıĢ olup üye devletlere, Avrupa Birliği 

Konseyi‟nce aynı yönde bildirimde bulunanlar arasında özellik ilkesinin 

uygulanmaması imkanı veren bir bildirim yapma imkanı tanınmıĢtır. Bu durumda 

kural özellik kuralının korunması olup, devletlere istisnai olarak kuraldan 

vazgeçmeleri imkanıda verilmiĢtir. Özellik ilkesinin ilgili maddesinin 3. Fıkrasında 

yedi adet istisnai durum düzenlenmiĢtir ki bu düzenlemenin dayanağı kendini 96 

SözleĢmesi‟nin 10 ve 11. Maddelerinde bulur
149

. Ancak ilgili maddenin bu konuda 
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getirdiği istisnalar “belirsiz ve kullanışsız bir düzenlemeler yumağına” yol 

açmaktadır
150

.  

Özellik kuralının kalkması Çerçeve kararın 13. maddesinde ki teslime verilen 

rıza ile gerçekleĢir. Bu hususu 27. maddenin, 3. fıkrasının, e bendi hüküm altına 

almıĢtır; rıza ile özellik kuralının geçerliliği kalkar
151

. Ancak unutulmamalıdır ki rıza 

gösterilse de yetkili adli makamlar ret gerekçelerinin varlığını araĢtırmalıdır
152

. 

ATM‟nin getirdiği bir yenilik olarak 27. maddenin, 3. fıkrasının, b-c-d bentlerinde 

rıza verilmese de özellik ilkesinin uygulanmayacağı birkaç hal sayılmıĢtır; “b)  suç  

hürriyeti bağlayıcı bir cezayı  veya bir tutuklama müzekkerini     gerektirmediğinde, 

c) ceza yargılaması, kişisel özgürlüğü bağlayıcı bir önlemin  uygulanmasına yol 

açmadığında, d)   ceza veya önlemin kişisel özgürlüğünü bağlama olasılığı olsa bile,   

kişinin, özgürlüğün bağlanmasını gerektirmeyen bir cezaya, özellikle de  bir para 

cezasına veya bunların yerine geçebilecek bir cezaya çarptırılabilme olasılığı 

olduğunda” özellik ilkesi uygulanmayacaktır
153

. 

 

IV. AVRUPA TUTUKLAMA MÜZEKKERESĠNĠN 

UYGULANMASI 

A. Avrupa Tutuklama Müzekkeresinin Ġçeriği ve ġekli 

 

Çerçeve Karar‟ın 8. maddesinin; “Avrupa tutuklama müzekkeresi Ekteki şekle 

uygun olarak aşağıda sıralanan bilgileri içerir” hükmüyle ATM‟nin Ģeklinin ve 

içeriğinin nasıl olması gerektiğini tarif eder. Hatta 8. maddede öngörülen biçimsel 

gereklikleri karĢılamak üzere Çerçeve Kararın eklerine bir de örnek eklenmiĢtir. 

Paragraflar halinde 8. maddede aranan kiĢinin kimliğine iliĢkin bilgilerin yanında, 

suçun hukuksal değerlendirmesi ve olayı tanımlamaya iliĢkin bilgilerin de yer alması 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Ayrıca 8. maddeye göre istenilen bilgiler kutucuk halinde 
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diğer bilgi talep kısımlarıyla ekteki formda bulunur
154

. Ekteki formda bulunan 

doldurulması zorunlu kutucuklar, tartıĢmalı olmakla birlikte doldurulmaması halinde 

formun yani ATM‟nin geçersizliğine yol açar. Ancak Ģuana kadar kutucuklara dayalı 

yetersiz bilgiden dolayı müzekkerenin geçersizliğiyle sonuçlanan hiçbir dava 

olmamıĢtır. Genelde böyle durumlarda m. 15 f. 2‟ye göre ek bilgi istenir
155

. Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi hazırlanırken çevrilmesi gereken dil, Çerçeve Karar 8. 

maddesi 2. Fıkrasında düzenlenmiĢ olup, bu maddeye göre, Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresi gönderilecek devletin resmi diline veya dillerinden birisine 

çevrilecektir. Çevrilecek diller üye devletlerin Çerçeve Kararı kabul sırasında veya 

daha sonra genel sekreterliğe yapacakları beyanla belirlenebilir. Bu diller ya AB‟nin 

resmi dillerinden biri ya da ülkenin kendi resmi dili olmaktadır
156

. 

 

B. Avrupa Tutuklama Müzekkeresinin Çıkarılması ve 

Gönderilmesi  

KarĢılıklı tanıma ilkesi temel alınarak üye devletler Çerçeve Karar 1. madde 

2. fıkra‟ya göre; Çerçeve Karara uygun tüm tutuklama müzekkerelerini yerine 

getirirler
157

. Çerçeve Karar 2. madde, 1. Fıkrada ATM‟nin çıkarılabilmesi için, 

müzekkereye konu olacak fiilin ön Ģartı olarak, çıkarılacağı ülke mevzuatına göre, 

üst sınırı en az on iki ay hürriyeti bağlayıcı ceza veya güvenlik tedbirini gerektirmesi, 

mahkumiyetlerde ise en az dört ay mahkumiyet halinde çıkarılabileceği 

belirtilmiĢtir
158

.  

Çerçeve Karar 9. maddesi 1. fıkrasına göre; istenen Ģahsın bulunduğu yer 

bilindiği takdirde, adli makam, Avrupa Tutuklama Müzekkeresini, infaz makamına 

doğrudan gönderebilir. Çerçeve Karar 9. maddesi 2 ve 3. fıkralarına göre; 

Müzekkereyi düzenleyen makam, her durumda, istenen Ģahıs hakkında “Schengen 
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Bilgi Sistemi”nde
159

 (SIS) uyarı yayınlanmasını kararlaĢtırabilir. Böyle bir uyarı 

Schengen Uygulama AnlaĢmasının 95. maddesi hükümleri çerçevesinde uygulanır. 

Schengen Bilgi Sisteminde yayınlanan uyarı, anlatılan 8. maddenin 1. fıkrasında 

belirtilen bilgileri de içerdiği takdirde Avrupa Tutuklama Müzekkeresiyle eĢ değer 

nitelik kazanır. Çerçeve Karar 10. madde de ise ATM‟nin gönderilmesinde detaylı 

usul yolları anlatılır. Ayrıca madde mahkemenin ATM‟yi göndereceği yer 

konusunda bilgi eksikliği yaĢamasında söz konusu bilgiyi elde edebilmek için, 

Schengen Bilgi Sistemi ve “Avrupa Adli Ağı”
160

 temas noktalarından da 

yararlanılması önerilir. Çerçeve Karar‟ın 10. ATM‟yi çıkartan adli makam, infaz 

edecek devletin yetkili adli makamını bilmiyorsa Avrupa Yargı Ağı'nın yardımıyla 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi gönderilebilir. Böylece “Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresinin, Avrupa ceza kovuşturması sistemiyle bağlantısının altı çizilmiş 

olmaktadır”. Ayrıca Avrupa Tutuklama Müzekkeresinin gönderilmesi için 

Interpol‟den yardım istenebileceğide belirtilmiĢtir
161

. 

 

C. Yetkili Makam 

Süreç, doğrudan doğruya üye devletlerin yargı organları arasında 

gerçekleĢecektir. Çerçeve kararın 4. maddesine göre, her üye devlet, kendi ulusal 

hukukunun ölçülerine göre yetkili yargısal organı belirleyebilecektir ve ayrıca 

Çerçeve Kararın 7. maddesi, 1. fıkrasına göre, bu konuda merkezi bir makamın 

oluĢturulması mümkündür. Eğer devletin hukuk sistemi buna izin veriyorsa, merkezi 

makam birden fazla olabilir. Birçok ülkede Bölge Mahkemeleri, Sorgu Hâkimleri ve 

Savcılar gibi yetkili adli makamlara, yardımcı olarak idari bir otorite de 
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atanmaktadır
162

. Ancak 6. maddede, ATM hakkında karar vermede sadece yargısal 

otoritelerin yetkili olacağı kesin bir dille ifade edilmektedir. Bu konuda bu husus 

genel gerekçe bölümünde, 9 nolu bentte “must” kelimesinin güçlü bağlayıcılığı ile 

ifade edilmiĢtir
163

 ve burada söylenen Ģudur ki; ATM‟nin infazında merkezi 

otoritenin rolü pratiklik ve idari asistanlık ile sınırlıdır. Yani merkezi otoriteler 

davanın esası üzerine karar veremez. Keza Genel Gerekçe bölümünde 9 nolu bentte, 

bu durum madde 3 ve madde 4‟te ATM‟nin infaz edilemeyeceği zorunlu ve takdiri 

durumlarda da belirtilmiĢtir ki, ATM‟nin infaz edilip edilemeyeceğine karar verecek 

olan adli makamdır. Takdiri durumlarda bile adli makam haricinde herhangi bir 

otoritenin karar veremeyeceğini belirtilmiĢtir. Bu yönüyle ATM gerçekten yeni bir 

sistemdir
164

.   

Çerçeve Karar teslim usulünün basit ve hızlı bir Ģekilde sürdürülebilmesi için 

yetkili makama Avrupa Yargı Ağı, Eurojust ve “Europol”
165

 gibi Avrupa 

kuruluĢlarıyla irtibata geçmesini, belirli bölümlerinde ifade etmiĢtir. Çerçeve Karar 

m. 16/2 birden fazla teslim talebi halinde, öncelik verilmesi gereken ATM‟nin 

bulunmasında çözüm getireceği için Eurojust'a bilgi verilmesi ve bu kurumun 

görüĢünün alınmasını tavsiye etmiĢtir. Ayrıca olağanüstü durumlarda infaz nedeniyle 

öngörülen süreye uyulamayacaksa Çerçeve Karar m. 17/7‟de yine Eurojust‟a bilgi 

verilmesi öngörülmüĢtür
166

. 

Çerçeve Karar‟da belirtilen sürelere uyulmaması bir yaptırıma bağlanmamıĢ 

olmakla, bu durumun Eurojust‟a bildirilme zorunluluğu gecikme halini sürekli hale 
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getiren devletlerin tespitinde önemli rol alacak olup, bu devletlerin Avrupa Birliği 

Konseyine bildirilmesi siyasi açıdan bir yaptırım olarak öngörülebilir
167

. 

 

D. Teslim ve Usulü 

1. Teslim Kararı 

 

ATM, Çerçeve Karar m. 17/1‟e göre infaz edecek devlet adli makamınca 

“acele işlem”
168

 olarak uygulanır. Avrupa Tutuklama Müzekkeresini uygulayacak 

olan adli makam, Çerçeve Karar‟a uygun Ģekilde çıkarttığı mevzuatına, ATM‟nin 

uygunluğunu kontrol ettikten sonra Çerçeve Karar m. 15/1 uyarınca teslim hakkında 

bir karar verecektir. Ġnfaz edecek adli makam eğer ATM‟nin yetersiz bilgi içerdiğini 

düĢünürse m. 15/2‟ye göre ek bilgi talebinde bulunabilir. Ayrıca ATM‟yi çıkartan 

adli makamda herhangi bir zaman diliminde gönderilmesini gerekli gördüğü bilgileri 

infaz edecek adli makama Çerçeve Karar m. 15/3 uyarınca gönderebilir
169

. 

 

2. Teslimde Kararında Süre Sınırı 

 

Çerçeve karar diğer geri verme usullerine göre daha hızlı bir usuldür. Çerçeve 

Karar‟ın daha hızlı olmasını sağlayan ifade m. 17/3‟de yer almıĢtır. Bu maddeye 

göre, ATM‟nin uygulanması hakkında “kesin karar”, kiĢinin tutuklanmasını izleyen 

altmıĢ gün içinde verilecektir
170

. Bu süre yeterli olmayacaksa gerekçeler bildirilmek 

Ģartıyla m. 17/4‟e göre, otuz gün ek süre alınabilir. Sonuç olarak “kişinin 

tutuklanmasından ititbaren ATM hakkında alınacak kesin karar doksan gün içinde” 

verilmelidir. Burada kullanılan “kesin karar” ifadesi sürecin kesin bir Ģekilde 

sınırlandırılmasına ve böylece daha “makul sürede” karar verilmesini sağlamıĢtır
171

. 
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3. Teslime Rıza Göstermek 

Aranan kiĢinin teslime rıza göstermesi halinde, Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresi‟nin infazına dair kesin karar, Çerçeve Kararın 17. maddesinin, 2. 

fıkrasına göre, bu rızanın verilmesinden itibaren 10 gün içinde verilmelidir
172

. Rıza 

ATM‟yi infaz edecek yargı makamının yasalarına göre verilmelidir. 13. maddenin 3. 

fıkrasına göre, rıza teslim edecek ülkenin yasalarına göre resmi olarak kayıt 

edilmelidir
173

. Ayrıca 13. maddenin, 2. fıkrasına göre, rıza verecek kiĢi, vereceği 

rızanın sonuçlarından tamamıyla haberdar olmalıdır
174

. Rıza geri alınamaz. Ancak 

Çerçeve Karar bu hususun üye devletin yasalarına göre takdir edileceğini 

belirtmiĢtir
175

. 

 

4. Teslimde Süre Sınırı 

 

Hakkında teslim kararı alınan kiĢi, anlaĢmaya varılan tarihten sonraki 

mümkün olan en kısa süre içerisinde teslim edilecektir. Bu süre Çerçeve Karar‟ın 23. 

maddesinin, 2. fıkrası uyarınca, ATM hakkında alınacak olan kesin karar tarihini 

izleyen en geç on gün olarak belirtilmiĢtir
176

. Teslim aĢamasına gelinmiĢ kiĢi genelde 

tutuklu olarak muhafaza edilir ancak Çerçeve Karar 12. maddeye göre gerekli 

önlemlerin alınması sonucunda kaçma Ģüphesi yoksa serbest bırakılabilir. Bu süreler 

geçtikten sonra 23. maddenin, 5. fıkrası gereğince sanık zorunlu olarak salıverilir
177

. 

 

E. Teslimi Ret Nedenleri 

1. Genel Olarak 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nin hukuksal bir denetim mekanizması 

öngörmemesi ATM‟ye yönelik eleĢtirilerin baĢında gelmektedir. Bu durum teslim 
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 Kocasakal, a.g.e., s. 146. 
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usulünün otomatik hale geleceği endiĢelerinide beraberinde getirmiĢtir
178

. Aslında 

Çerçeve Karar‟daki red nedenleri incelendiğinde mevcut geri verme sözleĢmeleriyle 

bir paralellik taĢıdığı görülecektir
179

. Hatta Çerçeve Karar red nedenlerini sınırlı 

biçimde saymıĢ, devletlere talebin geniĢ bir imkan dahilinde red edilmesini öngören, 

geri verme anlaĢmalarında yer alan Ģu cümleyi “kamu düzeni kaydına veya anayasal 

nedenlere dayanarak” kapsamına sokmamıĢtır
180

. Bir ihtilaf çıkması halinde ise red 

nedenlerinin yorumu hakkında yetkili makam olarak ulusal mahkemeler değil, ilgili 

devletin “Avrupa Topluluğu Adalet Divanı”nın yetkisini tanıması halinde “Avrupa 

Topluluğu Adalet Divanı” çözümleyici yetkili makam olarak belirlenmiĢtir
181

. Bu 

bölümde zorunlu ve seçimlik olarak ikiye ayrılan ret nedenlerinden zorunlu ret 

nedenlerini ilk olarak inceleyeceğiz. 

 

2. Zorunlu Ret Nedenleri 

Zorunlu ret nedenlerini, Çerçeve Karar‟ın 3. maddesi saymaktadır. Bu 

maddede belirtilenler sınırlı olarak sayılmıĢ olup, hiçbir üye devlet bu kararda 

öngörülenler dıĢında, Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ni reddetmekle yükümlü 

değildir. Zorunlu red nedenleri haricinde devletlerin takdir hakkı bulunmaktadır. 

Örneklendirmek gerekirse, baĢka bir devlette kendi vatandaĢının iĢlediği suçtan 

dolayı, kendisinin soruĢturma/kovuĢturma yapmaya hakkı olan devlet, bu hakka 

dayanarak ATM‟nin infazını red edebilir veya kabul edebilir, burada herhangi bir 

yükümlülük veya yaptırımla karĢı karĢıya değildir
182

. Çerçeve Karar 3. maddede 

sayılan zorunlu ret nedenleri Ģunlardır; 

                                                 

178
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 242‟den naklen; Vogel, a.g.e., s. 941. 

179
 Bkz.: Çerçeve Karar ilgili maddeleri m. 3, m. 4, m. 5. Bkz.: (çevrimiçi), http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:EN:HTML.; Erdem, a.g.e., s. 

321. 
180

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 242‟den naklen; Martin Böse, Der Prinzip der gegenseitigen 

Anerkennung in der transnationalen Strafrechtspflege in der EU, in: Fragmentarishes Strafrecht, 

Frankfurt am Main 2003, s. 241. 
181

 Bkz.: ABA, m. 35, f. 1-4. Bkz.: (çevrimiçi), http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325EN.000501.html#C_2002325EN.000501_13_re

f.; Erdem, a.g.e., s. 324. 
182

 Erdem, a.g.e., s. 321‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 411., Bkz: Dipnot 387. 
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a- Fiil ATM‟yi infaz edecek devlette kovuĢturulabilirken, affa uğramıĢ ise bu bir 

red nedeni teĢkil eder
183

, 

b- KiĢinin iĢlediği fiilden dolayı mahkum olması halinde, infazı gerçekleĢtirecek 

adli makama bu hükmün önceden bildirilmesi veya artık mahkum edildiği 

ülke kanunlarına göre infazın mümkün olmamasının bildirilmesi red nedeni 

teĢkil eder
184

, 

c- ATM‟nin infaz edileceği devlette, yaĢı sebebiyle kendisine atılı suçtan dolayı 

kiĢinin cezai sorumluluğu bulunmuyorsa bu durum red nedeni teĢkil eder
185

. 

“b” bendinde belirtilen husus biraz farklılıklar taĢımakla “Ne Bis (Kesin 

Karar), In Idem (Aynı Eylem)”
186

 ilkesidir. Örneklendirmek gerekirse, SĠDAS‟ta (m. 

9)geri vermede bu ilke geri verme iĢleminin tarafı olan ülkelerdeki kararlarla sınırlı 

tutulmuĢ, ATM‟de (m. 3/2) ise bu kural bir ayrıma gidilmeden hem üye hem diğer 

devletlerde verilen kararlar olmak üzere verilen tüm kesin kararları kapsamaktadır
187

. 

Bu yaklaĢım kiĢi özgürlüğünü geniĢleten bir adım olmuĢtur. Ancak dikkat çekmek 

gerekir ki, zorunlu red nedeni olarak düzenlenen kesin mahkumiyetin olması hali, 

AB üye ülkelerinden birinde bu kararın verilmiĢ olması Ģartıyla geçerlidir
188

.  Ayrıca 

“b” bendi ifade ediliĢ tarzıyla “…infazı gerçekleştirecek adli makama bildirilmiş 

olması” bu konuda araĢtırma yükümlülüğü yüklememektedir. Karar verecek olan 

makam, bu bilgiyi elde ederse dikkate alacaktır. Böyle bir araĢtırma yükümlülüğünün 

yüklenmemesinin asıl sebebi teslimde sürecin uzun sürmesinin istenmemesidir. 

Ayrıca uzun süreci kısaltmak için Avrupa Adli Ağı, Eurojust ve Schengen Bilgi 

Sistemi gibi kurumlar bilgilendirmenin söz konusu olduğu zamanlarda hem kolaylık 

hem çabukluk imkanı sağlarlar
189

. 

 

                                                 

183
 Kocasakal, a.g.e., s. 143 

184
 A.e. 

185
 A.e. 

186 Ne Bis ( The Final Judgements ) , In idem ( The Same Acts )., Sylvie Cimamonti, “European 

Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem”, The EAW In Practice, s. 112. 
187

 Yazar bu hususun çığır aĢan bir yaklaĢım olduğunu belirtmektedir., Harmen Van der Wilt, “The 

EAW and The Principle Ne Bis In Idem”, Handbook on The EAW, s. 102. 
188

 GülĢen, a.g.m., s. 404-405. 
189

 Kocasakal, a.g.e., s. 143-144. 



 203 

3. Seçimlik Ret Nedenleri 

Çerçeve Karar‟ın 4. maddesinde ATM‟nin infazının red edilebileceği 

seçimlik red nedenleri gösterilmektedir: 

a- Çifte cezalandırılabilirlik koĢulunun, katalog suçlar arasında yer almayan diğer 

suçlarda gerçekleĢmemesi red nedeni teĢkil etmektedir
190

, 

 

b-KiĢinin Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nde gösterilen fiili hakkında, 

müzekkereyi infaz edecek devlette ayrıca bir ceza kovuĢturması devam ediyorsa, bu 

durum bir red nedeni teĢkil etmektedir
191

, 

c-Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nde belirtilen fiil hakkında, karar verecek adli 

makamlarınca daha önceden kovuĢturma yapmamaya karar verilmiĢ, kovuĢturmaya 

son verilmiĢ veya baĢka bir üye devlette kiĢinin aynı fiili hakkında sonradan 

kovuĢturma yapılmasına engel bir karar verilmiĢ ise bu husus red nedeni teĢkil 

etmektedir
192

, 

 d- Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nde belirtilen fiilin, infaz edecek devlet 

hukukuna göre zamanaĢımına uğramıĢ bulunması
193

 red nedeni teĢkil etmektedir
194

, 

 e- Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ne konu kiĢinin aynı fiil hakkında daha önceden 

AB‟ne üye olmayan bir devlet tarafından mahkum edilmiĢ olması red nedeni teĢkil 

etmektedir
195

, 

f- Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ni infaz edecek devletin infazını gerçekleĢtireceği 

ATM‟ye konu olan kiĢinin kendi vatandaĢı olması red nedeni teĢkil eder
196

. 

                                                 

190
 Erdem, a.g.e., s. 322. 

191
 A.e. 

192
 Kocasakal, a.g.e., s. 144. 

193
“Zamanaşımına uğramış olması” ifadesi kanun metninde “statute-barred according to the law of 

the executing Member State” olarak geçmiĢtir. Çeviri açısından bir daha incelenmesi gerektiği 

görüĢündeyim. 
194

 Erdem, a.g.e., s. 322. 
195

 A.e., s. 323. 
196

 Racsmany, Blekxtoon, a.g.m., s. 335-336. 
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g-Avrupa Tutuklama müzekkeresi‟nde belirtilen suçların, 

             1-Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ni infaz edecek devletin Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi‟nde gösterilen fiilin, bir kısmının veya tamamının kendi 

ülkesinde iĢlenmiĢ olması veya iĢlenmiĢ olduğunun kabul ediliyor olması durumunda 

bir red nedeni sözkonusudur
197

,  

            2- Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ne konu olan fiilin, müzekkereyi çıkartan 

devletin egemenlik alanı dıĢında (üçüncü devlette) iĢlenmiĢ olması ve infaz edecek 

devlet mevzuatına göre, bu fiilin bu halde kovuĢturmaya söz konusu olamayacağının 

hüküm altına bağlanmıĢ olması bir red nedeni teĢkil etmektedir
198

. 

“a” bendinde, devletin takdirine bırakılmıĢ bir Ģekilde çifte cezalandırma kuralı 

gözetilmiĢtir, ancak Çerçeve Karar‟da vergi konularında bu ilkenin aranmaması 

belirtilmiĢtir
199

.  

“b” bendinde, Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟ni infaz edecek olan devletin 

ATM‟ye konu olan fiil hakkında ceza kovuĢturması baĢlatmıĢ olması, sonlandırmıĢ 

olması veya kovuĢturmanın yapılmamasına karar vermiĢ olması halinin, red nedeni 

teĢkil edeceği belirtilmiĢtir. Ayrıca infazı gerçekleĢtirecek devletçe fiil hakkında ceza 

kovuĢturması, ATM kendisine ulaĢtıktan sonra baĢlatılsa bile bir red nedeni teĢkil 

eder
200

. ATM‟nin infazını gerçekleĢtirecek olan devlette daha önce ceza 

kovuĢturulmasına son verilen "her durumun" ret nedeni teĢkil edip etmeyeceği 

ihtilaflı bir durum olmakla genel görüĢ Ģu yöndedir; Eğer ceza kovuĢturmasında, 

"olayın ispat edilemediği" veya "fiilin suç oluşturmadığı" sonucuna varılmıĢsa, red 

nedeni gerçekleĢmiĢ sayılacaktır ancak ceza kovuĢturmasında "yargı yetkisinin 

bulunmadığı" sonucuna ulaĢılmıĢsa, bunun red nedeni teĢkil etmemesi gerekir
201

. 

                                                 

197
 Kocasakal, a.g.e., s. 145. 

198
 A.e. 

199
 A.e., s. 144. 

200
 Erdem, a.g.e., s. 322‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 410. 

201
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 243‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 410 vd.; Erdem, a.g.m., s. 217. 
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“e” bendinde, ATM‟de belirtilen fiil hakkında AB üyesi olmayan üçüncü bir ülkeden 

verilen karar teslime takdiri olarak engel olacaktır
202

.   

“g, 1-2” bendinde, “bu koşulun gerçekleşmesi bakımından fiilin ayrıca infazı 

gerçekleştirecek olan devlette kovuşturuluyor olup olmaması, hatta bu devlet 

yasalarına göre suç oluşturmadığı için kovuşturulamayacak olması önem 

taşımaz”
203

. Ayrıca suç birden fazla devletin yargı yetkisinde meydana gelmiĢ ise, 

ATM‟nin infaz edileceği devlet, bu devletlerden biri ise bu maddenin ilgili bendine 

göre ATM‟yi yargı yetkisinin varolduğunu ileri sürerek infaz etmeyebilecektir
204

. 

 

F. Özel Durumlarda Verilecek Güvenceler 

Çerçeve Karar 5. maddede Avrupa Tutuklama Müzekkeresi için infaz edecek 

devlete zorunlu ve seçimlik red nedenlerini ileri sürebilmenin yanında, müzekkereyi 

çıkaran devletçe verilmesi istenebilecek bazı güvenceler öngörülmüĢtür. Bu maddeye 

göre, müzekkereyi infaz edecek olan devlet, infazı bu madde de belirtilen aĢağıda ki, 

koĢullardan birine bağlı tutabilir
205

:  

a) Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nde müzekkerenin bir cezanın mı yoksa 

güvenlik tedbirinin mi infazı amacıyla çıkartıldığı gösterilir. Ancak bu karar kiĢinin 

yokluğunda verilmiĢ ve kiĢi mahkemeye hiç çağrılmamıĢsa ya da yoklukta verilen 

kararın tarihi ve yeri hakkında hiçbir biçimde haberdar edilmemiĢ ise, ATM‟nin 

infazı sonucu teslim yüze karĢı yeniden yargılama yapılması koĢuluna 

bağlanabilecektir
206

. 

      b)   Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nde yer alan suç ömür boyu hapis cezası 

veya güvenlik tedbiri ile cezalandırılıyorsa, müzekkereyi infaz edecek devlet, 

cezanın en geç en geç yirmi yıl içinde yeniden gözden geçirilmesini veya ceza 

                                                 

202
 Kocasakal, a.g.e., s. 144. 

203
 Erdem, a.g.e., s. 322-323‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 409. 

204
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 243‟den naklen; Fuchs, a.g.e., s. 410. 

205
 Kocasakal, a.g.e., s. 146, Erdem, a.g.e., s. 323. 

206
 Davor Krapac, “Verdicts in Absentia”, Handbook on the EAW, s. 119., Yazar ayrıca, örneklerle 

birçok ülkede gıyapta yargılamanın yapıldığını ancak bunun diğer ülkelerce veya yüksek 

mahkemelerce kabul edilmediğini belirtmiĢtir., Bkz: s. 123-124-125. 
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hakkında  af
207

 olanağına dair hükümler içeren bir tedbir uygulanmasını müzekkereyi 

çıkartan devletten isteyebilir
208

. 

      c) Müzekkerenin konusunu oluĢturan ve kovuĢturulan kiĢinin, müzekkereyi 

yerine getirecek devletin vatandaĢı olması veya bu devlette ikamet etmesi halinde 

teslim, dava görüldükten sonra, hakkında verilecek cezanın veya güvenlik tedbirinin 

infazı için, yerine getirecek devlete geri gönderilmesi koĢuluna bağlanabilecektir
209

. 

Madde, bentlere geçmeden yazılımı itibariyle Ģu ifadeyi kullanarak 

“...koşullardan birine bağlanabilir”
210

, bir takdir yetkisinin bu konuda varolduğunu 

göstermektedir. Bu doğrultuda Çerçeve Karar‟ın iç hukuka yansıtılması sonrasında, 

yer alacak olan düzenlemeye göre yetkili adli makam her olayda somut bir inceleme 

yaparak karar verecektir
211

. Teslimde kiĢinin ayrıca ABA 6. maddede belirtilen 

haklarının, Avrupa Temel Haklar ġartında sayılan haklarının korunması gözetilmeli 

ve ölüm cezası, iĢkence gibi diğer insanlık dıĢı küçük düĢürücü davranıĢlara tabi 

tutulması riski var ise tesliminin gerçekleĢmemesi gerektiği Çerçeve Karar‟da 

belirtilmiĢtir
212

. Böylece Çerçeve Karar‟ın korumacı ve insan hakları odaklı 

yaklaĢımı ATM‟nin iĢleme koyulması sürecinde devam ettiği gibi teslim sürecinde 

de göz önünde bulundurulmaktadır
213

. 

 

                                                 

207
 “ …may be subject to the condition that the issuing Member State has provisions in its legal system 

for a review of the penalty or measure imposed, on request or at the latest after 20 years, or for the 

application of measures of clemency to which the person is entitled to apply for under the law or 

practice of the issuing Member State, aiming at a non-execution of such penalty or measure...” olarak 

kanun metninde geçen “clemency” “af” olarak çevrilmiĢtir, çevirinin bir daha gözden geçirilmesini 

düĢünüyorum. 
208

 Kocasakal, a.g.e., s. 146. 
209

 A.e. 
210

 Bu husus madde metninde Ģu Ģekilde hüküm altına alınmıĢtır; “…May be subject to the following 

conditions…”. 
211

 Kocasakal, a.g.e., s. 146-147. 
212

 Bu konuların belirtildiği Çerçeve Karar ilgili maddeleri;  m. 1, f. 3, Genel Gerekçe no.  12, Genel 

Gerekçe no. 13. 
213

 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 245‟den naklen; Böse, a.g.m., s. 241. 
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G. Teslime Konu KiĢinin Hakları 

Çerçeve Karar‟ın ulusal mevzuatlara aktarılması esnasında Avrupa 

Tutuklama Müzekkeresi‟nin iĢleniĢinde yer alacak ceza muhakemesi kuralları, 

müzekkereyi çıkartan devlet ile infaz edecek devlette aynı olmamaktadır. Çerçeve 

karar bu bağlamda güvenceleri artırmıĢ, kovuĢturma konusu kiĢinin bireysel 

haklarına dayanan geri verme engellerinide muhafaza etmiĢtir
214

.  

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi‟nin infazı sonucunda tutuklanan kiĢilerin 

ulusal hukuka uygun olarak ATM‟nin varlığı ve içeriğinden haberdar edilmesi ve 

teslime rıza göstermeyebileceği hususunun hatırlatılması gerektiği Çerçeve Karar m. 

11/1‟de yer almıĢtır
215

. ATM‟de yer alacak bilgiler tutuklanan kiĢinin 

bilgilendirilmesi açısından önem taĢır. Hatta Ģu Ģekilde bir çeliĢki yaĢanması büyük 

ihtimaldir; ATM‟nin infaz edileceği devlet ulusal mevzuatı bilgilendirme açısından 

daha geniĢ yükümlülükler getirebilir. Bu durumda ATM‟de ki bilgiler yetersiz 

kalabilir ve ek bilgi istenmesi gündeme gelir
216

. Aynı Ģekilde bu hususlar AĠHS 5. 

maddesinin, 2. fıkrasında  da ifade bulmuĢtur; yakalanan herhangi kimse 

anlayabileceği bir dilde, teknik terim kullanılmadan tam manasıyla niçin suçlandığı 

ve niçin yakalandığı konusunda bilgilendirilmelidir
217

. ATM‟nin infazı esnasında 

kiĢiye ulusal hukukun ölçülerine göre avukat ve çevirmen yardımı sağlanması 

Çerçeve Karar m. 11/2‟de yer almıĢtır
218

. Wehnert'e göre, “infaz amacıyla yakalama 

anından itibaren değil, muhakemenin her aşamasında uygun bir savunmadan 

yararlanma hakkı verilmesi açısından çerçeve karar eksiktir”
219

. Çerçeve Karar‟da 

dikkat çekici maddelerden biride m. 14‟tür. Bu madde ile ATM‟nin infazı sonucu 

tutuklanan kiĢi müzekkereyi infaz eden devletten, müzekkereyi çıkartan devletin 

hukukuna göre sorgulanmasını talep edebilir. KiĢi teslimine iliĢkin yapılan tüm 

duruĢmalarda Çerçeve Karar m. 18/3 uyarınca hazır bulunabilir
220

. Geçici salıverme 

                                                 

214
 Erdem, a.g.e., s. 325. 

215
 Maior, a.g.m., s. 21.; Kocasakal, a.g.e., s. 147.  

216
 Erdem, a.g.e., s. 328‟den naklen; Böse, a.g.m., s. 246.  

217
 Maior, a.g.m., s. 29. 
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 Erdem, a.g.m., s. 218-219. 

219
 Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 246‟den naklen; Wehnert, a.g.e., s. 358., Bkz: Dipnot 399 

220
 Erdem, a.g.e., s. 325. 
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Çerçeve Karar m. 12‟de düzenlenmiĢ olup, müzekkereyi infaz edecek olan yargı 

organının, kendi hukukunun ölçülerine göre kiĢinin kaçmasını engelleyici tedbirler 

alındıktan sonra gerçekleĢtirilebilir. ATM‟nin infazına iliĢkin kesin karardan sonra 

teslim Çerçeve Karar m. 23 uyarınca on gün içinde gerçekleĢtirilmelidir. Bu sürede 

teslim gerçekleĢtirilmez ise sanık serbest kalır. Ayrıca mahsup ilkesi m. 26‟da Ģöyle 

ifade bulmuĢtur; teslim sürecinde kiĢinin hürriyetinden mahrum kaldığı süreler, 

kiĢinin ceza veya güvenlik tedbiri süresinden düĢürülecektir
221

. 

 

V. DEĞERLENDĠRME 

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Çerçeve 

kararı 31. maddenin 1. fıkrası uyarınca üye devletler arasında bugüne kadar ki geri 

verme hukukuna iliĢkin var olan tüm eski kurumların yerine geçecektir. Çerçeve 

Karar m. 31, Çerçeve Karar‟ın üye devletlerle olan iliĢkilerde hangi belgelerin yerini 

alacağını belirtmiĢ olup, ikameye konu olacak belgeler Ģunlardır
222

; 

 

-13 Aralık 1957 tarihli “Suçluların İadesi Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi”, aynı 

SözleĢmenin 15 Ekim 1975 tarihli ek 1 nolu Protokolü, 17 Mart 1978 tarihli ek 2 

nolu Protokolü ve Geri Verme ile ilgili hususlara iliĢkin kısımları ölçüsünde, 27 

Ocak 1977 tarihli “Terörizmin Önlenmesi Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi”, 

-26 Mayıs 1989 tarihli Geri verme taleplerinin iletilmesi ile ilgili usullerin 

basitleĢtirilmesi ve modernizasyonu hakkında Avrupa Topluluklarının 12 Üye 

Devleti arasında imzalanan AnlaĢma, 

-Avrupa Birliğinin Üye Devletleri arasındaki Geri vermeye iliĢkin basitleĢtirilmiĢ 

usul hakkındaki 10 Mart 1995 tarihli SözleĢme, 

-Avrupa Birliğinin Üye Devletleri arasındaki geri verme iĢlemlerine iliĢkin 27 Eylül 

1996 tarihli SözleĢme, 

                                                 

221
 A.e., s. 325-326. 

222
 Kocasakal, a.g.e., s. 147.; Çerçeve Karar m. 31. 
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-Ortak sınırlarda yürütülen kontrollerin kademeli bir biçimde kaldırılmasına dair 14 

Haziran 1985 tarihli Schengen AnlaĢmasının uygulanmasına iliĢkin 19 Haziran 1990 

tarihli SözleĢmenin  4. Bölümünün III. BaĢlığıdır. 

 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi, AB‟nin 1992‟de ilan ettiği 3. Sütunu çerçevesinde 

Ceza hukuku alanında AB Konseyi tarafından adli iĢbirliğinin köĢe taĢı olarak 

nitelendirilmiĢ ve karĢılıklı tanıma ilkesinin uygulamaya konmasında ilk somut adım 

olmuĢtur
223

. 2004 yılında uygulamaya giren Çerçeve Karar kısa geçmiĢine rağmen 

beklentileri karĢılamıĢ gibi gözükmektedir
224

. Çerçeve Karar AB‟nin bütünleĢme 

sürecinin bugün geldiği aĢama açısından ve bu bağlamda özellikle iç sınır 

denetimlerinin kaldırılması hususunda AB‟ye üye devletlerin egemenliklerini 

sınırlamak zorunda kalmıĢtır
225

. Burada söz konusu olan geri verme kavramında bir 

geliĢme değil, yeni bir kavramın ortaya çıkmasıdır
226

. ATM sayesinde, “bir üye 

devletin adli makamının talebi başka bir üye devlet adli makamı tarafından tamamen 

adli, kısa süren ancak ilgili kişi için yeterli güvenceler taşıyan yargısal bir süreç 

içinde yerine getirilecektir”
227

. Cezai alanda iĢbirliği bu sayede daha da geliĢmiĢtir. 

Hatta Çerçeve Karar‟daki katalog suçlarla, maddi ceza hukukunun uyum-

lulaĢtırılmaya çalıĢılması “Avrupa Ortak Ceza Hukuku” alanı yönünde bir 

geliĢmeye adım atmak niteliğinde olmuĢtur
228

. Çerçeve Karar hakkında doktrinde 

birçok görüĢ ifade bulmuĢ olup, bazı yazarlar; Avrupa Tutuklama Müzekkeresini, 

"geri verme hukukunda bir devrim" olarak nitelendirirken
229

; olumsuz görüĢ beyan 

eden bir takım yazarlara göre ise, mekanizma bir hukuk devrimi değil, yaptırımı 

olmayan sembolik bir geliĢmedir
230

. Elies Van Sliedregt‟in yaptığı yorum ise 

farklılık arz etmekte olup, Ģöyledir; ATM kurumu ve klasik geri verme arasında 

                                                 

223
 Nico Keijzer, Elies Van Sliedregt, “Introduction”, The EAW In Practice, s. VIII. 

224
 Antonio Vitorino, “Foreword”, Handbook on the EAW, s. 1. 

225
 Erdem, a.g.e., s. 328.; Devletlerin egemenliğini en çok zorlayan husus karĢılıklı tanıma ilkesidir., 

Durmaz, a.g.e., s. 110. 
226

 Erdem, a.g.e., s. 328‟den naklen; Fuchs, a.g.m., s. 412. 
227

 Kocasakal, a.g.e., s. 147. 
228

 Erdem, a.g.e., s. 328‟ten naklen; Rohlff, Daniel, a.g.e., s. 51. 
229

 Mar Jimeno Bulnes, “The Enforcement of the EAW: A comparison Between Spain and The UK”, 

European Journal of Crime, Criminal and Criminal Justice, Volume: 15, Leiden, 2007, s. 263. 
230

 Kocasakal, a.g.e., s. 147.; Tezcan, Erdem, Önok, a.g.e., s. 249‟den naklen; Schomburg, a.g.e., s. 

1629.; SĠDAS‟ta da bu konuda bir yaptırım öngörülmemekteydi, ancak bu husus bu kadar sert Ģekilde 

eleĢtirilere maruz kalmamıĢtır., Durmaz, a.g.e., s. 101. 
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ATM‟nin biraz daha etkin ve hızlandırılmıĢ olması haricinde baĢka bir fark 

bulunmamaktadır
231

. Ġfade edilen eleĢtirilerden biri ise, “ceza kovuşturmasının 

Avrupalılaşması suretiyle sanık haklarının aşınacağından ve herhangi bir denetim ve 

incelemeye girişmeksizin kendi vatandaşı bile olsa kişinin teslim edilmesi sonucuna 

yol açabilecek bir otomatik uygulamadır”
232

. Bu görüĢe karĢı, bazı yazarlar aksine 

ATM‟nin üye ülkeleri, kiĢilerin AĠHS madde 5 ve 7‟de belirtilen haklarını dikkatli 

Ģekilde korumaya ittiğini savunurlar
233

. Bahsettiğimiz hususları devletimizinde taraf 

olduğu SĠDAS ile kıyaslama yaparak somutlaĢtırırsak, Çerçeve Karar‟ın 

mevzuatımıza aktarılması halinde Avrupa Birliği Üye Ülkeleri ile aramızda olan 

uygulama‟da gerçekleĢecek olan positif etkiyi anlayabiliriz;  

Özgürlükler açısından, geri verme sürecinde yargılama esnasında tutuksuz 

yargılanan kiĢinin geri verilip, verilmeyeceği psikolojik baskısını hissetme süresi ve 

tutuklu iĢlerde kiĢinin özgürlüğünün kısıtlanma süresi SĠDAS‟a kıyasla, ATM‟de 

önemli ölçüde düĢürülmüĢtür. SĠDAS‟ta geri vermeye yönelik sürelere iliĢkin iki 

duruma yer verilmektedir. Bunlardan ilki geçici tutuklamaya iliĢkin olup, kiĢinin 

tutuklanması anından geri verme talep eden devletçe, geri verme dökümanlarının 

talep edilen devletin yetkili adli makamına iletilmesine kadar olan süredir. Ġkinci süre 

ise, kiĢinin teslimine karar verildiğinde, karar verilediği tarihten itibaren teslimin 

gerçekleĢmesi gereken süreyi ifade eder. Bu sürelerden ilki SĠDAS m. 16‟da 

düzenlenmiĢ olup, ek süre alımıyla toplam kırk günlük bir süredir
234

, ikincisi ise otuz 

günlük bir süredir
235

. Bu süreler haricinde SĠDAS‟ta süre açısından bir ifade 

bulunmaması hem yetkili adli makamları hem idari makamları geri verme hususunda 

karar vermede esnek davranmaya yöneltmektedir. KiĢinin yargılamasının ne kadar 

süreceği, yargılama esnasında ve yargılama bittikten sonra geri verme gerçekleĢene 

kadar  kiĢinin ne kadar tutuklu kalacağı belirsizdir. Bu hususta daha önce verdiğimiz 

örnekleri hatırlarsak kiĢi ortalama dokuz ay hürriyetinden yoksun bırakılmaktadır
236

. 

ATM‟ye baktığımıza m. 17 düzenlemesi “kiĢinin tutuklanmasından itibaren ATM 
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 Maior, a.g.m., s. 29. 
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 Erdem, a.g.e., s. 327‟den naklen; Vogel, a.g.m., s. 941. 
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 Ginter, a.g.m., s. 8. 

234 Özbek, Kanbur, Bacaksız, Doğan, Tepe, a.g.e., s. 165.; Centel, Çakmut, Zafer, a.g.e., s. 194-195. 
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 Durmaz, a.g.e., s. 100. 
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 Bkz: Ġlgili baĢlık, “ATM ile Gelen Genel Değişiklikler”.; Ayrıca bu durum AĠHS m. 5/4‟deki “kısa 

zamanda karar verme” kavramını aĢmaktadır., Centel, a.g.e., s. 174. 
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hakkında alınacak kesin karar, ek süre ile birlikte toplam 90 günü geçemez” diyerek 

normal bir yargılama sürecinde konulan kısıtlamayı ifade etmiĢtir. Eğer bu duruma 

kiĢinin rızası varsa bu sürenin 10 gün olacağınıda ayrıca belirtmiĢtir. Yargılama 

sürecinde kesin karara bu sürelerde varıldıktan sonra kiĢinin tesliminin 10 gün içinde 

gerçekleĢmesi ise m. 23 kapsamında ifade edilmiĢtir
237

. AnlaĢılan, ATM 

müzekkeresi uygulamaya kiĢi özgürlükleri açısından hissedilir derecede bir farklılık 

getirecektir.  

 Siyasi etki açısından, SĠDAS‟ta varolan geleneksel yöntem, idari makamlara 

geri verme konusunda karar vermede rol alma imkanı tanımaktadır. ATM‟de ise 

teslim konusunda sadece adli makamlar bu hakka sahiptir
238

. Bu yönüyle 

uygulamada devlet politikası doğrultusunda kiĢilerin tesliminin engellenmesinin 

önüne geçilecektir.  

Özellik kuralı açısından, SĠDAS‟ta (m. 14) kiĢinin önceki suçlarından dolayı 

yargılanması ya geri veren devletin iznine ya da kiĢinin terk ettiği ülkeye geri 

dönmesine bağlıdır. ATM ise (m. 27) bu kuralı belli Ģartlar altında kaldırmıĢ olup, 

kiĢinin önceki suçlarından dolayı da yargılanabileceğini belirtmiĢtir
239

. Böylece 

uygulamada suçlular cezasız kalmıyacak ve adalet tam manasıyla gerçekleĢmiĢ 

olacaktır. 

Diplomatik kanal açısından, SĠDAS‟ta (m. 12- 2 nolu Protokol m. 5) geri 

verme iĢlemleri iki devlet arasındaki diplomatik makamlar veya Adalet Bakanlıkları 

arasında yapılır. ATM ise (m. 9) bu hususta adli makamlar arasında direk iletiĢim 

kurulmasını öngörmektedir
240

. Bu yöntem uygulamanın hem hızlanmasını hemde 

tamamen hukuki bir kurum olmasını sağlayacaktır. 

 Çifte cezalandırılabilirlik açısından, SĠDAS‟ta (m. 2/1) fiilin, talep eden ve 

edilen devlet açısından suç olması aranmakta, ATM‟de ise (m. 2/2) katalog suç 

uygulaması getirilerek, müzekkereyi çıkartan devlet yönünden fiilin suç teĢkil etmesi 
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 Durmaz, a.g.e., s. 124. 
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 Christian Kaunert, “Without the Power of Purse Sword: The EAW and the Role of The 

Comission”, European Integration, Volume: 29, No: 4, Eylül 2007, s. 388. 
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koĢulu kaldırılmıĢtır
241

. Bu yönüyle uygulamada özellikle organize suçlulukla 

mücadele kolaylaĢacak ve otuz iki suç açısından teslim iĢlemleri hızlanacaktır. 

 Siyasi suç açısından, SĠDAS‟ta (m. 3/1) bu durum bir geri verme engeli 

olarak düzenlenmiĢken, ATM böyle bir hükme yer vermemiĢtir. ATM bu konuda 

Avrupa Birliği politikasını gözetmiĢ olmakla
242

, kanaatimce uygulamada adi suç 

iĢlemiĢ kiĢilerin, siyasi suç istisnasına sokularak teslim edilmemesinin önüne 

geçilmiĢ olacaktır. 

 VatandaĢ geri verilmez kuralı açısından, SĠDAS‟ta (m. 6) devletlerin takdiri 

söz konusu olmakta iken, ATM Avrupa Birliği vatandaĢlığını göz önüne alarak, 

vatandaĢlığın geri verilmezliği kuralına, seçimlik red nedenlerinde yer alan bir istisna 

haricinde yer vermemiĢtir
243

. Kanaatimce uygulamada suç iĢleyen herkesin ceza 

alması sağlanacaktır. 

 ZamanaĢımı ve suçun belli bir ağırlığının olması açısından SĠDAS‟ta (m. 10-

m. 2/1) talep eden ve edilen devlet açısından koĢulların gerçekleĢmiĢ olması 

aranırken, ATM (m. 4/4-m. 2) zamanaĢımı açısından infaz edecek olan devletin, 

suçun belli bir ağırlığa sahip olması açısından müzekkereyi çıkartan devletin 

mevzuatını baz almıĢtır
244

. Bu yönüyle uygulamada kolaylaĢtırılmıĢ ve hızlandırılmıĢ 

bir usulün farkı hissedilecektir. 

 Gıyapta yargılama ve ömür boyu hapis cezası açısından SĠDAS‟ta gıyapta 

yargılama bir seçimlik red nedeni olarak belirtilmiĢ, ömür boyu hapis cezası ile ilgili 

bir düzenleme yapılmamıĢtır, ATM (m. 5/2-m. 5/1) ise gıyapta yargılama hususunda 

müzekkereyi infaz edecek devletten garanti istenmesini öngörmüĢ, ömür boyu hapis 

cezası açısından ise hapis cezasının belli aralıklarla tekrar gözden geçirilmesini 

öngörmüĢtür
245

. Bu Ģekilde uygulamada insan hakları açısından ekstra güvenceli 

durumlar oluĢturulmuĢ olmaktadır. 

 Kanaatimce ATM her Ģeyden önce son derece karmaĢık ve içinden çıkılmaz 

olan hukuki durum basitleĢtirilmiĢ, yıllardır geri verme kurumunda beklenen reformu 

tek bir belgede toplayarak ve insan haklarını gözeterek gerçekleĢtirmiĢtir. Ayrıca 
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Çerçeve Karar tipik Avrupa terminolojisi olan karĢılıklı tanıma-güven ve Avrupa 

Birliği vatandaĢlığı gibi terimlerle, geri verme kurumunda zamana yenilmiĢ olarak 

yer alan uyruk ve siyasi suç istisnalarını yenmiĢ
246

, çifte cezalandırılabilirlik kuralına 

getirdiği yeni bakıĢ açısıyla da devletlerin egemenliğine “tek yanlı” müdahalede 

bulunarak Avrupa‟nın ortak bir yaĢam alanı olduğunu cezai alanda ispatlamıĢtır
247

. 

Bu modern yeni sistemin sadece AB üye devletleri arasında değil, SĠDAS‟ta olduğu 

gibi AK‟ne üye devletler arasında da uygulanması gerektiği inancındayım. 
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SONUÇ 

 

ÇalıĢmamızda Türk hukukunda geri verme ve Avrupa Tutuklama 

Müzekkeresi konularını incelenmiĢ bulunuyoruz. 

Geri verme ilk çağlardan beri varolan bir kurum olarak 19. yüzyıl itibariyle 

çağdaĢ yapısına kavuĢmuĢ, bu kurumda yer alan bir çok genel prensip bu yüzyılda 

kendini bulmuĢtur. 20. yüzyılda yapılan gerek iki taraflı gerek çok taraflı sözleĢmeler 

ve ceza hukuku alanındaki hızlı geliĢim geri verme hukuku denilen kendine özgü 

kuralları olan bir hukuk dalı ortaya çıkarmıĢtır. 

Kendine özgü bir hukuk dalının ortaya çıktığını savunan birisi olarak, ilk 

önce geri verme kurumuna özgü bir kanun yapılması gerekliliğini vurgulayacağım. 

Bu kanuna bağlı olarak kurulması gereken özel mahkemelerin gerekliliğini de 

unutmamak gerekir. Bu mahkemelerle koordineli bir Ģekilde çalıĢmasına yer 

verilmesi gereken Interpol, adli kolluk ve DıĢ ĠĢleri Bakanlığı yetkilileri ve keza bu 

mahkemelerin dosyalarına ivedilikle bakıcak bir özel Yargıtay Dairesi geri verme 

kurumunu kolaylaĢtırcak ve hızlandıracaktır. Bu konuda uzmanlaĢmıĢ hakimlerin 

bulunacağı mahkemeler, taĢrada ellerine bu içerikte nadir sayıda dosya geçen 

hakimlerden çok daha sağlıklı kararlar verilmesi sağlayacaktır. Yine geri verme 

uygulamasında karĢılaĢılan suç tiplerinin yanlıĢ sınıflandırılması da uzman 

mahkemelerce engellenmiĢ olacaktır. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası anlaĢmalarla 

uyumlu “genel” bir düzenleme içermektedir. Özel bir kanun yapılması durumunda 

geri verme kurumu detaylı bir Ģekilde yer alacağından, böyle bir kanunda aktif ve 

pasif geri verme ayrımı yapılması gereklidir. Uygulamacılar tarafından uygulamada 

bir problem yaĢatmadığı halde eksikliği ileri sürülen “soruĢturma” evresinin de 

detaylı bir kanun düzenlemesinde yer alması gerekir. Ayrıca uygulamada sorun olan 

geçici tutuklama (uluslararası anlaĢmalara atıf yapıldığı hallerde eğer uluslararası 

anlaĢmalarda konuyla ilgili hüküm yoksa geçiçi tutuklama askıda kalmaktadır), geri 

verme tutuklaması ayrımının da detaylı bir kanunda yer alması kaçınılmazdır. 

Yargılama ve tutuklama konusunda kanunda kesin sürelerin yer alması hem adil 

yargılanma hemde kiĢi hürriyetinin makul süre doğrultusunda kısıtlanması açısından 
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gerekliliği öncelikli konulardan biridir. Geri vermeye konu olan kiĢinin Avrupa Ġnsan 

Hakları SözleĢmesi çerçevesinde sağlanan minumum hakları da kanunda açıkça 

belirtilmelidir. Böyle bir kanun düzenlenmesi halinde ayrıca uluslararası alanda 

izlenilen  yeni eğilimlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtmek gerekir. Bunları 

da alt paragrafta değerlendireceğim. 

Ülkemizce kabul edilmiĢ olan karma sistem artık siyasi etkinden uzak, insan 

hakları güvencesinin yüksek olduğu adli sisteme doğru kaydırılmalıdır. Bu 

doğrultuda diplomasi yolu da terk edilerek, adli makamların birbirleriyle irtibata 

geçmesinin yolu açılmalı ve böylece suçluya ulaĢılmasının hızlanması sağlanmalıdır. 

Uluslararası alanda güven prensibi çerçevesinde terk edilmeye baĢlanılan vatandaĢ 

geri verilmez kuralı ülkemizce de terk edilmelidir. Bu yönde ayrıca siyasi suç 

kavramı daraltılarak siyasi suç istinası da terk edilmelidir. Özellik ilkesinde geri 

vermeye konu kiĢinin rızası dikkate alınmalı, organize suçlulukla mücadele 

kapsamında çifte cezalandırılabilirlik koĢulundan organize suç konusunu teĢkil eden 

fiillerde vazgeçilmelidir. Mali suçlarla mücadele açısından bu suçlarda geniĢ bir 

düzenlemeye gidilerek, istisnasız geri verme imkanı getirilmelidir. Basın suçları 

açısından ise, tarafsız ve özgür basının korunması hususunda bir teminat olarak, 

basın suçlarının geri vermenin istisnasını teĢkil ettiği kanunlarda vurgulanmalıdır. 

Avrupa Tutuklama Müzekkeresi Çerçeve kararının tarafımızdan uygulanması 

imkanının bulunmadığı ve Suçluların Ġadesine dair Avrupa SözleĢmesi‟nin geri 

kalmıĢlığı göz önüne alındığında, kırk yedi ülke arasında karĢılıklı tanımayı ve ceza 

iĢlerinde yardımlaĢmayı öngören bu sözleĢmede, elli üç yıl sonra bir değiĢiklik 

yapılması gerektiğinin kaçınılmaz olduğu düĢüncesindeyim. Bu doğrultuda 

hazırlanmakta olan “Ek 3 nolu Protokol”
1
ü sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Anette Von Sydow, “Extradition according to the 1957 convention – is there a need to bring it up to 

date?”, Uluslararası Hukuk Bülteni, Yıl:3, Sayı:6, Ankara, Nisan 2010, s. 14. 



 216 

EKLER 

GERİ VERME TALEP ÖRNEĞİ (ŞÜPHELİ VEYA SANIK)                                                    EK-1 

    T.C.  

    ...........Cumhuriyet Başsavcılığı  

    (veya) ................... (düzenlendiği yer) (ülke ismi) Yetkili Adlî Makamına 

    (Şüpheli veya sanığın isim, soyadı, doğum tarihi ve yeri, ana ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, eşkali 
belirtilip) hakkında (Kanunun tam ismi yazılacak)'ın maddesine muhalefet etmekten Cumhuriyet Başsavcılığımızın 
................. Hazırlık sayısına kayden soruşturma yapılmaktadır (muhalefet ettiği iddiasıyla ......... C.Başsavcılığının 
.........tarih ve .........sayılı iddianamesi ile Mahkememize kamu davası açılmıştır. 

    Sanığın isnat olunan suçu; ne zaman, nerede, ne şekilde ve kime karşı işlediği, işlenen fiille buna uygulanması 
gereken kanun maddesi arasındaki ilişki (burada suçun maddî unsuru yani, hareket, netice ve illiyet bağı; manevî 
unsuru-kast-açıklanacaktır), hafifletici veya ağırlaştırıcı nedenler (ilgili kanun maddeleri gösterilecek), şüpheli veya 
sanığın atılı suçu işlediği kanısını veren deliller (tanık ifadeleri, keşif zaptı, bilirkişi raporu vs. ortaya konacak) ve 
şüpheli veya sanık hakkında suçun işlendiği andan talep tarihine kadar yapılan tüm adlî işlemler (olaya......tarihinde 
el konulduğu, .........sayıya kayden soruşturmaya başlanıldığı, ........tarihinde) (..........mahkemeye dava açıldığı, 
şüpheli veya sanık hakkında ..........Mahkemece ..........tarih ve ......... sayılı tutuklama kararı çıkarıldığı), suç iştirak 
halinde işlenmişse, şüpheli veya sanığın suç ortakları hakkında yapılan adlî işlemler (bunlar mahkûm olmuş veya 
beraat etmişlerse belirtilecek), davanın zamanaşımına uğrayacağı tarihler (açıkça) eksiksiz olarak anlatılıp, şüpheli 
veya sanığın geri verilmesinin istenildiği Devlet ile aramızda yürürlükte bulunan geri verme sözleşmesi (böyle bir 
sözleşmenin olmaması halinde uluslararası teamül hukuku kuralları çerçevesinde) talebin kuvvetlendirilmesi için 
mutlaka sözleşmelere de atıf yapılmak suretiyle), şüpheli veya sanığın bulunduğu ve bulunabileceği tüm 
adresler/yerler orijinal yazılış şekliyle yazılarak (şüpheli veya sanığın bulunduğu yer/adres bilinmiyorsa ve sadece 
yurt dışına kaçtığı yolunda duyum varsa, şüpheli veya sanığın yurt dışına kaçtığı istihbar olunmuştur ifadesi 
kullanılacak) geri verilmesinin ve bu amaçla geçici olarak tutuklanmasının, konuya ilişkin olarak yapılan işlemlerden 
bilgi verilmesinin istenildiği belirtilecektir. 

 Bu kısımdan sonra;  Şüpheli veya sanığın geri verilmesi halinde, sadece geri verme talebine konu olan 
suçtan yargılanacağı, bunun dışında Türk Ceza Yargısının yetkisine giren ve geri verme tarihinden önce işlenen bir 
suçunun ortaya çıkması durumunda "Hususîlik (Özellik) Kuralı" uyarınca muvafakat talebinde bulunulacağı, 
muvafakat verilmezse şüpheli veya sanığın geri verilmesi talebine konu olan suçu dışında kalan fiilden 
yargılanamayacağı,   Geri vermeden sonra, soruşturma (veya kovuşturma) sırasında, suçun nev'i veya vasfı değişir 
ve yeni suçun cezası geri verme talepnamesinde belirtilenden daha ağır olursa, bu hususta da kendilerinden 
(şüpheli veya sanığı geri veren Devletten) muvafakat istenileceği ve muvafakat verilmemesi halinde, mahkemece 
şüpheli veya sanık suçlu bulunursa, geri verme talepnamesinde belirtilenden daha ağır cezaya hükmedilmeyeceği, 
Şüpheli veya sanığın, Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ve 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa Konseyi İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Koruma 
Sözleşmesi'nde tanınan hak ve güvencelerden yararlanmasının tabii bulunduğu,   Geri verme talebi konusunda karar 
verilebilmesi için ek bilgi ve belge istenilirse, bunların ikmâl edilebilmesini teminen, hazırlanması, tercüme ettirilmesi 
ve iletilmesi amacıyla uygun bir süre verilmesi, 

 Hususları noksansız olarak belirtilip, "soruşturmanın (kovuşturmanın) en kısa zamanda sonuçlandırılması için 
istemin ivedilikle yerine getirilmesini rica, yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder ve (uluslararası nezaket kuralı 
uyarınca) saygılarımı sunarım." ifadesiyle geri verme talepnamesi tamamlanmalıdır.     (isim, soyadı, sicil no.) 

    ........C.Başsavcısı 

    (veya .......Hâkimi) 

    (İmza) 

    EKİ: Şüpheli veya sanık hakkında uygulanması muhtemel tüm kanun maddeleri metinleri (hafifletici veya 
ağırlaştırıcı nedenler ve zamanaşımı ile ilgili olanlar dahil), iddianame (dava açılmışsa) şüpheli veya sanığın nüfus 
kayıt örneği, mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişleri, tutuklama kararı örneği, gereken diğer evrak (delil niteliğindeki 
belge suretleri). 
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GERİ VERME TALEP ÖRNEĞİ (HÜKÜMLÜ)                                                EK-2 

    T.C. 

    ...........Cumhuriyet Başsavcılığı .../.../...(düzenlendiği yer) 

    (ülke ismi) Yetkili Adlî Makamına 

    (Hükümlünün ismi, soyadı, doğum tarihi ve yeri, ana ve baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, eşkali 
belirtilip) hakkında ...........Mahkemesinin ...........tarih ve ...........sayılı kararıyla .........cezasına 
hükmedilmiş, işbu karar Yargıtay..........Dairesinin .........tarih ve .........sayılı ilâmıyla onanarak 
kesinleşmiş bulunmaktadır. Adı geçen (soruşturma veya dava sırasında tutuklu kalmış ise, tarihleri ile 
birlikte süreleri belirtilip) geri verme tarihinden (süre yazılacak) sonra şartla, ......bihakkın olarak tahliye 
edilebilecektir. Hükümlü ........C.Başsavcılığının .........tarih ve ........sayılı yakalama emriyle 
aranmaktadır. 

    (Suçun işlenme şekli kısaca açıklandıktan sonra ayrıntısının ekli mahkeme kararında açıklandığı 
belirtilmelidir) 

    Hükmedilen ceza (tarih açıkça yazılacaktır) gününde zamanaşımına uğrayacaktır. 

    (Hükümlünün geri verilmesinin istenildiği Devlet ile aramızda yürürlükte bulunan geri verme 
sözleşmesi, böyle bir sözleşme mevcut değilse uluslararası teamül hukuku kuralları zikredilip), 
uyarınca, (hükümlünün bulunduğu veya bulanabileceği tüm adresler/yerler orijinal şekliyle yazılarak, 
bunlar bilinmiyor ve sadece yurt dışına kaçtığı yolunda duyum varsa, hükümlünün yurt dışına kaçtığı 
istihbar olunmuştur ifadesi kullanılarak) hükümlünün geri verilmesinin ve bu amaçla geçici olarak 
tutuklanmasının, konuya ilişkin olarak yapılan işlemlerden bilgi verilmesinin istenildiği belirtilecektir. 

    Bu kısımdan sonra; 

    Hükümlünün geri verilmesi halinde, sadece geri verme talebine konu olan cezasının infaz olunacağı, 
bunun dışında Türk Yargı Yetkisine giren ve geri verme tarihinden önce işlenen bir suçunun ortaya 
çıkması durumunda, "Hususîlik (Özellik) Kuralı" uyarınca muvafakat talebinde bulunulacağı, muvafakat 
verilmezse hükümlü hakkında sonradan ortaya çıkan suç sebebiyle herhangi bir takibat veya infaz 
işlemi yapılmayacağı, 

    Hükümlünün, Türkiye tarafından onaylanmış bulunan 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ve 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa Konseyi İnsan Haklarını ve Temel 
Özgürlüklerini Koruma Sözleşmesinde tanınan hak ve güvencelerden yararlanmasının tabii bulunduğu, 

    Geri verme talebi konusunda karar verilebilmesi için ek bilgi ve belge istenilirse, bunların ikmal 
edilebilmesini teminen, hazırlanması, tercüme ettirilmesi ve iletilmesi amacıyla uygun bir süre verilmesi, 

    Hususları noksansız olarak zikredilip, "istemin ivedilikle yerine getirilmesini rica, yardımlarınız için 
şimdiden teşekkür eder ve (uluslararası nezaket kuralı uyarınca) saygılarımı sunarım." ifadesiyle geri 
verme talepnamesi tamamlanmalıdır. 

    (isim, soyadı, sicil no.) 

    .........C.Başsavcısı) 

    (İmza) 

    EKİ: Hükümlü hakkında uygulanan tüm kanun maddeleri metinleri (hafifletici veya ağırlaştırıcı 

nedenlerle ve zamanaşımı ile ilgili olanlar dahil), mahkeme kararı, Yargıtay ilâmı, yakalama emri, 
hükümlünün nüfus kayıt örneği, mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişleri, gereken diğer evrak 
(müddetname vs.). 
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