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ÖZ 

 

6706 SAYILI CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ 

BİRLİĞİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE İADENİN KABUL 

EDİLEMEYECEĞİ HALLER 

 

Ahmet Can YAZGI 

 

Uluslararası adli işbirliği düşüncesini gerçekleştirmeye yönelik belki de en 

etkin yöntem, iadedir. Bu niteliğinden ötürü eskiden beri devletler, aralarında iadeye 

dair uluslararası anlaşmalar imzalamakta ve bu şekilde iade ilişkisi kurmaktadırlar. 

Türkiye’nin de tarafı olduğu çok sayıda ikili ve çok taraflı iade anlaşması 

bulunmaktadır. Söz konusu anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda iade 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, 23.04.2016 tarihinde adli işbirliğine 

ilişkin 6706 sayılı Kanun’un kabulü ile birlikte anlaşmalarda yer alan iade hukukuna 

dair yerleşik kurallar büyük ölçüde iç hukukumuza aktarılmıştır. Biz de bu 

çalışmamızda, Türkiye’nin iade hukukunu 6706 sayılı Kanun’un iadeye ilişkin 

hükümleri doğrultusunda değerlendirmeye çalıştık. Bu değerlendirmeyi yaparken 

iadeye dair şartlar ve usule odaklanmak yerine iade taleplerinin ret edilme 

gerekçelerinden yola çıkarak, 6706 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan ifadesi 

ile iadenin kabul edilemeyeceği hallerin üzerinde durmaya çalıştık. Ayrıca 

çalışmamızda, başta Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) olmak 

üzere iadeye dair diğer uluslararası anlaşmalar ve 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. 

maddesinde yer alan iadeye ilişkin hükümleri ile 6706 sayılı Kanun’un ilgili 

hükümlerini karşılaştırarak eksik ve isabetli olarak gördüğümüz hususları da ifade 

etmeye çalıştık.                      

 

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: İade, geri verme, suçluların iadesi, iadenin kabul 

edilmeyeceği haller, 6706 sayılı Kanun, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği 

Kanunu, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS). 
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ABSTRACT 

 

SITUATIONS THAT EXTRADITION CANNOT BE ACCEPTED 

WITH IN THE SCOPE OF INTERNATIONAL CRIMINAL 

COOPERATİON LAW NO. 6706 

 

Ahmet Can YAZGI 

 

Extradition may be the most efficient procedure that can implement the idea 

of international judicial cooperation. Due to this characteristic, for a long time, 

governments have signed international treaties on extradition and, thus, have 

established a formal relationship for extradition. There are a large number of mutual 

and multilateral international extradition treaties to which Turkey is also a party. In 

accordance with the provisions of aforementioned treaties, extradition proceedings 

are carried out. Additionally, with the adoption of Law No. 6706 on Judicial 

Cooperation on 23th of April 2016, the situated rules on the extradition law in 

relevant international treaties have been substantially transposed into domestic law. 

In this study, we tried to assess the Extradition Law of Turkey in accordance with the 

provisions of Law No. 6706 on extradition. In this evaluation, instead of focusing on 

terms and procedure of extradition, we tried to emphasize the situations that 

extradition cannot be accepted in accordance with the expression stated in Article 11 

of Law No. 6706 based on the grounds for rejektion of the extradition requests. 

Furthermore, in this study, we tried to state the issues that we regard as incomplete 

and accurate by comparing the provisions of international treaties on extradition, 

notably the European Convention on Extradition (ECE), and the provisions of 

abrogated Article 18 of the Turkish Penal Code (No. 5237) on extradition with the 

relevant provisions of Law No. 6706. 

 

KEYWORDS: Extradition, Situations That Extradition Can Not Be Accepted, Law 

No. 6706, International Criminal Cooperation Law, European Convention on 

Extradition. 
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ÖNSÖZ 

 

Türk iade hukuku üzerine yapılan çalışmaların hemen hemen hepsinde ifade 

edilen iade müessesesinin özel bir kanun ile düzenlenmesi gerektiğine ilişkin 

görüşler dikkate alınarak 2016 yılında 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli 

İşbirliği Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun ile TCK’nın iadeye ilişkin 18. maddesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle hukukumuzda iade müessesesi, 6706 sayılı 

Kanun’un 10. ila 22. maddeleri arasında yer alan ve pek tabi ki tarafı olduğumuz 

iadeye dair uluslararası anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda ele 

alınacaktır. 

Hal böyle olunca adli işbirliğine dair 6706 sayılı Kanun’un iadeye dair 

hükümlerinin, önceki kanuni düzenlemeler ve tarafı olduğumuz sözleşmeler 

bağlamında değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Çalışmamız da bu ihtiyaca 

binaen kaleme alınmış ve Türk iade hukukuna bir nebze olsun katkıda bulunması 

amaçlanmıştır. 

Bu vesile ile gerek çalışmanın çerçevesinin çizilmesi gerekse kaleme alınması 

aşamalarında görüş ve öneri ile desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tez 

danışmanım, hocam Sayın Prof. Dr. Adem SÖZÜER’e saygılarımı ve teşekkürlerimi 

ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca bu uzun ve meşakkatli süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve 

sürekli motive eden haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim başta annem Ayla 

YAZGI, babam Ali YAZGI olmak üzere kardeşim Zeynep YAZGI’ya ve bu süreçte 

beraber hayat yolculuğuna çıktığım sevgili eşim Elif PEKMEZCİ YAZGI’ya sonsuz 

teşekkürlerimi sunuyorum.              
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GİRİŞ 

 

Dünyanın her yerinde suç işleyen kişiler, bir ceza yargılaması ve nihai olarak 

bir ceza hukuku yaptırımı ile karşı karşıya kalmamak adına çoğu zaman çareyi 

bulunduğu ülkeden kaçmakta bulurlar. Günümüzde gelişen ulaşım olanakları da 

düşünüldüğünde, söz konusu kaçma eylemi her geçen gün çok daha kolay bir şekilde 

icra edilebilmektedir. Bu durumda, işlenen suçlar cezasız kalmakta ve adalet tesis 

edilememektedir.  

Tam da bu noktada devletler arasında adli yardımlaşma düşüncesinin bir 

tezahürü olan iade müessesesi hayati önem arz etmektedir. Bu kapsamda bir adli 

yardımlaşma şekli olarak iade, işlediği bir suç nedeniyle başka bir ülkeye kaçan 

dolayısı ile ceza adaleti sisteminin dışına çıkan kişilerin, kaçtıkları ülkelerde 

yakalanıp suç işlediği ülkeye teslim edilmek suretiyle tekrar sisteme dâhil edilmesi 

üzerine kurgulanmış devletlerin kendi aralarındaki dayanışma şekillerinden biri 

olarak kabaca tarif edilebilecektir.     

En genel ifadesi ile kaçak konumundaki kişilerin suç işlediği ülkeye teslim 

edilmesi şeklinde cereyan eden iade müessesesi, kuşkusuz devletler arasında 

gerçekleştirilecek bir işlem olması hasebiyle uluslararası anlaşmalara konu 

olmaktadır. Bu anlaşmalarda iade müessesesine dair belli başlı şartlar ve istisna 

haller belirlenmektedir. Daha sonra bu müktesebat ulusal mevzuatlara 

aktarılmaktadır. 

Biz de bu çalışmamızda, yıllar boyu Türkiye tarafından imzalanan birçok iade 

anlaşmasında yer edinmiş kaidelerin bir araya getirilip 23.04.2016 tarihinde 6706 

sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu ile ayrıntılı bir şekilde iç 

hukukumuza aktarılan kurallar bağlamında Türkiye’nin iade hukukunu ele alacağız. 

Bu kapsamda çalışmamızın ilk bölümde iade müessesesini; tarihi ve 

kavramsal gelişimi, amacı, hukuki kaynakları ve benzer kavramlarla ilişkisi ışığında 

tanıttıktan sonra ikinci bölümde iadeye ilişkin şartlar ve usulü anlatmaya çalışacağız. 
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Esas olarak değinmek istediğimiz kısım olan üçüncü bölümde ise iadenin kabul 

edilemeyeceği haller üzerinde etraflıca duracağız. 

6706 sayılı Kanun çerçevesinde bu çalışmamızın nihai amacı, Türkiye’den 

iadesi talep edilen bir şahsın hangi şartlar altında iade edilebileceğine dair geniş bir 

perspektiften iade müessesesini ele almak yerine değilleme yöntemini kullanarak, 

hangi hallerde iadeye dair taleplerin kabul edilemeyeceğinin somut olarak 

belirlenmesi yoluyla iade müessesinin açıklanması olacaktır.      
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

İADE KAVRAMI 

I. GENEL OLARAK 

  Devletlerin, kendi egemenlik alanları içerisinde suç işleyen kişileri yargılama 

yetkileri bakımından bir değerlendirme yapıldığında ilk akla gelen kaide, suçun 

işlendiği ülkenin suç işleyen kişileri yargılama yetkisi bulunduğu prensibidir. Diğer 

bir ifade ile bu kural, kim tarafından işlendiğine bakılmaksızın suçun işlendiği 

ülkenin, suç işleyen kişiyi yargılama yetkisine sahip olduğu evrensel ceza hukuku 

kaidesi mülkilik (ülkesellik) prensibini ifade etmektedir. 

  Mülkilik prensibi her ne kadar ülkelere, kendi topraklarında suç işleyen 

kişileri yargılama hakkı sağlasa da başkaca bir ülkede suç işlemiş ya da mahkûm 

olmuş, daha sonra bir şekilde diğer bir ülkeye kaçan, sığınan kişilerin bulundukları 

ülkelere yargılama hakkı sağlamamaktadır. Diğer yandan kendi topraklarında suç 

işlenen ülkelerin, diğer bir ülkeye kaçan, sığınan kişileri bulundukları ülkelerde takip 

etme imkânı da bulunmadığı için söz konusu bu kişilerin işledikleri suçlardan dolayı 

cezasız kalmaları ihtimali ile karşı karşıya kalınmaktadır1.  

 Bu durumda söz konusu kişilerin yargılanmalarına yönelik olarak birkaç tane 

ihtimal bulunmaktadır. İlk ihtimal, suç işleyen bu kişiler hâlihazırda bulundukları 

ülkelerde suçu işledikleri ülke kanunlarına göre yargılanacaktır. Ancak bu ihtimalin, 

ülkelerin egemenlik hakları ve yabancı kanun maddelerinin tatbikinin zorluğu göz 

önüne alındığında uygulanabilir nitelikte olmadığı aşikârdır. İkinci ihtimal, ülkeler 

bir araya gelerek uluslararası ceza yargılaması sistemi kuracaklardır. Ancak bu 

ihtimalin de yakın zamanda teşekkül etmesi çok olası gözükmemektedir. Üçüncü 

ihtimalde ise suç işleyen kişiler, suçu işlediği ülkeye teslim edilecek ve orada 

yargılanacaktır. Bugün itibari ile en uygun olan çözüm yolu bahse konu son ihtimal 

yani suç işleyen kişileri, suçu işlediği ülkeye iade etmektir2.  

                                                             
1 Eralp Özgen, Suçluların Geri Verilmesi, Ankara, AÜHF Yayınları, 1962, s.5. 
2  Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, C.I, Ankara, AÜSBF Yayınları, 1959, s.431-432; 

Özgen, a.g.e., s.6. 
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 Bu açıdan bakıldığında iade müessesesinin esasen, mülkilik sisteminin 

meydana getirmiş olduğu sakıncaları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kurum 

olduğu görülmektedir3.  

II.  İADENİN HUKUKİ ESASI 

  Hızla gelişen teknolojik imkânlar sayesinde her geçen gün artan ulaşım 

araçları dikkate alındığında, suç işleyen kişilerin geçmişe nazaran bugün çok daha 

kolay bir şekilde bulundukları ülkeleri terk edip izlerini kaybettirebildikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla devletlerin, tam olarak yerlerini bilemedikleri, ülkesi 

dışında bulunduğu için yakalayıp yargılayamadıkları kişileri cezalandırabilme imkânı 

ancak devletler arası adli işbirliği sayesinde mümkün olabilecektir 4 . Devletler 

arasında adli yardımlaşma ve işbirliği fikrini doğuran diğer bir neden de uluslararası 

toplumun güvenliğidir. Özellikle her geçen gün artarak devam eden terör eylemleri 

uluslararası toplumu daha çok tehdit etmekte ve bu terör tehlikesine karşı korunma 

ihtiyacı daha somut bir şekilde ortaya çıkmaktadır5.   

  Bu kapsamda iade müessesesi, bahse konu devletlerarası adli yardımlaşma 

şekillerinden bir tanesidir. Dahası iade, en eski adli yardımlaşma biçimi olarak ifade 

edilmektedir6. Aynı zamanda iade müessesesi, devletler arasındaki adli yardımlaşma 

şekillerinden en yaygın ve etkilisi olarak kabul edilmektedir7.  

  Her ne kadar başkaca müesseseler kabul edilip iade kurumunun öneminin bir 

nebze olsun azaldığı belirtilse de bu durum, müessesenin devletler arasında adli 

işbirliği bakımından geçerliliğini kaybettiği anlamına gelmeyeceği dile 

getirilmektedir. Bu düşünceyi destekler nitelikte, Ceza Yargılarının Milletlerarası 

Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi 8  hükümleri örnek gösterilebilecektir. 

                                                             
3 Halil Kalabalık, “Suçluların İadesi Kavramı ve Siyasi Suçlarda Suçlunun İade Edilemezliği”, Prof. 

Dr. Hayri Domaniç’e 80.Yaş Günü Armağanı, C.II, Beta Yayınevi, 2001, s.1341. 
4 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul, Beta Yayınevi, 1989, s.247; M. Emin 

Artuk/Ahmet Gökcen/M. Emin Alşahin/Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12.baskı 

Ankara, Adalet Yayınevi, 2018, s.1065. 
5 Abdullah Pulat Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1959, s.90. 
6 Sulhi Dönmezer/Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.III, 11.baskı, İstanbul, Beta 

Yayınevi, 1994, s.411. 
7 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.90. 
8 26.06.1974 tarihinde imzalanan bu sözleşme Türkiye tarafından 01.03.1977 tarihinde 2081 sayılı 

Kanun ile kabul edilmiş, 13.03.1977 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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İmzalanan bu sözleşme ile cezai konularda adli işbirliğine ilişkin farklı düzenlemeler 

yapılmış olmakla birlikte sözleşmenin 64. maddesi ile iade ve diğer özel konulara 

ilişkin akdedilmiş anlaşma hükümleri ayrık tutulmuş ve söz konusu bu anlaşmalara 

dokunulmayacağı ifade edilmiştir9. 

  Öte yandan iade müessesesi, ceza hukukuna ilişkin adli yardımlaşma 

şekillerinden yalnızca bir tanesini oluşturmaktadır. İade dışında başkaca adli 

yardımlaşma şekilleri de bulunmaktadır. Bu kapsamda, önceden ceza hukukuna 

ilişkin bir adli yardımlaşma şekli olarak tek başına TCK’nın 18. maddesinde yerini 

alan iade müessesesi, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu 

(CKUAİK)’nun kabul edilmesi ile soruşturma ve kovuşturmanın devri, infazın devri 

ve hükümlülerin nakli gibi diğer adli yardımlaşma çeşitleri ile birlikte 6706 sayılı 

CKUAİK’da yerini almıştır10. 

  Uluslararası adli işbirliği fikrinin bir parçası olarak iade müessesesinin hukuki 

konumu tespit edildikten sonra iade kurumunun hukuk tekniği bakımından hangi 

alana dâhil olduğunun belirlenmesi yerinde olacaktır.  

  Öncelikle ifade edilmelidir ki iade müessesesi, suç, suçlu, suçla mücadele gibi 

meseleler ile ilişkili olduğundan genel itibari ile ceza hukukunun inceleme alanına 

girdiği kabul edilmektedir11.  

  Ceza hukukunun kendi bünyesi içerisinde ise iade müessesi, her ne kadar 

maddi ceza hukukuna ilişkin ögeler içerse de iade prosedürüne ilişkin özel usuli 

işlemler ve iade işleminin gerçekleşmesine kadarki süreçte kişiler hakkında 

                                                             
9 Feridun Yenisey, Milletlerarası Ceza Hukuku Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ve 

Mevzuatı, İstanbul, Beta Yayınevi, 1988, s.59-60; Ergin Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların 

İadesi ve Hükümlülerin Nakli, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2003, s.21.  

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi’nin ilgili 64. maddesine göre;  

“Bu Sözleşme, suçluların geri verilmesini yahut özel konuları düzenleyen milletlerarası 

sözleşmelerden doğan hak ve borçlara tesir etmeyecek ve sözleşen devletler arasında yapılmış diğer 

sözleşmelerde bulunan ve bu Sözleşmenin konusunu teşkil eden maddelerle ilgili hükümlere de 

dokunmayacaktır.” (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, (Çevrimiçi) 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/k

anuntbmmc06002081.pdf 30.04.2018.) 
10 Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11.baskı, Ankara, Seçkin 

Yayınevi, 2018, s.803. 
11 Özgen, a.g.e., s.1. 

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002081.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc060/kanuntbmmc060/kanuntbmmc06002081.pdf
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uygulanabilecek koruma tedbirleri göz önüne alındığında daha çok ceza muhakemesi 

hukuku ile bağlantılı olduğu görülmektedir12.  

  Bu belirlemelerin yanı sıra kavramın, mahiyeti itibari ile sınır ötesi nitelikler 

taşıması, usul ve esaslarının devletler arası anlaşmalar yolu ile belirlenmesi gibi 

özellikleri dikkate alındığında, ceza hukukunun yanı sıra uluslararası hukuk ile de 

yakından ilişkili olduğu tespit edilebilmektedir 13 . Hatta iade kurumunun, ceza 

hukuku ile uluslararası hukukun kesişim noktasını oluşturduğunu ve bu yüzden 

özellikle yabancı kaynaklar olmak üzere bazı eserlerde uluslararası ceza hukuku 

başlığı altında değerlendirildiği görülmektedir14. 

  Diğer bir görüşe göre de iade bakımından vatandaş ve yabancı kişiler arasında 

fark gözetildiğinden müessesenin, milletlerarası özel hukuk alanı ile de ilgili olduğu 

ifade edilmektedir15.  

  Bahsedilen tüm bu hususlar bir arada düşünüldüğünde iade kurumunu, tek bir 

hukuki disiplin ile anmak ve kavramın hukuki esasını bu disipline dayandırmak çok 

da doğru olmayacaktır. Dolayısıyla iade müessesesini, karma disiplinleri bünyesinde 

barındıran bir kavram olarak ele almanın daha yerinde olacağı düşüncesindeyiz.  

III.  İADENİN TANIMI VE AMACI 

  İadeyi, yapısı itibari ile karma nitelikte bir müessese olarak ifade etmiştik. Bu 

doğrultuda kavramın, devletler arası bir işlem olma özelliği, adli işbirliği fikrinin bir 

tezahürü olma durumu, ceza yargılamasını bir şekilde gerçekleştirmeye amaçlaması 

gibi çok farklı açıdan tanımlandığı görmekteyiz. 

  İlk olarak iadenin, devletler arasında gerçekleştirilen bir işlem olma yönünü 

vurgulayarak kavramı tanımlayanlara baktığımızda iade kurumu, iade ilişkisi 

                                                             
12 Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukuku Dersleri, Manisa, Şafak Basım ve Yayınevi, 1982, s.157; 

Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.20. 
13 Tahir Taner, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3.baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayımları, 

1953, s.234; Kayıhan İçel/Süheyl Donay, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku Genel 

Kısım, 5.baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2006, s.224-225. 
14 Veli Özer Özbek/Mehmet Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, 9.baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2018, s.157. 
15 Kayıhan İçel, “Suçluların Geri Verilmesi Üzerine Bir İnceleme”, İÜHFM, C.30, S.3-4, 1964, s.692. 
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içerisinde bulunan iki devlet arasında gerçekleşen, adli ve aynı zamanda siyasi 

niteliği olan milletlerarası bir usul olarak ifade edilmektedir16.  

  İadenin uluslararası adli yardımlaşma yönünün ön plana çıkarıldığı 

tanımlamada ise iade kurumu; devletlerin, ülkelerinde suç işledikten sonra başkaca 

bir ülkeye geçen kişileri, karşılıklı dayanışma, yardım ve işbirliği ilişkisi içerisinde 

suçu işlediği devletin talebi üzerine cezalandırılabilmek için ilgili devlete teslim 

edilmesi işlemi olarak tanımlandığı görülmektedir17. 

  Devletlerin yargılama yetkisi bakımından yapılan tanımlamaya göre iade 

kurumu; kişinin hâlihazırda bulunduğu ülkeden, işlediği suçu yargılama yetkisine 

sahip olan ülkeye teslim edilmesi işlemi olarak ifade edilmektedir 18 . Yargılama 

yetkisi bakımından diğer bir bakış açısı ile iade; talepte bulunan devletin 

cezalandırma yetkisine sınır getiren bir devletler hukuku işlemi olarak 

görülmektedir19. 

  Farklı açılardan iade kavramına ilişkin yapılan tanımları ifade ettikten sonra 

müesseseyi etraflıca tarif edecek olursak; iade, bir ülkede işlenen ya da işlendiği 

iddia edilen bir suç sebebiyle hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılan 

ya da mahkûmiyet kararı verilen şüpheli, sanık veya hükümlü kişinin, suçu işlediği 

ülkeden kaçması ya da başka bir ülkeye sığınması sebebiyle, suçu işlediği devletin 

talebi ya da hâlihazırda bulunduğu devletin müracaatı üzerine ceza soruşturması veya 

kovuşturmasının ya da mahkûmiyet halinde cezanın infazının gerçekleştirilebilmesi 

amacıyla istemde bulunan devlete teslim edilmesini düzenleyen kural ve kaideler 

bütünüdür20.    

                                                             
16 Taner, a.g.e., s.233; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.411. 
17 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.90. 
18 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.411. 
19  Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku, 4.baskı, 

Ankara, Seçkin Yayınevi, 2017, s.193. 
20  Önder, a.g.e., s. 248; Artuk v.d., a.g.e., s.1065; İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, 14.baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2018, s. 991; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.802; Ergin 

Ergül, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku'nda. Sınır Dışı Etme Geri Gönderme 

ve Geri Verme, Ankara, Yargı Yayınevi, 2012, s.28. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 1. fıkrasına göre iade;  

“Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle hakkında adlî merciler tarafından ceza soruşturması veya 

kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet kararı verilen bir yabancı, talep üzerine, soruşturma veya 

kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da hükmedilen cezanın infazı amacıyla talep eden devlete 

iade edilebilir.” 

5237 sayılı TCK’nın, 23.04.2016 tarihli 6706 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile yürürlükten kaldırılan 

mülga 18. maddesinin 1. fıkrasına göre iade;  



8 
 

  İade kavramına ilişkin tanımlamaların akabinde müessese ile 

gerçekleştirilmek istenen amacın da ortaya konması faydalı olacaktır. Bu kapsamda 

iade kurumu ile öncelikle gerçekleştirilmek istenen amaç, hiçbir ülke toprağının 

başkaca devletlerde suç işlemiş kişilere sığınak teşkil etmemesi ve dolayısıyla 

dünyanın herhangi bir yerinde işlenen bir suçun cezasız kalmaması düşünceleridir21.  

  Diğer taraftan iade kurumu ile suçu işlediği ülkede bulunmayan kişilerin ceza 

yargılamasının temel kuralı olan doğal hâkimin huzurunda yargılama ilkesi 

çerçevesinde yargılanması amaçlanmaktadır22.  

  Bunların yanı sıra iade kurumunun genel amacının ise toplumsal fayda ve 

adaleti gerçekleşmek olduğu da ifade edilmektedir23. 

IV. İADENİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ  

  İade kurumunun kavramsal gelişimi hakkında her şeyden önce ifade edilmesi 

gereken husus, iade müessesini karşılayacak kavramın belirlenmesindeki karmaşadır. 

Gerek iadeye ilişkin imzalanan iki taraflı ya da çok taraflı anlaşmaların Türkçe 

metinlerinde gerekse iadeye dair iç hukuk düzenlemelerimizde, suç işleyen ya da suç 

işlediği iddia edilen kişilerin talep eden devlete iade edilmeleri konusunda kavram 

birliğinin bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Örneğin, taraf olduğumuz iki 

veya çok taraflı anlaşma metinlerinin Türkçe nüshalarının bazılarında müesseseyi 

karşılayan kavram olarak “iade” teriminin kullanıldığını görüyorken, bazılarında ise 

“geri verme” teriminin kullanıldığını görmekteyiz. Hatta bazen aynı anlaşmanın 

içinde dahi yer yer her iki terimin de kullanıldığına rastlamaktayız. Dolayısı ile iade 

hukuku terminolojimiz açısından iade kurumunu karşılayan ortak bir terimin 

                                                                                                                                                                             
“Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması 

başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın 

yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri verilebilir.” 
21 Taner, a.g.e, s.233; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.415; Özgen, a.g.e., s.4-5; Artuk v.d., a.g.e., s.1065. 
22 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.415; İçel/Donay, a.g.e., s.225; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.803. 
23 Taner, a.g.e, s.233; Fahir Hadi Armaoğlu, “Belçika Kaidesi ve Siyasi Suçluların İadesi Meselesi”, 

Adalet Dergisi, S.10, 1951, s.1591; Özgen, a.g.e., 5; İçel, a.g.m., s.693. 



9 
 

bulunmadığını ve bu alanda tam anlamıyla bir kavram karmaşası olduğu net olarak 

söylenebilecektir24.  

  İç hukukumuzda da durum farklı değildir. Bu doğrultuda, 765 sayılı mülga 

Türk Ceza Kanunu’nun 9. maddesinde iade müessesesi “iade” kavramı ile ifade 

edilirken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun mülga 18. maddesinde müessese “geri 

verme” kavramı ile ifade edilmekteydi. 6706 sayılı CKUAİK’ın kabulü ile birlikte 

kullanılan “geri verme” terimi terk edilerek yerini tekrardan “iade” terimine bıraktığı 

görülmektedir25.  

  Bahsedilen “iade” ve “geri verme” terimlerinin dışında kavramın yaygın 

kullanımının “suçluların iadesi” şeklinde olduğu ifade edilmektedir 26 . Ancak bu 

kullanımın çokça eleştiri aldığı görülmektedir. Bu kapsamda, müessesenin 

“suçluların iadesi” şeklinde anılmasının kavramın içeriği ile bağdaşmadığı, esasen 

“suçlu” kavramından, işlediği fiilin suç olduğu mahkeme kararı ile sabit olan 

kişilerin anlaşıldığı belirtilmektedir. Ancak iade kurumu, işlediği fiilin suç olduğu 

mahkeme kararı ile sabit olan kişilerin yanı sıra suç işlediği iddia edilen kişileri de 

kapsadığı, bu bakımdan “suçluların iadesi” ya da “suçluların geri verilmesi” gibi 

nitelendirmelerin söz konusu kurumu ifade etmede yetersiz kaldığı dile 

getirilmektedir. Dolayısıyla bahsi geçen bu kavramların kullanımının hatalı olduğu 

ifade edilmektedir. Bu türden kullanımlar yerine “devletler arasında geri verme”, 

“yabancıların geri verilmesi”, “iade hukuku” ya da tek başına “iade” veya “geri 

verme” gibi kavramların kullanılmasının tercih edildiği görülmektedir27.  

  Biz de bu açıklamalar ışığında iade müessesesini, gerek içerik anlamında 

doğru bir kullanım olması, gerekse son kanuni düzenlemelerde yer alan kullanım 

olması dolayısıyla “iade” kavramı ile ifade etmeye çalışacağız. 

                                                             
24 Ahmet Ulutaş, “Türk Geri Verme Hukukunda Terminoloji Birliği İhtiyacı ve Bu Açıdan Türkiye-

Tunus Sözleşmesi'nin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, S.3, 

2012, s.269. 
25 Özgenç, a.g.e., s.990; Özbek v.d., a.g.e., s.156.  
26 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.802. 
27  Süheyl Donay, “Suçluların İadesinde Yeni Gelişmeler”, İÜHFM, C.50, S.1-4, 1984, s.239; 

İçel/Donay, a.g.e., s.224; Zuhal Bereket, “Türk İade Hukuku Açısından Vatandaşın İade Edilmezliği” 

Yargıtay Dergisi, C.24, S.1-2, 1998, s.23; Özgenç, a.g.e., s.991; Artuk v.d., a.g.e., s.1065; Ergin 

Ergül, “Türk Hukukunda Yabancıları Geri Verme”, Adalet Dergisi, S.53, 2015, s.2. 
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  Kullanacağımız kavramı ifade ettikten sonra bu aşamada iade kelimesinin 

anlamı, müessesenin kavramsal gelişimi ve yabancı literatürde kavramı karşılayan 

yaygın kullanımından bahsedeceğiz.  

  İade, kelime manası olarak “alınmış bir şeyi geri verme” anlamına 

gelmektedir 28 . İade kurumu da bu anlama uygun olarak genel itibari ile ülkede 

bulunan kişilerin talep edildikleri ülkelere geri verilmesini ifade etmektedir.  

  “İade”, “geri verme”, “suçluların iadesi” olarak günümüz Türkçesinde 

kullanılan kavramın eski tabirle karşılığının, “iade-i mücrimin” kavramı olduğu ifade 

edilmektedir29. Cürüm kelimesinden türeyen mücrimin kelimesi, cürüm işleyen yani 

suçlu kişileri ifade etmektedir. İade-i mücrimin kavramı da cürüm işleyen bu suçlu 

kişilerin kendi memleketlerine iade edilmelerini ifade etmektedir. 

  İade kurumunu batı dillerinde ve aynı zamanda uluslararası literatürde 

karşılayan kelime ise “extradition” kelimesidir. Latince kökenli “extradere” 

kelimesinden türetilen bu kelime ex (dışarı) ve traditio (verme) kelimelerinin 

birleşiminden meydana gelmektedir. Bu yönüyle “extradition” teriminin, genel kabul 

gören anlamının “bir kişinin, zorla egemenine teslim edilmesi” şeklinde olduğu ifade 

edilmektedir 30. Bir diğer yönü ile kavramın, “extra-tradition” yani gelenek-dışı bir 

davranış olarak kabul edildiği bu yüzden geleneksel sığınma hakkının istisnası olarak 

görüldüğünden bu şekilde isimlendirildiği ve kavramın buradan evrilerek en sonunda 

“extradition” olarak nitelendirildiğinden bahsedilmektedir31.  

  İade müessesesinin karşılığı olarak “extradition” kavramının kullanıldığı ilk 

resmi belgenin ise Fransa tarafından 19 Şubat 1791 tarihinde çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararname’ler olduğu kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra 1828 

                                                             
28 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, (Çevrimiçi) 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a12b66ae2b713.

42865428 19.04.2018.  
29 Sulhi Dönmezer, Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2003, 

s.392; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.90; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların 

İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.20.  

İade kurumuna ilişkin eskiden yaygın olarak kullanılan terimin iade-i mücrimin olduğu belirtilmekle 

birlikte 1874 yılında A.B.D. ile yapılan anlaşmada “extradition” teriminin karşılığı olarak kullanılan 

terimin “istirdat-ı mücrimin” olduğu ifade edilmektedir. (Özgenç, a.g.e., s.990.) 
30 M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice, 6. baskı, New 

York, Oxford University Press, 2014, s.4; M. Şükrü Alpaslan, Kriminoloji ve Hukuk Açısından 

Tedhişçilik, İstanbul, Teknik Yayınlar, 1983, s.246; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.90. 
31 Bassiouni, a.g.e., s.4; Alpaslan, a.g.e., s.246; Özgenç, a.g.e., s.990. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a12b66ae2b713.42865428
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a12b66ae2b713.42865428
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tarihine kadar kavramın hiçbir anlaşma veya sözleşmede kullanıldığına 

rastlanmamıştır32.  

   Başta da belirttiğimiz üzere iade kurumuna ilişkin hukuk terminolojimizde 

gördüğümüz tutarsızlık ve iadeye ilişkin metinlerdeki dil özensizliği hukukumuz 

açısından büyük bir sorun teşkil etmekte iken bu durumun tam tersinin yabancı 

literatürde olduğu görülmektedir. Şöyle ki, uluslararası terminolojide “extradition” 

teriminin uzun zamandan beri kanunlarda, anlaşmalarda ve uygulamada tam bir 

birlik içinde kullanıldığı tespit edilebilmektedir. Hatta iade müessesesinden 

bahsederken, bu terimden başka bir ifadeye yer vermeme, terim birliğine özen 

gösterme yaklaşımı, yabancı öğreti bakımından da benimsenmiştir33. Bu bakımdan, 

iade hukukuna ilişkin metin, eser ve uygulama arasında uluslararası terminolojide 

olduğu gibi terim birliği bulunmasının mevcut karmaşayı gidermede ne denli önem 

arz ettiği çok net bir şekilde ortadadır.  

V.  İADENİN TARİHÇESİ 

A.  Genel Olarak Tarihi Gelişim 

  Tarihte iadeye ilişkin ilk örneklerin Mısır, Çin, Keldani ve Asur-Babil gibi 

doğu medeniyetlerinde ortaya çıkmış olduğu ifade edilmektedir. Fakat eski 

dönemlere ait olarak karşımıza gelen iade örneklerinin bugün düşünülen anlamda 

devletler hukuku müessesesi olan iade örnekleri ile tam anlamıyla örtüşmediği de 

belirtilmektedir34 . Ayrıca eski dönem iade örneklerinin çoğu zaman egemenlerin 

dostane ilişkilerinin bir gereği olarak gerçekleştiği, hatta bazen de bu işlemlerin 

kendiliğinden meydana geldiği dile getirilmektedir35. 

                                                             
32 Christopher L. Blakesley, “Extradition Between France and the United States: An Exercise in 

Comparative and International Law”, Vanderbilt. Journal of Transnational Law, C.13, S.4, 1980, 

s.655. 

Aksi görüş ve ayrıntılı bilgi için bkz.; Edward M. Wise, “The Political Offence Exception to 

Extradition: The Delicate Problem of Balancing the Rights of the Individual and the International 

Public Order by Christine van den Wijngaert”, The American Journal of Comparative Law, C.30, 

S.2, s.365. 
33 Ulutaş, “Türk Geri Verme Hukukunda Terminoloji Birliği İhtiyacı ve Bu Açıdan Türkiye-

Tunus Sözleşmesi'nin Değerlendirilmesi”, s.272-273. 
34 Bassiouni, a.g.e., s.2; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.412. 
35 Bassiouni, a.g.e., s.2-3. 
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  Mısır’daki Asurlular ile Anadolu’daki Etiler (Hititler) arasında M.Ö. 1294’te 

yapılan Kadeş Savaşı sonrası imzalanan ve tarihin bilinen en eski yazılı anlaşması 

olan Kadeş Anlaşması’nda iadeye ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Anlaşmanın 

karşılıklı yardım ile ilgili hükümlerine göre krala isyan etmiş kişiler ülkesinden kaçıp 

anlaşmanın diğer tarafına iltica etmek istediğinde bu talep kabul edilmeyecek ve bu 

firariler iade edilecektir. Ancak bu anlaşmada dahi tarafların, iade edilenlere 

zulmedilmemesini, bu kişilere karşı yumuşak davranılmasını kararlaştırdığı 

görülmektedir36. 

  Batı’da iade kurumuna ilişkin ilk izlere Roma Devleti döneminde rastlanıldığı 

ifade edilmektedir. Bu döneme ait iade işlemleri, Roma Devleti’ne tabi devletlere 

karşı imparatorluğun üstünlük göstergesi olarak gerçekleşirken, diğer devletlere karşı 

ise devletin ya da vatandaşların maruz kalmış olduğu bir müdahalenin karşılığı 

olarak cereyan etmekteydi. Ayrıca iade talebinin yerine getirilmemesi örtülü bir 

savaş nedeni olarak görülmekteydi37.    

  Modern anlamda iadeye ilişkin işlem ve anlaşmaların ise 19.yy başlarından 

itibaren ortaya çıkmış olduğu dile getirilmektedir. Bu tarihlere kadar iade kurumuna 

mahsus herhangi bir ulusal ya da uluslararası hukuki düzenleme bulunmadığı, 

dolayısıyla iade işlemlerinin politik sebeplere dayanan keyfi işlemler olarak 

gerçekleştiğinden bahsedilmektedir38.  

  Bu kapsamda iadenin, ilk kez 1828 yılında Fransa’nın tarafı olduğu bir 

anlaşmada bugün bilinen anlamı yer aldığı kabul edilmektedir. Bu anlaşma ve 

devamında yapılan ikili iade anlaşmaları ile iade kurumu, olay bazlı uygulanan, 

geçici, siyasi bir işlem olmak yerine olaylardan bağımsız, soyut bir işlem olma 

hüviyeti kazanmıştır. Yapılan anlaşmalar ile kavramın hukuksal çerçevesi oluşmaya 

                                                             
36 Yusuf Ziya Özer, Mısır Tarihi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 1987, s.243. 

Kadeş Anlaşması’nın ilgili hükmü şu şekildedir; “Eğer siyasi suç nedeniyle Mısır ülkesinden Haiti 

ülkesine ve Haiti Ülkesinden Mısır ülkesine kaçan siyasi suçlular olursa birbirlerine geri verilecektir. 

Bunlar şiddetli cezalandırılmayacaklar, çocuklarının gözlerinden yaş akıttırılmayacaktır.” (Durmuş 

Tezcan, “Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu”, AÜSBFD, S.38, 

1983, s. 159.) 
37 Özgen, a.g.e., s.18. 
38  Bahri Öztürk/Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri 

Hukuku, 18.baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2018, s.112. 
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başlamış, devletler de belli şartların varlığı halinde iade yükümlülüğü altına 

girmişlerdir39.  

  Daha sonraları devletlerin, ikili anlaşmalar ile belirledikleri kriterlere göre 

iadeye, ceza kanunlarında ya da özel olarak kabul ettikleri iade kanunlarında yer 

verdikleri görülmektedir. Bu itibarla ilk kez Belçika Devleti’nin iade kurumuna 

mahsus kanunu 1833 yılında kabul ettiği ifade edilmektedir40.   

  Daha çok ikili iade anlaşmaları ile gelişimini sürdüren iade hukuku, ulaşım 

araçları bakımından tüm dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler neticesinde 

suçların uluslararası boyut kazanması ile birlikte artık yetersiz kaldığı fikri ortaya 

çıkmıştır. Bu kapsamda çok taraflı uluslararası iade anlaşmalarının yapılması ihtiyacı 

dile getirilmeye başlanmıştır41. 

  Bu anlamda 1866 yılında Billot tarafından kaleme alınan suçluların geri 

verilmesi adlı eserle başlayan iadeye ilişkin uluslararası bir anlaşma oluşturma 

düşüncesi çok değişik komisyon, toplantı, tasarı süreçlerinden geçmiştir 42 . En 

nihayetinde bu çalışmalar sonuç vermiş ve 13 Aralık 1957 tarihinde Paris’te 

imzalanan Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS) ile iade hukukunun 

birleştirilmesine ilişkin uluslararası anlamda en ciddi adım atılmış bulunmaktadır43. 

Söz konusu bu sözleşmenin, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında etkin bir şekilde 

uygulanmaya devam ettiği görülmektedir. 

  Son zamanlarda iade hukukuna dair özellikle Batı’daki gelişmeler ise 

devletler arasında daha sıkı bir işbirliği yapmayı ön plana çıkaran çalışmalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ceza davalarında adli 

yardımlaşmayı artırmaya yönelik hızlandırılmış ve basitleştirilmiş prosedürler 

geliştirdikleri görülmektedir. Yine, ABD ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 

2010 yılında ortak bir iade rejimi kabul edildiği bilinmektedir. Devletlerin adli 

işbirliği noktasındaki bu denli yakınlaşmasının altında hiç şüphesiz küreselleşmenin 

getirdiği uluslararası hareketlilik ve bundan dolayı artan uluslararası suç kaygısı 

yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, eskisinden çok daha fazla önem arz eden iade 

                                                             
39 Özgen, a.g.e., s.20; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.413. 
40 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.413. 
41 Özgen, a.g.e., s.25.  
42 Abdullah Pulat Gözübüyük, Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun Birleştirilmesi, Ankara, Yeni 

Cezaevi Basımevi, 1949, s.14-15. 
43 Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara, Ajans Türk Matbaası, 1960, s.67. 
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kurumunun işlerliğini artırmak isteyen devletler, prosedürleri azaltarak iade 

işlemlerini daha uygulanabilir hale getirmek istemektedir. Ancak ifade edilmelidir ki 

bu düşünce, bireylerin haklarından devletlerin çıkarlarına doğru bir kaymayı da 

beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler neticesinde iade hukukunun, devletlerin 

çıkarlarının bireylerin haklarından daha ağır bastığı 1800'lü yılların sonuna doğru 

hafif bir geri dönüş yaptığına tanık olmaktayız44. 

B.  Türk ve İslam Hukuku Bakımından Tarihi Gelişim 

  Hukukumuzda iade kurumunun tarihi gelişimi ve tespit edilen uygulama 

örnekleri bakımından öncelikle İslam Hukuku’nun uygulandığı döneme bakmamız 

gerekecektir. Bu kapsamda, İslam Hukuku’nda iadeye ilişkin ilk örneklerin, daha çok 

barış anlaşmalarında yer aldığı görülmektedir. 627 yılında Mekke’de Hz. 

Muhammed ile müslüman olmayan Kureyş kabilesi arasında akdedilmiş olan 

Hudeybiye Barış Anlaşması’nın iadeye ilişkin hükümleri İslam Hukuku uygulaması 

bakımından bilinen ilk iade örnekleri olup, müesseseye model olması açısından 

önemlidir45.   

  Belirttiğimiz üzere İslam Hukuku açısından genel itibari ile iade, uygulanan 

bir müessesedir. Ancak, iade ilişkisinin gerçekleşmesi devletler arasında yapılacak 

bir anlaşmanın varlığına bağlıdır. Bu dönemde iadeye ilişkin yapılan anlaşmaların 

özel olarak birer iade anlaşması olmadığı sulh anlaşmaları şeklinde olduğu 

görülmektedir. İadeye ilişkin hükümlerin de bu anlaşmalara konan özel hükümler 

şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bu durum, iadenin genel prensiplerin ortaya 

konulamamasına dolayısıyla iadeye dair her şeyin devletin takdirine göre 

şekillenmesine neden olduğu belirtilmektedir46. 

                                                             
44 Bassiouni, a.g.e., s.6-7. 
45 İçel, a.g.m., s.700-701.  

Anlaşmanın iadeye ilişkin hükümlerine göre; “Kureyş‘ten birisi bu arada İslâm’ı kabul eder ve 

Müslümanlara sığınırsa, bu kişi Müslümanlar tarafından kabul edilmeyecek; fakat Mekke'ye iltica 

eden hiç bir Müslüman iade edilmeyecektir”. Bu madde her ne kadar Müslümanların aleyhine bir 

madde olarak değerlendirilebilirse de Hz. Muhammed kendisine gelen itirazlara karşı meseleye; 

“Bizden ayrılıp din değiştiren bir kimseyi zorla İslam’da tutmamız bize yakışmaz. İstediği yere gitsin. 

Onlardan bize gelmek isteyenlere ise Allah bir yol açacaktır.” şeklinde bir açıklama getirmiştir. 

(Mehmet Azimli, “Tarihin Kırılma Noktası; Hudeybiye Antlaşması”, Hikmet Yurdu Düşünce–

Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, C.3, S.6, 2010, s.43-44.) 
46 Özgen, a.g.e., s.22. 
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  Osmanlı Devleti dönemine geldiğimizde ise iadeye ilişkin ifade edilebilecek 

en çarpıcı örnek Cem Sultan hadisesidir. 15. yy sonlarında Osmanlı Devleti’nde 

yaşanan taht kavgaları sonucu tahta geçemeyen Şehzade Cem Sultan’nın, ilk olarak 

sığındığı Rodos şövalyelerinden, daha sonra nakledildiği Avrupa’da papalıktan iadesi 

talep edilmiştir. Ancak bu talepler şehzadeyi Osmanlı Devleti’ne karşı koz olarak 

kullanmak amacıyla reddedilmiş ve daha sonra Cem Sultan pek muhtemeldir ki 

zehirlenerek öldürülmüştür47. 

  Bu hadisenin dışında, esas olarak Osmanlı Devleti döneminde iade 

müessesesi, özel iade anlaşmaları imzalanmadan önceki dönemde imzalanan bazı 

barış ve ticaret anlaşmalarında iadeye ilişkin konulan hükümler yoluyla 

düzenleniyordu. 1718 Pasarofça, 1739 Belgrat, 1774 Küçük Kaynarca anlaşmaları bu 

anlaşmalardan bazılarıdır48. Osmanlı Devleti içerik bakımından tam manası ile ilk 

iade anlaşmasını 1874 yılında ABD ile imzalamıştır 49 . Ancak bu anlaşma, 

kapitülasyon olarak düzenlendiği için anlaşmada karşılıklılık prensibi 

işletilememiştir. Söz konusu anlaşmaya göre Amerikan Konsolosluğu Osmanlı’dan 

her daim bir suçlunun iadesini isteyebilecektir. İkinci olarak da 1917 yılında 

Almanya ile iadeye ilişkin bir anlaşma imzalanmıştır50. 

  Ancak ifade edilmelidir ki Osmanlı Devleti’nin özellikle son dönemlerinde 

yabancılara yönelik olarak tanıdığı kapitülasyonlar iade kurumuna ilişkin işlemleri 

sınırlamaktaydı. Buna göre yabancıların kendi aralarında işledikleri suçların 

yargılamaları konsolosluklarda, yabancı ile vatandaş arasındaki ceza davaları ise 

Türk mahkemelerinde görülüyordu. Tutuklama yetkisi ise konsolosluklara aitti. 

Sebebine bakılmaksızın mahkûmiyet hükmü verilmesi halinde yabancının cezasının 

infazı kendi vatanında yerine getiriliyordu. Yani, yabancılara Osmanlı topraklarında 

yargılama yetkisi tanınmış olduğundan iade etme işlemini gerektirecek bir durum söz 

konusu olmuyordu51.  

                                                             
47 Macit Günay, “Tebaanın İadesi Meselesi”, İzmir Barosu Dergisi, 1956, S.56-2, s.14; Şerafettin 

Turan, “Bayezid II”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.5, 1992, s. 235. 
48 İçel, a.g.m., s.701. 
49 Süheyl Donay, “Türkiye ile ABD Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı 

Yardım ve Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmalar”, Milletlerarası Hukuk 

Bülteni, S.1, 1981, s.9. 
50 Özgen, a.g.e., s.23. 
51 İçel, a.g.m., s.701. 
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  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki süreçte iade hukukuna 

ilişkin ilk gelişmeler, bu zamana kadar imzalanan uluslararası iade anlaşmaları 

doğrultusunda hazırlanan 1926 tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 9. 

maddesinin kabulü olmuştur. Bu kanuni düzenlemenin yanı sıra yeni uluslararası 

iade anlaşmalarının da imzalandığı bilinmektedir52. Yine bu dönemde devletlerarası 

ortak ve genel bir iade sözleşmesi hazırlanmasına yönelik girişimler, Avrupa 

Konseyi tarafından hazırlanan SİDAS ile neticelenmiş ve sözleşme, içerisinde 

Türkiye’nin de yer aldığı konseye üye devletler tarafından 13.12.1957 tarihinde 

imzalanmıştır53. 

   Ceza kanunlarında bulunan hükümler ile iadeye ilişkin kanuni düzenlemelere 

yer verilmesi fikri 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 18. 

maddesi ile devam etmiş, ancak iadeye ilişkin özel bir kanun yapılması gerektiği 

düşüncesi yeni kanuni düzenlemeye rağmen sonlanmamıştır. En nihayetinde 

23.04.2016 tarihinde kabul edilen 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli 

İşbirliği Kanunu ile iade kurumu, hukukumuzda bugün itibari ile ayrı bir kanun ile 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

VI.  İADENİN HUKUKİ KAYNAKLARI 

A.  Genel Olarak  

  İade süreci dikkate alındığında, devletlerin aralarında ikili ilişki kurmaları 

gerektiği ortadadır. Bu ilişkinin de uluslararası hukuk gereği kural olarak devletler 

arasında imzalanacak anlaşmalar yoluyla kurulması gerekmektedir. O halde iade 

ilişkisinin hukuki altyapısını öncelikle iade dair anlaşmaların oluşturacağını 

söylemek yanlış olmayacaktır.  

                                                             
52 Ahmet Ulutaş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi, Ankara, 

Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 2012, s.52. 
53 Özgenç, a.g.e., s.1001-1002. 

SİDAS’a ilk imza atan 11 Avrupa Konseyi üyesi devlet şunlardır; Avusturya, Belçika, Danimarka, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, İsveç ve Türkiye. Bununla birlikte 

Avrupa Konseyi üyesi olduğu halde başlangıçta sözleşmeye imza atmayan devletler ise şunlardır; 

İzlanda, İrlanda, Hollanda ve Birleşik Krallık. (Özgen, a.g.e., s.28.) 
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  Diğer taraftan devletlerin, yapacakları iç hukuk düzenlemeleri ile kendi iade 

usullerini belirlemeleri gerektiğinden, ulusal mevzuatın da iadeye ilişkin hükümler 

içermesi gerekmektedir. Hatta bazı iade anlaşmalarında, iadeye konu suçların 

niteliği, iade talebinde bulunulabilecek asgari ceza miktarı gibi konuların zorunlu 

olarak ulusal mevzuat ile doldurulması gerektiği düşünülerek iç hukuk hükümlerine 

atıf yapıldığı görülmektedir54. 

  Dolayısı ile iade kurumunu düzenleyen hukuki kaynakların, ulusal ve 

uluslararası hukuk normları olmak üzere iki ana gruptan oluştuğu söylenebilecektir. 

Bu türden düzenlemelerin hepsi iade kurumunun kurallarını oluşturmaktadır55. Bahsi 

geçen kaynakların bütünü de “iade hukuku” olarak adlandırılmaktadır56. 

  İade hukukuna kaynaklık eden uluslararası anlaşmalar ile devletlerin kendi 

mevzuatlarının esas itibari ile birbirini tamamlayıcı nitelikte olması beklenmektedir. 

Anlaşmaların eksik kalan tarafları ulusal mevzuat ile ulusal mevzuatın eksik kalan 

tarafları da anlaşma hükümleri ile doldurulmalıdır. Yani iade hukukuna ilişkin bir 

işlem gerçekleştirilirken her iki türden kaynakların da gözetilmesi gerekmektedir57.  

  Hal böyle iken ulusal ve uluslararası kaynakların çatışması halinde ne olacağı 

sorusu cevaplanması gereken önemli bir sorudur. İadeye ilişkin aynı konuyu 

düzenleyen anlaşma hükümleri ile iç hukuk mevzuatı arasında bir çatışma olması 

halinde üstünlüğün uluslararası anlaşmalara verilmesi gerektiği ifade edilmektedir58. 

Diğer bir ifade ile anlaşma hükümleri ile iç hukuk hükümlerinin çelişmesi 

durumunda anlaşma hükümleri, iç hukuk hükümlerinin uygulanmasını 

                                                             
54 Donay, “Suçluların İadesinde Yeni Gelişmeler”, s.240. 
55 Artuk v.d., a.g.e., s.1067. 
56 Ergin Ergül, “Uygulamada Suçluların İadesi”,  Adalet Dergisi, S.18, 2004, s.162. 
57 Özgen, a.g.e, s.14. 
58 Önder, a.g.e., s.251. 

İlgili Yargıtay kararları için bkz: “İki devlet arasında suçluların geri verilmesi sözleşmesi hükümleri 

mevcut iken TCK hükümlerine itibar olunmaz.” (C.G.K. 30.03.1973. 3834/3601) (Vural Savaş/Sadık 

Mollamahmutoğlu, Türk Ceza Kanunu’nun Yorumu, 3.baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1999, 

s.298.) “Yalan ifade vermek, dolandırıcılık ve suç işlemek için birden fazla kişi ile anlaşmak 

suçlarından ABD’ye geri verilmeleri amacıyla Türkiye’de yakalanarak tutuklanan R.D. ve F.D. 

hakkında Doğubeyazıt Ağır Ceza Mahkemesi 07.09.2005 tarihli kararında söz konusu şahısların 

tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerine karar vermiş ise de, bilahare Türkiye ile ABD 

Arasında Suçluların İadesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 10’uncu maddesinin 

4’üncü fıkrasında yer alan “tutuklama veya tutukluluk halinin geri verme belgelerinin anlaşmada 

öngörülen 60 günlük süre içerisinde talep edilen tarafın yürütme makamına verilmesi durumunda geri 

verme talebine ilişkin olarak talep edilen taraf makamlarınca karar verilinceye kadar devam 

edeceği…” (Ülkü Güler, “5237 sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Suçluların Geri Verilmesi”, Adalet 

Dergisi, S.28, 2007, s.58.) 
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kısıtlayacaktır. Ancak anlaşma hükümleri ile çelişen iç hukuk kuralları Anayasa ile 

düzenlenmiş ise sözleşmenin söz konusu hükümlerinin uygulanması mümkün 

olamayacaktır59. 

  Keza bu durum uluslararası anlaşmalara üstünlük tanıyan Anayasa’nın 90. 

maddesi ile açıklanabileceği gibi yine 6706 sayılı CKUAİK’ın 1. maddesinin 3. 

fıkrasında ifade edilen uluslararası sözleşmelerin saklı tutulmasına ilişkin hüküm ile 

de açıklanabilecektir60.   

B.  Uluslararası Kaynaklar 

  İade hukukunu düzenleyen kurallar bakımından asıl kaynakların uluslararası 

anlaşmalar olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu bu anlaşmalar iki taraflı iade 

anlaşmaları şeklinde olabileceği gibi birden çok devletin taraf olduğu bölgesel ya da 

evrensel nitelikte çok taraflı iade anlaşmaları şeklinde de olabilecektir61.  

  Devletlerin, 19. yüzyıldan bu yana uluslararası adli işbirliğine yönelik ikili 

anlaşmalar imzaladıkları bilinmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin de gerek hukuki 

gerek ticari gerekse cezai konularda imzalamış olduğu anlaşmalar bulunmaktadır. Bu 

anlaşmalardan iadeye ilişkin hükümler içeren ikili anlaşmaların ise bazen genel 

olarak cezai konularda karşılıklı adli işbirliği anlaşmaları şeklinde, bazen de özel 

olarak iade anlaşması şeklinde olduğu görülmektedir62. 

                                                             
59 Artuk v.d., a.g.e., s.1071. 
60 Fatih Birtek, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Temel Bilgiler, 5.baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 

2017, s.109. 

1982 tarihli Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 

6706 sayılı Kanun’un 1. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Türkiye’nin taraf olduğu adlî iş birliğine 

ilişkin milletlerarası andlaşmalar ile diğer kanun hükümleri saklıdır.” 
61 Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, Beta Yayınevi, 

2016, s.177; Koca/Üzülmez, a.g.e, s.810. 
62 Türkiye’nin tarafı olduğu iadeye ilişkin hükümler içeren ve yürürlükte olan ikili iade anlaşmaları ile 

cezai konularda adli yardım anlaşmaları şu şekildedir;  

“Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Krallığı arasındaki İadei Mücrimin Muahedenamasi” (Kabul tarihi: 

09.01.1932, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 05.07.1932), “Türkiye Cumhuriyeti ile 

Irak Krallığı arasında Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 29.03.1946, Sözleşme 

metninin resmi gazetede yayım tarihi: 12.09.1947) ve “Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 

Arasında Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 19.09.1989, Sözleşme metninin resmi 

gazetede yayım tarihi: 02.08.1992) 
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“Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti arasında Hukuki ve Cezai İşlerde Adli 

Yardım Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 25.11.1968, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi:17.05.1972) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Krallığı Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 

işlerinde Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 13.09.1971, Sözleşme metninin 

resmi gazetede yayım tarihi: 11.08.1975) 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 

Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 02.09.1975, Sözleşme 

metninin resmi gazetede yayım tarihi: 24.05.1978) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 

İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması” (Kabul tarihi: 07.06.1979, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 20.11.1980)  

“Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma ve 

Suçluların Geri verilmesi Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 10.06.1981, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 05.08.1982) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve 

Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 07.05.1982, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 20.03.1983) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı 

Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 23.11.1981, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

16.03.1983), “Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri 

Verilmesi” Anlaşması (Kabul tarihi: 30.08.1982, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

03.09.1984) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 

İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 15.06.1981, Sözleşme metninin resmi 

gazetede yayım tarihi: 18.03.1983). Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Devleti arasında ayrı bir iade 

sözleşmesi bulunmamakla birlikte Suriye ile yapılan sözleşme Lübnan Devleti için de geçerlidir. 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Geri Verilmesi 

Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 05.08.1985, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 02.06.1987) 

“Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve 

Suçluların İadesi Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 04.04.1988, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi: 07.10.1990) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî 

Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli 

Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 25.12.1987, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 13.02.1989) 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda 

Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 18.07.1988, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 07.11.1990), “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Suçluların İadesi Anlaşması” (Kabul tarihi: 29.06.2001, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 12.08.2003) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 

Geri Verilmesi Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 15.05.1989, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi: 07.11.1990) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirliğine İlişkin 

Sözleşme” (Kabul tarihi: 14.05.1989, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 07.11.1990) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 02.11.1992, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

25.09.1993) 

“Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 28.09.1993, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

12.11.1994) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli 

Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması” (Kabul tarihi: 15.08.1995, Sözleşme metninin resmi 

gazetede yayım tarihi: 17.08.1997) 
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“Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 04.04.1996, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

24.08.1997) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 23 Haziran 1994, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi: 07.11.1997) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Sözleşmesi” (Kabul tarihi: 15 Mart 1995, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi: 09.11.1997) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 24.02.1997, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

14.05.2000) 

“Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 22.05.1996, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

28.05.2000) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususi Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku 

Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşması” (Kabul tarihi: 24.03.1997, Sözleşme metninin resmi 

gazetede yayım tarihi: 30.05.2000) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 06.05.1996, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

30.05.2000) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında İmzalanan Suçluların Geri Verilmesi Andlaşması” 

(Kabul tarihi: 03.03.1994, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 21.01.2001) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma 

Anlaşması” (Kabul tarihi: 02.05.2000, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 04.05.2004) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 06.06.2008, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

22.05.2010) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

İşbirliği Anlaşması” (Kabul tarihi: 05.09.2006, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

05.07.2011) 

“Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği 

Anlaşması” (Kabul tarihi: 3 Şubat 2010, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 05.07.2011) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında hukuki ve cezai konularda Adli Yardımlaşma 

Anlaşması” (Kabul tarihi: 29.02.2012, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 22.05.2013) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 07.10.2011, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

03.06.2015) 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda 

Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması” (Kabul tarihi: 31.05.2011, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 22.03.2016), “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Suçluların İadesi Anlaşması” (Kabul tarihi: 31.05.2011, Sözleşme metninin resmi gazetede 

yayım tarihi: 26.02.2018) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma 

ve Suçluların İadesi Anlaşması” (Kabul tarihi: 01.12.2014, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım 

tarihi: 06.06.2017) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşması” (Kabul tarihi: 28.11.2013, 

Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 06.06.2017), “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek 

Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 28.11.2013, 

Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 24.08.2017) 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 13.03.2012, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

31.07.2017) 

“Türkiye Cumhuriyeti İle Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli 

Yardımlaşma Anlaşması” (Kabul tarihi: 05.06.2013, Sözleşme metninin resmi gazetede yayım tarihi: 

19.03.2018) (Özgenç, a.g.e., s.1005-1010.) 
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Devletlerin kendi aralarında imzaladıkları ikili iade anlaşmaları arasında bir 

standartın olmaması ve iade ilişkisi içerisinde bulunan devletlerin ulusal mevzuatları 

ile anlaşmalar arasında farklılıklar ortaya çıkması gibi hususların iade hukukuna 

ilişkin kaidelerin uygulanmasını zorlaştırmakta, devletler arasında yardımlaşma ve 

işbirliğini engellemekte ve gerçek anlamda uluslararası suçlulukla mücadele 

düşüncesini zedelemekte olduğu eskiden beri ifade edilen önemli meselelerdir63. 

  Söz konusu bu durumu ortadan kaldırmanın da ancak iadeye ilişkin işlemleri 

basitleştirmek, sadeleştirmek ve çabuklaştırmak yoluyla mümkün olabileceği ifade 

edilmektedir. Bu kapsamda evleviyetle yapılması gereken şeyin iade hukukuna 

ilişkin kaidelerin mümkün olduğu ölçüde birleştirilmesi olduğundan 

bahsedilmektedir. Birleştirme işleminin ise genel veya tip bir anlaşma yoluyla 

olabileceği bu sayede metin ve söylem birliği sağlanacağı, imzalanacak yeni 

anlaşmalara referans oluşturulacağı düşünceleri ile bahsi geçen zorlukların önüne 

geçilebileceği ifade edilmektedir64. 

  İade hukukunu düzenleyen kuralların birleştirilmesine yönelik genel veya tip 

bir anlaşma yapılması fikri çerçevesinde akla gelen ilk genel metin Suçluların 

İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’dir65. Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan bu 

sözleşme, 1957 yılında içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu konsey üyesi 11 devlet 

tarafından imzalanmıştır. Akabinde sözleşme, Türkiye tarafından 18 Kasım 1959 

tarih ve 7376 sayılı Kanun ile onaylanmış, 26 Kasım 1959 tarih ve 10365 sayı ile 

                                                             
63 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.91. 
64 Gözübüyük, Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun Birleştirilmesi, s.3-6. 
65 SİDAS’ın tam metni için bkz.;  

T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_ek/SU%C3

%87LULARIN%20%C4%B0ADES%C4%B0NE%20DA%C4%B0R%20AVRUPA%20S%C3%96Z

LE%C5%9EMES%C4%B0%20tur.pdf 30.04.2018. 

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin ismi, kurumu tam anlamı ile karşılamadığı ve 

masumiyet karinesi ile bağdaşmadığı gerekçeleri ile eleştirilmiştir. (Centel,/Zafer/Çakmut, a.g.e., 

s.178.) Ancak sözleşmenin orijinal metininde iade anlamında kullanılan “extradition” kelimesine yer 

verildiği göz önüne alındığında esasen eleştirilmesi gereken hususun, sözleşmenin ismi yerine, 

sözleşmenin isminin Türkçe tercümesi olması gerektiği ifade edilmektedir. (Ergül, “Türk 

Hukukunda Yabancıları Geri Verme”, s.2.) Bu kapsamda, sözleşmenin isminin Türkçe tercümesi 

için “Avrupa İade Sözleşmesi” veya “İadeye Dair Avrupa Sözleşmesi” ifadelerinin kullanılmasının 

daha yerinde olacağı belirtilmiştir. (Hüseyin Ertuğrul, Türk Ceza Hukukunda Hükümlülerin Nakli, 

Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s.88.) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_ek/SU%C3%87LULARIN%20%C4%B0ADES%C4%B0NE%20DA%C4%B0R%20AVRUPA%20S%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0%20tur.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_ek/SU%C3%87LULARIN%20%C4%B0ADES%C4%B0NE%20DA%C4%B0R%20AVRUPA%20S%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0%20tur.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_ek/SU%C3%87LULARIN%20%C4%B0ADES%C4%B0NE%20DA%C4%B0R%20AVRUPA%20S%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0%20tur.pdf
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resmi gazetede yayınlanmıştır66. Sözleşmeye bugün itibari ile Avrupa Konseyi üyesi 

47 devletin tümü ve bunun dışında konseye üye olmayan 3 ülke de taraftır67. 

  Birçok devletin iade ilişkisini düzenleyen SİDAS’ın etkinliğini artıran en 

önemli özelliği ise sözleşmenin 28. maddesinde düzenlenmektedir. Maddenin birinci 

fıkrasına göre bu sözleşme, taraf devletlerin ikili iade anlaşmalarının iadeye ilişkin 

hükümlerini ortadan kaldırmaktadır. Yani sözleşmeye taraf her iki devlet bakımından 

onaylanıp yürürlüğe girmiş önceki ikili anlaşmaların iadeye ilişkin hükümleri 

yürürlükten kalkacak dolayısı ile iade ilişkisi SİDAS uyarınca gerçekleşecektir. Bu 

hükümden anlaşılan bir diğer husus ise anlaşmaların bütün halinde yürürlükten 

kalkmadığı, yalnızca iadeye ilişkin hükümlerin yürürlükten kalktığıdır. Dolayısı ile 

anlaşmaların adli işbirliğine yönelik başkaca hükümlerinin yürürlüğü devam 

etmektedir68. 

  Devletlerin SİDAS’a taraf olmadan önce yaptıkları ikili iade anlaşmalarına 

ilişkin hüküm getiren sözleşme, yine etkinliğinin azaltılmaması amacıyla taraflara, 

iadeye ilişin daha sonra yapabilecekleri anlaşmaların alanını daraltıcı ve etkisini 

sınırlayıcı hüküm getirmiştir. 28. maddenin devamında düzenlenen 2. fıkra ile taraf 

devletlere yalnızca söz konusu bu sözleşmeyi tamamlayıcı ya da sözleşmenin 

uygulanmasını kolaylaştırıcı nitelikte anlaşmalar yapabilme imkânı tanınmaktadır. 

Örneğin, sonradan imzalanacak ikili iade anlaşması ile iadenin mümkün olacağı 

asgari ceza miktarını azaltan hükümler getirilebilecektir69.  

                                                             
66 Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Şerhi, s.67.  
67 SİDAS’a taraf konsey üyesi olan devletler; Almanya, Andora, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, 

Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 

İzlanda, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 

Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, 

Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan’dır. SİDAS’a taraf fakat konsey üyesi 

olmayan devletler ise Güney Afrika, Güney Kore, İsrail’dir. (Ertuğrul, a.g.e., s.90-91.) 
68  Özgen, a.g.e., s.29; Faruk Erem/Mehmet Emin Artuk/Ahmet Danışman, Türk Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, 14. baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 1997, s.210; Oktay Ölçer, “Suçluların İadesi 

ve Avrupa Sözleşmesi”, Adelet Dergisi, S.2-3, 1974, s.184. 

SİDAS’ın 28. maddesinin 1. fıkrasına göre; “İşbu Sözleşme, tatbik olunduğu ülkeler bakımından, iki 

Akid Taraf arasındaki iki taraflı muahede sözleşme veya anlaşmaların suçluların iadesine mütedair 

hükümlerini ilga eder.” 
69 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.420; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.209; Özgenç, a.g.e., s.1015. 

SİDAS’ın 28. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Âkit Taraflar aralarında sadece işbu sözleşmenin 

hükümlerini itmam veya bunun ihtiva eylediği prensiplerin tatbikatını kolaylaştırmak üzere iki veya 

çok taraflı anlaşmalar akdedebilirler.” 
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  Bu açıdan bakıldığında SİDAS ile Avrupa ortak kamu düzeni doğrultusunda 

iade hukukuna yönelik yeknesak uluslararası kurallar oluşturulmaya, taraf devletlerin 

iç hukukları ile uluslararası hukuk kuralları uyumlaştırılmaya ve ikili iade 

anlaşmaları arasındaki uygulama farklılıklarının en asgari seviyeye indirilmeye 

çalışıldığı görülmektedir70. 

  Her ne kadar Avrupa Konseyi bünyesinde imzalanan çok taraflı bir sözleşme 

olsa bile SİDAS’ı, yalnızca konseye üye ülkeler özelinde düzenlenmiş olan bir metin 

olarak düşünmek yanlış olacaktır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere konseye üye 

olmayan bazı devletlerin de anlaşmaya taraf olduğu bilinmektedir. Bu durum 

anlaşmanın 30. maddesinde açıkça ifade edilmiş olup anlaşmaya taraf olan konsey 

üyelerinin tamamının onayı ile başkaca ülkelerin de taraf olabilmesinin önünde bir 

engel bulunmamaktadır71.  

  Gerek genel ve birleştirici hükümler içeren bir anlaşma olması, gerekse 

herhangi bir devletin katılımına açık olması gibi özellikleri bir arada düşünüldüğünde 

SİDAS’ın özellikle Avrupa ülkeleri arasındaki uluslararası bir iade kanunu gibi 

değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır72.  

  Söz konusu bu genel ve kapsayıcı özelliklerine rağmen SİDAS’ın evrensel 

nitelikte bir iade sözleşmesi olduğu söylenememektedir. Günümüzde Birleşmiş 

Milletler (BM) bünyesinde imzalanan anlaşmaların bazılarında her ne kadar sınırlı 

olarak iadeye ilişkin hükümlere yer verilse bile evrensel nitelikte kapsamlı bir iade 

sözleşmesi bulunmaması bu konuda önemli bir eksiklik olarak varlığını 

sürdürmektedir73. 

                                                             
70 Ulutaş, a.g.e., s.62. 
71 Yüce, a.g.e., s.167. 

SİDAS’ın 28. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Avrupa Konseyi Vekiller Komitesi Konsey âzası olmayan 

her devleti işbu Sözleşmeye iltihaka davet edebilecektir. Bu daveti mutazammın karar, Sözleşmeyi 

tasdik etmiş bulunan Konsey âzalarının hepsinin rızalarını lâhik olmalıdır.”  
72 Bir görüşe göre SİDAS, iade kurumunun Anayasa’sı niteliğinde bir metin olarak görülmektedir. 

(Umut Anlar, “Yeni Ceza Kanununda Suçluların İadesi Kurumu”, Hukuk Gündemi Dergisi, S.1, 

2005, s.34.) 
73 Berat Duman, “Türk Hukukunda Geri Verme Kurumu ve Usulü”, Türkiye Adalet Akademisi 

Dergisi, S.24,  2016,  s.699-700. 

BM tarafından örgütlü suçların iadesine yönelik 1990 yılında kabul edilen, Suçluların İadesine İlişkin 

Model Antlaşma ile taraf ülkelerin örgütlü suçlarla uluslararası mücadelesine ilişkin daha önceden 

kabul edilen ilkeler bir anlaşma bünyesinde birleştirilmiştir. Bu sözleşmenin yanı sıra, 29.09.2003 

tarihinde BM Sınır aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu Sözleşme'nin iade 

başlıklı 16. maddesi ile örgütlü suç kapsamında işlenen suçların faillerinin iadesi hükümleri 

düzenlenmiş ve bu suçlar doğrudan iadeye elverişli suçlar olarak kabul edilmiştir. (Tamer Soysal, 
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  İade hukukuna kaynak teşkil etmesi bakımından SİDAS’ın, Türkiye açısından 

da diğer Avrupa ülkeleri gibi ayrı bir önemi bulunmaktadır. Türkiye her ne kadar 

iade ile ilgili çok sayıda devlet ile uluslararası anlaşma akdetmiş olsa da gerek 

coğrafi konumu ve ulaşım yolları gerekse insan hareketlerinin yoğunluğu göz önüne 

alındığında daha çok Avrupa devletleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu sebeple 

iadeye ilişkin bahsettiğimiz sözleşmeler arasında SİDAS, diğerlerine nazaran öne 

çıkmakta ve uygulamasına daha sık rastlanan bir sözleşme olmaktadır74. 

  Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Türkiye söz konusu bu sözleşmeye taraftır 

bu sebeple bazı devletler ile arasında akdedilmiş olan ikili anlaşmaların iadeye ilişkin 

hükümleri ilga olmuştur. Dolayısı ile Türkiye açısından iade hukukuna ilişkin 

kaynaklar arasında SİDAS, taraf sayısı, uluslararası etkinliği, ikili iade anlaşmalarına 

referans olması gibi durumlar açısından da bugün itibari ile en önemli kaynak 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır75. 

  Ancak belirtmekte fayda bulunmaktadır ki Türkiye ile arasında ikili iade 

anlaşması bulunan bir devlet açısından SİDAS’ın kaynak olarak kabul edilmesi 

ancak diğer tarafın da sözleşmeye taraf olması halinde mümkün olabilecektir76. Bu 

durum, SİDAS’a taraf iki devlet arasında asıl hukuki kaynağın söz konusu bu 

sözleşme olduğunu ikili iade anlaşmalarının ise ancak iade talep eden ya da edilen iki 

devletten en az birinin SİDAS’a taraf olmaması durumunda iade işlemlerine kaynak 

olabileceğini bize göstermektedir77. 

   Her uluslararası sözleşme gibi SİDAS’a da taraflarca konulan çekinceler 

tıpkı sözleşme metinleri gibi uluslararası kaynaklardan kabul edilmektedir. Bu 

kapsamda ifade edilmelidir ki sözleşmenin maddeleri hakkında taraf devletlerce 

konulmuş çok sayıda çekince bulunmaktadır. Devletler, koydukları söz konusu bu 

çekinceleri gerekçe göstererek iade hukukuna ilişkin işlemlerini gerçekleştirebilir ya 

da gerçekleştirmezken taraf diğer devletler ise karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesi 

                                                                                                                                                                             
“Sınır Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: Bağlantılar, Farklar Ve 

Değerlendirmeler”, Adalet Dergisi, S.59, 2017, s.19-20.)  
74 Ulutaş, a.g.e., s.20-21. 
75 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.27. 
76 Dönmezer/Erman, a.g.e, s.420. 
77 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.811. 
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gereği çekince koyan devletlere karşı koydukları bu çekinceleri ileri 

sürebileceklerdir78. 

  SİDAS’ın ana metninin yanı sıra kabul edildiği tarihten bu zamana kadar 

birçok ek protokolü bulunmaktadır. Bu protokoller de iade hukukuna kaynak teşkil 

etmektedir. SİDAS’a ait bugün itibari ile 4 adet ek protokol bulunmaktadır. 

Bunlardan ek ikinci protokole Türkiye 1992 yılından bu yana taraf iken; ek birinci, 

üçüncü, dördüncü protokoller ise 2016 yılı içerisinde Türkiye tarafından imzalanmış, 

onaylanmış ve onay kanunu resmi gazetede yayınlanmıştır79.      

C.  Ulusal Kaynaklar 

1.  Anayasa 

İç hukukumuza baktığımızda iadeye ilişkin asıl kaynağın ilgili kanun 

hükümleri olduğu görülecektir. Yalnızca, iade hukukunun temel kaidelerinden olan 

ve daha sonra ayrıntılı olarak değineceğimiz “Vatandaş iade edilemez.” kuralına 

Anayasa’da yer verildiğini görmekteyiz. Anayasa’nın 38. maddesinin son fıkrasına 

göre kural olarak Türk vatandaşlarının bir suç sebebiyle yabancı ülkeye 

verilemeyeceği düzenlenmiştir. Hükmün içerisinde bu durumun tek istisnası olarak 

Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olmanın gerekleri dile getirilmiştir80.   

                                                             
78 Güler, a.g.m., s.58; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.28. 

Yeri geldiğinde özel olarak ifade edilecek olmakla birlikte SİDAS’a getirilen çekincelerin tümü için 

bkz.;  

T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_da

yanaklar.html 04.05.2018.  
79  Soysal, “Sınır Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: Bağlantılar, 

Farklar Ve Değerlendirmeler”, s.19. 

Türkiye, İkinci Ek Protokol'ü 16.07.1987 tarihinde imzalamış, 16.07.1992 tarihinde onaylanmış, 08. 

10.1992 tarihinde yürürlüğe koymuştur. 

Türkiye, Birinci Ek Protokol'ü 22.03.2016 tarihinde imzalamış, 11.07.2016 tarihinde onaylamış, 

09.10.2016 tarihinde yürürlüğe koymuştur. 

Türkiye, Üçüncü Ek Protokol'ü 22.03.2016 tarihinde imzalamış, 11.07.2016 tarihinde onaylamış, 

01.11.2016 tarihinde yürürlüğe koymuştur.   

Türkiye, Dördüncü Ek Protokol'ü 22.03.2016 tarihinde imzalamış, 11.07.2016 tarihinde onaylamış, 

01.11.2016 tarihinde yürürlüğe koymuştur. (T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak.html 

04.05.2018.) 
80 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.810-811. 

Anayasa’nın 38. maddesinin son fıkrasına göre; “Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın 

gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_dayanaklar.html
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_dayanaklar.html
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak.html
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2.  Kanun  

  İade hukukunu düzenleyen kuralları bir bütün olarak görmek gerekmektedir. 

Yani iade kurumunun sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi ve kaynaklar arasında 

karmaşanın ortaya çıkmaması için konuyu düzenleyen ulusal ve uluslararası düzen-

lemelerin birbirlerine uygun ve tamamlayıcı hükümler olması gerektiği açıktır. Aksi 

halde var olacak mevzuat çatışmaları müesseseyi uygulanamaz hale getirecektir. 

Diğer yandan her ne kadar iade, uluslararası niteliği ağır basan bir müessese olsa 

bile, iadeye konu kişilerin işlemleri gerçekleşinceye kadar hürriyet ve güvenliğine 

yönelik önlemler alınması gerektiğinden bu durumu düzenleyen iç hukuk 

hükümlerinin bulunması zorunluluğu, kurumun her iki türden kaynaklar ile 

düzenlenmesini gerekli kılmaktadır81.    

   İade kurumunu düzenleyen iç hukuk kurallarına baktığımızda devletlerin 

genel itibari ile ceza kanunlarına koydukları hükümler ile müesseseyi 

düzenlediklerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte özellikle son zamanlarda 

müessesenin özel bir iade kanunu ile düzenlendiğine rastlanmaktadır. Bazı 

devletlerin ise iade kurumuna ilişkin kaidelere Anayasa’larında yer verdikleri de 

görülmektedir82.   

  Türk hukukunda iade kurumuna ilişkin usul ve esaslar uzun müddet ceza 

kanununda var olan hükümler ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, iç hukukumuzda ilk 

olarak 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 9. maddesinde iadeye ilişkin 

hükümlere yer verildiği görülmektedir83.  

                                                             
81 Ulutaş, a.g.e., s.56-57. 
82 Özgen, a.g.e., s.11-12. 
83 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 9. maddesine göre; 

“(1) Bir cürümden dolayı bir Türkün ecnebi devletlere iadesi talebi devletçe kabul olunamaz. 

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

kabul edilemez. 

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

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

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

bulunduğu mahkemece sabit olanların iadesi talebi kabul olunamaz. 

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

hükümetçe kabul olunabilir. 

(6) İadesi talep ve kabul olunan kimse hakkında mahalli müstantikliğince tevkif müzekkeresi 

verilebilir.”  

765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’ndaki iadeye dair hükümlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar 

hakkında bkz; Özgenç, a.g.e., s.1010. 
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  1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile iade kurumu 

yeniden ele alınmış, kanunun 18. maddesinde iadeye ilişkin hükümlere yer 

verilmiştir84. Söz konusu bu madde, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanun’da yer alan 

iadeye ilişkin hükümlere göre daha ayrıntılı ve toparlayıcı nitelikte bir madde olduğu 

tespit edilebilmektedir. 

  Hal böyle iken, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu döneminden bu yana 

ceza kanunlarında yer alan iadeye ilişkin hükümlerin tam anlamı ile detaylı ve yeterli 

olmadığı, bu yüzden ayrı, özel bir iade kanununun yapılması gerektiği uzun 

müddettir dile getirilen önemli bir husustur85.  

  Bu durumun dikkate alınması ile birlikte 2016 yılında 6706 Cezaî Konularda 

Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu86 kabul edilmiş ve adli işbirliğine ilişkin diğer 

müesseseler ile birlikte iade kurumu da bu kanunda düzenlemiştir. Bu kapsamda, 

                                                             
84 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesine göre; 

“(1) Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza 

kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, 

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

verme talebine esas teşkil eden fiil; 

a) Türk kanunlarına göre suç değilse, 

b) Düşünce suçu veya siyasî ya da askerî suç niteliğinde ise, 

c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk 

kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, 

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

e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, 

Geri verme talebi kabul edilmez. 

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

suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 

(3) Kişinin, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde ırkı, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba 

mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle kovuşturulacağına veya cezalandırılacağına ya da işkence 

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

(4) Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi, geri verme talebi hakkında bu madde ve Türkiye'nin 

taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verir. Bu karara karşı temyiz yoluna 

başvurulabilir. 

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

getirilmemesi Bakanlar Kurulunun takdirine bağlıdır. 

(6) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye'nin taraf olduğu 

ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.  

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

Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre tutuklama kararı verilebilir veya diğer koruma 

tedbirlerine başvurulabilir. 

 (8) Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı 

yargılanabilir veya mahkûm olduğu ceza infaz edilebilir”. 
85 Taner, a.g.e., s.251; Özgen, a.g.e., s.11; Önder, a.g.e., s.250; Fatih Selami Mahmutoğlu, “Suçluların 

Geri Verilmesi”, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, Beta Yayınevi, 1998, s. 65-66; Ergül, Teori ve 

Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.27. 
86  23.04.2016 tarihinde kabul edilen 6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası İşbirliği Kanunu 

05.05.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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6706 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile TCK’nın 18. maddesi ilga olmuş ve iade 

kurumuna ilişkin usul ve esaslara kanunun 10-22. maddeleri arasında detaylı bir 

şekilde yer verilmiştir. Dolayısı ile bugün itibari ile TCK’da iadeye ilişkin herhangi 

bir hüküm bulunmadığını ifade etmek gerekmektedir87.  

  Söz konusu bu kanun ile birlikte uluslararası sözleşmeler ile getirilmiş olan 

iadeye ilişkin temel kaidelerin büyük bir çoğunluğunun artık iç hukukumuza 

aktarılmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır88.     

VII.  İADE BENZERİ KAVRAMLAR 

A. Sınır Dışı Etme 

  Kişi dokunulmazlığı, gerek uluslararası düzenlemelerde gerekse anayasalarda 

herkes için geçerli olduğu kabul edilen temel insan haklarından biri olarak ifade 

edilmektedir. Dolayısı ile kişi dokunulmazlığı bakımından yabancı ya da vatandaş 

gibi bir ayrım yapılmamaktadır. Anayasa’nın 16. maddesine göre kişilerin sahip 

olduğu temel hak ve özgürlüklerin ancak, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 

sınırlanabileceği ifade edilerek kişi dokunulmazlığa yönelik sınırların ancak kanun 

ile çizilebileceği öngörülmektedir. Gelmek istediğimiz nokta açısından, ülkede 

bulunan yabancılar için kişi dokunulmazlığına yönelik hukuka uygun bu 

sınırlamaların ya konumuz olan iade kurumu ile ya da “sınır dışı etme” tedbiri ile 

mümkün olacağı belirtilmektedir89.  

  Bu itibarla öncelikli olarak ifade edilmesi gereken husus, sınır dışı etme 

tedbiri ile iadeye dair her iki türden işlemlerin de ülkede bulunan yabancılara yönelik 

gerçekleştirilen işlemler olması bakımından kavramların birbiri ile benzer nitelikte 

                                                             
87 Birtek, a.g.e., s.108. 

Bu yeni kanuni düzenlemeyi Yargıtay bir kararında, sanığın hukuki durumuna ilişkin herhangi bir 

farklılık getirmediği gerekçesi ile bozma sebebi olarak görmemiştir. Buna göre; “Hükümden önce 

23.04.2016 tarih ve 6706 sayılı Kanun'un 36. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 18. maddesinin 

yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen, 6706 sayılı Kanun hükümlerinin somut dosya yönünden 

sanığın hukuki durumunda herhangi bir değişiklik getirmediğinin açıkça anlaşılması karşısında, bu 

husus bozma nedeni yapılmamıştır.” (Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2016/4965 E., 2016/4264 K.) 
88 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.177. 
89 İçel, a.g.m., s.694; Özgenç, a.g.e., s.994. 
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olduğudur 90 . Bu özelliklerinden dolayı birbirine yakın olduğu düşünülen bu 

kavramların sık sık karıştırılmakta ve birbiri yerine kullanılmakta olduğuna 

rastlanılmaktadır. Ancak aşağıda ifade edileceği üzere kavramların hukuki 

mahiyetleri ve sonuçları bakımından birbirinden çok farklı kavramlar olduğu 

görülecektir. 

  Bu kapsamda ilk olarak sınır dışı etme tedbirinin genel itibari ile ne anlama 

geldiğini ortaya koymak amacıyla kavramı tanımlayacak olursak devletlerin, kendi 

egemenlik haklarını kullanarak ülkelerinde bulunan bir yabancıyı kanuna aykırı 

konumundan, karışmış olduğu bir suçtan, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu 

sağlığı açısından oluşturduğu ciddi tehditten bahisle menşei ülkesine veya transit 

gideceği bir ülkeye ya da herhangi bir üçüncü ülkeye gönderilmesi işlemine sınır dışı 

etme denilmektedir91. 

                                                             
90 1982 tarihli Anayasa’nın 23. maddesinin son fıkrasına göre “Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda 

girme hakkından yoksun bırakılamaz.” denilerek vatandaşların sınır dışı edilemeyeceği dolayısı ile 

sınır dışı etme işleminin yalnızca yabancı statüsündeki kişilere uygulanacağı kuralı istisnasız bir 

şekilde ifade edilmiştir. Bununla birlikte yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 1982 tarihli Anayasa’nın 

38. maddesinin son fıkrasında ise kural olarak iade işleminin yabancı statüsündeki kişilere yönelik 

olarak uygulanacağı, vatandaşların iade edilebileceği tek ihtimalin ise Uluslararası Ceza Divanı’na 

taraf olmaktan kaynaklanan yükümlülükler olduğu Anayasa ile hüküm altına alınmıştır.   
91 Ayrıntılı bilgi için bkz; Bülent Çiçekli, Yabancılar ve Mülteci Hukuku, 5.baskı, Ankara, Seçkin 

Yayınevi, 2014, s.171 v.d. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’nun 52. maddesinin 1. fıkrasında 

sınır dışı etme işlemi; “Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği 

ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.” şeklinde genel bir ifade ile tanımlanmıştır. Yine 

aynı kanunun devam eden sınır dışı etme kararı alınacaklar başlıklı 54. maddesinin 1. fıkrasında da 

saymak suretiyle hukukumuzda kimlerin hakkında sınır dışı etme kararı alınacağı ifade edilmiştir. 

“Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır: 

a) 5237 sayılı Kanun’un 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler 

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya 

destekleyicisi olanlar 

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge 

kullananlar 

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar 

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar 

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler 

f) İkamet izinleri iptal edilenler 

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan 

ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler 

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler 

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler 

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler 

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu 

kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, 

uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan 

sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar 

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar 
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  Tanımdan da anlaşılacağı üzere sınır dışı etme işlemi, devletlerin yetkili 

mercileri tarafından alınacak idari bir karar ile gerçekleşmekte dolayısı ile adli bir 

yönü bulunmayan idari bir işlem olarak cereyan etmektedir. Hukukumuzda, sınır dışı 

etme kararını almaya yetkili merci Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 

(YUKK)’nun 53. maddesine göre valiliklerdir. Valilikler bu kararı re’sen alabileceği 

gibi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine de alabilecektir92.    

  Hukukumuzda, farklı nedenlerden ötürü yabancı kişiler hakkında sınır dışı 

etme kararı verilebilmektedir. Bu açıdan sayılabilecek ilk grup, ülke güvenliği 

açısından ciddi tehlike oluşturan yabancı kişilerdir. Her ne kadar bu durumun tespiti 

çok kolay olmasa bile her devlet gibi Türkiye’nin de çıkarları ile bağdaşmayan 

kendisi için tehdit olarak gördüğü yabancıları egemenlik haklarını kullanarak sınır 

dışı etmesinde bir sakınca bulunmamaktır. Ancak, pek tabi ki bu türden bir işlemin 

objektif ölçülerle ve evrensel hukuk kurallarına riayet edilerek yapılması 

gerekmektedir. 

  Diğer bir grup kişiler de ülkede kanuna aykırı konumda bulunan 

yabancılardır. Örneğin yabancı kişi ülkeye kanunu aykırı yollardan girmişse, giriş 

yasağı bulunmasına rağmen ülkeye giriş yapmışsa, ikamet izni bulunmamasına 

rağmen ülkeyi terk etmemişse, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilmişse, bu gibi 

durumlar içerisinde bulunan yabancı hakkında sınır dışı etme işlemi 

uygulanabilecektir93. 

  Bir diğer grup ise ülkede suça karışmış olan yabancılardır. Ülkemizde suç 

işlemiş ve mahkûm olmuş yabancının, mahkûmiyeti sona erdikten sonra ülkede 

bulunma durumuna, yapılacak bir değerlendirme neticesinde karar verilecektir. Bu 

değerlendirme sonucunda yabancının sınır dışı edilip edilmeyeceği belirlenecektir94. 

                                                                                                                                                                             
k) (Ek: 03.10.2016-KHK-676/36 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör 

örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.” 
92 YUKK’un 53. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı 

üzerine veya resen valiliklerce alınır.” sınır dışı etme kararı almak ile görevli merci Valiliklerdir. 
93 Çiçekli, a.g.e., s.171. 
94 5237 sayılı TCK’nın ilk halinde 59. madde; “İşlediği suç nedeniyle iki yıl veya daha fazla süreyle 

hapis cezasına mahkûm edilen yabancının, cezasının infazından sonra derhâl sınır dışı edilmesine de 

hükmolunur.” şeklinde iken, 31.03.2005 tarih, 5328 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile madde 

metni; “İşlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkûm edilen yabancı, koşullu salıverilmeden 

yararlandıktan ve her halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra, durumu, sınır dışı işlemleriyle 

ilgili olarak değerlendirilmek üzere derhal İçişleri Bakanlığı’na bildirilir.” halini almıştır. Bu değişlik 

ile artık suç işleyen yabancı kişiler hakkında uygulanan sınır dışı etme tedbirinin, bir güvenlik tedbiri 
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Uygulamada, mahkûmiyeti sona eren yabancı hükümlülerin salıverilmediği kolluk 

kuvvetleri aracılığıyla Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği ifade edilmektedir95. 

  İade ve sınır dışı etme kavramlarının her ikisinin de yabancılara yönelik, kişi 

dokunulmazlığa karşı işlemler olduğunu bu açıdan benzer nitelikte olduklarından 

bahsettik fakat bu iki kavram arasında aynı zamanda bariz farklılıklar da 

bulunmaktadır96. 

  Öncelikle sınır dışı etme işlemi tek taraflı, herhangi bir talep aranmaksızın 

gerçekleşen idari bir işlem iken iade, devletler arasında, taraflardan birinin istemde 

bulunduğu iki taraflı olarak gerçekleşen ve bünyesinde adli bir değerlendirme 

barındırdığından adli yönü daha ağır basan bir işlem olduğu söylenebilecektir97. 

  Diğer taraftan bir yabancının iade işlemine konu olabilmesi için suç işlemiş 

ya da işlediği iddiası olması zorunluluk arz ederken sınır dışı işlemi için suça 

karışmış olma durumu tedbirin sebeplerinden yalnızca birisini oluşturmaktadır. Yine 

bu doğrultuda sınır dışı işleminin gerçekleşebilmesi için ilgili devletler arasında bir 

uluslararası anlaşma bulunmasına da gerek bulunmamaktadır98. 

    Öte yandan, iade işlemi ilgili devletler arasında karşılıklı adli işbirliğine 

yönelik fakat daha çok iadeye konu kişinin gönderileceği ülkenin yararına bir işlem 

iken sınır dışı işlemi ise daha çok tehdit gördüğü kişiyi kendi topraklarından 

gönderen ülkenin yararına bir işlemdir99.  

  Burada bir hususa da değinmekte fayda bulunmaktadır. Bazı devletlerin iade 

müessesesinin eksik kaldığı noktalarda yani iade şartlarının oluşmadığı durumlarda 

sınır dışı etme tedbirini iade kurumunun yerine işlettiklerine rastlanmaktadır. 

Özellikle aralarında iadeye ilişkin bir anlaşma bulunmayan ya da uzun iade sürecini 

sürdürmek istemeyen devletlerin bu uygulamaya başvurdukları görülmektedir. Bu 

                                                                                                                                                                             
uygulaması olmaktan çıktığı bir idari tedbir haline geldiği, bu nedenle de artık Ceza Kanunu’nda yer 

almasında bir fayda bulunmadığı dile getirilmiştir. (Koca/Üzülmez, a.g.e., s.806-807.)  
95  Soysal, “Sınır Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: Bağlantılar, 

Farklar Ve Değerlendirmeler”, s.26. 
96 Uluslararası hukuk bakımından her iki kavram arasında yer alan farklılıklara ilişkin ayrıntılı bilgi 

için bkz; Zeynab Kiani/Zeynab Purkhaghan, “Deportation and Extradition from an International 

Perspective”, Journal of Politics and Law, C.10, S. 1, 2017, s.199 vd. 
97  Ergül, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku’nda Sınır Dışı Etme, Geri 

Gönderme ve Geri Verme”, s.39; Öztürk/Erdem, a.g.e., s.113-114; İçel, a.g.m., s.693; Özgenç, 

a.g.e., s.994. 
98  Ergül, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku’nda Sınır Dışı Etme, Geri 

Gönderme ve Geri Verme”, s.39-40. 
99 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.113. 
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uygulama bir nevi örtülü iade süreci olarak nitelendirilebilecektir 100. Nitekim bu 

şekilde gerçekleşecek uygulamalar iade kurumunun mahiyetine, iade hukukuna ve 

uluslararası anlaşmalar ile getirilen iadeye ilişkin güvencelere aykırılık oluşturacağı 

aşikârdır. 

  Bu durumun yanı sıra bir ara iade anlaşmalarına sınır dışı etme müessesesi ile 

alakalı hükümler konularak iade kurumunun eksik kalan yanlarının sınır dışı işlemi 

ile doldurulması düşüncesi dile getirilmiş fakat devletler arası bir işlem niteliğinde 

olan iade ile ulusal güvenlik tedbiri niteliğinde olan sınır dışı etme müesseselerinin 

birbirine karıştırılmaması gerektiği fikri ağır basmış ve bu fikre itibar 

edilmemiştir101.  

  Bu hususta yaygın olarak bilinen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu 

(AİHK)’in Bozano / Fransa (1986) kararına konu olayda, İtalya’da işlediği bir 

cinayetten dolayı mahkûm olmuş bir İtalyan vatandaşın, İtalya hükümetince 

Fransa’dan iadesi talep edilmektedir. Yetkili Fransız mahkeme bu talebe, kişinin 

İtalya’da gıyabında yargılanıp mahkûm edildiğini gerekçe göstererek olumsuz görüş 

bildirmiştir. Bunun üzerine Fransa kişiyi İsviçre’ye sınır dışı etmiş İsviçre’de kişiyi 

İtalya’ya iade etmiştir. Bu durumda AİHK, Fransız mahkemenin olumsuz iade 

görüşünün dolanılarak başka kılığa bürünmüş muvazaalı bir iade işlemi 

gerçekleştirdiği gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinin 1. 

fıkrasının (f) bendi; “Kişinin, usulüne aykırı surette ülke topraklarına girmekten 

alıkonması veya hakkında derdest bir sınır dışı ya da iade işleminin olması nedeniyle 

yasaya uygun olarak yakalanması veya tutulması” düzenlemesinin ihlal edildiği 

yönünde karar vermiştir102.  

  Hal böyle iken iadeye konu bir yabancı hakkında iade şartları bulunmaması 

sınır dışı etme işleminin hiçbir şekilde uygulanmayacağı anlamına da gelmeyecektir. 

Yukarıda bahsi geçen husus sınır dışı etme işleminin kötüye kullanılması 

noktasındadır. 6706 sayılı Kanun ile iade-sınır dışı etme ilişkisinin düzenlenmesi bu 

hususta yaşanabilecek aksaklıklara yer verilmemesine yönelik olduğu 

                                                             
100 Ulutaş, a.g.e., s.45. 
101 Gözübüyük, Suçluların Geri Verilmesi Hukukunun Birleştirilmesi, s.11; İçel, a.g.m., s.697. 
102  Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Oğuz Sancaktar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, 2.baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s.286; 

Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.32.  
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düşünülmektedir. Bu kapsamda 6706 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası ile 

iade süreci içerisinde merkezî makam yani Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınmadan 

sınır dışı etme işleminin uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Maddenin 

devamındaki 2. fıkrasında da aynı şekilde iade talebi reddedilen devlete yapılacak 

olan sınır dışı işlemi de ancak Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak yapılacağı 

düzenlenmiştir103. Bu hususa ilişkin örnek olarak Alman Hukukunda ise iade talebi 

sonuçlanıncaya kadar kişinin sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin bir hüküm 

bulunmaktadır104.  

  Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bugün itibari ile iade süreci içerisinde 

kişilerin sınır dışı edilmesini engelleyen bir hüküm hukukumuzda bulunmamaktadır. 

Ancak iade süreci tamamlanmadan, şartların gerçekleşip gerçekleşmediği tespit 

edilmeden kişilerin sınır dışı edilmeleri ihtimali geri dönülemeyecek hak ihlallerini 

de beraberinde getirebileceği düşünüldüğünde bahse konu düzenlemenin isabetli bir 

hüküm olduğu söylenebilecektir. 

B. Hükümlülerin Nakli 

  İade kurumu ile benzer nitelikte bir diğer müessese ise hükümlülerin nakli 

müessesesidir. Her iki kavram açısından da bulunduğu ülkede işlediği suçtan 

mahkûm olmuş kişilerin bir başka ülkeye teslim edilmesi ortak özellik olarak bulunsa 

                                                             
103 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.810. 

6706 sayılı Cezai Konularda Adli İşbirliği Kanunu’nun 12. maddesine göre;  

“(1) Yabancı, iade sürecinde Merkezî Makamın görüşü alınmadan sınır dışı edilemez. (2) Yabancı, 

Merkezî Makamın görüşü alınmadan, iade talebi reddedilen devlete sınır dışı edilemez.” 

Bu madde özelinde “iade süreci” ile anlatılmak istenen zaman dilimi hakkında bir açıklamaya yer 

verilmediği görülmektedir. Bu kapsamda bir görüşe göre ilk olarak, “iade sürecinin” merkezi 

makamın iade ilişkisine müdahalesi dışında başlayamayacağını varsaymanın hata olacağı ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte iade sürecinin mahkemenin iade sürecine dâhili ile her ihtimalde 

başladığının kabul edilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Dolayısı ile tek başına iade evrakının talepte 

bulunulan devlete diplomatik yoldan gönderilmiş olmasının iade sürecini başlatmayacağı dile 

getirilmiştir. (Soysal, “Sınır Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: 

Bağlantılar, Farklar Ve Değerlendirmeler” , s.24.) Ancak bu görüşün aksine, talepname bahsinde 

ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulacak olmakla birlikte kural olarak iade sürecinin, iadeye ilişkin 

talepnamenin diplomatik yoldan ilgili devlete gönderilmesi ile başlayacağı kabul edilmektedir.  
104 Alman Yabancılar Kanunu'nun 53. maddesinin 3. fıkrasına göre;  

“Başka bir devletin, suçlunun iadesi için resmi bir talepte bulunması veya iadenin istenip 

istenmeyeceği ile bağlantılı olarak tutuklama talebinde bulunması durumunda, yabancı iade 

hususunda bir karar verilinceye dek bu ülkeye sınır dışı edilemeyecektir.” (Soysal, “Sınır 

Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: Bağlantılar, Farklar Ve 

Değerlendirmeler”, s.23-24.) 
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da gerek kurumların amaçları, hukuki kaynakları, şartları ve sonuçları bakımından 

birbirlerinden ayrıldıkları görülecektir.  

Uluslararası ceza hukuku ve devletler arası adli yardımlaşmanın önemli 

kurumlarından biri olarak “hükümlülerin nakli” genel itibari ile tanımlanacak olursa; 

bulunduğu ülkede işlediği suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet hükmü verilen 

kişinin, hükmün verildiği devletten (hüküm devleti) hürriyeti bağlayıcı cezasının 

tamamını ya da bir kısmını diğer bir devlette (infaz devleti) infaz edilebilmesi 

amacıyla transfer edilmesidir.105 

  Tanımdan da anlaşılacağı üzere nakli söz konusu olabilecek kişiler yalnızca 

hükümlü kişiler olacaktır. Dolayısı ile iade kurumu ile temelde bu açıdan bir ayrım 

bulunmaktadır. İfade ettiğimiz üzere iade ilişkisinin konusunu hükümlü kişiler 

oluşturabileceği gibi suç işlediği henüz kesinleşmemiş şüpheli veya sanıklar 

konumundaki kişiler de oluşturabilecektir. Bu kapsamda her iki kavram bakımından 

karşılaştırılabilir nitelikte olan hususların, yalnızca hükümlülerin nakli ve 

hükümlülerin iadesi çerçevesinde olabileceği ifade edilmektedir106.  

Bir diğer esaslı fark ise işleme gösterilecek rıza bakımından karşımıza 

çıkmaktadır. Hükümlülerin naklinde hükümlü kişilerin rızası aranmakta iken, iade 

ilişkisi bakımından kural olarak kişilerin rızasının varlığı şartı aranmamaktadır. 

Dolayısı ile kişilerin rızası hilafına nakli mümkün değilken iadeleri mümkün hatta 

uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüktür. Bu açıdan bakıldığında 

hükümlülerin nakli kurumu subjektif, iade kurumu ise daha objektif bir kurum olarak 

nitelendirilmektedir107.  

Amaç bakımında bir değerlendirme yapıldığında ise esas itibari ile 

hükümlülerin nakli kurumu ile amaçlananın, uluslararası dolaşımın her geçen arttığı 

globalleşen dünyada her bir ülkede yabancı kişiler tarafından işlenen suçlardaki artış 

ile birlikte ülkelerin yabancı mahkûm sayılarının artması sonucu söz konusu bu 

kişilerin cezalarının aile, din, dil, kültür gibi sosyal bağlarının kuvvetli olduğu uyruk 

ülkelerinde infaz edilmesinin rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırılmaları 

                                                             
105 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.107; Ertuğrul, a.g.e., 

s.15. 
106 Ertuğrul, a.g.e., s.105-106. 
107 Duman, a.g.m., s.667-668. 
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açısından daha faydalı olacağı düşüncesidir 108 . Bu açıdan bakıldığında da iade 

kurumu ile hükümlülerin nakli kurumunun ayrıldığı görülecektir. Çünkü iade 

kurumu ile amaçlanan, işlenen hiçbir suçun cezasız kalmaması ve devletlerin 

uluslararası suçlulukla etkin bir şekilde mücadele etmesi olduğu ifade 

edilmektedir109. 

Hükümlülerin nakline dayanak teşkil eden hukuki kaynaklara bakacak 

olursak yine milletlerarası ceza hukukuna ilişkin bir kurum olması dolayısı ile iade 

gibi ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemelerinin karşımıza çıktığı görülecektedir.  

Bu bağlamda Türkiye açısından hükümlülerin nakline ilişkin uluslararası 

düzenlemeler olarak ifade edilebilecek kaynaklar Avrupa Konseyi bünyesinde 

28.05.1970 tarihinde imzaya açılan 26.07.1974 tarihinde yürürlüğe giren Ceza 

Yargılamasının Milletlerarası Değeri Sözleşmesi ve 21.03.1983 tarihinde imzaya 

açılan 01.07.1985 tarihinde yürürlüğe giren Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa 

Sözleşmesi ve Ek Protokol’leridir. Temel hukuki kaynak niteliğindeki bu çok taraflı 

sözleşmelerin yanı sıra salt hükümlülerin nakline ilişkin ya da adli işbirliği 

sözleşmeleri içerisinde hükümlülerin nakline ilişkin düzenlemelerin bulunduğu 

Türkiye’nin tarafı olduğu birçok ikili uluslararası anlaşmalar da bulunmaktadır110. 

İç hukukumuzda hükümlülerin nakline ilişkin düzenlemeler anlamında 

söylenebilecek hükümler ise yukarıda iadeye ilişkin hukuki kaynaklar bahsinde 

değindiğimiz 23.04.2016 tarihinde kabul edilen 6706 sayılı Cezai Konularda Adli 

İşbirliği’ne dair kanundur. Bu kanunun 30-33. maddelerinde hükümlülerin nakline 

ilişkin hükümler bulunmaktadır. İfade ettiğimiz üzere her ne kadar uluslararası 

sözleşmeler öncelikli olarak uygulanacak olsa bile uluslararası sözleşmeler ile 

belirlenen müesseseye dair temel kaidelerin ve tamamlayıcı hükümlerin kanun ile 

düzenlenmesi önemlidir.      

C. Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri 

Adli işbirliği çeşitlerinden bir diğeri olan ceza soruşturması ya da 

kovuşturmasının devri kurumu, işlendiği iddia edilen bir suç ilgili yürütülen 

                                                             
108 Ergin Ergül, “Hükümlülerin Nakli Hukuku Ve Uygulaması”, Adalet Dergisi, S.17, 2003, s.22. 
109 Ertuğrul, a.g.e., s.106. 
110  Hükümlülerin nakline ilişkin uluslararası hukuki kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz; 

Ertuğrul, a.g.e., s.46-73. 
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soruşturma veya kovuşturmanın bir başka ülkeye devredilmesi ya da devralınması 

anlamına gelmektedir. 

 Ceza soruşturması veya kovuşturmasının devri ihtiyacı birkaç farklı sebepten 

ortaya çıkabilmektedir. Evvela, birden çok devletin suç teşkil eden bir eylemi 

yargılama bakımından kendisini yetkili görmesi sonucu ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıklara çözüm üretmek bu sebeplerden birisidir. Bu yolla aynı zamanda 

“Non Bis in İdem” yani tek bir fiilden ötürü bir kez yargılama yapılacağına ilişkin 

ceza hukukunun temel ilkesi de milletlerarası anlamda gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bunların yanı sıra söz konusu müessese ile bir ülkede yürütülen ceza soruşturması ya 

da kovuşturması, ceza adaletini en etkin biçimde gerçekleştirebilecek olan başka bir 

devlete aktarılabilecektir111.  

Ceza soruşturması veya kovuşturmasının devri müessesesi daha çok, 

hakkında cezai takibat yapılan bir kişinin soruşturma veya kovuşturmasının 

devredileceği devletin vatandaşı olması ve bu yüzden iadenin gerçekleştirilemiyor, 

şahsın savunması alınamıyor olması, söz konusu kişinin soruşturma veya 

kovuşturmanın devredileceği ülkede mutad bir şekilde yaşıyor olması, bahse konu 

takibatta maddi gerçeğin ortaya çıkmasına ilişkin en önemli delillerin soruşturma 

veya kovuşturmanın devredileceği ülkede buluyor olması gibi hallerde gündeme 

gelmektedir112.  

Tüm bu hususların ifade edildiği soruşturma veya kovuşturmanın devri 

müessesesini düzenleyen kurallar, hem tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde 

hem de iç hukukumuzda yer almaktadır. Bu hususta ifade edilmesi gereken en 

önemli hukuki kaynak hiç şüphesiz Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan 

Türkiye’nin de tarafı olduğu 15.05.1972 tarihli Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması 

Konusunda Avrupa Sözleşmesi’dir. Bu çok taraflı anlaşma dışında ceza soruşturması 

                                                             
111 Ahmet Ulutaş/Ömer Serdar Atabey, Ceza Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa 

Sözleşmesi, Adalet Yayınevi, 2012, s.2;  Hüseyin Ertuğrul, Türk Ceza Hukukunda Hükümlülerin 

Nakli, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s.108.; Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 

7.baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2016, s.170. 
112 Bu doğrultudaki 6706 sayılı CKUAİK’ın 24. maddesinin 1. fıkrasına göre;  

“Üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma 

veya kovuşturmalar; a) Şüpheli veya sanığın yabancı devletin vatandaşı olması nedeniyle Türkiye’de 

hazır bulundurulamaması veya adlî yardımlaşma yoluyla savunmasının alınamaması, b) Türk 

vatandaşı olan şüpheli veya sanığın yabancı devlette mutat olarak bulunması veya delillerin bu 

devlette olması nedeniyle devrin, gerçeğin ortaya çıkarılmasına imkân vermesi, 

hâllerinde devredilebilir.” 
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veya kovuşturmasının devri özelinde taraf olduğumuz bir sözleşme olmamakla 

birlikte genel olarak adli işbirliği anlaşmalarında bu konuda hükümlere yer 

verilebilmektedir. Ayrıca iç hukukumuzda, uluslararası düzenlemelerin paralelinde 

6706 sayılı Kanun’un 23-25. maddeleri arasında ceza soruşturması veya 

kovuşturmasının devri müessesesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir113. 

D. Takas 

  Hukukumuzda ilk defa, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesine ek bir fıkra olarak 17.04.2014 

tarihinde 6532 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile eklenen kanunun ifadesi ile takas 

kavramı, klasik iade müessesesinden farklı bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır114.  

  Söz konusu düzenlemeye göre Türkiye’de tutuklu ya da hükümlü durumda 

bulunan bir yabancı, milli güvenlik ve ülke çıkarları açısından gerekli görülmesi 

halinde başka bir ülkede bulunan tutuklu ya da hükümlü ile takas edilmek suretiyle 

iade edilebilmekteydi. Ayrıca bu hüküm, aynı gerekçeler ile mevcut iade 

prosedürünün dışına çıkılarak Türkiye’de tutuklu ya da hükümlü durumda olan bir 

yabancının başkaca bir ülkeye teslim edilebilmesine de imkân tanımaktaydı115. 

  Ancak bu düzenleme ile işleme konu tutuklu ya da hükümlü kişilerin 

herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın rızaları hilafına bir başka ülkeye teslim 

edilmeleri halinde AİHM nezdinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, işkence 

yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakları yönünden ihlalinin gündeme gelebileceği 

dile getirilmekteydi116. 

  Nitekim bu hüküm, Anayasa Mahkemesi tarafından 30.12.2015 tarihli kararı 

ile iptal edilmiştir117 . Ancak daha sonra 15.08.2017 tarihli ve 694 sayılı Kanun 

                                                             
113 Ertuğrul, a.g.e., s.109. 
114  Soysal, “Sınır Dışı (Deportation) ve Suçluların İadesi (Extradition) İlişkisi: Bağlantılar, 

Farklar Ve Değerlendirmeler” , s.25. 
115 6532 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre; “Türk vatandaşları hariç olmak üzere, tutuklu veya 

hükümlü bulunanlar, millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hâllerde Dışişleri 

Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile başka bir ülkeye iade 

edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ve hükümlü bulunanlar ile takas edilebilir.” 
116 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.218. 
117 Anayasa Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih ve E. 2014/122, K. 2015/123 sayılı bu kararı 01.03.2016 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği ifade 

edilmiştir. Kararın ilgili bölümleri ise şu şekildedir; 
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Hükmünde Kararname ile 2937 sayılı Kanun’un yine aynı maddesine benzer bir 

hüküm yeniden ilave edilmiş ve kararnamedeki bu hüküm 01.02.2018 tarih, 7078 

sayılı Kanun ile aynen kabul edilmiştir. Buna göre; “Türk vatandaşları hariç olmak 

üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar; ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı 

nedeniyle cezalandırılmayacağı, onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmayacağı 

ya da işkence ve kötü muameleye maruz kalmayacağına ilişkin güvenceler bulunması 

kaydıyla, milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri 

Bakanının talebi üzerine Adalet Bakanının teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile 

başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü 

bulunanlar ile takas edilebilir.”  

  Önceki düzenlemeye nazaran bazı güvenceler içerse bile iadeye dair 

uluslararası anlaşmalarda ifade edilen şartlar ve bu doğrultuda hazırlanan 6706 sayılı 

Kanun ile belirlenen iade prosedürünün dışına çıkılarak, adli bir değerlendirme 

                                                                                                                                                                             
“… Suçluların iadesi usulü ve koşulları TCK’nın 18. maddesinde düzenlenmiş olup kural olarak 

yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza soruşturması 

veya kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan yabancının anılan usul ve 

koşullara uyulmaksızın talep eden ülkeye iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dava konusu 

kuralla TCK’nın 18. maddesinde düzenlenen suçluların iadesi usulünden, ilkeleri itibariyle oldukça 

ayrılan farklı bir usule yer verilmektedir. Zira TCK’nın 18. maddesinde ve uluslararası hukukta kabul 

edilen suçluların iadesinde, kural olarak suçun yurt dışında işlenen bir suç olması, suçun işlendiği yer 

devletinin bunu kovuşturmak veya hüküm vermişse cezayı infaz etmek üzere faili istemesi 

gerekmektedir. Ayrıca iadesi talep edilen failin, Türkiye’de tutuklu veya hükümlü olmasına gerek 

bulunmamaktadır. Dava konusu kural uyarınca benimsenen iade usulünde, bir yabancının yurt 

dışında suç işlemesi gerekmemekte, yurt içinde suç işlemiş olsa bile iade edilmesine imkân 

tanınmaktadır. Ayrıca kişinin sadece yargılanması veya cezasının infaz edilmesi amaçlarıyla iadesi 

şartı aranmamakta, kişinin yargılanma veya cezasının infazı dışındaki amaçlarla da iadesi mümkün 

bulunmaktadır. Ancak bunun için kişinin Türk vatandaşı olmaması ve Türkiye’de tutuklu veya 

hükümlü olması, millî güvenlik veya ülke menfaatleri yönünden gereklilik bulunması şartları birlikte 

aranmakta ve bu usulde iadeye, kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değil 

Dışişleri Bakanının talebi üzerine, Adalet Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile karar 

verilmektedir. Dolayısıyla dava konusu kuralın hem teknik anlamda iadeye, yani yurt dışında suç 

işleyen yabancıların yargılanması veya cezalarının infaz edilebilmesi için iadeye, hem de işlediği suç 

nedeniyle yargılanması ve cezasının infaz edilmesi amacı olmaksızın iadeye imkân tanıdığı 

görülmektedir. Kuralda, talep eden devlete geri verilmesi hâlinde işkenceye, insanlık dışı ya da onur 

kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağına 

dair kuvvetli şüphe sebepleri bulunan kişilerin iade edilemeyeceği yönünde güvenceye yer verilmediği 

görülmektedir. Bu durumun kişilerin Anayasa’da güvence altına alınan yaşam hakkı başta olmak 

üzere düşünce, kanaat ve din özgürlüğü ile ayrımcılık, kötü muamele ve işkence yasağı haklarını ihlal 

edebileceği açıktır. Ayrıca aynı hak ihlallerinin takas yoluyla yapılacak iadelerde de gerçekleşmesi 

mümkündür. …2937 sayılı Kanun’da, tutuklu ve hükümlülerin iade ve takas işlemlerine karşı yargı 

yollarını kullanabilme yönünden etkili bir başvuru yolu oluşturulmaksızın dava konusu kuralla söz 

konusu istisnai usulün benimsendiği görülmektedir. Dava konusu kuralla anılan nitelikte güvenceler 

ve konuya ilişkin benzeri teminatlar öngörülmeden koşulları ve sınırları belirsiz bir yetkinin 

düzenlenmesi, kişilerin hukuki güvenliklerini ve hak arama hürriyetlerini ihlal etmektedir. Açıklanan 

nedenlerle dava konusu kural, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. …” 
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yapılmaksızın sadece idari bir işlem neticesinde yabancı bir tutuklu ya da 

hükümlünün takas ya da iade benzeri bir yol ile başkaca bir ülkeye teslim edilmesi, 

AİHS açısından yukarıda ifade edilen sakıncaları tekrardan gündeme 

getirebilecektir118.  

  Bunun yanı sıra, takasa ilişkin söz konusu düzenlemenin uluslararası hukukun 

yerleşik bir kuralı olarak kabul edilen karşılıklılık ilkesiyle de karıştırılmaması 

gerektiği ifade edilmektedir. Türkiye’nin iade hukuku bakımından karşılıklılık ilkesi, 

iadenin kabul edilebilirliğine ilişkin adli sürecin olumlu olarak neticelenmesinden 

sonra iade kararının alınması aşamasında göz önüne alınması gereken bir durumdur. 

Dolayısı ile iade ilişkisi bakımından takasa ilişkin bu düzenleme karşılıklılık ilkesi 

ile açıklanamamaktadır119. 

  Ayrıca hükümde, Türkiye’de hükümlü veya tutuklu durumunda bulunan 

yabancı bir kişinin takas ya da iadesinin, yürütülen bir soruşturma veya 

kovuşturmanın sonuçlandırılması veya hükmedilen bir cezanın infaz edilmesi 

amacıyla olduğunu gösteren bir ifade de yer almadığı için bu müessese işletildiği 

takdirde, işleme konusu kişilerin tutukluluğu ya da mahkûmiyeti idari bir işlemle 

sona ermiş olacak ve kişi serbest kaldıktan sonra başka bir devlete teslim 

edilebilecektir. Dolayısı ile kişi, teslim edildiği ülkede herhangi bir ceza soruşturması 

veya kovuşturması ya da mahkûmiyet halinde ceza infazı ile karşı karşıya 

kalmayacaktır. Bu bakımdan söz konusu düzenlemede ifade edilen takas ve iade 

kavramlarının adli işbirliği fikrinin bir tezahürü olan iade müessesesi ile ciddi 

farklılıklarının olduğu ifade edilebilecektir120.  

E. Örtülü İade 

Suç işlediği iddiası ya da mahkûmiyet gerekçesi aranan ve aynı zamanda 

bulunduğu ülke ve yeri bilinen bir kişinin arayan devlet tarafından ceza soruşturması 

ya da kovuşturması yapmak veya ceza infazını gerçekleştirmek amacıyla iadeye dair 

süreç işletilmeksizin ya doğrudan doğruya kişiyi bulunduğu ülkeden kaçırmak ya da 

                                                             
118 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.218. 
119 Özgenç, a.g.e., s.999. 
120 Özgenç, a.g.e., s.1000-1001. 
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sınır dışı etme tedbirini dolanarak teslim almak suretiyle gerçekleştirilen işlemler 

örtülü, maskelenmiş, gizli, gizlenmiş iade olarak ifade edilmektedir121.    

İade prosedürüne uyulmaksızın örtülü bir şekilde gerçekleştirilen iade 

işlemleri, çoğu zaman bahse konu kişinin bulunduğu devletin açık ya da zımnen 

gösterdiği rıza sonucu gerçekleşmektedir. 

Bu durumda, kişiyi örtülü iade işlemi ile teslim alan devletin yargılama 

yetkisi ise tartışılmaktadır. Söz konusu halde kişiyi teslim alan devletin yargılama 

yetkisinin hukuki altyapısı, kökeni Roma hukukuna dayanan  “Mala captus, bene 

detentus”122 (Kötü yakalanan, iyi yargılanır.) ilkesi ile açıklanmaktadır. Bu ilkeye 

göre, aranan kişi bir şekilde mahkemenin önüne getirildikten sonra artık nasıl ve 

hangi yollarla mahkemeye getirildiğinin bir önemi olmaksızın adil bir şekilde 

yargılanmalıdır. Bu durumda kişiyi mahkeme huzuruna getiren devletin kazanılmış 

bir yargılama yetkisi olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu ilkenin bugün itibari ile 

geçerli olup olmadığı sorgulanmaktadır123. 

Bu bağlamda, örtülü iade işlemine açık ya da zımni rızası bulunan bir 

devletten iade süreci işletilmeksizin teslim alınan kişiler hakkında Türkiye’de ceza 

yargılaması yapılmasının önünde herhangi bir hukuki engel olmadığı ifade 

edilmektedir124. Nitekim Türkiye açısından bahse konu meşhur bir kararda, PKK 

terör örgütü lideri Öcalan’ın Kenya’dan Türkiye’ye getirilmesi ve yargılanmak 

suretiyle mahkûm edilmesi olayında AİHM, söz konusu kişinin Kenya’da yakalanma 

ve Türkiye’ye teslim edilme sürecinin Kenya yetkili makamlarının bilgisi ve izni 

dâhilinde olduğu dolayısı ile bu kişinin Türkiye’ye getirilip yargılanması hadisesinin 

tek başına bir ihlal olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir125.  

Bu hususa ilişkin benzer bir karara konu olay ise şu şekilde gelişmiştir. Asıl 

adı Ilich Ramirez Sanchez olan Carlos, 1975 yılında Fransa’da iki Fransız 

vatandaşını öldürdükten sonra ülkeyi terk etmiştir. Bu tarihten sonra, uzun yıllar 

                                                             
121 Tamer Soysal, “Uluslararası Hukukta Sıra dışı Bir iade Örneği Olarak Çakal Carlos'un Sudan'dan 

Fransa'ya iade Edilmesi: Kısa Biyografi ve Maskelenmiş iade Prosedürüne AİHM Yaklaşımı”, Adalet 

Dergisi, S.57, 2017, s. 6-7. 
122 Kavrama ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz; C. Y. M. Paulussen, Male Captus Bene Detentus? 

Surrendering suspects to the International Criminal Court., Intersentia, 2010. 
123 Soysal, “Uluslararası Hukukta Sıra dışı Bir iade Örneği Olarak Çakal Carlos'un Sudan'dan 

Fransa'ya iade Edilmesi”, s.7.  
124 Özgenç, a.g.e., s.1059. 
125 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.196. 
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uluslararası düzeyde aranır fakat yakalanamaz. 1991 yılından sonra sığındığı 

Sudan’da sahte bir kimlik ile yaşamını sürdürür. Bu tarihten itibaren 1994 yılına 

kadar Fransa, pek çok kez Sudan devletine adli işbiliği teklif eder ancak Sudan 

devleti bu teklifleri kabul etmez. 1994 yılında ise dönemin Sudan devlet başkanı bazı 

şartlar altında Carlos’u Fransa’ya teslim etmeyi kabul eder. Bu anlaşma 

doğrultusunda Carlos, ufak bir ameliyat için yattığı hastanede iğne ile bayıltılarak 

Fransa’ya götürülür. Daha sonra Fransa’da yargılanan Carlos, 1997 yılında ömür 

boyu hapis cezasına mahkûm edilir. Bu süreçte Carlos, uluslararası hukuka aykırı bir 

şekilde kaçırıldığı gerekçesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda 

bulunur. Carlos Fransa’ya teslim edilmesi sırasında, iade hukukuna dair kurallara 

uyulmadığı, iade edilmesine ilişkin herhangi bir talep ve mahkeme kararı olmadan 

yakalandığı ve götürüldüğü gerekçeleri ile sözleşmenin kişi özgürlüğü ve 

güvenliğine ilişkin 5. maddesinin ihlal edildiğini iddia eder. AİHM, 1996 yılında 

verdiği kararında, Carlos’un Fransa’ya teslim edilmesi işleminin Fransa ve Sudan 

devleti yetkililerinin yaptığı bir anlaşma neticesinde gerçekleştiği ve Fransa’da 

yetkili bir mahkeme tarafından tutuklandığı dolayısı ile başlangıçta herhangi bir 

mahkeme kararına dayanılmaksızın Fransa’ya götürülmesi işleminin başlı başına 5. 

madde kapsamında bir ihlal olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir126.  

Bu hususa ilişkin AİHM kararlarına konu olmuş örneklerden de anlaşıldığı 

üzere her iki devletin de bilgisi ya da izni dahilinde gerçekleştirilen örtülü iade 

şeklindeki işlemlerin önünde hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır. Esas 

sorun teşkil eden nokta ise örtülü iade işlemine konu kişinin getirildiği ülke 

makamlarının olaya ilişkin herhangi bir bilgisi ya da muvafakati bulunmadan işlemin 

gerçekleştirilmesi halidir127.  

Bu durumda kişinin, Türkiye’de herhangi bir şekilde soruşturulamayacağı ya 

da kovuşturulamayacağı ifade edilmektedir. Ayrıca kişinin getirildiği ülkeye geri 

gönderilip bu ülke ile Türkiye arasında iade prosedürünün işletilmesi gerektiği aksi 

takdirde uluslararası hukuk açısından sorunlar ortaya çıkabileceği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda kişilerin, getirildiği ülkelerin muvafakati alınmadan gerçekleştirilen 

                                                             
126 Soysal, “Uluslararası Hukukta Sıra dışı Bir iade Örneği Olarak Çakal Carlos'un Sudan'dan 

Fransa'ya iade Edilmesi”, s.2, 4, 9. 
127 Özgenç, a.g.e., s.1059. 
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örtülü iade işlemlerinin bir teamül haline gelmesi durumunda Türkiye’nin, 

milletlerarası ceza hukuku kurallarına riayet etmeyen bir ülke olarak 

nitelendirilmesine ve başkaca iade taleplerimizin sırf bu sebeple reddedilmesine yol 

açabileceği endişesi dile getirilmektedir128.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 Özgenç, a.g.e., s.1059. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

İADEYE İLİŞKİN ŞARTLAR VE USUL 

I.  GENEL OLARAK 

İade işlemi genel itibari ile başkaca bir ülkede suç işleyen ya da suç işlediği 

iddia olunan kişilerin hâlihazırda bulundukları ülkelerden (talep edilen devlet), 

istemde bulunan ülkelere (talep eden devlet) teslimi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında iade ilişki içerisinde bulunan devletlerin bazen talepte bulunan 

ülke, bazen de talepte bulunulan ülke konumunda olacağı aşikârdır. Dolayısı ile iade 

ilişkisi içerisinde bulunan devletlerin konumuna göre işleme ilişkin şartlar ve usuli 

süreç farklılık arz edecektir. 

Bu kapsamda 6706 sayılı CKUAİK’da Türkiye’nin iade ilişkisindeki 

konumuna göre bir değerlendirme yapılarak Türkiye’den yabancı devlete iade ve 

Türkiye’nin iade talepleri ve şartları şeklinde ayrıma gidilmiş ve iadeye ilişkin 

hükümler bu duruma göre düzenlenmiştir129. 

 Biz de çalışmamızın bu bölümünde iade hukukuna ilişkin genel kaideler ile 

talepte bulunulan ülke olarak Türkiye tarafından kabul edilen iade şartları ve usulünü 

inceleyeceğiz. Daha sonra talepte bulunan ülke olarak Türkiye’nin durumuna ilişkin 

düzenlemelere değineceğiz. Ancak her bir ülkenin, Türkiye’den gelen iade taleplerini 

tarafı olduğu ilgili iade anlaşması ve kendi iç hukuk hükümlerine göre 

değerlendireceği göz önüne alındığında bu konudaki değerlendirmelerimiz daha 

sınırlı olacaktır.       

II.  İADEYE İLİŞKİN ŞARTLAR 

A. İadeye İlişkin Bir Anlaşmanın Bulunması 

 İade ilişkisi kuracak olan devletler arasında iade sürecinin başlayabilmesi için 

her şeyden evvel kural olarak bir iade anlaşmasının bulunması gerektiği ifade 

                                                             
129 Özbek v.d., a.g.e., s.157. 
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edilmektedir. Her ne kadar tarafı olduğumuz iade anlaşmalarında ya da iadeye ilişkin 

mevzuatımızda iadenin gerçekleşebilmesi için iade ilişkisinin tarafı iki ülke arasında 

bir anlaşmanın bulunuyor olması şart olarak yer almasa dahi iade işlemlerinin ikili 

veya çok taraflı anlaşmalar yoluyla yürütüldüğü göz önüne alındığında iade 

ilişkisinin ilk adımı olarak bir uluslararası anlaşmanın varlığı iade işlemlerinin 

gerçekleşebilmesi için gereklidir. Bununla birlikte yukarıda da ifade ettiğimiz üzere 

iade işlemi, münhasıran iade anlaşmaları yoluyla gerçekleşebileceği gibi genel olarak 

adli işbirliği anlaşmalarında veya herhangi bir uluslararası anlaşmada bulunan iadeye 

ilişkin hükümler yoluyla da gerçekleşebilecektir130.       

  Bu aşamada cevaplanması gereken esas soru, iade ilişkisi içerisinde bulunan 

devletler arasında bir iade anlaşması olmaması halinde iade işleminin gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceğine ilişkin sorudur. Bu hususun evvelden beri tartışmalı olduğu 

görülmektedir. Bir görüş, iade işleminin gerçekleşebilmesi için iade ilişkisi 

içerisindeki devletler arasında bir anlaşma bulunmasını şart olarak kabul etmekte 

iken, diğer bir görüş ise iade işleminin, ilgili devletler arasında bir anlaşma var 

olmasa dahi gerçekleşebileceğini ifade etmektedir131. 

  İade işleminin gerçekleşebilmesi için bir anlaşmanın var olması gerektiğine 

ilişkin görüş, meseleye birkaç farklı açıdan yaklaşmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak 

ifade edilen husus iadenin, devletler arasında ilişki kurulması neticesinde 

gerçekleşebilecek ve bu özelliği itibari ile devletler hukuku alanına giren bir işlem 

olduğudur. Dolayısıyla, devletler hukuku alanına dâhil bu işlemin uluslararası bir 

                                                             
130 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.43. 

Bu duruma örnek olarak 19 Aralık 1988 tarihinde kabul edilen Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 

Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi örnek gösterilebilecektir. Sözleşmenin 3. 

maddesinde sayılan uyuşturucu veya psikotrop maddeler ile ilgili suçlar bakımından iade ilişkisi 

sözleşmenin suçluların iadesi başlıklı 6. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Maddenin 2. fıkrasına 

göre; “Bu maddenin kapsadığı suçların her biri, failinin iade edilebileceği suçlar olarak taraflar 

arasında yürürlükte olan suçluların iadesi antlaşmalarına dâhil gibi kabul edilecektir. Taraflar, 

aralarında aktedecekleri bütün suçluların iadesi antlaşmalarına, bu suçları failinin iade edilebileceği 

suç olarak dahil etmeyi taahhüt ederler.” hükmü ile ilgili suçların iadesi bakımından söz konusu 

sözleşme esas teşkil edecek hatta var olan ya da olacak iade sözleşmelerine dahil gibi kabul edileceği 

ifade edilmektedir. Sözleşme metni için bkz.;  

T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/aydn/Birle%C5%9Fmi%C5%9F%20Milletler/UYU%C5%9

ETURUCU%20VE%20PS%C4%B0KOTROP%20MADDELER%C4%B0N%20KA%C3%87AK%C

3%87ILI%C4%9EINA%20KAR%C5%9EI.pdf 04.05.2018. 
131  İade işleminin gerçekleşebilmesi için iade ilişkisi içerisine girecek devletler arasında bir 

anlaşmanın varlığının gerekli olup olmadığına ilişkin görüşler için ayrıntılı olarak bkz.; Özgen, a.g.e., 

s.6-10. 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/aydn/Birle%C5%9Fmi%C5%9F%20Milletler/UYU%C5%9ETURUCU%20VE%20PS%C4%B0KOTROP%20MADDELER%C4%B0N%20KA%C3%87AK%C3%87ILI%C4%9EINA%20KAR%C5%9EI.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/aydn/Birle%C5%9Fmi%C5%9F%20Milletler/UYU%C5%9ETURUCU%20VE%20PS%C4%B0KOTROP%20MADDELER%C4%B0N%20KA%C3%87AK%C3%87ILI%C4%9EINA%20KAR%C5%9EI.pdf
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/uhamer/aydn/Birle%C5%9Fmi%C5%9F%20Milletler/UYU%C5%9ETURUCU%20VE%20PS%C4%B0KOTROP%20MADDELER%C4%B0N%20KA%C3%87AK%C3%87ILI%C4%9EINA%20KAR%C5%9EI.pdf
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anlaşma olmadan icra edilmesi mümkün değildir 132 . Diğer taraftan iade 

müessesesinin, kişi özgürlüğü ve güvenliği açısından gözaltı, geçici tutuklama gibi 

bir takım kısıtlayıcı tedbirleri bünyesinde barındıran ve aynı zamanda belli başlı 

yerleşik kuralları olan bir müessese olmasından yola çıkarak, iade işleminin 

gerçekleşebilmesi için yeterli ulusal ve uluslararası hukuki altyapıya sahip olunması 

gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu hukuki altyapının ise uluslararası anlaşmalar ya 

da en azından ulusal hukuk kuralları aracılığıyla sağlanabileceği, bu nitelikte bir 

hukuki zemin olmadan tek başına bir devletin istemi üzerine iadeye konu kişilerin 

özgürlük ve güvenliklerinin dayanaksız olarak kısıtlanmasının hukuken mümkün 

olamayacağı ifade edilmektedir133.  

  İadeye dair uluslararası bir anlaşmanın mevcudiyetini iade şartı olarak kabul 

etmeyen görüş ise uluslararası anlaşmaların ancak taraf devletler için bağlayıcı 

olacağı bunun dışındaki herhangi bir uluslararası işlemin tesisinin önceden imzalanan 

bir anlaşma olmasa bile devletlerin mutabık kalmaları neticesinde gerçekleşebileceği 

fikrinden yola çıkmaktadır.  

  Bu görüşü savunanlara göre ise iade ilişkisi içerisinde bulunan ülkeler 

arasında bir iade anlaşması bulunmasının pratik sonucu olarak her iki devlet 

açısından da şartların bulunması halinde iadenin, uluslararası bir yükümlülük olacağı 

kabul edilmektedir. Dolayısı ile devletler arasında iadeye ilişkin bir anlaşma 

olmaması halinde artık bir yükümlülükten söz edilemeyecek ve devletler iadesi talep 

edilen kişileri iade edip etmeme konusunda serbest olacaklardır. Bu aşamada iade, 

devletlerarası karşılıklılık (mütekabiliyet), iyi niyet, nezaket ve ikili ilişkiler 

esaslarına göre gerçekleşebilecektir134.  

                                                             
132 Donay, “Suçluların İadesinde Yeni Gelişmeler”, s.240. 
133  Ulutaş, a.g.e., s.54; Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.196; Gülören Tekinalp, Türk Yabancılar 

Hukuku, 8.baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2003, s.101. 
134 Özgen, a.g.e., s.37; Önder, a.g.e., s.252; Artuk v.d., a.g.e., s.1072; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.811. 

Yargıtay 6.Ceza Dairesi 11.01.1973 tarih 260 esas 70 karar numaralı kararında, Fransa’nın daha 

sonradan yapacağı iade talebine binaen istemde bulunduğu geçici tutuklama talebinin, iki ülke 

arasında ikili bir iade anlaşması bulunmaması ve o tarihte SİDAS’ın Fransa yönünden yürürlükte 

olmamasına rağmen mukabele-i bilmisil (karşılıklılık) kuralına istinaden kabul edilmesi gerektiğine 

karar vermiştir. (Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.149-

150.) 

Konu ile alakalı olarak Al-Moayad / Almanya (2007) kararında AİHM: “İki devlet arasında anlaşma 

olmadan da, işbirliğine dayalı olarak geri verme amacıyla tutuklama yapılması, tutuklamayı bizatihi 

hukuka aykırı hale getirmediği gibi, AİHS’nin 5. maddesi anlamında bir soruna yol açmaz.” diyerek 
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  Devletler arasında iadeye dair bir anlaşma olmasa da birbirinden bağımsız 

olaylar bazında kişilerin iade edilmesinin mümkün olabileceğini farklı bir açıdan 

temellendiren fikir ise önceden imzalanan bir anlaşma olmadan gerçekleşen iade 

işleminin, mevcut fiili durumun iki devlet arasında bir anlaşma olarak 

değerlendirilebileceğini ifade etmektedir135.  

  Uygulamada ise devletlerin aralarında iadeye ilişkin bir anlaşma olmadığı 

takdirde iade işlemlerini gerçekleştirmediklerine rastlanılsa dahi, hukuken herhangi 

bir talep hakkı olmamasına rağmen, yaygın olarak karşılıklılık esasına binaen iade 

işlemlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir136.   

  Bu kapsamda Türkiye açısından durumu ele aldığımızda, iade süreci içerisine 

girdiğimiz fakat Türkiye ile arasında herhangi bir iade anlaşması olmayan devletler 

ile iade ilişkimizin bazen iade ile bazen de anlaşma yokluğu gerekçesi ile iade 

edilememe durumu ile sonuçlandığına rastlanılmaktadır. Örneğin, 1982 yılında 

Cevher Özden (Banker Kastelli) isimli şahıs Türkiye ile Tunus devletleri arasında 

henüz akdedilmiş bir iade anlaşması olmamasına rağmen Türkiye’nin talebi 

neticesinde Tunus Devleti tarafından Türkiye’ye iade edildiği bilinmektedir 137 . 

Bununla birlikte Türkiye’nin yaptığı bir iade talebi Singapur Devleti tarafından iki 

                                                                                                                                                                             
iadeye ilişkin bir anlaşma olmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin sırf bu nedenle hukuka aykırı olarak 

kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir. (Ulutaş, a.g.e., s.55.) 
135 Taner, a.g.e., s.234.  
136 Önder, a.g.e., s.252; Artuk v.d., a.g.e., s.1069; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.811.  

Aynı doğrultuda başka bir görüş ise şu şekildedir; “Uygulamada, devletler anlaşmanın bulunmadığı 

durumlarda dahi ikili ilişkiler ve uluslararası hukukun temel ilkelerinden karşılıklılık gereğince, bir 

suçlunun geri verilmesini sağlayabilirler. Ülkemizdeki uygulama da bu yöndedir. Geri verme 

konusunda bir anlaşmanın varlığı, geri verme sürecinin önceden bilinen hukuk kuralları çerçevesinde 

yürütülmesini sağlamak için gereklidir. Anlaşmanın varlığı ve anlaşmada yer alan kuralların yerine 

getirilmesine rağmen geri verme taleplerinin reddedildiği ve her halükârda geri vermenin karşı 

devletin takdirinde bulunduğu göz önüne alındığında anlaşmanın mevcudiyetini aramamak gerekir. 

Esasen anlaşma ile getirilen yükümlülüklere uyulmamasının da bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bu 

itibarla anlaşmanın varlığının geri vermenin şartlarından sayılamayacağını düşünmekteyiz.” (Güler, 

a.g.m., s.58-59.) Kanaatimizce, iadenin kabul edilemeyeceği haller dışında iade anlaşmalarının 

şartlarının yerine getirilmesine rağmen taleplerin reddedilebileceği, her hâlükârda iadenin talep edilen 

devletin takdirinde olduğu, iade anlaşmaları ile getirilen yükümlülüklere uyulmamasının bir yaptırımı 

olmadığı gibi düşüncelere katılmak mümkün değildir. Esas itibari ile bu düşünceler iade kurumu, adli 

işbirliği düşüncesi ve uluslararası suç ve suçluluk ile mücadele fikirleri ile çelişmektedir. Bu türden 

yaklaşımlar, iade hukukuna ilişkin artık yerleşmiş gözüyle bakılan şartlar ve usulden sapmalara, iade 

hukukunu göz ardı etmeye ve hukuki zeminden uzak uygulamaların daha fazla yaygınlaşmasına neden 

olabilecektir. 

Aksi görüş için bkz.; Kalabalık, a.g.m.,  s.1347. 
137 Mahmutoğlu, a.g.m., s.56. 
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ülke arasında iade anlaşması olmadığı gerekçe gösterilerek reddedilmiştir138 . Bu 

durum ile alakalı 6706 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası genel olarak adli 

işbirliği talepleri bakımından meseleye bir açıklama getirmiş ve her ne kadar bir 

devlet ile Türkiye arasında hukuki ve fiili bir adli işbirliği ilişkisi bulunmasa dahi söz 

konusu devletin, Türkiye’nin adli işbirliği taleplerini yerine getirmeyi garanti etmesi 

halinde adli işbirliği ilişkisinin kurulabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu hüküm 

ile birlikte Türkiye’den iade talep eden bir devlet ile Türkiye arasında iadeye dair bir 

anlaşma olmasa bile iade işleminin gerçekleşebileceği dile getirilmiş olmaktadır139. 

  Bu konuda değinilmesi gereken diğer bir husus ise imzalanan iade 

anlaşmalarının getirdiği yükümlülüktür. Bir diğer ifade ile bahse konu mesele, 

devletler arasında var olan ikili veya çok taraflı iade anlaşmalarının taraf devletlere 

takdir hakkı sağlayıp sağlamadığı noktasıdır. Esas itibari ile uluslararası anlaşmalar 

şartları gerçekleştiği takdirde taraf devletlere, anlaşmanın gereklerini yerine getirme 

yükümlülüğü yükler. Aksi belirtilmedikçe de taraf devletlerin takdir hakkı 

bulunmamaktadır. İade ilişkisi bakımından da bu durum farksızdır. Yani iade 

anlaşmalarının tarafı devletler, anlaşma hükümleri dâhilinde iadeye konu kişilerin 

teslimi taahhüdü altına girmektedirler. Dolayısı ile söz konusu kişilerin iadesi 

noktasında taraf devletlerin takdir hakları bulunmamaktadır 140 . Örnek olarak bu 

duruma, SİDAS’ın, “Suçluyu İade Mecburiyeti” başlıklı 1. maddesinde değinilmiş ve 

taraf devletlerin anlaşma şartları dâhilinde iade yükümlülüğü altında oldukları 

                                                             
138 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.43. 
139 Birtek, a.g.e., s.109. 

6076 sayılı Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Yabancı devlet ile Türkiye arasında hukukî ve 

fiilî mütekabiliyet bulunmaması hâlinde, adlî iş birliği talebinin yerine getirilmesi, talep eden devletin 

Türkiye’nin aynı konuya ilişkin adlî iş birliği taleplerini karşılamayı garanti etmesi şartına 

bağlanabilir.”  

Kanuni düzenleme yapılmadan önce de bu şekilde uygulama yapılabildiğine dair bir iade örneğine 

göre; “Kamu kurumlarını teşekkül halinde dolandırmak suçundan Avustralya adlî makamları 

tarafından aranmakta iken Türkiye’de yakalanan Avustralya uyruklu L.J.A’nın geri verilmesi talep 

edilmiş, bunun üzerine Adalet Bakanlığı anılan ülke ile Türkiye arasında geri verme konusunda bir 

anlaşma bulunmadığından, ülkemiz tarafından ileride bu yönde iletilebilecek geri verme taleplerine 

karşılıklılık ilkesi çerçevesinde uygulama yapılacağı konusunda güvence istemiştir. Avustralya 

tarafından bu hususta güvence verildiğinden geri vermeye ilişkin prosedür uygulanmış ve L.J.A 

Bakanlar Kurulunun geri verilmesi yönündeki 24.09.2003 tarihli kararı üzerine Avustralya’ya geri 

verilmiştir.” (Güler, a.g.m., s.59.) 
140 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.20. 
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belirtilmiştir. Dahası, sözleşmenin açıklayıcı raporunda ise istisnalar dışında iade 

konusunda devletlerin takdir hakkının bulunmadığı da açıkça ifade edilmiştir141. 

B.  İadenin Talep Edilmiş Olması 

1.  Genel Olarak 

   İade işleminin gerçekleşebilmesi için aranan bir diğer şart ise taleptir. İadeye 

konu bir kişinin, iadesini isteyen devlete teslim edilmesi ile sonuçlanacak sürecin 

başlayabilmesi, kişinin bulunduğu ülkeden talep edilmesi ile mümkündür. Yani, 

iadeye ilişkin bir talep olmaksızın iade işleminin gerçekleşmesi mümkün değildir142. 

Bu duruma, gerek 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 1. fıkrasında gerekse 

6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 1.fıkrasında iade müessesesi açıklanırken 

“talep üzerine” ifadesi kullanılarak açıkça yer verilmiştir143. Söz konusu bu talep de 

genellikle, istemde bulunan devlet tarafından resmi yollarla gönderilen bir talepname 

şeklinde olmaktadır. Talepname ile ilgili ayrıntılı açıklamalara ileride değineceğiz.  

  İade işleminin gerçekleşebilmesinin ancak bir talep üzerine olacağı ifade 

edildikten sonra hangi devletlerin iade talebinde bulunma hakkına sahip olduğunun 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda 3 farklı türden devletin iade talep etme 

                                                             
141 Ulutaş, a.g.e., s.89. 

SİDAS’ın 1. maddesine göre; “Âkit Taraflar, aşağıdaki maddelerde tayin edilen kaide ve şartlar 

dâhilinde, kanunları ihlalden dolayı takip edilen veya geri vermeyi talebeden tarafın adli mercilerince 

bir ceza veya güvenlik tedbirlerinin infazı için aranan şahısları karşılıklı olarak teslim etmeyi taahhüt 

ederler.”  

SİDAS’ın açıklayıcı raporunda sözleşmenin 1. maddesinin açıklandığı 2. maddesine göre; “Bu 

paragraf zorunlu iade prensibini ortaya koyar. Talep edilen tarafın iadeyi onaylama veya reddetmede 

takdir yetkisi yoktur. Ancak bu kural belirli istisnalar koyan müteakip hükümlerle nitelenmiştir.” 

(Ahmet Ulutaş/Ömer Serdar Atabey, Ceza Alanında Uluslararası Adli İşbirliği Hukuku, Ankara, 

Adelet Yayınevi, 2011, s.65.) 
142 Artuk v.d., a.g.e., s.1072; Vahit Doğan/Hasan Odabaşı, Yargı Kararları Işığında Vatandaşlık ve 

Yabancılar Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004, s.295. 

Söz konusu duruma ilişkin Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 04.01.2006 tarihinde verilen 

bir kararda; “Kaliforniya Eyaleti Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nin evrakı, ABD Dışişleri 

Bakanlığı’nın ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılarında söz konusu şahsın geri verilmesi 

talebinin açıkça belirtilmediği” gerekçesiyle “geri verme kararı verilmesine yer olmadığına” karar 

verilmiştir.” (Güler, a.g.m., s.73.) 
143 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Yabancı bir ülkede işlenen veya 

işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet 

kararı verilmiş olan bir yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın 

infazı amacıyla geri verilebilir.” 

6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Yabancı ülkede işlenen bir suç nedeniyle 

hakkında adlî merciler tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet 

kararı verilen bir yabancı, talep üzerine, soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da 

hükmedilen cezanın infazı amacıyla talep eden devlete iade edilebilir.” 
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hakkına sahip olduğu ifade edilmektedir. İlk ve doğal olarak iadeye konu suç, 

ülkesinde işlenmiş olan devletin iade talep etme hakkı bulunduğu aşikârdır. İkinci 

olarak iadeye konu kişinin, vatandaşı olduğu ülkenin iade talebinde 

bulunabileceğinden bahsedilmektedir. Bu ihtimalde kişi, ülkesi dışında işlediğini bir 

suçtan dolayı vatandaşı olduğu ülkede yargılanabiliyorsa söz konusu devletin iade 

talep etme hakkına sahip olduğu kabul edilir. Üçüncü olarak ise her ne kadar suç 

ülkesinde işlenmemiş ya da iadeye konu kişi kendi vatandaşı olmayan bir kişi olan 

devlet olsa bile işlenen suçtan maddi veya manevi zarar görmüş devletlerin de iade 

talep etme hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir144. 

  Ayrıca iade talep eden devletin, bu isteminden iadesi söz konusu kişi 

hakkında bir karar verilinceye kadar her aşamada vazgeçebileceği ifade edilmektedir. 

İade isteminin kabul edilmesine karar verilmesi halinde ise artık istemden vazgeçme 

durumunun söz konusu olamayacağı, bu aşamadan sonra talepte bulunan devletin 

ancak ceza kovuşturması yapmaktan vazgeçebileceği belirtilmektedir. Fakat bu 

durumda iade prosedürüne devam etmenin çok da yerinde olmayacağı dile 

getirilmektedir145. 

2.  Birden Çok İade Talebi 

  İade talep etme hakkına sahip birden çok devlet tarafından iadeye konu kişiler 

hakkında birden çok talebin bulunması durumunda hangi talebin önceleneceği dile 

getirilmelidir. Öncelikli olarak ifade edilmelidir ki birden çok iade talebi karşısında 

iadeye konu şahsın hangi devlete teslim edileceği, talep edilen devletin takdir 

yetkisindedir146.  

  Bahse konu takdir yetkisinin ise belirlenen bazı kriterlere göre kullanılması 

gerektiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda devletlerin, kendilerine iletilen iade 

taleplerini suçların ağırlığı ve işlendiği yer, talep edilme tarihi, iadeye konu kişilerin 

vatandaşlığı, tekrar başka bir devlete iade edilme ihtimali gibi kriterlere göre 

yarıştırarak takdir hakkını bu şekilde kullanmasının daha yerinde olacağı dile 

getirilmektedir147.  

                                                             
144 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.461. 
145 İçel/Donay, a.g.e., s.251; Artuk v.d., a.g.e., s.1112. 
146 Özgenç, a.g.e., s.1051. 
147 Ergül, “Uygulamada Suçluların İadesi”, s.177. 
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  Bu hususa ilişkin bir düzenleme SİDAS’ın 17. maddesinde bulunmakta iken 

bu düzenlemeye paralel bir hüküm de 6706 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 3.fıkrası 

ile iç hukukumuzda yerini almış bulunmaktadır148. Türkiye’nin tarafı olduğu ikili 

iade anlaşmalarında ise söz konusu düzenlemelerde olduğu gibi kriter sıralamasında 

bir birlik bulunmamaktadır149.     

  Bu husustaki açıklamalara ek olarak iade talep edilen devletin bir defa takdir 

hakkını kullandığında artık bu karardan dönemeyeceği de ifade edilmektedir.  Sebep 

olarak ise lehine iade kararı verilen devlet için bu kararın adeta kazanılmış hak teşkil 

edeceği ve iade talep edilen devletin bu devlete karşı artık bir yükümlülük altına 

girdiğinin kabul edileceğinden bahsedilmektedir150.  

3.  İade Teklifi 

  Kural olarak iade dair işlemlerin başlayabilmesi için iade talebinin, iadeye 

konu kişinin hâlihazırda bulunduğu ülkeye iletilmesi gerektiğini ifade ettik. Ancak 

bu talepten önce evvela iadeye konu şahsın hangi ülkede olduğunun tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu tespit, bazen İnterpol gibi uluslararası örgütler yardımıyla 

kolaylıkla yapılabileceği gibi bazı durumlarda ise bu kadar kolay olmamaktadır. Bu 

noktada iadeye konu kişinin ülkesinde bulunduğundan haberdar olan devletin, bu 

kişinin ülkesinde olduğunu iade ilişkisi kurulacak olan devlet makamlarına 

bildirebilecektir. Bu bildirim, kişiyi iade etme talebi değil ilgili devletin iade talep 

edebileceğine ilişkin bir teklif mahiyetindedir. Dolayısı ile iade ilişkisinin başlangıcı 

yine iade talebi ile olacaktır ancak kişinin ülkesinde bulunduğundan haberdar olan 

devlet iade sürecini bir nevi harekete geçirmektedir. Sonuç olarak bu usul iadeye 

                                                             
148 SİDAS’ın 17. maddesine göre; “Taleplerin taaddüdü birçok devlet tarafından aynı fiilden veya 

değişik fiillerden dolayı aynı esnada iade talep edildiği takdirde, kendisinden iade talep edilen Taraf 

bütün şeraiti ve bilhassa suçların ağırlık nispeti ve ika edildikleri yeri, taleplerin mütekabil 

tarihlerini, istenen şahsın milliyetini ve bilâhare başka bir devlete iade imkânını nazarı itibara alarak 

karar verecektir.” 

6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Aynı kişi hakkında birden fazla devlet 

tarafından iade talebinde bulunulması hâlinde, suçların ağırlığı ve işlendiği yer, taleplerin geliş 

sırası, kişinin vatandaşlığı ve yeniden iade edilme ihtimali gibi şartlar dikkate alınarak, iade 

taleplerinden hangisinin öncelikli olarak işleme alınacağı Merkezî Makam tarafından belirlenir.” 
149 Ayrıntılı olarak bkz.; Artuk v.d., a.g.e., s.1118-1119. 
150 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.474. 
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konu kişi hakkında iade talepnamesi gönderilmesi ve şartların gerçekleşmesi halinde 

kişinin iade edileceğine ilişkin bir tekliftir151. 

  Bu hususa, TCK’nın 12.maddesinin 3.fıkrasında değinilmektedir. Özetle bu 

fıkra, asıl olarak Türkiye’nin yargı yetkisine girmeyen yani bir yabancının yurt 

dışında yine başka bir yabancıya karşı işlemiş olduğu iddia olunan suçtan dolayı 

Türkiye’de yargılanabilmesini, diğer şartların yanı sıra ya iki ülke arasında iade 

anlaşması olmamasına ya da iade anlaşması olmasına rağmen yapılan iade teklifine 

olumsuz cevap verilmesine bağlamaktadır. Her ne kadar 6706 sayılı CKUAİK’da 

iade teklifi hakkında bir düzenleme olmasa dahi TCK’daki bu hüküm ile iade teklifi 

müessesesine yer verildiği görülmektedir152. 

C.  İadeye Konu Fiilin Suç Teşkil Etmesi 

  Bir kişinin, iade talep eden devlete teslim edilebilmesi için bir diğer önemli 

şart ise söz konusu kişinin, talep eden devletçe bir suç işlediği iddia ediliyor ya da 

işlediği fiillerden ötürü talep eden devlet yargı mercileri tarafından mahkûm edilmiş 

olması gerekmektedir153.   

  İadeye konu bir kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir 

hükümlü olduğunda, söz konusu şart bakımından bir problem ortaya çıkmamakla 

birlikte şüpheli ya da sanık konumunda olduğu durumlarda farklı açıklamaların 

yapıldığı görülmektedir. Evvela, şüpheli ya da sanık konumundaki kişilerin iadesi 

bakımından tek başına suç şüphesinin, iade için yeterli olamayacağı bu şüphenin adli 

makamlara intikal etmiş ve suçun mahiyetinin de kabaca belli olması gerektiği ifade 

edilmektedir154.  

                                                             
151 Taner, a.g.e., s.251; Özgen, a.g.e., s.125-126; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.459; Ali Oğuz Şahin, 

“Türk Hukukunda Suçluların Geri Verilmesi”, Yargıtay Dergisi, S.1-2, 2001, s.250; Güler, a.g.m., 

s.59; Duman, a.g.m., s.681. 

Bu konuya farklı bir açıdan bakan fikre göre ise iade teklif eden devlet iade şartlarının gerçekleştiğini 

düşünerek bu teklifi ilgili devlete ilettiği için bu durumdan sonra artık talepname istenmesinin 

gereksiz olacağı ifade edilmiştir. (İçel/Donay, a.g.e., s.251-252.) 
152 Özgenç, a.g.e., s.1052; Artuk v.d., a.g.e., s.1112. 

TCK’nın 12. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Mağdur yabancı ise, aşağıdaki koşulların varlığı hâlinde 

fail, Adalet Bakanının istemi ile yargılanır: a) Suçun, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı üç yıldan az 

olmayan hapis cezasını gerektirmesi. b) Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya 

geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükûmeti 

tarafından kabul edilmemiş olması.” 
153 Özgen, a.g.e., s.37; Artuk v.d., a.g.e., s.1072. 
154 Özgenç, a.g.e., s.1045. 



52 
 

  Bu noktada iç hukukumuza baktığımızda ilk olarak karşımıza TCK’nın mülga 

18. maddesinin 1.fıkrası çıkmaktadır. Söz konusu hükümden, Türkiye’den iade talep 

eden devletin bu talebine konu suça ilişkin takibin en azından kovuşturma 

aşamasında olması gerektiğinin anlaşıldığı ifade edilmiştir 155 . Ancak bu tespitin 

aksine söz konusu hükümde geçen “ceza kovuşturması” ibaresinin ceza 

soruşturmasını da kapsar nitelikte geniş anlamda anlaşılması gerektiği de dile 

getirilmiştir 156 . Bu tartışma, 6706 sayılı CKUAİK’ın kabul edilmesi ile son 

bulmuştur. Söz konusu kanunun 10. maddesinin 1.fıkrası ile “hakkında adlî merciler 

tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet kararı 

verilen bir yabancı” şeklinde mesele açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla hukukumuz 

açısından gerek ceza soruşturması aşamasındaki şüphelilerin gerekse ceza 

kovuşturması aşamasındaki sanıkların iade edilebilmesi noktasındaki tereddütler 

ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca bu düzenleme ile birlikte kanunumuz SİDAS ile de 

uyumlu hale gelmiştir157.  

D.  İadeye Konu Fiilin Her İki Devletçe Suç Kabul Edilmesi 

  İade ilişkisinin kurulabilmesi için iadeye konu fiillerin suç teşkil etmesi 

gerektiğinden bahsettikten sonra söz konusu fiiller hakkında bu şartın tek başına 

yeterli görülmediğini ifade etmek durumundayız. Bu kapsamda iade ilişkisine konu 

fiilerin, hem iade talep eden hem de iade talep edilen ülke kanunlarına göre suç teşkil 

                                                             
155 Zeki Hafızoğulları/Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8.baskı, Ankara, Us-a 

Yayıncılık, 2015, s.57. 

TCK’nın 18. maddesinin 1. fıkrasına göre ; “Yabancı bir ülkede işlenen veya işlendiği iddia edilen bir 

suç nedeniyle hakkında ceza kovuşturması başlatılan veya mahkûmiyet kararı verilmiş olan bir 

yabancı, talep üzerine, kovuşturmanın yapılabilmesi veya hükmedilen cezanın infazı amacıyla geri 

verilebilir.” 

TCK’nın 18. maddesinin uygulamasının da bu şekilde olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda 

devletimiz, henüz soruşturma aşamasında olan şüpheli hakkında uluslararası yakalama kararı 

çıkarttırmak suretiyle iade sürecine başlamakta iken çıkarılan uluslararası arama kararı neticesinde 

ülkemizde yakalanan şüpheli konumundaki bir şahsın bu aşamada iade edilmesine ise olumsuz 

yaklaşmaktadır. (Mehmet Akalın, “Suçla Mücadelede Suçlu İadesi - Temel Hak ve Hürriyetler 

İkilemi”, Türk İdare Dergisi, S.478, 2014, s.266.)  
156 Timuçin Köprülü, “Yeni Türk Ceza Kanununda Suçlu ve Sanıkların Geri Verilmesi”, Hukuki 

Perspektifler Dergisi, S.4, 2005, s.223. 
157 Centel/Zafer /Çakmut, a.g.e., s.178. 

SİDAS’ın konu ile ilgili 1. maddesine göre; “Âkid Taraflar, aşağıdaki maddelerde tâyin edilen kaide 

ve şartlar dâhilinde, kanunları ihlâlden dolayı takip edilen veya iadeyi talebeden tarafın adlî 

mercilerince bir ceza veya emniyet tedbirlerinin infazı için aranan şahısları karşılıklı olarak teslim 

etmeyi taahhüt ederler.” 
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etmesi halinde ancak iade ilişkisinin kurulabileceği ifade edilmektedir158. Bu şart 

aynı zamanda iadeye konu fiillerin suç teşkil etmesi şartının tamamlayıcısı 

niteliğindedir.  

  Bahsi geçen bu şartın “çifte suçluluk prensibi”, “aynı norm ilkesi”, “karşılıklı 

cezayı müstelzim olma” gibi değişik şekillerde adlandırıldığına rastlanılmaktadır159. 

Ancak hemen belirtmek gerekir ki söz konusu şart özelinde iadeye konu fiillere 

karşılık gelen suçların her iki ülke mevzuatında aynı adla, aynı bölümde, aynı 

kanunda ifade edilmesine gerek yoktur. İçerik itibariyle fiillerin birbiri ile örtüşüyor 

olması şartın yerine gelmesi için yeterlidir160. 

  Her ne kadar genel kabul böyle olsa da talep eden devlet açısından fiilin 

cezalandırılabilir olması bakımından bir tartışma bulunmamakla birlikte talep edilen 

devlet açısından iadeye konu fiillerin cezalandırılabilirliğinin bir şart olarak aranması 

tartışılmıştır. Bu noktada dile getirilen bir görüşe göre, talepte bulunulan devlet 

açısından fiilin suç olarak düzenleniyor olup olmaması bir anlam ifade etmez çünkü 

iade bir adli yardım işlemidir, talepte bulunulan devletin kamu düzeninin ihlalinden 

bahsedilemez dolayısıyla mevzuatının bu noktada dikkate alınmasına gerek olmadığı 

şeklindedir 161 . Aynı çizgide olan bir başka görüşe göre ise iade ilişkisine konu 

fiillerin, iade talep edilen devlet hukukuna göre de suç olarak kabul edilmesi şartının, 

sürece gereksiz bir şart eklenmek suretiyle iadeyi daha da zorlaştıracağı dolayısı ile 

bu durumun devletlerin, adli işbirliği kurmalarını olumsuz yönde etkileyeceği ifade 

edilmektedir162. 

  Bu görüşlerin aksine doktrin ve uygulamanın163 ekseriyetinin görüşü, iadeye 

konu fiillerin iade ilişkisi içerisinde bulunan her iki devlet tarafından da suç olarak 

                                                             
158 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.97. 
159 Özgen, a.g.e., s.39; Önder, a.g.e. s.257; Kalabalık, a.g.m., s.1361.  

Bu kural uluslararası literatürde “dual criminality”, “double criminality”, “double incrimination” gibi 

isimlendirmeler ile karşımıza çıkmaktadır. (Bassiouni, a.g.e., s.500.) 
160 İçel/Donay, a.g.e., s.231-232. 
161  Ahmet Cemal Ruhi, “Türk Hukukunda Suçluların İadesi”, Erzincan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.VII, S.1–2, 2003, s.503; Öztürk/Erdem, a.g.e., s.116. 
162 Ayrıntılı olarak bkz.; Ulutaş, a.g.e., s.91. 
163  Çifte suçluluk prensibinin uygulamasına ilişkin örnek bir olayda Türkiye Almanya’dan, 15 

yaşından küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunmak ve çocuğu hürriyetinden yoksun bırakmak 

suçlarından ağır ceza mahkemesi tarafından mahkûm edilmiş bir hükümlünün iadesini talep etmiş 

ancak Alman Yüksek Mahkemesi isnad edilen fiillerin Alman hukuku bakımından suç oluşturmadığı 

gerekçesiyle bu talebi reddetmiştir. Yine başka bir olayda 1980-1982 yılları arasında uyuşturucu 

kaçakçılığından elde edilen kara parayı aklama suçundan dolayı İtalyan makamlarının sanık 
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kabul edilmesi halinde ancak iadenin gerçekleşebileceği yönündedir164. Bu fikrin 

temelinde yatan düşünce ise hiçbir devletin, kendisinin hukuka aykırı bulmadığı 

fiillerin cezalandırılmasına yardımcı olmak zorunda olmadığıdır. Esasen, suç teşkil 

etmeyen bu türden fiiller, söz konusu devlet tarafından yasal olarak takip de 

edilemeyecektir165. Bunun yanı sıra iade ilişkisine konu fiillerin bir devlet tarafından 

suç olarak kabul edilip diğer devletçe suç olarak kabul edilmemesi halinde kişilerin 

iade edilmesinin insan haklarına yönelik ağır bir ihlal teşkil edeceği de ifade 

edilmektedir166.  

  Bahse konu ve daha çok çifte suçluluk prensibi olarak bilinen bu şartın, iade 

anlaşmalarının hemen hemen hepsinde doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldığı ifade 

edilmektedir167. Bu kapsamda örnek olarak SİDAS’ın 2. maddesinde doğrudan çifte 

suçluluk prensibe yer verildiği görülmektedir 168 . Bununla birlikte bazı iade 

anlaşmalarında birtakım fiillerin her iki devletçe suç olarak tanımlanmamasına 

rağmen anlaşma hükmü gereği iade ilişkisine konu olabileceğine de 

rastlanılmaktadır. Örneğin; Türkiye ile ABD arasındaki iade anlaşmasında bazı özel 

fiiller, ülkenin idari ve ekonomik yapısı nedeniyle ABD’de suç olarak düzenlenmiş 

ve anlaşma kapsamına alınmıştır. Anlaşmaya göre ABD’ye özgü suç niteliğindeki bu 

fiiller, belli bir suçun unsurunu meydana getirmesi halinde iade kapsamındadır. Bu 

açıdan bakıldığında esasen Türkiye’de suç olarak düzenlenmemiş bazı fiiller iadeye 

konu teşkil edebilecektir169. 

                                                                                                                                                                             
hakkındaki iade talebi Fransız makamları tarafından, söz konusu suçun 1987 yılında yürürlüğe girmiş 

bir kanunla tesis edilmiş olması ve ceza kanunlarının geriye yürümezliği kuralı gereği sanığın 

hareketini gerçekleştirdiği tarihte söz konusu fiilin suç teşkil etmediği, dolayısıyla iade bakımından 

aranan şartlardan olan çifte suçluluk koşulunun gerçekleşmediği belirtilerek reddedilmiştir. (Ergül, 

Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.48-49.) 
164 Bkz.; Artuk v.d., a.g.e., s.1073.  
165 Özgen, a.g.e., s.38-39; Artuk v.d., a.g.e., s.1073. 
166 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.424. 
167 Özgenç, a.g.e., s.1017. 
168 SİDAS’ın 2. maddesine göre; “Gerek iadeyi talebeden tarafın ve gerek kendisinden iade talep 

edilen tarafın kanunlarınca en aşağı bir sene müddetle hürriyeti selbedici mahiyette olan bir cezayı 

veya emniyet tedbirini veya daha ağır bir cezayı mucip filler suçlunun iadesini istilzam eder.” 
169 İçel/Donay, a.g.e., s.232. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 

İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Antlaşması’nın 2. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendine göre; “Yalnız 

Birleşik Devletler yargı yetkisinin uygulanması amacıyla; kişi veya malların nakledilmesinin, 

iletilmesinin veya dış veya eyaletlerarası ticaretin yapılmasında posta veya öteki haberleşme 

yollarının veya başkaca araçların kullanılmasının, belli bir suçun unsurunu meydana getirmesi 

halinde…” bu nitelikteki fiiller anlaşmaya göre iadenin konusunu oluşturabilecektir.  



55 
 

  İç hukukumuzda da iade anlaşmalarına paralel olarak çifte suçluluk 

prensibine yer verildiği görülmektedir. TCK’nın mülga 18. maddesinin 1. fıkrasının 

(a) bendinde iadesi söz konusu olan fiiller için “Türk kanunlarına göre suç değilse… 

geri verme talebi kabul edilmez.” ifadesi yer almış, kanunun gerekçesinde de “Geri 

vermenin dayanağını teşkil eden fiilin Türk kanunlarına göre de suç oluşturması 

gerekir.” denilerek dolaylı da olsa çifte suçluluk prensibine gönderme yapılmış iken, 

6706 sayılı Kanun’un kabulü ile birlikte artık bu durum, çok daha net bir şekilde dile 

getirilmiştir. 6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 2. fıkrasındaki, “Talep eden 

devlet hukuku ile Türk hukukuna göre, …cezayı gerektiren suçlardan dolayı iade 

talebi kabul edilebilir. ” şekli ile çifte suçluluk prensibi doğrudan kanunda yerini 

almış bulunmaktadır170.  

  Bu konu hakkında son olarak değinilmesi gereken husus ise iade işleminin 

gerçekleşebilmesi için iadeye konu fiillerin her iki devletçe suç olarak düzenleniyor 

olması şartının suçun karşılığı olan yaptırımlar bakımından aranmaması gerektiğidir. 

Bir diğer ifadeyle suçluyu talep eden ülkede mevcut bir cezanın talep edilen ülkede 

bulunmaması iade işlemine engel teşkil etmeyecektir171. 

E.  İadeye Konu Suçun İade Edilebilir Nitelikte Olması 

  İşlenen her suç, iade işlemine konu edilebilir nitelikte değildir. Bu noktadaki 

en temel ayrım adi suç siyasi suç ayrımıdır. Kural olarak yalnızca adi suç olarak 

nitelendirilebilen suçlar iade işleminin konusunu oluşturabilmektedir. Diğer bir ifade 

ile siyasi ve siyasi suçla bağlantılı bir suç niteliğindeki fiiller iade işlemine konu 

teşkil edemeyecektir.    

  Öte yandan, kanunun ifadesi ile düşünce suçu, sırf askeri suç niteliğinde olan 

fiiller de iade edilebilir nitelikte olmayan suçlar olarak 6706 sayılı Kanun’un 11. 

maddesinde yerini almaktadır. 

  Tüm bu hususlara ilişkin detaylı açıklamalara çalışmamızın, iadenin kabul 

edilemeyeceği haller başlıklı üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak yer vermeye 

çalışacağız.       

                                                             
170 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.812; Özgenç, a.g.e., s.1017. 
171 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.116. 



56 
 

F.  İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlık Teşkil Etmesi 

 İadeye dair işlemlerinin teferruatlı ve uzun zaman alan işlemler olduğu göz 

önüne alındığında hafif nitelikte sayılabilecek suçlar için iade müessesesinin 

işletilmesi hem uğraşmaya değer olarak görülmeyebilir hem de iade sürecinde geçen 

zaman, mahkûm olunacak zamanı geçebilecektir. Bu nedenlerden dolayı devletler, 

iade işlemlerini gerçekleştirebilmek için iadeye konu kişilerin işledikleri fiillerin 

belirli bir ağırlıkta olmasını şart olarak aramaktadırlar. Her suçtan dolayı iade 

kurumunun işletilemeyeceği, iadesi söz konusu olan suçların ancak belli bir ağırlıkta 

olması halinde iade işleminin gerçekleşebileceğine ilişkin söz konusu bu kural 

doktrin ve uygulamada da kabul görmüş ve iadeye dair uluslararası anlaşmaların 

tamamına yakınında yerini almıştır172. 

  Bu noktada tespit edilmesi gereken husus iade işlemine konu fiillerin 

ağırlığının hangi şekilde belirleneceğidir. Bu belirlemenin birkaç farklı şekilde 

yapıldığı görülmektedir. İade anlaşmaları incelendiğinde, görece hafif nitelikteki 

suçlara nazaran daha ağır olarak nitelendirilebilecek suçların, tek tek sayılmak 

suretiyle iade anlaşmalarında yer alması şeklinde bir belirleme yapılabildiğine 

rastlanmaktadır. Bu yöntem suçları sayma sistemi olarak bilinen yöntemdir. Diğer bir 

yöntem ise asgari ceza sınırı belirleme yöntemidir. Bu yönteme göre devletler, iade 

anlaşmalarında iade edilebilir nitelikte olan suçları tek tek saymak yerine belirli bir 

asgari ceza sınırı belirlerler ve suçun kanuni tanımındaki cezası, bu sınırın üzerinde 

olan tüm talepler ağırlığı itibari ile iade ilişkisinin konusunu oluşturabilmektedir173. 

Bu yöntemin, “ayırma”174 veya “elimine etme”175  sistemi olarak da adlandırıldığı 

görülmektedir.  

  Her iki yöntemin de özellikleri bir arada düşünüldüğünde sayma sisteminde 

esas olanın iade edilemezlik olduğu, asgari ceza sınırı belirleme sisteminde ise asıl 

olanın iade olduğu söylenebilecektir. Diğer bir ifade ile asgari ceza sınırı belirleme 

sisteminde iade edilemeyecek olan suçlar istisna olarak düşünülmekte iken sayma 

sisteminde iade edilebilecek suçlar adeta istisna niteliğindedir176. 

                                                             
172 Taner, a.g.e., s.239; Özgen, a.g.e., s.42-43; Artuk v.d., a.g.e., s.1076. 
173 Özgenç, a.g.e., s.1018. 
174 Önder, a.g.e., s.254. 
175 Tekinalp, a.g.e., s.102. 
176 Özgen, a.g.e., s.44-45; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.422. 
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  Bahsedilen her iki yöntemin de iade anlaşmalarında kullanılıyor olduğu tespit 

edilmekle birlikte suçları sayma sistemi, unutulan ya da sonradan dâhil olabilecek 

suçlar açısından bir esnekliğe sahip olmaması ve iade anlaşmalarının sonradan 

değiştirilmesinin zor olması, suç nitelendirmesinde devletlerarası farklılıklar ortaya 

çıkması gibi problemlerinden dolayı terkedilerek yerine daha çok asgari ceza sınırı 

belirleme sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda, özellikle son dönemde 

yapılan iade anlaşmalarında daha çok belirli bir sınırın üzerinde hürriyeti bağlayıcı 

ceza gerektiren suçlar için iade işlemlerinin gerçekleşebileceğine dair hükümler 

konulduğu görülmektedir177. Bu sisteminin, hem objektif esaslara dayanan kolay bir 

sistem hem de iade anlaşmalarına taraf devletler arasında suç nitelendirmesi 

hatalarını ortadan kaldıran bir sistem olduğu ifade edilmektedir178. Asgari ceza sınırı 

belirleme sistemine dair olumsuz olarak ifade edilebilecek tek husus ise asgari ceza 

sınırı araştırması yapılırken iade ilişkisi kurulacak olan yabancı diğer devletin ilgili 

mevzuatının incelenmesi gerekliliğidir179. SİDAS’da da asgari ceza sınırı belirleme 

sisteminin benimsenmiş olduğu görülmektedir180. 

  Bazı iade anlaşmalarında ise her iki sistemin bir arada kullanıldığı karma 

uygulamalara da rastlanılmaktır. Örnek olarak ABD ile Türkiye arasında var olan 

iade anlaşmasında, iadeye konu suçların liste halinde sayılmasının yanı sıra 

anlaşmada sayılan söz konusu suçlara verilecek cezaların asgari sınırının bir yıldan 

daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza olması şartının arandığı görülmektedir181. 

  Hukukumuzda, 6706 sayılı CKUAİK’ın yürürlüğe girmeden önce iade 

hukukuna dair temel düzenleme olan TCK’nın mülga 18. maddesinde bu konuya 

ilişkin herhangi bir değerlendirilme yapılmamış, bahse konu değerlendirme iadeye 

ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmalara bırakılmıştı. 23.04.2016 tarihinde kabul 

edilen 6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesi ile iadeye konu suçlara asgari ceza sınırı 

getirilmiş ve dolayısıyla iadeye konu suçların ağırlığı belirlenirken asgari ceza sınırı 

sisteminin kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Hükme göre, iade edilebilir nitelikte 

                                                             
177 Taner, a.g.e. s.239; Önder, a.g.e. s.254; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e. s.211; Koca/Üzülmez, a.g.e. 

s.813. 
178 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.96; Özgen, a.g.e., s.45. 
179 Özgen, a.e., s.45. 
180 Artuk v.d., a.g.e., s.1077. 
181 Donay, “Türkiye ile ABD Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı 

Yardım ve Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmalar”, s.10; Güler, a.g.m., s.68. 
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ağırlığa sahip olduğu kabul edilen suçlar, en az bir yıl ve üzeri hürriyeti bağlayıcı 

ceza verilmesi gereken suçlar ile en az dört ay kesinleşmiş mahkûmiyet kararına 

konu olan suçlar olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin aynı zamanda SİDAS ile 

paralel olduğu görülmektedir182.  

  Hal böyle iken, bahsi geçen bir yıllık asgari ceza sınırının nasıl belirleneceği 

tartışmaya konu olmuştur. Daha açık bir ifade ile tereddüt edilen nokta, iadeye konu 

suçlara ilişkin cezaların alt(asgari)-üst(azami) sınır şeklinde düzenlenmesi halinde bir 

yıllık süre sınırı, alt sınır mı üst sınır mı baz alınarak belirlenecektir. SİDAS’ın esas 

metninde “maximum period of at least one year” şeklinde açıkça üst sınırın en az bir 

yıl olarak baz alınması gerektiği ifade edilmiş ve bu belirlemenin, cezaların yalnızca 

üst sınır olarak belirlendiği Anglo-Sakson hukuk sistemi için de uygun olacağı 

                                                             
182 Özbek v.d., a.g.e., s.158-159. 

6706 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Talep eden devlet hukuku ile Türk hukukuna 

göre, soruşturma veya kovuşturma aşamasında üst sınırı bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı 

cezayı gerektiren suçlardan dolayı iade talebi kabul edilebilir. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları 

bakımından iade talebinin kabul edilebilmesi için hükmolunan cezanın en az dört ay hürriyeti 

bağlayıcı ceza olması gerekir.” 

SİDAS’ın 2. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Gerek iadeyi talebeden tarafın ve gerek kendisinden iade 

talep edilen tarafın kanunlarınca en aşağı bir sene müddetle hürriyeti selbedici mahiyette olan bir 

cezayı veya emniyet tedbirini veya daha ağır bir cezayı mucip filler suçlunun iadesini istilzam eder. 

İadeyi talebeden tarafın ülkesinde bir cezaya mahkûmiyet hükmü veya bir mevkufiyet kararı 

verilmişse, verilen ceza en aşağı dört aylık olmalıdır.” 

Kanuni düzenleme ile ceza sınırı belirlenmesi fikri, ikili ya da çok taraflı iade anlaşmalarında farklı 

asgari ceza sınırlarının belirlenmesi halinde özel olarak kabul edilmiş olan bu anlaşmalarda belirlenen 

sınırların uygulanması gerekliliğinden dolayı kanunda belirlenen sınırların uygulanma imkânının 

kalmayacağı ifade edilerek eleştirilmiş ve dolayısıyla bu türden bir düzenleme yapmak yerine 

TCK’nın mülga 18. maddesinde olduğu gibi bu hususta düzenleme yapmaksızın konuyu iade 

anlaşmalarına bırakmanın daha isabetli olacağı da ifade edilmiştir. (Koca/Üzülmez, a.g.e., s.814.) 

Öte yandan Yargıtay, yabancı mahkeme tarafından verilen şartlı mahkûmiyet niteliğindeki bir hükmün 

içeriğinin tam olarak tespit edilip buna göre iadenin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi 

gerektiğine karar vermiştir. Buna göre; “İadesi talep edilen hakkında Nivelles 3.Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 24.06.2006 tarihli kararı ile "kararın kesinleşmesinden itibaren on iki ay içerisinde 

zorunlu olarak 200 saat boyunca çalışma cezasına mahkûm edilmesine, yasal süre içerisinde, söz 

konusu çalışma cezasını yerine getirmemesi durumunda, 8 ay hapis cezası ve 500 Euro harcın ilave 

edilmesiyle, 2.750 Euro arası para cezasıyla cezalandırılmasına" karar verildiğinin, SİDAS’ın 

2/1.maddesinde ise “....İadeyi talebeden tarafın ülkesinde bir cezaya mahkûmiyet hükmü veya bir 

mevkûfiyet kararı verilmişse, verilen cezanın en aşağı dört ay olması ”gerektiğinin kabul edilmesi 

karşısında; iadesi talep edilen F. N. R. hakkında 24.06.2006 tarihli kararda cezanın 200 saat boyunca 

çalışma cezası olarak belirlenmesi ve hapis cezasının ancak çalışma cezasının yerine getirilmemesi 

halinde uygulanabileceğinin kabul edilmiş olması karşısında talep eden taraf kanunları uyarınca 

iadesi talep edilen hakkındaki asıl cezanın çalışma cezası mı yoksa çalışma cezasının infaz 

edilememesi halinde uygulanacak olan hapis cezası mı olduğu kesin olarak belirlenmek suretiyle 

…3.Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı …buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi 

bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 22. Ceza Dairesi, 2015/3349 E., 2015/3571 K.) 
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belirtilmiştir. Doktrindeki genel kanaat bu yöndedir 183 . Ancak sözleşmenin 

tercümesindeki “en aşağı bir sene müddetle hürriyeti selbedici mahiyette olan bir 

ceza” ifadesinden dolayı uygulamada hatalı bir şekilde isnad edilen suç karşılığı olan 

cezanın alt sınırının en az bir yıl olması şartının dikkate alındığı ifade 

edilmektedir184. Söz konusu karışıklığı ortadan kaldırmaya yönelik olarak 6706 sayılı 

CKUAİK ile bu durum netleştirilmiştir. 10. maddenin 2. fıkrasına göre “üst sınırı bir 

yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza” şeklinde bir yıllık süre belirlenirken üst 

sınırın baz alınacağı ifade edilmiştir185.       

  Bunların yanı sıra iadesi söz konusu olan mahkûm kişiler hakkında verilen 

hükmün, en az dört aylık hürriyeti bağlayıcı ceza olması ile birlikte bir görüşe göre186 

iade talep eden devlet hukuku nezdinde suça ilişkin yaptırımının üst sınırının en az 

bir yıl hürriyeti bağlayıcı ceza olması şartının da aranması gerektiği ifade edilmişse 

de bu görüşe, sözleşmede olmayan bir hükmün yorum yoluyla sözleşmeye ekleniyor 

olması dolayısı ile itiraz edilmektedir187. 

  Değinilmesi gereken diğer bir husus da asgari ceza sınırı belirlemesi 

yapılırken suçların hangi hallerinin dikkate alınacağına ilişkindir. Bu soruya 

verilecek yanıta göre asgari ceza sınırı belirlenecektir. Bu doğrultuda ilk görüş188, 

asgari ceza sınırı belirlenirken suçun karşılığı olan soyut (yalın) cezanın dikkate 

alınması gerektiğini ifade ederken başka bir görüş 189  ise suç teşkil eden fiilleri 

etkileyen ağırlaştırıcı-hafifletici haller gibi nedenlerin de işin içine katıldığı cezanın 

dikkate alınması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak yine de cezayı etkileyen 

subjektif hallerin asgari ceza sınırı olarak belirlenen cezada dikkate alınmaması 

gerektiği belirtilmektedir.   

  Peki, birden fazla suçtan dolayı gelen iade taleplerinde asgari ceza sınırı 

hangi suça göre belirlenecektir? Bu meseleye ilişkin olarak hem SİDAS’ın 2. 

maddesinin 2. fıkrasında hem de 6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 2. 

                                                             
183  Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.212; İçel/Donay, a.g.e., s.237; Ergül, Teori ve Uygulamada 

Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.59-60; Ulutaş, a.g.e., s.102; Cenk Alp Durak, 

“Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, S.4, 1999, s. 58. 
184 Ergül, “Türk Hukukunda Yabancıları Geri Verme”, s.8; Durak, a.g.m., s. 58. 
185 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.118. 
186 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.423. 
187 İçel/Donay, a.g.e., s.238. 
188 İçel/Donay, a.g.e., s.237. 
189 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.423. 
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fıkrasında düzenleme bulunmaktadır. İçerik itibari ile benzer nitelikteki bu 

düzenlemelere göre iadesi söz konusu olan kişilerin birden fazla fiilden dolayı suçlu 

olduğu iddia ediliyor ve iadesi talep ediliyorsa bu fiillerden bazılarının asgari cezası 

sınırının altında olması iadeye engel teşkil etmeyecektir190. Bu halde talebe konu 

suçların hepsinin bir arada iade edilebilir nitelikte olduğu ifade edilmektedir. Bu 

halde, asgari ceza sınırının altında kalan suçlardan dolayı gerçekleşen iade işlemi 

fer’i iade191 ya da yardımcı-yan iade192 şeklinde adlandırılmaktadır. 

  Bahsettiğimiz, iadesi talep edilen suçların belli bir ağırlığa sahip olma şartı ile 

alakalı değinilmesi gereken son birkaç husus daha bulunmaktadır. Bu itibarla ilk 

olarak, iade işleminin yalnızca tamamlanmış suçlar için söz konusu olmayacağını 

belirtmemiz gerekmektedir. Dolayısı ile suça teşebbüs hallerinde de asgari ceza 

sınırının aşılması ve diğer şartların bulunması durumunda iade işlemi 

gerçekleşebilecektir. Yine aynı şartlar altında iştirak hallinde işlenen suçlar için de 

suça katılım ne şekilde olursa olsun iade mümkün olabilecektir193 . Aynı şekilde 

Türkiye’nin iade mevzuatı açısından kasten ya da taksirle işlenen suçlardan dolayı 

iade hakkında herhangi bir ayrım yapılmamakta her iki türden fiillerin de iade 

kapsamında olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan işlenen fiillerin suç teşkil etmesi 

ve belli bir yoğunlukta olması arandığından kabahatlerin iade ilişkisinin konusunu 

oluşturamayacağı kabul edilmektedir194. 

                                                             
190 Kalabalık, a.g.m.,  s.1364; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.178. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesine göre; “İadesi istenen kişinin 

birden fazla suçu bulunması hâlinde, bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin altında olsa 

dahi birlikte iadeye konu edilebilir.” 

SİDAS’ın 2. maddesinin 2. fıkrasına göre; “İade talebi, iadeyi talebeden taraf ve kendisinden iade 

talep edilen tarafın kanunlarınca hürriyeti selbedici bir ceza veya mevkufiyet kararı ile cezalandırılan 

müteaddit hareketlere taallûk etmekle beraber bunlardan bazıları ceza müddetlerine ait şarta 

uymuyorsa, kendisinden iade talep edilen taraf bu sonuncu suçlar için dahi iade etmek ihtiyarını haiz 

olacaktır.” 
191 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.60. 
192 Gülin Güngör, “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS)”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e 

Armağan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C.19, S.1-2, 1999-2000, 

s.368. 
193 Özgen, a.g.e., s.45-46; Artuk v.d., a.g.e, s.1077. 
194 Özgenç, a.g.e., s.1017. 
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G.  İadeye Konu Suçun Takip Edilebilir Nitelikte Olması 

1.  Genel Olarak 

  İadeye konu bir suçun, iade ilişkisi içerisinde bulunan her iki devletçe suç 

olarak tanımlanması ve iade edilebilir niteliğe ve ağırlığa sahip olması işlemin 

gerçekleşmesi için şarttır fakat yeterli değildir. Ayrıca söz konusu suçun, iade talep 

eden veya iade talep edilen ülkede takip edilebilir nitelikte olması gerekmektedir. 

Daha açık bir ifade ile iadeye konu bir suç için iade ilişkisi içerisinde bulunan 

devletlerin herhangi birinde af, zamanaşımı gibi suçun soruşturulması ve 

kovuşturulmasını engelleyen bir durumla karşılaşılması halinde iade işlemi 

gerçekleşemeyecektir195. 

  İade talep eden devlet bakımından söz konusu şartın aranması hususunda bir 

tereddüt bulunmamakla birlikte adli yardım isteminde bulunulan yani iade talep 

edilen devlet bakımından takip edilebilir olması şartının aranması gerekli midir? 

Baskın olarak ifade edilen görüşe göre iade ilişkisi içerisinde bulunan her iki devlet 

bakımından da iadeye konu suçlar, takip edilebilir olmalıdır196. Geniş çerçeveden 

baktığımızda esasen bu durum çifte suçluluk prensibinin bir sonucudur. Zira bu 

prensip ile iade ilişkisinin gerçekleşme anında iadesi söz konusu olan suçların 

cezalandırılabilir nitelikte suçlar olması aranmaktadır. Dolayısı ile iade ilişkisi 

içerisindeki devletlerden herhangi biri açısından cezalandırılabilir nitelikte bir fiillin 

bulunmaması aynı zamanda çifte suçluluk şartının da sağlanamadığı anlamına 

gelecek ve iade işlemi gerçekleşemeyecektir197. Dahası, bir devletin kendi hukukuna 

göre takibini yapamadığı bir fiilin takibine katılması da mümkün olamayacaktır. 

Örneğin, iade talep eden bir devletin iade işlemleri neticesinde teslim almış olduğu 

şahsı misalen zamanaşımı nedeniyle yargılayamayacağı gibi, iade talebinde 

bulunulan devlete göre suç zamanaşımına uğramışsa iadeye konu kişi hakkında 

teslim amacıyla tutuklanama ya da gözaltı gibi zorlayıcı bir işleme 

başvurulamayacak ve kişi talep eden devlete iade edilemeyecektir198. 

                                                             
195 Özgen, a.g.e., s.40; Artuk v.d., a.g.e., s.1074; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.815. 
196 Önder, a.g.e., s. 257. Süheyl Donay, Türk Ceza Kanunu Şerhi, İstanbul, Beta Yayınevi, 2007, 

s.28; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.816. 
197 Özgen, a.g.e., s.40; Artuk v.d., a.g.e., s.1074. 
198 Özgen, a.g.e., s.40; Artuk v.d., a.g.e., s.1074; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.424-425. 
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  İadeye konu fiillerin takip edilebilir nitelikte olması iadeye ilişkin bir şart 

olarak zikredildikten sonra ceza soruşturması veya kovuşturmasını etkileyen bazı 

hallerin iade kurumu ile ilişkisinin genel itibariyle değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan ele alınması gereken başlıca hususlar zamanaşımı, af, şikâyet ve kesin 

hüküm halleridir. Biz de bu bölümde söz konusu hallerin iade işlemine olan etkisini 

ayrıntılı biçimde ele almaya çalışacağız199. 

2.  Zamanaşımı 

  İade ilişkisi içerisinde bulunan devletlerden herhangi birinin kanunlarına göre 

iadeye konu suç, zamanaşımına uğramışsa iade işlemi gerçekleşemeyecektir. 6706 

sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde suçun zamanaşımına 

uğramış olması, iadenin kabul edilemeyeceği hallerden biri olarak zikredilmiştir. Her 

ne kadar burada zamanaşımı genel olarak ifade edilse bile buradan hem ceza hem de 

dava zamanaşımı anlaşılması gerekmektedir 200 . Bu doğrultuda SİDAS’ın 10. 

maddesinde söz konusu husus daha net olarak dile getirilmiştir. Hükümde, dava veya 

ceza zamanaşımı olarak bu durum özel olarak zikredilmiştir201.          

                                                             
199 Önder, a.g.e., s. 257.  

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin 12.03.1986 tarihinde verdiği bir kararda, Türkiye’de meşru 

savunmada sınırın aşılması gerekçesi ile dört yıl beş ay hapse mahkûm edilen bir kişinin Almanya‘ya 

kaçması üzerine Türkiye’nin Almanya’dan iade talebinde bulunduğu olayda mahkeme, iadeye konu 

fiillerin, Alman hukuku bakımından, meşru savunma nedeniyle hukuka aykırı olmadığı, iade 

ilişkisinin kurulabilmesi için aranan iadeye konu fiillerin her iki devletçe cezalandırılabilirlik olması 

şartının gerçekleşmediği dolayısı ile Türkiye‘nin yapmış olduğu iade talebinin kabul edilemez 

olduğuna karar vermiştir. Söz konusu bu karar değerlendirildiğinde, hukuka uygunluk nedenlerinin 

varlığı nedeniyle, cezalandırılabilirlik şartlarının gerçekleşmediğine hükmedip iade talebini 

reddetmenin ve fiillerin her iki ülke kanununa göre de cezalandırılabilir olması şartını maddi olay 

incelemesi yapmaya kadar götürmenin iadenin adli yardım amacına uygun düşmeyeceği ifade 

edilmiştir. İadenin amacının esas itibari ile kendi ceza kanununu uygulamak olmadığı, yabancı ceza 

yargılamasının yapılmasına yardım etmek olduğu belirtilerek bu karar eleştirilmiştir. (Faruk Turhan, 

“Alman Suçluların İadesi Hukukunun Esasları”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, 

S.3-4, 2003, s. 81.) 
200 Özbek v.d., a.g.e., s.170. 

Bu hususa ilişkin bir kararda Yargıtay, iade talebine konu suç teşkil eden fiillerin dava zamanaşımına 

uğramış olmasını bozma sebebi olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; “Chalkida Üç Üyeli Sulh Ceza 

Mahkemesi’nin 03.09.2001 tarihli ilamına göre, ilgilinin 15.06.2001 tarihinde Yunan topraklarına 

girme hakkı bulunmayan on Irak vatandaşını İstanbul limanından alıp Yunanistan’a taşırken 

yakalandığı sabit kabul edilerek göçmen kaçakçılığı suçundan mahkûm edildiği …SİDAS 7/1 ve 10. 

maddeleri ile 5237 sayılı TCK'nın 18/ 1(d-e). maddesi hükmüne göre Türkiye'nin yargılama yetkisine 

giren ve dava zamanaşımına uğramış olan bir suç nedeniyle iadenin söz konusu olamayacağı 

gözetilmeden, iade talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması 

kanuna aykırıdır.” (Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2012/10020 E., 2013/1180 K.) 
201 SİDAS’ın 10. maddesine göre; “Dava veya cezanın, kendisinden iade talep edilen taraf veya iade 

talebinde bulunan taraf mevzuatına göre müruruzamana uğramış olması halinde iadeye cevaz 

yoktur.” 
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  İadeye konu suçlara ilişkin zamanaşımı sürelerinin dolup dolmadığına ilişkin 

tespit yapılırken zamanaşımını kesen veya durduran sebepler pek tabiki göz önüne 

alınacaktır. Ancak ifade edilmektedir ki adli makamlarca tesis edilen işlemler dâhil 

olmak üzere iadeye dair gerçekleştirilen her türlü işlem zamanaşımını 

kesmeyecektir202.    

  Bu konuya ilişkin bir diğer mesele de zamanaşımı tespiti yapılırken hangi 

tarihin esas alınacağının belirlenmesidir. Bazı iade anlaşmalarında zamanaşımı tespiti 

için iadesi söz konusu olan şahsın teslim anının dikkate alındığına rastlanılmaktadır. 

Ancak teslim anının dikkate alınması ile iadeye ilişkin işlemlerin geciktirilerek fiilin 

zamanaşımına uğratılması yoluyla iade işlemlerinin gerçekleştirilememesi gibi bir 

sonucun ortaya çıkabileceği ifade edilerek bu belirleme, sakıncalı olarak 

görülmüştür 203 . Bu bakımdan, zamanaşımının ne zaman dolacağına ilişkin eğer 

anlaşmada açık bir hüküm yoksa iade talebinin resmen alındığı tarih baz alınarak 

zamanaşımının hesaplanması objektif ve değişmez olması açısından daha yerinde 

olacağı ifade edilmiştir204.  

3.  Af 

  İadesi söz konusu olan kişinin mahkûm olduğu ya da işlediği iddia edilen 

suçun aynı zamanda iade ilişkisi içerisinde bulunan her iki devlette de affa 

uğramamış olması gerekir. Söz konusu bu şart, tıpkı zamanaşımı gibi 6706 sayılı 

CKUAİK’ın iadenin kabul edilemeyeceği haller başlıklı 11. maddesinde yerini 

almıştır.  

  Bu hususa ilişkin SİDAS’ın ana metninde bir hüküm bulunmamakla birlikte 

sonradan kabul edilen ve Türkiye’nin de taraf olduğu ek 2. Protokol’ün 4. 

                                                             
202 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.222.  

Söz konusu hususa ilişkin Almanya Federal Yüksek Mahkemesi’nin 26.06.1984 tarihinde verdiği bir 

kararda, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Türk vatandaşı bir kişinin iade talebine konu suçun 

Almanya’nın da yargı yetkisinde olduğu tespit edilmekle birlikte Alman yetkili makamları herhangi 

bir işlem tesis etmeyip Alman kanunlarına göre geçerli olan 5 yıllık zamanaşımı süresini geçirmiştir. 

Söz konusu kişi hakkında Yüksek Mahkeme, Alman yetkili makamlarının o zamana kadar herhangi 

bir işlem tesis etmediğini, 5 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini dolayısı ile kişinin yargılanmasının 

ya da iadesinin mümkün olamayacağını ifade etmekle birlikte istemde bulunan devlet olan 

Türkiye‘nin zamanaşımını kesmeye yönelik muhakeme tedbirlerine başvurduğu, söz konusu 

tedbirlerin Alman hukukuna göre de zamanaşımını kesici etkisinin olduğunu gerekçe göstererek iade 

talebinin kabul edilebilir olduğuna hükmetmiştir. (Turhan, “Alman Suçluların İadesi Hukukunun 

Esasları”, s.83-84.) 
203 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.222; Artuk v.d., a.g.e., s.1075. 
204 İçel/Donay, a.g.e., s.238. 
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maddesinde bir düzenleme bulunmaktadır205 . Bu düzenlemeye göre ek protokole 

taraf ülkeler bakımından iadeye konu suçlar hakkında ülkelerinde çıkarılan af 

düzenlemeleri iade talebinin reddedilmesi için yeterli olmayacak ayrıca bu ülkelerin 

kendi ceza kanunlarına göre iadesi söz konusu olan kişileri yargılama yetkisine de 

sahip olmaları gerekecektir. Diğer bir ifade ile ek protokole taraf devletler iadesi söz 

konusu olan kişileri yargılama yetkisine sahip değilse iadeye ilişkin suçlar af 

kapsamında bile olsa gelen iade talebini bu gerekçe ile reddemeyeceklerdir206. Ancak 

söz konusu bu hükmün Türkiye açısından pratikte bir fark yaratmayacağı, yargı 

yetkisinin bulunduğu hallerde af sebebine gerek kalmadan doğrudan yargı yetkisinin 

varlığı sebebiyle iade taleplerinin reddedilebileceği belirtilmektedir207.     

  İade bağlamında değerlendirdiğimiz af durumu bakımından ifade edilmesi 

gereken bir diğer husus ise affın niteliğidir. Af, genel veya özel olmak üzere iki 

şekilde gerçekleşebilmektedir. Genel af bakımından herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır. İadeye konu suçun genel af kapsamında olması halinde iade talebi 

reddedilecektir. Özel af için ise cezanın tamamen ortadan kaldırıldığı ya da adli para 

cezasına çevrildiği durumlarda yine iade talebi reddedilecektir. Yanlızca ceza 

süresinin azaltılması şeklinde gerçekleşen özel af durumunda, eğer hala infazı devam 

eden bir ceza bulunuyor ve ağırlık koşulu da sağlanıyorsa iade söz konusu 

olabilecektir. Ancak bahsi geçen özel af ile iade anlaşmalarında belirlenen 

mahkûmiyet koşulunun altına düşen bir ceza söz konusu olduğunda iade talebi 

reddedilecektir 208. 

4.  Şikâyet 

İade işleminin gerçekleşebilmesi için iadesi söz konusu olan fiillerin takip 

edilebilir nitelikte olması şartı bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer husus 

da talebe konu şikâyete bağlı suçlar bakımından şikâyetin varlığıdır. Bu itibarla iade 

talebine konu suç, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi bir suç ve henüz 

                                                             
205 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.65. 

SİDAS’ın Ek 2. Protokolü’nün 4. maddesine göre: “İadeye konu olan suçun Talep edilen Devlette 

çıkarılan bir af kanunu kapsamına girmesi ve bu devletin kendi ceza kanununa göre bu suçu 

kovuşturma yetkisi olması halinde iade talebi kabul edilmeyecektir.” 
206 Berrin Akbulut, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016, s.176; 

Ertuğrul, a.g.e., s.100. 
207 Köprülü, a.g.m., s.227. 
208 Özbek v.d., a.g.e., s.160; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.815; Güler, a.g.m., s.67. 
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şikâyette bulunulmamış ise gelen iade talebi kabul edilmeyecektir 209 . Bu açıdan 

bakıldığında 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinde takip edilebilirlik şartı 

bakımından yalnızca zamanaşımı ve af müesseselerine yer verilmesi bir eksiklik 

olarak değerlendirilmiş, söz konusu müesseselere ek olarak iade kabul edilemeyeceği 

haller bağlamında şikâyet şartına da kanunda yer verilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir210.  

  İade işleminin gerçekleşebilmesi açısından şikâyetin yapılmış olması pek tabi 

ki öncelikle iade talebinde bulunan ülke nezdinde aranacak ve şikâyet yapılmamışsa 

iade talebi reddedilecektir. Esas olarak tartışma, iade talep eden ülkede resen 

kovuşturulan ya da şikâyete tabi bir suç olmakla birlikte şikâyetin yapılmış olduğu 

fakat talepte bulunulan ülkede iadeye konu suçun şikâyete tabi bir suç olduğu 

durumda çıkmaktadır. Bu halde iade talebinde bulunulan ülke bakımından da şikâyet 

şartının aranması gerektiği fikri eleştirilmiştir. Dolayısı ile iade talebinde bulunulan 

ülke bakımından şikâyet ( izin vb.) gibi kovuşturma şartları yerine getirilmese dahi 

iade gerçekleşebilecektir211.  

  Konuya ilişkin bir diğer mesele de şikâyete tabi bir suç için şikâyet şartı 

gerçekleşerek iade talebinde bulunulmuş ve iade işleminin gerçekleşmiş olduğu 

durumda sonradan şikâyetten vazgeçilmesi halinin iade işlemini ne şekilde 

etkileyeceğidir. Bu hususa ilişkin olarak, iki devlet arasında gerçekleşmiş bir işlemin 

bireylerin şikâyet ve şikâyetten vazgeçme hakları gerekçe gösterilerek hükümsüz 

sayılamayacağı dolayısıyla sonradan cereyan eden şikâyetten vazgeçme durumunun 

gerçekleşen iade işlemine bir etkisi olmayacağı dile getirilmiştir212. 

5.  “Non Bis in İdem” Kuralı 

  Bilindiği üzere “Non Bis in İdem” ilkesi bir eylemden ötürü birden fazla 

yargılama yapılamayacağı anlamına gelmektedir213. Daha geniş bir ifade bahsi geçen 

kural, gerçekleştirdiği somut bir fiille ilgili olarak ceza davası açılmış ya da hüküm 

                                                             
209 Özgenç, a.g.e., s.1020. 
210 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.117. 
211 Özgen, a.g.e., s.41; Artuk v.d., a.g.e., s.1076; İçel/Donay, a.g.e, s.233. 
212 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.223. 
213 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.209. 
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tesis edilmiş bir kişi hakkında söz konusu fiillerinden ötürü tekrardan ceza davası 

açılamayacağı ya da hüküm verilemeyeceğini ifade etmektedir214.  

  Esas amacı suçların cezasız kalmasını önlemek olan iade müessesesi için bu 

ilke özelinde bir diğer amaç da kişilerin aynı suçtan dolayı birden çok kere 

cezalandırılmalarının önüne geçmektir215. Bu kapsamda SİDAS’ın 9. maddesinde 

“Non Bis in İdem” ilkesine yer verilerek iadesi söz konusu olan kişilerin talepte 

bulunulan ülkede yargılandığı fiillerden dolayı iade edilmek suretiyle ikinci defa 

yargılanmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Hükmün ilk cümlesine göre, iadesi 

talep edilen bir kişi hakkında istemde bulunulan devletin yetkili makamlarınca talebe 

konu fiillerden ötürü nihaî bir karar verilmiş ise iade istemi reddedilecektir 216 . 

Burada bahsi geçen “nihai karar” kavramından kesin hükmün anlaşılması gerektiği 

ifade edilmiştir217. Peki, bu kural kapsamında iadesi söz konusu olan kişiler hakkında 

yalnızca daha önceden bir hüküm tesis edilmiş olması halinde mi iade engeli 

oluşacaktır? Bu soruya ilişkin cevaba sözleşmenin 9. maddesinin 2. cümlesinde yer 

verilmiştir. Buna göre, iade talebinde bulunulan devletin yetkili makamları tarafından 

isteme konu fiiller hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair ya da bu 

nitelikte bir karara hükmedilmiş olması halinde iade talebi reddedilebilecektir. Yani 

bu noktada iade talebinde bulunulan devletin takdir hakkının bulunduğu ifade 

edilmektedir218. 

                                                             
214  İzzet Özgenç, “Non Bis in İdem, Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK’nın 10/A Maddesi 

Hükmüne İlişkin Değerlendirme”, Yargıtay Dergisi, C.28, S.3, 2002, s.323. 

CMK’nın 223. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir 

hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.” 
215 Durmuş Tezcan, “Uluslararası Suçlulukla Mücadele İnterpol ve Faaliyetleri”, Nurullah Kunter’e 

Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1998, s.355-356. 
216 Özgenç, a.g.e., s.1042. 

SİDAS’ın 9. maddesinin 1. cümlesine göre; “Talep edilen şahıs hakkında kendisinden iade talep 

edilen tarafın salâhiyetli makamlarınca iade talebine sebep olan bir veya birkaç fiilden dolayı nihaî 

olarak karar verilmiş ise iadeye cevaz yoktur.” 

SİDAS’ın 9. maddesine ilişkin örnek bir olayda; “Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Kıbrıs Türk 

Havayollarına ait uçağı cebir, şiddet ve tehdit kullanmak suretiyle 08.03.1996 tarihinde Münih’e 

kaçırmak suçundan Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan R.A.’nın geri verilmesine ilişkin 

talep, R.A.’ın söz konusu suçtan dolayı Almanya’da 6 yıl 10 ay gençlik cezasına mahkûm edilmesi 

nedeniyle SİDAS’ın 9’uncu maddesi uyarınca reddedilmiştir.” (Güler, a.g.m., s.70) 
217 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.222. 

SİDAS’ın açıklayıcı raporunda nihai karar ile anlatılmak istenenin beraat, af veya mahkûmiyet olduğu 

ifade edilmiştir. (Ulutaş/Atabey, Ceza Alanında Uluslararası Adli İşbirliği Hukuku, s.71.) 
218 Özgenç, a.g.e., s.1042; Ulutaş, a.g.e., s.198. 
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  SİDAS’ın 15.10.1975 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 

09.10.2016 tarihinde yürürlüğe konulan ek 1. Protokolü’nün 2. maddesi ile 

sözleşmenin 9. maddesine getirilen ek hükümlere göre iadesi söz konusu olan kişi 

hakkında sözleşmeye taraf olan üçüncü bir devlet tarafından verilen beraat kararı, 

infaz edilmiş bir mahkûmiyet kararı, cezanın tamamen veya kısmen af edilmesine 

ilişkin bir karar ya da failin suçu işlediği tespit edilmekle birlikte bir yaptırıma 

hükmedilmemesine ilişkin verilen kararlar nihai karar olarak kabul edilmiş ve iade 

talep edilen devlete istemi ret etme yetkisi verilmiştir. Ancak söz konusu bu protokol 

sözleşmeye taraf çok sayıda devletçe onaylanmadığı için etkili bir şekilde 

uygulanamamaktadır219.  

  “Non Bis in İdem” kuralı özelinde iade hukukuna ilişkin iç hukuk 

düzenlemelerimize geriye dönük olarak baktığımızda temel hükümler olan 765 sayılı 

mülga Türk Ceza Kanunu’nun 9. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. 

maddesinde söz konusu kurala ilişkin bir düzenlemenin olmadığı görülmektedir220. 

Her ne kadar iade dair anlaşmalarda yer veriliyor olsa da 6706 CKUAİK’ın kabulü 

ile birlikte mevzuatımız açısından ilk defa “Non Bis in İdem” kuralı bir iade engeli 

olarak düzenlenmiştir. Kanunun iadenin kabul edilemeyeceği haller başlıklı 11. 

maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde Türkiye’de daha önceden beraat veya 

mahkûmiyet kararı verilmiş olması bir iade engeli olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm 

göstermektedir ki iç hukukumuz açısından beraat veya mahkûmiyet dışında verilen 

örneğin kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iadeyi engelleyici bir etkisi 

olmayacaktır221.   

                                                                                                                                                                             
SİDAS’ın 9. maddesinin 2. cümlesine göre; “Kendisinden iade talep edilen tarafın salâhiyeti 

makamlarınca aynı fiil veya fiiller hakkında takibat yapılmamasına veya yaptıkları takibata son 

verilmesine karar verilmiş ise iade talebi ret olunabilir.” 
219 Mustafa Özen, “Non Bis İn İdem (Aynı Fiilden Dolayı İki Kez Yargılama Olmaz) İlkesi”, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV, S.1, 2010, s.404; Turhan, a.g.m., s.85-86. 
220 Ulutaş, a.g.e., s.199. 
221 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.122. 
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III.  İADEYE İLİŞKİN USUL 

A.  Genel Olarak 

İade işlemine geniş çerçeveden bakıldığında esasen uzun bir usuli süreç 

görülecektir. İadesi söz konusu olan kişi hakkında istemde bulunulan devlete 

gönderilen bir talepname ile başlayacak olan işlemler silsilesi, kişinin talep eden 

devlete teslimi ve hatta teslim edilen devlette yapılacak olan yargılamaya kadar 

devam edecektir. Biz de bu bölümde talepte bulunulan ülke konumundaki 

Türkiye’nin iade usulünü açıklamaya çalışacağız. 

 Bahse konu açıklamalara geçmeden evvel öncelikle bir hususa değinmemiz 

gerekecektir. Ülkelerin iade usulleri incelendiğinde, her bir ülkenin iade işlemlerini 

gerçekleştirme sürecinin aynı olmadığı görülecektir. Diğer taraftan gerçekleşen iade 

işlemlerindeki benzer uygulamalardan yola çıkılarak çeşitli iade sistemlerinin var 

olduğu kabul edilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak bahsi geçen iade sistemlerini ve 

Türkiye tarafından kabul edilen sistemi ifade ederek açıklamalarımıza bu şekilde 

devam etmenin daha yerinde olacağı kanaatindeyiz.  

B.  İade Sistemleri 

Ülkelerin iade pratikleri dikkate alınarak var olduğu kabul edilen iade 

sistemleri temelde üç farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki adli (yargı, 

İngiliz-Amerikan) sistem, ikincisi idari (mutlak idari, Eski Fransız) sistem, üçüncüsü 

de karma (adli-idari, Belçika) sistem olarak isimlendirilmiştir222. 

1.  Adli Sistem 

Bu sistemde, gelen iade talepleri hakkında inceleme yapma ve karar verme 

yetkisi yalnızca yargı organlarına aittir. Diğer bir ifade ile iade işlemi ile görevli ve 

yetkili hâkim her türlü merciden bağımsız olarak iadesi söz konusu olan kişinin 

istemde bulunan devlete iade edilmesine ya da edilmemesine tek başına karar 

vermektedir. Bir nevi hâkime, bu konuda egemenlik haklarını kullanma yetkisi 

                                                             
222 Taner, a.g.e, s.246 v.d.; Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.102; Önder, a.g.e., s.288; 

Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.462. 
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tanınmış olduğu ifade edilmektedir Söz konusu karar temyiz edilebilmekte ve 

herhalde hükümet bu karar ile bağlı olmaktadır223. 

İadesi söz konusu olan kişiler adına bu sistemin çok teminatlı olduğu ifade 

ediliyor olsa da sistemin olumsuz yanları da dile getirilmiştir. Buna göre, yapılan 

yargılama sonucu iadesine karar verilen bir kişi hakkında teslim edildiği ülkede 

gerçekleştirilecek olan yargılamada, bir kez daha suç işlediğinin iddia ediliyor ve 

aynı hususta daha önceden verilmiş bir mahkeme kararı buluyor olması durumunun 

iade edilen kişinin yargılaması bakımından olumsuz bir hava oluşturabileceği 

belirtilmiştir 224 . Ayrıca bu sistemin ağır işleyen ve nitelik itibari ile iade 

müessesesine uygun olmayan bir sistem olduğu da ileri sürülmüştür225.  

2.  İdari Sistem 

 Bu sistemde ise iade işlemi, idari makamlar tarafından değerlendirildikten 

sonra hükümet tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Adli sistemin aksine bu 

sistemde iade işlemi herhangi bir yargı denetiminden geçmemektedir. Bu sistemde 

idare, genel eğilim olarak gelen iade talebini savcılığa göndermekte ve savcılıktan 

görüş almaktadır. Ancak bu görüş ile bağlı değildir. Nitekim adli bir makam olarak 

savcılığın görüşünün alınmış olması, bir yargılama faaliyeti olarak 

değerlendirilemeyeceği için sistemin niteliğini değişmeyecektir226.  

 İdari sistem açısından olumsuz olarak ifade edilebilecek yanı ise başkaca 

devletlerin ısrarcı tutumları nedeniyle iade ilişkisi içerisinde bulunan devletlerin ikili 

ilişkiler noktasında zor durumda kalmasına yol açabilecek olmasıdır. İdari sistem ile 

karşılaştırıldığında adli sistem bakımından böyle bir durum söz konusu olmayacak en 

nihayetinde kararı bağımsız ve tarafsız bir makam vermiş olacaktır227.  

3.  Karma Sistem 

  Bu sistem, hem adli hem de idari sistemin özelliklerini bünyesinde 

barındırmaktadır. Daha açık bir anlatımla, karma sistemde gelen iade talepleri 

öncelikle görevli ve yetkili mahkemelerce kabul edilebilirlik denetiminden 

                                                             
223 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.462; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.224. 
224 Taner, a.g.e., s.247; Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.464. 
225 Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s.56. 
226 Taner, a.g.e., s.247; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.224. 
227 Taner, a.g.e., s.248. 
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geçmektedir. Mahkeme gelen iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığını inceler 

ve talebi kabul edilemez bulur reddederse hükümet bu karar ile bağlıdır kişi iade 

edilmez. Aksine mahkeme talebi kabul ederse bu durumda ise son karar 

hükümetindir. Diğer bir değişle hükümetin kişiyi iade edip etmeme de noktasında bir 

takdir hakkı bulunmaktadır228. Ancak hükümetin vereceği iade kararı bakımından 

gerekçesiz veya keyfi bir tutum içine giremeyeceği daha da önemlisi iade 

anlaşmalarını göz ardı edemeyeceği belirtilmektedir229.  

  Esasen karma sistem ile adli ve idari sistemin faydalarının bir araya getirildiği 

ve olumsuz yanların ise bertaraf edildiği dile getirilmektedir 230 . Dolayısı ile bu 

sistemin iade müessesesi için en ideal sistem olduğu ifade edilmektedir231. 

  Türk iade hukuku bakımından da karma sistemin kullanıldığı ifade 

edilebilecektir. Bu kapsamda gerek 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinde 

gerekse 6706 sayılı CKUAİK’a bakıldığında iade kararının, ağır ceza mahkemesi 

denetiminden geçtikten sonra en nihayetinde idarenin vereceği bir karar olduğu 

görülecektir232. 

C.  İade Süreci 

1.  Genel Olarak  

   İade işleminin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce iadesi söz konusu 

olacak kişilerin yerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. İadesi söz konusu olan 

kişilerin hâlihazırda bulunduğu ülke, ya talepte bulunacak devlet tarafından önceden 

tespit edilecek ya da talepte bulunulacak olan devletin söz konusu kişilerin ülkesinde 

bulunduğunu bildirmesi yoluyla tespit edilecektir.  

   Şüphesiz, bulunduğu ülkede işlediği bir suç nedeniyle aranan şahısların bu 

ülkeyi terk etmeleri neticesinde yakalanmaları ya da yerlerinin tespit edilmesi 

oldukça zordur. Bu aşamada devreye uluslararası işbirliği fikri girmektedir. Bu 

konuda kendisine misyon yüklenen en önemli işbirliği örgütü ise pek tabi ki 

İnterpol’dür. İnterpol, ülkelerin polis teşkilatları arasında etkili ve hızlı iletişim 

                                                             
228 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.224. 
229 Taner, a.g.e., s.248. 
230 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.464-465. 
231 Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s.56. 
232 Artuk v.d., a.g.e., s.1113. 
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sağlayarak soruşturmaların uluslararası etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. Yanlış 

bilinenin aksine İnterpol, bir uluslararası soruşturma birimi olarak değil cezai 

konularda devletler arasında işbirliği sağlamaya yönelik iletişim kanalı kuran bir 

uluslararası örgüt olarak çalışmaktadır233. 

   İnterpol, kendisine yüklenen bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik olarak 

birkaç farklı yol kullanmaktadır. Bu itibarla, ülkesinde işlediği bir suçtan dolayı 

mahkûm olan ya da işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı aranan şahısların 

uluslararası düzeyde de aranması amacıyla söz konusu şahıslar hakkında İnterpol 

nezdine çıkarılan kırmızı bülten kararı 234  veya difüzyon mesajı 235  bahsi geçen 

yollardan bazılarıdır. Kullanılan bu araçlar sayesinde aranan kişilerin bulundukları 

ülkelerin tespit edilmesi çok daha kolay olmaktadır.  

   Uygulamada, iade öncesi takip ve tespitin daha çok İnterpol kanalıyla 

yapıldığı görülmektedir. Bir diğer ifade ile sistem, çıkarılan kırmızı bülten kararıyla 

aranan kişilerin ülkesinde bulunduğunu tespit eden devlet tarafından yakalayıp, bu 

durumun arayan devlete haber verilmesi şeklinde işlemektedir. Ancak burada dikkat 

edilmesi gereken nokta aranan kişilerin ülkesinde olduğunu tespit eden devletlerin, 

söz konusu kişilerin bulundukları yerlerin tespit edildiğine dair arayan devletlere 

gönderecekleri haber, iade talepnamesi beklendiğine dair teklif mahiyetindedir. Yani 

teklif edilen şey iade değildir236. Daha sonra iletilecek olan iade talepnamesi ile iade 

süreci resmen başlayacaktır.   

2.  Talepname 

   İadeye dair işlemlerin başlayabilmesi için talepte bulunacak olan devletin, 

iade istemini resmi yollarla iadesi söz konusu olan kişinin bulunduğu ülkeye iletmesi 

                                                             
233 Ulutaş, a.g.e., s.72-73. 
234 “Interpol’ün uluslararası yakalama bültenidir. Kırmızı bülten ulusal büroların veya uluslararası 

kuruluşların talebi ile cezai konulara ilişkin olarak soruşturma ve kovuşturma işlemleri için aranan 

bir kişinin yerinin tespit edilmesi ve gözaltına alınması/tutuklanması veya iadesi/teslimi veya benzer 

bir hukuki talebe konu edilmesini amaçlayan işlemi ifade eder.” (Tamer Soysal, “İnterpol, Kırmızı 

Bülten Düzenleme Esasları, ABD Uygulaması ve İnterpol' a Yönelik Eleştiriler”, Adalet Dergisi, 

S.56, 2016, s.57-58.)  
235 “Difüzyon, İngilizce 'diffusion' kelimesi karşılığıdır ve "genişleme, yayılma, dağılma" anlamlarına 

gelir. İnterpol tarafından, zaman kaybetmeksizin ve kırmızı bülten süreci beklenmeksizin suç işlediği 

iddia edilen kişilere ilişkin yayınlanan dağıtımlı bilgi yazılarına difüzyon mesajı denilmektedir” 

(Soysal, “İnterpol, Kırmızı Bülten Düzenleme Esasları, ABD Uygulaması ve İnterpol' a Yönelik 

Eleştiriler”, s.57.) 
236 Ulutaş, a.g.e., s.208; Güler, a.g.m.,s.73. 
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gerekmektedir. İadesi söz konusu olan şüpheli, sanık ya da mahkûmların teslim 

edilmesi talebini içeren yazılı bu belge de talepname (istem belgesi) olarak 

isimlendirilmektedir237. 

   İade talepnamesi, iade talep edilen ülkeye kural olarak yazılı bir şekilde ve 

diplomatik yolla iletilmelidir. Kural bu şekilde olmakla birlikte devletler aralarında 

yapacakları anlaşmalar ile talepname iletim yolunu değiştirebileceklerdir. Bu duruma 

ilişkin düzenleme SİDAS’ın 12. maddesinin 1. fıkrasında dile getirilmiştir 238 . 

Sözleşmenin ana metni bu şekilde olmakla birlikte sözleşmenin ek 2. protokolünün 5. 

maddesi ile yapılan değişiklik ile 12. madde yeniden düzenlenmiştir239. Yeni hali ile 

madde, esasen diplomatik yolla gönderilen iade talepnamelerinin bu yolun yanı sıra 

ilgili devlet adalet bakanlıklarının birbirlerine hitaben gönderecekleri talepname 

yoluyla da iletebilecekleri ifade edilmiştir. Bu düzenleme ile diplomatik yola 

alternatif farklı bir yol getirilmesi ihtiyacı, temelde diplomatik yolun ağır olması ve 

uzun sürmesinden ötürü talep edilen kişilerin yer değiştirme ihtimalinin artması 

durumundan kaynaklanmaktadır240.  

   Hal böyle iken Türkiye, tarafı olduğu ek protokoldeki ilgili bu hükme çekince 

koymuştur. Her ne kadar protokole taraf ülkeler bakımından diplomatik usul, bertaraf 

olamamakla birlikte kural olarak etkinliğini kaybetmiş olsa da Türkiye açısından 

koyduğu bu çekince neticesinde geçerliliğini koruduğu söylenebilecektir 241 . Bu 

                                                             
237 Ruhi, a.g.m., s.513; Özgenç, a.g.e., s.1044. 
238  SİDAS’ın 12. maddesinin 1.fıkrasına göre; “İade talebi yazılı olarak ve diplomatik yoldan 

yapılacaktır. İki veya daha fazla taraflar arasında doğrudan doğruya anlaşma suretiyle diğer bir 

talep şekli tespit edilebilir.” 
239 SİDAS’ın 12. maddesinin 1. fıkrası Ek 2. Protokol ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

“İade talebi, Talep eden taraf Adalet Bakanlığınca yazılı olarak talep edilen taraf Adalet Bakanlığına 

hitaben yapılacaktır. Bununla birlikte diplomatik kanalın kullanılması kapsam dışı bırakılmamıştır. 

İki veya daha ziyade taraf arasında doğrudan mutabakat ile başka haberleşme yolları tesis 

olunabilir.” 
240 Özgenç, a.g.e., s.1046; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, 

s.67. 
241  Dönmezer/Erman, a.g.e., s.468; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve 

Hükümlülerin Nakli, s.67-68; Artuk v.d., a.g.e., s.1110.  

Uygulamada iadeye dair evrakların ilgili devletlerin İnterpol temsilcileri aracılığıyla da iletilebildiği 

ifade edilmekle birlikte kural olarak iadeye dair evrakların diplomatik yoldan iletilmesi gerektiği için 

İnterpol temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilen iletimin evraklarının beklenen sürede gönderildiği 

anlamına gelmeyeceği yalnızca bilgi amaçlı olarak kabul edilebileceği belirtilmektedir. Konuya ilişkin 

bir karara göre; “Sahte kimlik belgesi kullanmak” suçundan mahkûm edildiği 2 yıl 6 ay hapis 

cezasının infazı için Romanya’ya geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmakta olan S.R.N. 

Türkiye’de yakalanmış ve Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesince anılan ülkeye geri verilmek amacıyla 

30 gün süreyle geçici olarak tutuklanmıştır (bilâhare bu geçici tutukluluk süresi bahse konu 
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doğrultuda, Türkiye’nin tarafı olduğu ikili iade anlaşmaların tümünde diplomatik 

yolun öngörülmüş olduğu ifade edilmektedir242 . Ayrıca 6706 sayılı CKUAİK’da 

talepname iletim yolu hakkında bir düzenlemeye yer verilmemiş dolayısı ile bu 

hususun anlaşmalara bırakıldığı anlaşılmaktadır243. 

  İade talebinde bulunan devletin göndereceği talepnameye, iadesi istenen fail 

ve suçlar hakkında bir takım bilgiler içeren belgeleri de eklemesi gerekecektir. Bu 

hususa ilişkin SİDAS’ın 12. maddesinin 2. fıkrasında ayrıntılı açıklamalara yer 

verilmiştir. Hükme göre talepnameye, iadesi istenen kişi hakkında mahkûmiyet veya 

tutuklama kararı ya da bu nitelikte bir belge, iadeye konu fiillerin içeriği, hukuki 

mahiyeti ve uygulanacak olan kanuni hükümler ile fiillerin işlendiği yer ve zaman ile 

ilgili bilgiler içeren belgeler ve iadesi talep edilen kişinin mümkün olduğu kadar açık 

eşkâli, milliyeti ve kimliğini içeren belgeler eklenmelidir244 . Yine SİDAS’ın 13. 

maddesine göre talepnamede yer alan bilgilerin, istemde bulunulan devlet açısından 

iadeye ilişkin bir karar verilmesi için yeterli görülmemesi halinde ek açıklamalar 

içeren bilgi ve belgelerin talep edilebileceği düzenlenmiştir 245 . Sözleşmenin 26. 

                                                                                                                                                                             
mahkemece 10 gün süreyle uzatılmıştır). Adı geçenin geçici olarak tutuklandığı ve geçici tutukluluk 

süresi sona ermeden geri verme evrakının gönderilmesi gerektiği Romanya makamlarına 

bildirilmesine rağmen, geri verme evrakı geçici tutukluluk süresi bitmeden diplomatik yoldan 

gönderilmemiş, bunun üzerine Bakırköy Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi SİDAS’ın 16/4’üncü maddesi 

gereğince S.R.N.’nin tahliyesine karar vermiştir.” (Güler, a.g.m.,s.77.) 
242 Özgenç, a.g.e., 1046. 
243 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.130-131. 
244 SİDAS’ın 12. maddesinin 2. fıkrasına göre;  

“İade talepnamesine aşağıdaki vesaik eklenecektir.  

a) İade talep eden tarafın kanunlarına uygun surette ısdar edilmiş ve infaz kabiliyetini haiz bir 

mahkûmiyet kararının veya tevkif müzekkeresinin yahut aynı tesiri haiz diğer her hangi bir kararın 

aslı veya tasdikli sureti;  

b) İade talebine sebep olan fiillerin işarı. İka edildikleri yer ve zaman hukukî tavsifleri ve bunlara 

tatbik olunacak kanunî hükümler mümkün olduğu kadar sarih bir şekilde gösterilecektir ve  

c) Tatbik edilecek kanunî metinlerin bir sureti veya bu mümkün değilse, tatbik olunacak hukukun izahı 

ve ayrıca talep olunan şahsın mümkün olduğu kadar sarih eşkâli ile milliyetini ve hüviyetini tespite 

yarayacak diğer bütün malûmat.” 

Bu hususa ilişkin olarak tarafı olduğumuz SİDAS’ın Ek 3. Protokolü’nün 2. maddesi uyarınca, 

aşağıda ayrıntılı olarak değineceğimiz rızaya dayalı (basitleştirilmiş) iade usulünün uygulandığı 

hallerde, Sözleşme’nin 12. maddesinde sayılan belgelerin tümünün ibraz edilmesi yerine Protokolün 

2. maddesinin devamında belirtilen belgelerin tesliminin yeterli olacağına ilişkin hükme Türkiye 

tarafından çekince konmuş ve Sözleşme'nin 12. maddesinde sayılan tüm belgelerin ibraz edilmesi 

gerektiği beyan edilmiştir. Çekince metnine göre; “The Republic of Turkey declares that all the 

documents defined in Article 12 of the Convention need to be submitted, in cases where the simplified 

extradition procedure is applied, in accordance with paragraph 1, Article 2 of the Third Additional 

Protocol.” (Council of Europe, (Çevrimiçi) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ 

/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt 13.09.2018.) 
245 Özgenç, a.g.e., s.1045. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/%20/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/%20/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt
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maddesinde, talepname ve eklerinin düzenleneceği dile ilişkin olarak yapılan 

açıklamada iade talep eden veya iade talebinde bulunulan devletlerden herhangi 

birinin dilinde söz konusu evrakların düzenlenebileceği ifade edilmiştir. Buna ek 

olarak maddenin devamında iade talebinde bulunulan devletin Avrupa Konseyi’nin 

resmî dillerinden İngilizce veya Fransızca’dan birisini seçip evrakların bu dile 

tercüme edilmesini de talep edebileceği de belirtilmiştir246. 

  Buraya kadar bahsettiğimiz şekle ve içeriğe uygun bir talepnamenin Dışişleri 

Bakanlığı’na gelmesi ile birlikte iade süreci başlayacaktır. Daha sonra bu talepname 

kanunda “Merkezi Makam” olarak ifade edilen Adalet Bakanlığı’na 

gönderilecektir247. 6706 sayılı Kanun’a göre Merkezi Makam ilk olarak, gelen iade 

talepnamesi ve eklerini inceleyecektir. Gerekli görmesi hâlinde de ek bilgi ve belge 

talebinde bulunabilecektir. Yapılan incelemeye göre gelen iade talebinin gerekli 

şartları taşımadığı tespit edildiğinde talep bu aşamada reddedilecektir. Talepname ve 

eklerinin gerekli şartları taşıdığı tespit edildiğinde ise Merkezi Makam, evrakları 

iadesi talep edilen kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere o 

yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderecektir248. Bununla birlikte iadesi talep edilen 

kişinin bulunduğu yer belirlenemiyorsa bu konuda Ankara Ağır Ceza Mahkemesi 

                                                                                                                                                                             
SİDAS’ın 13. maddesine göre; “İade talep eden tarafça verilen malûmat, kendisinden iade talep 

edilen tarafın işbu sözleşme gereğince bir karar vermesi için kâfi görülmediği takdirde bu taraf 

lüzumlu munzam malûmat talep edecek ve bu malûmatın tevdii için bir mühlet tespit edilebilecektir.” 
246 SİDAS’ın 26. maddesine göre; “Tevdi olunacak vesaik talebeden Taraf veya kendisinden iade talep 

edilen Taraf lisanında tanzim olunacaktır. Bu sonuncu taraf, Avrupa Konseyi’nin resmî dillerinden 

seçeceği birisine yapılmış bir tercüme talep edebilir.” 

Söz konusu hükmün yerinde olmadığı belirtilerek hükme getirilen öneriye göre ise talepname ve 

eklerine ilişkin belgelerinin asıllılarının iade talep eden devlet dilinde olması ve bu belgelerin tercüme 

edilmiş onaylı suretlerinin de iade talebinde bulunulan devlet dilinde olmasının daha yerinde olacağı 

ifade edilmiştir. Türkiye’nin tarafı olduğu ikili iade anlaşmalarının çoğunun bu doğrultuda olduğu da 

belirtilmiştir. (Özgenç, a.g.e., s.1046.) 
247  6706 sayılı CKUAİK’ın tanımlar başlık 1-(b) bendine göre; “Bu Kanunun uygulanmasında; 

Merkezî Makam: Adalet Bakanlığı’nı ifade eder.” 
248 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.825-826. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 13. maddesine göre; “(1) Merkezî Makam, iade taleplerini inceleyerek, lüzum 

görmesi hâlinde ek bilgi ve belge talebinde bulunabilir ve gerekli şartları taşımayan talepleri 

reddeder. (2) Gerekli şartları taşıyan talepler, yetkili ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir.” 

Merkezi Makam tarafından yapılan, gelen iade talepnamesi ve eklerine dair ön inceleme “iadeye 

elverişlilik testi” olarak isimlendirilmektedir. Bu incelemede, iadesi talep edilen suçların niteliği, 

verilecek ya da hükmedilen cezanın niteliği ve süresi, iadesi söz konusu olan şahsın vatandaşlığı, 

suçun işlendiği yer, iadesi talep edilen suçtan ötürü daha önce Türkiye’de soruşturma yapılıp 

yapılmadığı, iadeye dayanak teşkil eden anlaşmaya talepte bulunan devletçe getirilen muhtemel 

çekinceler gibi hususlar değerlendirilmektedir. (Duman, a.g.m., s.686-687.) 
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yetkili olacaktır. En nihayetinde, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, iade talebine 

ilişkin karar vermek üzere Ağır Ceza Mahkemesi’nden talepte bulunacaktır249. 

  Bu aşamadan sonra artık Ağır Ceza Mahkemesi’nin sürece dâhil olacağı iade 

işleminin adli yönden değerlendirilmesi bir diğer ifade ile kabul edilebilirlik 

yargılaması safhasına geçilmiş olacaktır.   

3.  İade Yargılaması 

a.  Genel Olarak 

İade hukuku bakımından iade istemi içeren talepnamelerin değerlendirilmesi 

aşaması belki de en kritik aşamadır. Bu aşamada adli, idari ve karma sistem gibi 

çeşitli değerlendirme sistemlerinin olduğundan ve Türk iade hukuku bakımından 

geçerli olan sistemin adli ve idari sistemin unsurlarını bir arada bünyesinde 

barındıran karma iade sistemin olduğunu bahsetmiştik. Bu bölümde karma iade 

sisteminin adli yönünü Türk hukuku bakımından ele alacağız. 

Öncelikle ifade etmek gerekmektedir ki iade yargılaması neticesinde iadesi 

söz konusu olan şahsın talep eden devlete teslimine ilişkin bir karar verilmemektedir. 

Buradaki yargılama, bir nevi gelen iade talebinin kabul edilebilir nitelikte bir talep 

olup olmadığının belirlenmesi niteliğindedir. Türk iade hukuku bakımından tek 

başına adli sistem benimsenmediğinden ötürü esasen yetkili mahkemenin bu 

mahiyette bir karar verme imkânı da yoktur. 

Öte yandan iade mevzuatımızda iade yargılamasına ilişkin olarak getirilen 

özel usuli düzenlemelere rastlanmamaktadır. Dolayısıyla Ceza Muhakemesi 

Kanunu’ndaki (CMK) genel muhakeme kurallarının iade yargılamaları bakımında da 

geçerli olacağı ifade edilmektedir. Bu itibarla, iade yargılamalarının aleni, yüze karşı 

ve duruşmalı olarak yapılması gerektiği dile getirilmektedir250. 

                                                             
249 Özbek v.d., a.g.e., s.169. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 15. maddesinin 1. fıkrasına göre; “(1) İade talebi hakkında karar vermeye, 

kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi yetkilidir. Kişinin bulunduğu yer belli değilse, Ankara 

ağır ceza mahkemesi yetkilidir. (2) Cumhuriyet başsavcılığı, iade talebine ilişkin karar vermek üzere 

ağır ceza mahkemesinden talepte bulunur.” 
250 Özgenç, a.g.e., s.1047. 

Bu hususa ilişkin Yargıtay verdiği bir kararda, iadenin kabul edilebilirliğine dair yargılamanın 

duruşmalı bir şekilde yapılmamasını bozma gerekçesi olarak zikretmiştir. Buna göre;“6706 sayılı 

Kanun’un 18. maddesi uyarınca temyize tabi hükmün, yargılamasının duruşmalı olarak yapılması 

gerektiği gözetilmeyerek duruşma açılmaksızın tensiple karar verilmesi…” (Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi, 2016/7545 E., 2017/211 K.) 
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6706 sayılı CKUAİK ‘a göre ve yukarıda da ifade ettiğimiz üzere iade 

yargılaması bakımından görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir 251 . Yetkili 

mahkeme ise iadesi talep edilen kişinin bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi, kişinin 

bulunduğu yer bilinmiyorsa Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’dir.  

İade yargılaması bakımından Ağır Ceza Mahkemesi’nin inceleyeceği ilk 

husus ise iadesi talep edilen şahsın vatandaşlığıdır252. İadesi talep edilen şahsın Türk 

vatandaşı olması halinde, daha sonra ayrıntılı olarak üzerinde duracağımız 

vatandaşlığın iadeye engel olması kuralı gereği iade işlemi gerçekleşemeyecektir. Bu 

açıdan bakıldığında vatandaşlığın tespiti iade yargılaması bakımından bir ön şart 

niteliğindedir. Mahkeme, vatandaşlık tespitini Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre 

yapacaktır. Vatandaşlığın belirlenmesi noktasında bir tereddüt yaşanması halinde ise 

bu durum, İç İşleri Bakanlığı’ndan sorulacaktır253. 

b.  Rızaya Dayalı İade Usulü 

İadeye dair usuli işlemler ve yargılama sürecinin uzun zaman alması göz 

önüne alınarak bu işlemlerin basitleştirilmesine yönelik bir takım adımlar atılmaya 

çalışılmaktadır. Rızaya dayalı iade usulü de bu adımlardan biridir. Önceden iade 

hukuku mevzuatımızda bulunmayan ve 6706 sayılı CKUAİK ile hukukumuzda 

yerini alan rızaya dayalı iade usulü, iade işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni 

bir usul olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Esasen bu usulün, 2010 yılında çalışmaları tamamlanarak imzaya açılan 

01.11.2016 tarihinde de Türkiye tarafından yürürlüğe konulan SİDAS’ın Ek 3. 

Protokol’ü hükümleri doğrultusunda kanunumuza dâhil edildiği anlaşılmaktadır. 

Başlangıcında da ifade edildiği üzere protokol, iadeye konu kişilerin iadeye rıza 

                                                             
251 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun 9. maddesinin 3. fıkrası gereği görevli mahkeme Asliye 

Ceza Mahkemesi iken 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 4. fıkrasına göre ise 6706 sayılı 

CKUAİK’da olduğu gibi Ağır Ceza Mahkemesi iade yargılaması ile görevli mahkeme olarak kabul 

edilmişti. 
252 Artuk v.d., a.g.e., s.1114. 
253 Aysel Çelikel/Günseli (Öztekin) Gelgel, Yabancılar Hukuku, 23.baskı, İstanbul, 2017, s.151-152. 

Bu hususa ilişkin olarak Yargıtay 5.Ceza Dairesi 16.04.2007 tarih 13593/2873 sayılı bir kararında; 

“Sanığın ve sanık tarafından Türk uyruklu olduğu belirtilen ve iade belgelerinde suçun mağduru 

olduğu anlaşılan 23.04.1995 doğumlu Ata Sonkaya’nın nüfus kayıtları ve varsa vatandaşlıktan 

çıkarılmaları ile ilgili kararların getirilmesi suretiyle Türk Vatandaşı olup olmadıklarını kesin olarak 

açığa kavuşturulmasından sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik araştırmaya 

dayalı olarak yazılı biçimde geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi kanuna 

aykırıdır.” (Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.208.) 
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göstermesi halinde, süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak suretiyle sözleşmeyi 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan protokol, temelde iade işlemine ve 

teslim sonrası başkaca suçlardan da yargılanmaya gösterilecek rıza üzerine 

kurgulanmış olduğu görülmektedir. Protokolde ifade edilen iade işlemine 

gösterilecek rıza pek tabi ki, kişinin hukuki sonuçlarının tamamen farkında olduğu, 

bilinçli ve gönüllü bir şekilde göstereceği rızadır. Bu kapsamda iadesi söz konusu 

olan kişinin tercüman ve gerekirse avukat desteği gibi yardımlardan mahrum 

bırakılmaması gerektiği yine protokolde ifade edilmiştir254.  

Tüm bunlara ek olarak protokolde, iade işlemine rıza gösterilmesi halinde bu 

rızanın geri alınamayacağı belirtilmiştir. Fakat konulacak çekinceler yoluyla bu 

hükmün, iade konusunda nihai karar verilene kadar rızanın geri alınabileceği 

şeklinde bertaraf edilebileceği de ifade edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin, 

protokolün ilgili 4. maddesinin 5. fıkrasına koyduğu çekince uyarınca iade işlemine 

gösterilecek olan rızanın geri alınması mümkün gözükmektedir255.   

  SİDAS’ın ek 3. Protokolü’ne paralel olarak düzenlenmiş olan 6706 sayılı 

CKUAİK’ın 17. maddesinde rızaya dayalı iade usulüne ilişkin hükümlere yer 

verilmiştir. Buna göre yetkili Ağır Ceza Mahkemesi yukarıda ifade ettiğimiz üzere 

iadesi söz konusu olan kişinin vatandaşlığını tespit ettikten sonra rızaya dayalı iade 

usulünü işletecektir. Bu itibarla mahkeme söz konusu kişiye, CMK kapsamında var 

olan haklarını, rızaya dayalı iade usulünün içeriğini ve rıza göstermesi halinde ortaya 

çıkabilecek hukukî sonuçları anlatacaktır. Bu bilgilendirme ışığında kişiye rızaya 

                                                             
254 Salih Benli, “Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C.1, S.6, 

2011, s.257-258. 

SİDAS’ın ek 3. Protokol metni için bkz; (Council of Europe, (Çevrimiçi) 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482c 13.09.2018) 
255 Benli, a.g.m., s.263. 

SİDAS’ın Ek 3. Protoklü’nün 4. maddesinin 5. fıkrasına göre; “Any State may, at the time of signature 

or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, or at any later 

time, declare that consent and, where appropriate, renunciation of entitlement to the rule of 

speciality, may be revoked.”  

Ek 3. Protoklü’nün 4. maddesinin 5. fıkrasına getirilen çekince metnine göre; “In accordance with 

Article 4, paragraph 5, of the Third Additional Protocol to the Convention on Extradition, the 

Republic of Turkey declares that consent to extradition under the simplified procedure and 

renunciation of entitlement to the rule of specialty may be revoked.” 

(Council of Europe, (Çevrimiçi) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt 13.09.2018.) 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482c
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/209/declarations?p_auth=dwjb9oqt
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dayalı iade usulünü kabul edip etmediği soracaktır256. Kişinin, bu usule göre iade 

edilmesine rıza göstermesi halinde normal iade usulü uygulanmayacaktır. Bunun 

yerine mahkeme, 6706 sayılı Kanun ve iadeye dair tarafımı olduğumuz uluslararası 

anlaşmalar uyarınca iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verecek, 

talebin kabul edilebilir nitelikte olduğuna karar vermesi ve bu kararın kesinleşmesi 

halinde ise iadeye dair evrakları Merkezi Makam’a gönderecektir. Rızaya dayalı iade 

usulüne göre verilen iade kararının icrası ise Merkezî Makam’ın (Adalet Bakanlığı) 

onayı ile gerçekleşecektir257. 

c.  Kabul Edilebilirlik Yargılaması 

İadesi talep edilen şahsın, rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi hâlinde 

normal iade usulüne göre işleme devam edilecektir. Bu aşamada mahkeme, iade 

talebinin kabul edilebilir olup olmadığına karar verecektir. Peki, bahsettiğimiz kabul 

edilebilirlik yargılamasının mahiyeti ne şekilde olacaktır? Mahkeme, bu yargılamada 

hangi hususları değerlendirecektir? Şimdi bu konuya ilişkin açıklamalara yer 

vereceğiz.      

                                                             
256 Yargıtay bir kararında, başlı başına rızaya dayalı iade usulünün gereği gibi işletilmemesini bir 

bozma sebebi olarak zikretmiştir. Buna göre; “6706 sayılı Kanun’un 17/2. maddesinde düzenlenen 

rızaya dayalı iade edilmesi hususunu kabul edip etmediği hakkında, mahiyeti ve hukuki sonuçları 

hatırlatılmak suretiyle, sanığın beyanının alınması gerektiğinin gözetilmemesi…” (Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi, 2016/7545 E., 2017/211 K.) 
257 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.178; Özbek v.d., a.g.e., s.169. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 17. maddesine göre;  

“(1) Kişi, iadeye rıza göstermesi hâlinde normal iade usulü uygulanmadan talep eden devlete iade 

edilebilir. 

(2) Ağır ceza mahkemesince kişiye, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen haklarıyla birlikte rızaya 

dayalı iadenin mahiyeti ve hukukî sonuçları anlatılır. Kişiye rızaya dayalı iade usulünü kabul edip 

etmediği sorulur. 

(3) Mahkeme, kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmesi üzerine bu Kanun ve Türkiye’nin taraf 

olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olup olmadığına 

karar verir. Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Kararın kesinleşmesi hâlinde iade evrakı 

Merkezî Makama gönderilir. 

(4) Rızaya dayalı iade usulü uygulanarak verilen iade kararının yerine getirilmesi, Merkezî Makamın 

onayına bağlıdır.” 

Bu hükme getirilen eleştiri, rızaya dayalı iade usulü iade edilecek kişinin hâlihazırda sahip olduğu 

hukuki güvencelerin ortadan kalkmasına yol açabileceği için 6706 sayılı Kanun’un 17. maddesinin 

yerinde bir hüküm olmadığı şeklindedir. (Öztürk/Erdem, a.g.e., s.112-113.) Söz konusu bu eleştiriye 

kısmen katıldığımızı ifade etmek isteriz. Her ne kadar rızaya dayalı iade usulü iade işlemlerini 

kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacını gerçekleştirmek için mevzuatımızda yerini almış olsa da bu 

hükmün uygulamasının çok titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iadesi söz 

konusu olan kişilerin, rızaya dayalı iade usulünü tam olarak idrak edemeden verecekleri rıza sonucu 

gerçekleşecek iade işlemleri geri döndürülemez hak kayıpları ve ihlallere yol açabilecektir.  
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Öncelikli olarak ifade edilmesi gereken husus, bu yargılamada sınırlı bir 

hukuki inceleme yapılabileceğidir. Diğer bir değişle mahkeme, iade talebine konu 

kişiye atfedilen suçu işleyip işlemediğine yönelik olarak işin esasına ilişkin bir 

değerlendirme yapamayacaktır258. Buradaki yargılamada, iade talebine konu fiillerin 

iade kapsamına giren suçlardan olup olmadığı, talebe ilişkin şartların ve iadenin 

kabul edilmeyeceği hallerin olayda var olup olmadığı, 6706 sayılı Kanun ve tarafı 

olduğumuz ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre bir inceleme 

yapılacaktır259.  

Bu inceleme neticesinde mahkemenin, iade talebinin kabul edilemez 

olduğuna karar vermesi halinde iade süreci bu aşamada sona erecek ve iade işlemi 

gerçekleşemeyecektir260. Mahkemenin, iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar 

                                                             
258 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.88; Timur Demirbaş, 

Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13.baskı, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2018, s.195. 
259 Bkz; Duman, a.g.m., s.688.  

Sahtecilik, örgüt kurma gibi birden çok suçtan dolayı Arnavutluk Cumhuriyeti tarafından iade 

talebinde bulunulan tutuklu A.S. hakkında yapılan iade yargılamasında Ankara 10. Ağır Ceza 

Mahkemesi talebin kabul edilebilir olduğuna ve tutukluluk halinin devamına karar vermiştir. Bunun 

üzerine A.S.’nin müdafiinin yaptığı temyiz başvurusuna konu kararda Yargıtay 11. Ceza Dairesi; 

“İadesi talep edilen A.S. nin Türk vatandaşı olmadığı, hakkında yabancı ülke mahkemesince verilmiş 

tutuklama kararı ile kesinleşmiş hüküm bulunduğu, iadeye konu suçların Türk Ceza Kanunu uyarınca 

da suç kabul edildiği, zamanaşımına ve affa uğramadıkları, düşünce suçu veya siyasi ya da 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 olduğu…” gibi 

hususları dikkate alarak temyize ilişkin itirazları reddetmiş ve Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 

hükmünü onamıştır. (Yargıtay 11.CD, 21.07.2008, 2008/9700 E, 2008/7949 K.) (Adalet Bakanlığı, 

“İade Şartlarının Mahkeme Kararında Değerlendirilmesi”, Uluslararası Hukuk Bülteni, S.4, 2009, 

(Çevrimiçi) http://uhdigm.adalet.gov.tr/bultenler/bulten_Ocak2009.pdf  01.12.2018.) 

Bir başka kararda ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi iade talebine konu suçlar dışında başkaca suçların iade 

yargılamasına dâhil edilip bu suçlardan dolayı da kabul edilebilirlik karar verilmesini yerinde 

bulmamıştır. Karara göre; “Geri verme talebinde sanığın sadece yasal olmayan yollarla halktan para 

toplamak suretiyle dolandırıcılık ve sahte pasaport düzenleme suçlarını işlediği ve bu suçlardan 

dolayı takip altında bulunduğu bildirildiği halde, iade talebi ve ekindeki izahnamede yer almayan 

zimmet ve rüşvet suçlarından da iadesine karar verilmesi…bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 5.CD, 

12.02.2007,2006/12962,2007/853), (Necati Mercan, “Hukukumuzda Suçluların Geri Verilmesi”, 

İstanbul Barosu Dergisi, C.8-1, 2008, s.46.) 
260 6706 sayılı CKUAİK’ın adlî iş birliği taleplerinin reddi başlıklı 4. maddesine göre;  

“Yabancı devletlerin adlî iş birliği talepleri; 

a) Türkiye’nin egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düzeni veya diğer temel çıkarlarının ihlal 

edilmesi, 

b) Talebe konu fiilin sırf askerî suç, düşünce suçu, siyasî suç veya siyasî suçla bağlantılı bir suç 

olması, 

c) Talebe konu kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 

siyasî görüşleri nedeniyle bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya 

cezalandırılacağına ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair inandırıcı nedenlerin 

bulunması, 

http://uhdigm.adalet.gov.tr/bultenler/bulten_Ocak2009.pdf
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vermesi halinde, bu karara karşı temyiz kanun yoluna başvurulabilecektir. Burada 

Yargıtay’a, temyiz talebini sonuçlandırması için üç aylık bir süre tanınmıştır. Kararın 

kesinleşmesi üzerine artık ilgili kişi talep eden devlete iade edilebilir niteliktedir261. 

Tekrardan ifade etmek gerekirse bu karar, iade işleminin icra edileceği yani ilgili 

kişinin talep edilen devlete teslim edileceği anlamına gelmemektedir. Bu konuda son 

kararı idare verecektir262.     

İadesi söz konusu olan kişinin birden fazla suçtan dolayı iadesinin talep 

edilmesi halinde, iade talebinin kabul edilebilirliği her bir suç için ayrı ayrı olarak 

değerlendirilmesi gerektiği ve hangi suçlar bakımından iade talebinin kabul edilebilir 

olduğu, hangi suçlar bakımında da kabul edilemez olduğu iade yargılamasına ilişkin 

kararda gösterilmesi gerektiği konuya ilişkin ifade edilmesi gereken bir diğer 

husustur263.  

                                                                                                                                                                             
ç) Talepte bulunan devlette savunma hakkına ilişkin temel güvencelerin bulunmaması, 

hâllerinde reddedilebilir.” 

6706 sayılı Kanun’un 4. maddesi adlî iş birliği taleplerinin reddine ilişkin bu hüküm yerinde bir 

düzenleme olarak görülmemiştir. Bu fikre göre söz konusu maddenin iade haricindeki diğer adli 

işbirliği kurumlarına uygulanmasında bir sakınca olmamakla birlikte iade kurumunu bu madde 

kapsamında düşünmek, yine bu kanunun Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul edilebilirlik yargılaması 

yapacağına ilişkin hükümleri ile çelişecektir. Dolayısı ile bahse konu bu ret yetkisinin, iade 

müessesesi dışındaki adli işbirliği kurumları için kullanılabileceğinin kanunda ifade edilmesi daha 

yerinde olacaktır. Mevcut haliyle iade talebinin reddine ilişkin 4. madde kapsamındaki ret yetkisi, 

ancak maddede belirtilen hallerin gelen iade talebinde çok bariz bir şekilde yer alması halinde 

kullanılmalıdır. (Koca/Üzülmez, a.g.e., s.826.) 
261 Özbek v.d., a.g.e., s.169. 

6706 sayılı Kanun’un iade yargılaması başlıklı 18. maddesine göre; 

“(1) Kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi hâlinde mahkeme, iade şartlarını bu Kanun ve 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma hükümlerine göre inceleyerek iade talebinin kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verir. 

(2) Talep eden devlet tarafından gönderilen belgelerin yeterli görülmemesi hâlinde mahkeme, uygun 

bir süre içinde ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini isteyebilir. 

(3) İade yargılamasında katılma talebinde bulunulamaz. 

(4) Mahkemenin kararına karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruları üç ay içinde 

sonuçlandırır. Kararın kesinleşmesi hâlinde iade evrakı karar ile birlikte Merkezî Makam’a 

gönderilir.” 
262 Konuya ilişkin bir kararda iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi yerine doğrudan 

iade kararı verilmesi hukuka aykırı olarak nitelendirilmiştir. Kararın ilgili kısmı için bkz.; “5237 sayılı 

TCK’nin 18/4-5 maddesiyle geri verme talebinin incelenmesi ve iade kararı verilmesi hususlarında 

yargı ve idarî makamları ayrı ayrı görevlendirilerek karma geri verme sisteminin kabul edildiği, 

mahkemenin bu madde ve Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmelere göre geri verme 

talebinin kabul edilebilir olduğuna karar vermesinden sonra bu kararın yerine getirilip 

getirilmemesinin Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlı olduğu nazara alınarak; tüm deliller 

toplandıktan sonra “geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna” karar verilmesiyle yetinilmesi 

yerine, doğrudan “iadesine” karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 5.Ceza Dairesi 

12.02.2007 tarih, 2006/12962 esas, 2007/853 karar sayılı karar) (Mercan, a.g.m., s.44.)  
263 Harun Mert, “Suçluların Geri Verilmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Adalet Dergisi, 

S.43, 2012, s.94. 
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Buraya kadar üzerinde durduğumuz iade yargılaması neticesinde yetkili Ağır 

Ceza Mahkemesi tarafından verilen kesinleşmiş iadenin kabul edilebilir olduğuna 

dair karar, iade talepnamesi ve ekleri ile birlikte yetkili Başsavcılık aracılığıyla 

Merkezi Makam’a (Adalet Bakanlığı) gönderilecektir264.  

4.  İade Kararı 

  İade talebinin kabul edilebilir olduğuna dair verilen karar neticesinde iade 

işleminin gerçekleşebilmesi için artık son aşamaya geçilmiş olacaktır. Bu aşama ise 

iadesi istenen şahsın talep eden devlete teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin tercihin 

yapılacağı iade kararı aşamasıdır. 

  Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere karma sistemi benimseyen Türk iade 

hukuku bakımından iade işleminin icrasına ilişkin bu karar idari bir karardır. Bu 

kapsamda, 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinde iade kararı Bakanlar 

Kurulu’nun onayına bırakılmış iken 6706 sayılı CKUAİK’da iade kararı, Dışişleri ve 

İçişleri Bakanlıklarının görüşünü alarak Adalet Bakanı’nın yapacağı teklif 

neticesinde Başbakan’ın onayına bırakılmıştır. Kanuni düzenleme bu şekilde olmakla 

birlikte, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğine ilişkin referandum 

neticesinde Türkiye’nin yeni hükümet sistemi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçilmesi ile Başbakanlık kurumu ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bugün 

itibari ile iade işleminin icrasına ilişkin iade kararı Cumhurbaşkanı’nın onayı ile 

alınabilecektir265.      

  İade isteminde bulunulan kişi hakkında verilen iadenin kabul edilebilir 

olduğuna dair kararın yerine getirilmesine ilişkin iade kararının akıbeti talepte 

                                                                                                                                                                             
Bu hususa ilişkin örnek bir kararda Yargıtay, iadenin kabul edilebilir olduğuna dair kararın talebe 

konu hangi mahkûmiyet hükmüne dayandırıldığının belli olmamasını bozma sebebi yapmıştır. Buna 

göre; “TCK'nın 18/8. Maddesi uyarınca “geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak 

teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabileceğinden veya mahkûm olduğu ceza infaz 

edilebileceğinden” iadesi talep edilen Belçika vatandaşı F. N. R. 'un geri verme talebinin kabul 

edilebilir olduğuna ilişkin hükümde, hangi mahkûmiyetlerinin geri verme kararına dayanak teşkil 

ettiği açıkça gösterilmeden yazılı şekilde karar verilmesi” (Yargıtay 22. Ceza Dairesi, 2015/3349 E., 

2015/3571 K.) 
264 Özgenç, a.g.e., s.1048. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 18. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesine göre; “Kararın kesinleşmesi 

hâlinde iade evrakı karar ile birlikte Merkezî Makama gönderilir.” 
265 6706 sayılı CKUAİK’ın 19. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Ağır ceza mahkemesince iade talebinin 

kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi hâlinde, bu kararın yerine getirilmesi, Dışişleri ve İçişleri 

bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanının teklifi ve Başbakan’ın onayına bağlıdır.” Söz 

konusu bu hükmünde yer alan “Başbakan’ın” ibaresi, 02.07.2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 70. maddesi ile “Cumhurbaşkanı’nın” şeklinde değiştirilmiştir. 
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bulanan devlete ve iadesi talep edilen kişiye bildirilecektir. Bu itibarla kanun 

Merkezî Makam’a, iade talebinin kabul veya ret edildiğini söz konusu taraflara 

bildirme yükümlülüğü yüklenmiştir266. Söz konusu karar ret ise kararın gerekçesi de 

bildirilmek durumundadır. Eğer karar kabul şeklinde ise artık kişinin teslimine ilişkin 

süreç başlayacaktır267.   

  Hakkında iade kararı verilen kişinin, bu kararın iptali istemi ile idari yargıda 

iptal davası açabileceği ifade edilmektedir268. Hal böyle olmakla birlikte, iadenin 

kabul edilebilirliğine ilişkin yargılamaya konu hususların iptal davasına konu teşkil 

etmesinin söz konusu olamayacağı kanaatindeyiz. Nitekim yapılan yargılamada 

mahkemenin, iadenin kabul edilebilir olduğuna karar vermesi halinde iadesi söz 

konusu olan kişi bu kararı temyiz edebilecektir. 

D.  Koruma Tedbirleri 

  İadeye dair işlemlerin uzun sürmesi ve bu süre zarfında iadesi talep edilen 

kişilerin kaçma ya da izlerini kaybettirme ihtimalleri bir arada düşünüldüğünde 

iadeye konu bu kişiler hakkında bazı tedbirler alınması zorunluluk arz etmektedir. Bu 

kapsamda gerek iade talepnamesinin gönderilmesinden önceki evrede gerekse 

talepname gönderilmesinden iadeye konu kişilerin teslimine kadar olan evrede söz 

konusu tedbirlere başvurulması gerekecektir.    

  İade kapsamında bahsi geçen tedbirlerden ilki ve belki de sürecin devam 

edilmesi anlamında en önemlisi, iadesi söz konusu olan kişilerin geçici olarak 

tutuklanmalarına imkân sağlayan “geçici tutuklama” tedbiridir. Bu itibarla geçici 

tutuklama tedbiri, iadesi söz konusu olan kişi hakkında henüz bir talepnamenin 

gönderilmediği dönemde istemde bulunacak olan devletin, diplomasi ya da yapacağı 

doğrudan doğruya başvuru yoluyla iadeye konu şahsın yakalanıp tutuklanmasını 

istemde bulunulacak olan devletten talep etmesi işlemi olarak ifade edilebilecektir. 

Bu sayede, iadeye dair evrakların hazırlanması ve diplomasi yoluyla talepname 

                                                             
266 6706 sayılı CKUAİK’ın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Merkezî Makam iade talebinin kabul 

veya ret edildiğini, talep eden devlete ve iadesi talep edilen kişiye bildirir.” 
267 Özgenç, a.g.e., s.1052. 
268 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.829.  
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gönderimi gibi zaman alan işlemler esnasında izini kaybettirebilecek ilgili kişilere 

mümkün olan ilk anda ulaşılmış olacaktır269.  

  Geçici tutuklama tedbirine ilişkin şartları değerlendirecek olursak ilk olarak 

ifade edeceğimiz husus, bu tedbirin iade işlemine özgü bir tedbir olduğudur 270 . 

Dolayısı ile geçici tutuklama tedbiri bakımında CMK’daki tutuklamaya ilişkin şartlar 

ve içerik aranmayacaktır. Bu tedbire ilişkin şartlar SİDAS’ın 16. maddesi ekseninde 

hazırlanmış 6706 sayılı CKUAİK’ın 14. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir271. 

                                                             
269 Özgenç, a.g.e., s.1048-1049. 

Letonya’da yargılanmakta olduğu bir suç nedeniyle Türkiye’ye gelen iade talebine binaen yapılan 

iadenin talebinin kabul edilebilirliğinin değerlendirildiği kararın temyizine ilişkin yargılamada 

Yargıtay geçici tutuklama tedbirini, “Uluslararası düzeyde aranan kişinin yakalanmasından, iade 

işleminin sonuçlanmasına kadar tutuklu bulundurulduğu süreci içeren bir tedbirdir.” şeklinde 

tanımlamıştır. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi 12.07.2007 tarihli 8782/8971sayılı kararı) (Kayıhan İçel, 

Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, Beta Yayınevi, 2016, s.174-175.) 

Bir görüşe göre de iade amacıyla geçici tutuklama tedbiri iki aşamalı olarak ele alınmaktadır. 

Bunlardan ilki “önleyici geçici tutuklama” aşaması olarak ifade edilmektedir. Buna göre; iadesi söz 

konusu olan kişilerin iade amacıyla yakalanmalarından, iade dair evrakların talepte bulunulan devlet 

yetkili organlarına iletilmesine kadar olan safha önleyici geçici tutuklama evresi olarak kabul 

edilmiştir. İkincisi ise “muhafaza amacıyla geçici tutuklama” aşamasıdır. Buna göre; İadeye dair 

evrakların talepte bulunulan devlete iletilmesinden sonra yetkili mahkemenin tutuklamaya ilişkin bir 

karar vereceği ana kadar olan safha muhafaza amacıyla geçici tutuklama evresi olarak 

nitelendirilmiştir. (Ergül, “Uygulamada Suçluların İadesi”, s.174.) 
270 Özgenç, a.g.e., s.1050. 
271 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.827. 

SİDAS’ın 16. maddesine göre;  

“1) Müstacel hallerde, iadeyi talep eden tarafın salâhiyetli makamları istenen şahsın muvakkat 

tevkifini talep edebilirler; kendisinden iade talep edilen tarafın salâhiyetli makamları ise bu talep 

hakkında işbu Tarafın kanunlarına tevfikan karar vereceklerdir. 

2) Muvakkat tevkif talebinde 12 inci maddenin 2 inci fıkrasının (a) bendinde mezkûr belgelerden 

birinin mevcudiyeti zikredilecek ve bir iade talebi yapılmak hususundaki niyete işaret edilecektir. Bu 

talepte, yapılacak iade talebine esas teşkil eden fiil, bu fiilin ika edildiği yer ve tarih ve istenen şahsın 

eşkalî imkân nispetinde tarif edilecektir. 

3) Muvakkat tevkif talebi, talep edilen tarafın salâhiyetli makamlarına diplomatik yoldan 

yapılabileceği gibi doğrudan doğruya posta veya telgraf yoluyla veya Milletlerarası Polis Teşkilâtı 

(İnterpol) vasıtasıyla yahut yazıya münkalip olacak veya istenen tarafça makbul görülecek herhangi 

bir vasıta ile yapılabilir. 

4) Muvakkat tevkif, tevkifi takip eden 18 günlük müddet zarfında talep edilen tarafa iade talebinin ve 

12 inci maddede mezkûr belgelerin tevdi edilmemesi halinde sona erer; muvakkat tevkif hiçbir suretle 

tevkiften sonra 40 günü tecavüz edemez. Bununla beraber, muvakkaten serbest bırakma her vakit 

mümkündür; ancak talep edilen taraf, istenen şahsın kaçmasına mâni olmak için lüzumlu addettiği 

tedbirleri alacaktır. 

5) Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni bir tevkife veya iadeye mâni teşkil 

etmez.” 

6706 sayılı CKUAİK’ın 14. maddesine göre; 

“(1) İade talebine konu olabilecek bir suçun işlendiğinin kabulü için kuvvetli şüphe bulunması 

hâlinde, iade talebinin Merkezî Makama ulaşmasından önce, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası 

andlaşma hükümleri veya mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, ilgili devletin talebi ve Merkezî Makamın 

uygun bulması üzerine kişi geçici olarak tutuklanabilir. 
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  Bu kapsamda geçici tutuklama tedbirinin uygulanabilmesi için kanunun 

aradığı ilk şart, iade talebine konu olabilecek nitelikte bir suç işlendiğine dair 

kuvvetli suç şüphesinin bulunmasıdır272. İkinci olarak ise geçici tutuklamanın iade 

talepnamesi gönderilecek olan devletten talep edilmiş olmasıdır. Kanunda bu talebin, 

Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşme hükümleri ve karşılıklılık esasına 

göre Merkezi Makam tarafından değerlendirilerek uygun bulunması halinde icra 

edilebileceği ifade edilmektedir273. Merkezi Makam tarafından yapılan bu inceleme 

bir nevi ön inceleme niteliğindedir. SİDAS’a göre geçici tutuklama talebinde, 

yapılacak olan iade talebine esas teşkil eden fiiller, bu fiillerin işlendiği yer ve 

zaman, imkânlar ölçüsünde talepte bulunan kişinin eşkâline yer verilmelidir. Ayrıca 

istemde bulunulacak kişi hakkında mahkûmiyet, tutuklama veya yakalama kararı 

verilmiş olduğunun ve daha sonra iade talebinde bulunulacağının geçici tutuklama 

talebinde ifade edilmesi gerekmektedir. Yine sözleşmeye göre bu talep, diplomasi 

                                                                                                                                                                             
(2) İade talebine konu olabilecek ve 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 12’nci 

maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi kapsamına giren bir suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe 

bulunan kişi, ilgili devletin talebi aranmaksızın geçici olarak tutuklanabilir. 

(3) İlgili devletin geçici tutuklama talebi, Merkezî Makam tarafından iade amacıyla yakalanması ve 

Cumhuriyet başsavcılığına sevki için İçişleri Bakanlığına gönderilir. Yakalanan kişi, geçici tutuklama 

hususunda karar verilmek üzere en geç yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır. Sulh 

ceza hâkimi geçici tutuklanması talep edilen kişiye, rızaya dayalı iade imkânı ile bunun hukukî 

sonuçları hakkında bilgi verdikten sonra talep hakkında karar verir. 

(4) Geçici tutuklama süresi ilgili milletlerarası andlaşma hükümlerine göre belirlenir. Mütekabiliyet 

ilkesi çerçevesinde kişi, en fazla kırk gün geçici tutuklu kalabilir. 

(5) Geçici tutuklama yerine kişinin kaçmasına engel olacak şekilde Ceza Muhakemesi Kanununun 109 

uncu maddesi uyarınca adlî kontrol kararı verilebilir. 

(6) İlgili devlet tarafından dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde iade evrakının gönderilmemesi 

hâlinde geçici tutuklama veya adlî kontrol kararı kaldırılır. Bu durum, iade talebinin alınmasından 

sonra iade amacıyla koruma tedbirleri uygulanmasına engel teşkil etmez.” 
272 6706 sayılı Kanun’un geçici tutuklamaya ilişkin 14. maddesinde “bir suçun işlendiğinin kabulü 

için kuvvetli şüphe bulunması “ her ne kadar bir şart olarak zikrediliyor olsa bile talepname ve 

eklerinin henüz iletilmediği bu evrede başka bir ülkede gerçekleşen fiiller için aranan kuvvetli suç 

şüphesinin tespiti bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile hükmün bu kısmının tatbiki 

oldukça güç olacaktır.  
273 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.197. 

İade amacıyla geçici tutuklama talebi ile iade talebi birbirinden farklı istemlerdir. Dolayısı ile geçici 

tutuklama talebine istinaden iadenin kabul edilebilirliğine ilişkin bir inceleme yapılması mümkün 

değildir. İadenin kabul edilebilirliğine ilişkin değerlendirme ancak iade talepnamesinin iletilmesi 

neticesinde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılabilecektir. Bu hususa ilişkin olarak verilen bir 

kararda Yargıtay, “…sözleşmenin 16. maddesi uyarınca Letonya Devleti’nde yargılanmakta olduğu 

suç nedeniyle mahkeme kararı ile tutuklu olan ilgilinin iadesi amacıyla tutuklanması isteminde 

bulunulduğu halde istem dışına çıkılarak iade ile ilgili inceleme yapılarak yazılı şekilde karar 

verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” şeklinde yerinde bir değerlendirme yapmıştır. (Yargıtay 6. Ceza 

Dairesi 12.07.2007 tarihli 8782/8971 sayılı kararı) (Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.230.) 
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yoluyla ya da posta, telgraf, İnterpol aracılığıyla ilgili devlete gönderilebilecektir274. 

Bunların yanı sıra kanunda bazı hallerde geçici tutuklama talebi olmaksızın ilgili 

kişilerin tutuklanabileceği de ifade edilmiştir. İlgili hükme göre, 5237 sayılı TCK’ 

nın 12. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi kapsamında aşağı sınırı üç yıldan az 

olmayan hapis cezası gerektiren bir suç işlediği noktasında kuvvetli şüphe bulunan 

kişiler hakkında geçici tutuklama talebinde bulunulmasa dahi bu kişiler, 

tutuklanabilecektir275.               

  Şartlarını ifade ettiğimiz geçici tutuklama tedbiri hakkında karar vermeye 

yetkili merci ise kanunda, Sulh Ceza Hâkimlikleri olarak gösterilmiştir. Bu hususa 

ilişkin kanunun belirlediği usule göre, geçici tutuklanması söz konusu olan kişiler 

hakkında gelen talepler ilk olarak, yakalama ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk 

işlemlerinin yapılabilmesi için Merkezi Makam tarafından İçişleri Bakanlığı’na 

gönderilecektir. Daha sonra yakalanmaları halinde talebe konu bu kişilerin, en geç 

yirmi dört saat içinde talebe ilişkin karar verilmek üzere sulh ceza hâkiminin önüne 

çıkarılması gerekmektedir. Sulh ceza hâkimi ilgili kişiye öncelikle rızaya dayalı iade 

usulü ve olası hukukî sonuçları hakkında bilgi verecektir. Ardından geçici tutuklama 

talebi hakkında karar verecektir276. Sulh ceza hâkimi bu aşamada geçici tutuklama 

tedbiri yerine kişinin kaçmasını engelleyecek şekilde CMK uyarınca adlî kontrol 

tedbirlerine de başvurabilecektir277. 

  Geçici tutuklama tedbirinin uygulanabileceği süre ile alakalı olarak kanunda 

bir düzenlemeye yer verilmiştir. 6706 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 4. fıkrasına 

göre, geçici tutuklamanın süresi ilgili uluslararası anlaşma ile belirleneceği ifade 

                                                             
274 Özgenç, a.g.e., s.1049. 
275 Birtek, a.g.e., s.117. 
276 Bu konuya ilişkin olarak ifade edilen bir görüşe göre, her ne kadar geçici tutuklama tedbirine 

ilişkin karar verme yetkisi Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin takdirinde olsa bile Türkiye’nin taraf olduğu 

iade anlaşmalarının birçoğunda geçici tutuklama talebinde bulunulduğu takdirde bu tedbire karar 

verilmesi gerektiği için bu hallerde takdir hakkından söz edilemeyeceğinden bahsedilmektedir. 

(Özgenç, a.g.e., s.1049.) 
277 Geçici tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirinin uygulanmasına ilişkin örnek bir karar için 

bkz.; “Sahtecilik suçundan hakkında hükmedilen 3 yıl hapis cezasının infazı için Makedonya’ya geri 

verilmesi amacıyla aranmakta iken Türkiye’ye giriş yaparken yakalanan A.D. geçici olarak 

tutuklanmamış hakkında Edirne Birinci Sulh Ceza Mahkemesinin 06.10.2006 tarihli kararı ile “yurt 

dışına çıkışı geçici olarak yasaklanarak ülkemizde ikamet adresi olarak bildirdiği adrese en yakın 

karakola her hafta imza atmak üzere gelmesine” karar verilmiştir.” (Güler, a.g.m., s.86-87.) 
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edilmiştir278. Bununla birlikte karşılıklılık ilkesi dikkate alınarak bu sürenin 40 günü 

geçemeyeceği de ifade edilmiştir. Esasen bu düzenleme SİDAS ile de uyumludur. 

SİDAS’a göre geçici tutuklama talebinin ilgili devlete iletilmesinden itibaren 18 gün 

içerisinde iadeye dair talepname ve eklerinin istemde bulunulacak devlete 

gönderilmemesi halinde bu tedbir ortadan kalkacaktır. Söz konusu bu süre herhalde 

40 günü geçemeyecektir. Bir diğer ifade ile herhangi bir gerekçe ile talepname ve 

eklerinin gönderimi gecikmiş olsa dahi tutukluluk süresinin 40 günü aşması halinde 

geçici tutuklama tedbiri sona erdirilecektir. Ayrıca geçici tutuklama tedbiri, ilgili 

kişinin kaçmasına engel olmak için gerekli tedbirler alındığı sürece her an sona 

erdirilebilir. Gerek bahsedilen sürelerin dolması gerekse tedbirin sonlandırılması 

halleri, daha sonradan iade talebinin alınması ile birlikte şahsın iadesi amacıyla 

tedbirler alınmasına mani olmayacaktır279.  

  Sulh ceza hâkimi tarafından geçici tutuklama kararı verilmesi halinde bu 

husus ilgili savcılık kanalı ile Merkezi Makam’a iletilir. Merkezi Makam belirlenen 

sürede iadeye dair evrakların Türkiye’ye gönderilmesinin beklendiğini geçici 

tutuklama talebinde bulunan devlete bildirilir. Ayrıca hakkında geçici tutuklama 

kararı verilen kişinin bu karara karşı itiraz etme hakkına da sahiptir280. 

  İade talepnamesi ve eklerinin diplomatik yolla iletilmesi ile birlikte kabul 

edilebilirlik değerlendirmesi yapmak ile yetkili Ağır Ceza Mahkemesi, mevcut ise 

geçici tutuklamaya ilişkin bir karar verecek ve bu aşamadan itibaren iade amacıyla 

her türlü koruma tedbirine hükmedebilecektir. Bu husus 6706 sayılı CKUAİK’ın 16. 

maddesinde düzenlenmiştir281 . Hükme göre, talepname ve eklerinin iletilmesi ile 

                                                             
278 Türkiye’nin tarafı olduğu bazı iade anlaşmalarındaki geçici tutuklama tedbiri süre sınırı için bkz; 

Güler, a.g.m., s.84. 
279 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.828. 

Geçici tutuklama tedbiri süresi içerisinde iade evraklarının Türkiye’ye iletilmemesi sonucu tedbirin 

sona erdirilmesi ilişkin karar için bkz; “Sahte kimlik belgesi kullanmak” suçundan mahkûm edildiği 2 

yıl 6 ay hapis cezasının infazı için Romanya’ya geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde 

aranmakta olan S.R.N. Türkiye’de yakalanmış ve Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesince anılan ülkeye 

geri verilmek amacıyla 30 gün süreyle geçici olarak tutuklanmıştır (bilâhare bu geçici tutukluluk 

süresi bahse konu mahkemece 10 gün süreyle uzatılmıştır). Adı geçenin geçici olarak tutuklandığı ve 

geçici tutukluluk süresi sona ermeden geri verme evrakının gönderilmesi gerektiği Romanya 

makamlarına bildirilmesine rağmen, geri verme evrakı geçici tutukluluk süresi bitmeden diplomatik 

yoldan gönderilmemiş, bunun üzerine Bakırköy Üçüncü Sulh Ceza Mahkemesi SİDAS’ın 16/4’üncü 

maddesi gereğince S.R.N.’nin tahliyesine karar vermiştir.” (Güler, a.g.m., s.84.) 
280 Güler, a.g.m., s.85. 
281 6706 sayılı CKUAİK’ın 16. maddesine göre;  
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resmen başlayan iade sürecinin her aşamasında Ağır Ceza Mahkemesi koruma 

tedbirlerine hükmedebilecektir. Bu tedbirlerin geçici tutuklama tedbirinden farkı ise 

5271 sayılı CMK hükümlerine göre yapılıyor olmasıdır. Dolayısı ile iade amacıyla 

uygulanabilecek tedbirler, CMK’nın koruma tedbirlerine ilişkin 90. maddesi ve 

devamında yer alan maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nin yapacağı değerlendirmede iade talebinin kabul edilebilir olduğuna 

hükmetmesi ve bu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilen 

kişinin iade edilmesine ilişkin bir karar verilmemesi halinde ise hükmedilen koruma 

tedbirleri sona erecek kişi serbest bırakılacaktır282.   

  Kanunda bu tedbirlerden iade amacıyla tutuklama bakımından birkaç ayrı 

hususa yer verilmiştir. Kişinin iade amacıyla tutuklanmasından teslimine kadar geçen 

sürede tutukluluk durumunun en geç 30’ar günlük periyotlar halinde 

değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kişinin toplam tutuklu kalabileceği 

sürenin ise iade talebinde bulunulan suçtan dolayı mahkûm olunan ya da 

olunabilecek ceza süresini geçemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca kişinin iade amacıyla 

tutuklu kaldığı sürenin teslim edildiği ülkeye bildirilmesi ve bu tutukluluk süresinin 

de kişinin teslim edilen devlette alacağı cezadan mahsup edilmesi gerektiği de ifade 

edilmektedir283. 

                                                                                                                                                                             
“(1) Ağır ceza mahkemesi iade sürecinin her aşamasında iadesi talep edilen kişi hakkında Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca koruma tedbirlerine karar verebilir. 

(2) İade sürecinde kişinin tutuklanması durumunda teslime kadar geçen süre içindeki tutukluluk 

durumu, ağır ceza mahkemesince en geç otuzar günlük sürelerle incelenir. 

(3) Ağır ceza mahkemesinin iade talebinin kabulüne ilişkin kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl 

içinde 19 uncu maddeye göre iade kararı verilmemesi hâlinde kişi hakkındaki koruma tedbirleri 

kaldırılır. 

(4) Toplam tutukluluk süresi, kişinin iade talebine konu suçtan dolayı alabileceği veya mahkûm 

olduğu cezanın infaz süresini geçemez.” 
282 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.198. 
283 Durak, a.g.m., s.58. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) iade amacıyla tutuklamaya ilişkin olarak verdiği 

kararlarda adli yardımlaşama amacıyla olsa dahi uzun süren tutukluluk hallerinin Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin 5. maddesinin ihlaline sebep 

olacağına hükmetmektedir. Bu kapsamda, Quinn / Fransa (1995) kararında yaklaşık 2 yıl süren iade 

amacıyla tutukluluk süresinin sözleşmenin 5. maddesinin ihlali niteliğinde olduğunu tespit etmiştir. 

(Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.32.) 

Aynı yönde ve daha yakın tarihli Gallardo Sanchez / İtalya (2015) kararında AİHM, iade amacıyla 

gerçekleştirilen tutuklama işleminin yaklaşık bir yıl altı ay sürmüş olmasını, esasen çok karmaşık 

olmayan bir usulün İtalya adli makamları tarafından yol açılan haksız gecikmeler neticesinde 

uzadığını gerekçe göstererek sözleşmenin 5. maddesinin ihlal edildiği kanaatine varmıştır. 

(European Court of Human Rights, (Çevrimiçi) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22135%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-162994%22]}
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E.  Teslim 

 Bu bölümde iadesi söz konusu olan kişilerin teslim edilmesine ilişkin 

hususlar ve teslimde özellik arz eden durumların üzerinde duracağız. 

1.  İadesine Karar Verilen Şahsın Teslimi 

 Hakkında iade kararı verilen kişinin bu durumunun talepte bulunan devlete 

bildirilmesi ile birlikte teslime ilişkin süreç başlayacaktır. SİDAS’a göre bu 

bildirimde, iade talebinin kabul edildiğine ilişkin açıklama, kişinin iade amacıyla 

tutuklu kaldığı süre ve kişinin teslim edileceği yer ve zamana ilişkin bilgiler 

bulunmalıdır. Kural olarak bahse konu bildirimin yine diplomasi yoluyla yapılması 

gerekmektedir284. 

 6706 sayılı CKUAİK’a göre iadesine karar verilen kişilerin teslimine ilişkin 

iç işlemler, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları gibi ilgili bakanlıklarla işbirliği 

içerisinde yürütülecektir. Bu çerçevede iadesine karar verilen kişiler daha önceden 

belirlenmiş olan yer ve zamanda güvenlik kuvvetlerince iade talebinde bulanan 

devlet yetkililerine teslim edilecektir 285 . Kural olarak teslimin bu yolla 

gerçekleşeceği ifade edilse bile uygulamada teslim işleminin, hızlı ve daha kolay 

olmasından dolayı İnterpol aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade edilmektedir286.  

Yine 6706 sayılı Kanun’a göre hakkında iade kararı verilen kişinin, talepte 

bulunan devlet makamları tarafından haklı bir mazeret bulunmaksızın teslim 

alınmaması hâlinde, söz konusu tarihten itibaren 30 gün sonra Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından kişi hakkında verilen koruma tedbirleri kaldırılacaktır. SİDAS’da bu süre 

15 gün ve her hâlükârda 30 gün olarak belirlenmiştir. Dahası sözleşme, iade 

talebinde bulunan devletin belirlenen sürede teslim almadığı şahıs hakkında aynı 

                                                                                                                                                                             
135%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22i

temid%22:[%22001-162994%22]} 20.11.2018.) 

Bu yönde kararların yanı sıra kişinin büyük ölçüde kendisinin yarattığı durumlardan ötürü iade 

amacıyla uzun süre tutuklu kalmasının 5. madde kapsamında bir ihlal teşkil etmeyeceğine ilişkin 

AİHM’in, Kolompar / Belçika (1992) kararı için bkz; (European Court of Human Rights, (Çevrimiçi) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20KOLOMPAR%20v.%2

0BELGIUM\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMB

ER%22],%22itemid%22:[%22001-57742%22]} 20.11.2018.) 
284 Özgenç, a.g.e., s.1052. 

SİDAS’ın 18. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Talebin kabul edilmesi halinde talebeden tarafa teslim 

mahal ve tarihi ile istenen şahsın iade edilmek üzere ne kadar müddet mevkuf tutulduğu hakkında 

malûmat verilecektir.” 
285 Özgenç, a.g.e., s.1052. 
286 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.93. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22135%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-162994%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22TUR%22],%22kpthesaurus%22:[%22135%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-162994%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22/%22CASE%20OF%20KOLOMPAR%20v.%20BELGIUM/%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57742%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22/%22CASE%20OF%20KOLOMPAR%20v.%20BELGIUM/%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57742%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22/%22CASE%20OF%20KOLOMPAR%20v.%20BELGIUM/%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57742%22]}
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suçtan dolayı göndereceği yeni iade taleplerinin kendisinden iade talep edilen devlet 

tarafından reddedilmesine de imkân sağlamaktadır287.   

Kanuna göre teslime konu kişinin yakalandığında üzerinde bulunan, işlenen 

suç neticesinde elde edilen ya da iadeye konu suçun ispatı bakımından delil 

niteliğinde görülen eşyalar da talepte bulunan devlete teslim edilebilecektir. Ayrıca 

iadeye konu kişi hakkında ölüm, kaçma gibi nedenlerden ötürü bir karar 

verilememesi halinde de söz konusu eşyaların teslimi gerçekleşebilecektir. Bunların 

yanı sıra, teslime konu eşyalar hâlihazırda devam eden bir soruşturma veya 

kovuşturma bakımından gerekli ise bu eşyaların teslimi ertelenebilecektir. Söz 

konusu eşyaların iyiniyetli üçüncü kişilere ait olması halinde ise teslime konu 

edilemeyecektir288.    

  İade ve teslime ilişkin yapılan masrafların ne şekilde karşılanacağına ilişkin 

olarak 6706 sayılı CKUAİK’ın son hükümlerinde diğer adli işbirliği çeşitleri ile 

birlikte bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, tüm adlî iş birliği taleplerinin 

yerine getirilmesine ilişkin masraflar, aksi kararlaştırılmadıkça talebi yerine getiren 

devlet tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte Türkiye’nin tarafı olduğu ikili iade 

anlaşmalarında ise iade ve teslim işlemlerine ilişkin masrafların, daha çok talepte 

bulunan devlet tarafından karşılanacağı belirtilmektedir289. 

                                                             
287 6706 sayılı CKUAİK’ın 20. maddesinin 2. fıkrasına göre; “İadesine karar verilen kişinin, talep 

eden devlet makamları ile kararlaştırılan tarihte haklı bir neden olmaksızın teslim alınmaması 

hâlinde, bu tarihten itibaren otuz gün sonra mahkemece kişi hakkında verilen koruma tedbirleri 

kaldırılır. Buna ek olarak SİDAS’ın 18. maddesinin 5. fıkrasında teslimin mücbir sebepten ötürü 

gerçekleşemeyecek olması haline de değinilmiştir. Sözleşmeye göre böyle bir durumda teslim 

ilişkisinin diğer tarafı haberdar edilerek yeni bir teslim tarihi belirlenecek ve bu aşamadan sonra artık 

4. madde tatbik edilecektir. Bu kapsamda SİDAS’ın 18. maddesinin 4. fıkrasını ifade etmek gerekirse; 

“Talep edilen şahıs, tespit olunan tarihte teslim alınmadığı takdirde, işbu maddenin 5 inci 

paragrafında derpiş olunan mahfuz kalmak kaydıyla, bu tarihten itibaren 15 günlük bir müddetin 

hitamında serbest bırakılabilir; her halükârda 30 günlük bir müddetin geçmesinden sonra serbest 

bırakılacaktır; kendisinden iade talep edilen taraf bu şahsı aynı suçtan dolayı iade etmeyi 

reddedebilir.” 
288 Artuk v.d., a.g.e., s.1117. 
289 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.94. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 34. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Bu Kanun uyarınca yapılan adlî iş birliği 

taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin giderler, merkezî makamların aksine bir mutabakatı 

bulunmaması hâlinde, yerine getiren devlet tarafından karşılanır.” 

SİDAS’ın 24. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Kendisinden iade talep edilen taraf ülkesinde iade 

sebebiyle yapılan masraflar bu tarafa tahmil edilmiştir.” 
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2.  Teslimin Ertelenmesi 

  Hakkında iade kararı verilen şahısların talepte bulunan devlete teslimi, bazı 

hallerde ertelenebilecektir. Bu hususa ilişkin olarak hem SİDAS’da hem de 6706 

sayılı Kanun’da benzer nitelikte hükümler bulunmaktadır. Bu düzenlemelere göre, 

iade talebinde bulunulan bir devlet iadesi söz konusu olan şahsı talebe konu suç 

dışında başka bir suçtan ötürü soruşturacak, kovuşturacak ya da mahkûmiyet 

hükmünü infaz edecek ise teslimi erteleyebilecektir. Bununla birlikte, teslimin 

ertelenecek olması iade hakkında karar vermeye engel teşkil etmeyecektir290.    

  6706 sayılı Kanun’a göre yukarıda zikredilen durumların dışında bir de teslim 

edilecek olan kişinin seyahat edebilecek durumda olmaması hali de bir erteleme 

sebebi olarak kabul edilmiştir. Ayrıca teslimin ertelenmesine ilişkin kararın Merkezi 

Makam tarafından verilebileceği ve bu kararın ilgili kişiye ve devlete bildirilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir291. 

3.  Şartlı İade 

  İade edilmesine dair karar verilip teslim aşamasına gelinen şahısların 

tesliminin ertelenmesi bazı olumsuz sonuçları ortaya çıkarabilecektir. Bu açıdan 

bakıldığında ilk olarak akla, teslimin ertelenmesi zaman zarfı içerisinde iadeye konu 

suçlara ilişkin delillerin ortadan kalkması, zamanaşımına ilişkin sürelerin dolması 

gibi problemler gelmektedir. Bahse konu bu problemlerin bertaraf edilmesi adına 

teslimin ertelenmesi yolu yerine, kişinin geri teslim edilmesi şartına bağlı ve geçici 

olarak ilgili devlete teslim edilmesi de mümkündür.  

  Şartlı iade müessesesi yoluyla talepte bulunan devlet, gecikmiş bir şekilde 

iade talebinde bulunduğu şahsı teslim almak yerine şahsı önden teslim alıp iadeye 

                                                             
290 Özgenç, a.g.e., s.1053-1054. 

“İki kişiyi kasten öldürmek, ateşli silâh ile mühimmatlarını yasa dışı yolardan satın almak, taşımak ve 

bulundurmak” suçlarından Odessa makamlarınca aranmakta olan Ukrayna uyruklu D.Y. ile 

Azerbaycan uyruklu R.A. 14.10.2001’de İstanbul’da yakalanmışlar, Ukrayna’nın talebine istinaden 

geri verilmek amacıyla tutuklanmışlar, yapılan yargılamanın akabinde Bakanlar Kurulu tarafından 

söz konusu ülkeye geri verilmelerine karar verilmiş, ancak adı geçenler teslim edilmeden önce 

İstanbul Özel Tip Cezaevinde 14.03.2002’de işledikleri adam öldürme suçundan Eyüp İkinci Ağır 

Ceza Mahkemesince 15 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edilmişlerdir. Bunun üzerine D.Y. ve R.A.’nın 

Ukrayna’ya teslimleri SİDAS’ın 19’uncu maddesi gereğince haklarındaki hürriyeti bağlayıcı cezanın 

infazının sona ermesine kadar ertelenmiştir.” (Güler, a.g.m., s.87.) 
291 6706 sayılı CKUAİK 20. maddesinin 3. fıkrasına göre; “İadesine karar verilen kişi hakkında, 

başka bir suç nedeniyle Türkiye’de ceza soruşturması veya kovuşturması ya da infazı gerekli bir hapis 

cezası bulunması veya kişinin seyahat edebilecek durumda olmaması hâlinde, Merkezî Makam 

tarafından teslimin ertelenmesine karar verilebilir. Bu karar, kişiye ve talep eden devlete bildirilir.” 
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konu suça ilişkin delilleri kolaylıkla toplamak suretiyle kişinin yargılamasını bitirme 

imkânı kazanmaktadır. Ayrıca bu yolla zamanaşımına ilişkin sürelerinin dolmasının 

da önüne geçilmiş olacaktır. Daha sonra şahıs, teslim alınan devlete soruşturma, 

kovuşturma veya mahkûmiyetin tamamlanması için geri teslim edilecektir. En 

nihayetinde, ilgili kişinin iade talebinde bulunulan ülkede soruşturması, 

kovuşturması ya da mahkûmiyeti sona erdikten sonra iade talebinde bulunan devlete 

yeniden teslim edilerek iade süreci sona erecektir292.  

4.  Transit Geçiş 

  İadesi söz konusu olan kişilerin teslimi, kural olarak iade talebinde bulunan 

devlet ile talepte bulunulan devlet arasında gerçekleşen iki taraflı bir işlem olarak 

gerçekleşmektedir. Bu durum, pek tabi ki tarafların sınır ilişkisi olduğu ya da direkt 

olarak teslimin gerçekleşebildiği haller için geçerlidir. Fakat iadesi söz konusu olan 

kişilerin teslim işlemi, üçüncü bir devlet topraklarından geçilmek suretiyle yapılmak 

zorunda olduğunda üzerinden transit olarak geçilen, esas itibari ile iade ilişkisinin 

tarafı olmayan devlet mevcut iade işlemine mecburen dâhil olmaktadır. Hal böyle 

olunca iadeye ilişkin şartların bu duruma özel olarak ayrıca değerlendirilmesi 

gerekmektedir293. 

  İadesi söz konusu olan kişilerin zorunlu olarak üçüncü bir devletten 

geçirilerek iade talebinde bulunan ülkeye teslim edilmesine dair bu işlem, transit 

geçiş olarak ifade edilmektedir. Transit geçiş şeklinde gerçekleşecek olan teslim 

işlemine pek tabi ki geçilecek olan ülkenin muvafakati bulunmalıdır. Bu muvafakat 

de tıpkı iade isteminde bulunulan devlete gönderilen talepname gibi bir talepnamenin 

geçilecek olan ülkeye gönderilmesi yoluyla istenecektir294.  

  Türkiye’nin tarafı olduğu SİDAS ve ikili iade anlaşmalarının büyük 

çoğunluğunda taraf devletler, iadesine karar verilen kişilerin teslim işlemi 

gerçekleşirken ülkelerinden transit geçiş yapılmasına müsaade edeceklerini taahhüt 

                                                             
292 Özgenç, a.g.e., s.1054. 

SİDAS’ın 19. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kendisinden iade talep edilen Taraf, teslimi tehir 

edeceği yerde, istenen şahsı Taraflar arasında müştereken tespit edilecek şartlar tahtında, talep eden 

tarafa muvakkaten teslim edebilecektir.” 
293 Özgenç, a.g.e., s.1052. 
294 Taner, a.g.e., s.253-254; Artuk v.d., a.g.e., s.1119. 
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etmektedirler. Fakat bu müsaadenin de genel olarak iade şartlarının yerine getirilmiş 

olması halinde verilebileceği bahsi geçen anlaşmalarda hüküm altına alınmıştır295.       

  İade hukukumuz açısından transit geçiş meselesi esasen kanunumuzda 

oldukça nettir. 6706 sayılı CKUAİK’ın 21. maddesinin 1. fıkrasına göre Türkiye, 

iade amacıyla transit geçiş iznini, iadeye ilişkin koşulların bulunması halinde 

verilebilecektir. Bu kapsamda, maddenin devamında ifade edildiği üzere iade 

talebinde bulunan devlet tarafından iletilen transit geçiş istemi kanunda dile getirilen 

iadeye ilişkin koşullar ve iadenin kabul edilemeyeceği haller çerçevesinde Merkezi 

Makam tarafından değerlendirilerek transite geçişe izin verilip verilemeyeceğine 

ilişkin bir karara varılacaktır. En nihayetinde bu karar, transit geçiş talebinde bulunan 

devlete bildirilecektir. Transit geçişin reddini gerektiren bir nedenin ortaya çıkması 

ya da teslimi söz konusu olan kişinin transit geçiş sırasında bir suç işlemesi halinde 

transit geçişe izin verilmeyerek geçiş durdurulabilecektir 296 . Ayrıca transit geçiş 

                                                             
295 Özgenç, a.g.e., s.1053. 

Transit geçişe ilişkin olarak SİDAS’ın 21. maddesinde ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

“1) İşbu Anlaşmaya Taraf olan Devletlerden birinin ülkesinden transit olarak geçişe müsaade 12 inci 

maddenin 1 inci paragrafında derpiş olunan yoldan yapılacak talep üzerine ve kendisinden transite 

müsaade etmesi istenilen Tarafça Sözleşmenin 3 ve 4 üncü maddeleri muvacehesinde siyasî veya 

tamamen askerî mahiyette görülen bir suç mevzuubahis olmaması şartıyla verilecektir. 

2) Kendisinden transite müsaade etmesi istenilen memleketin 6 ncı madde anlamındaki tebaasının 

transit olarak geçmesi ret olunabilir. 

3) 12 inci maddenin 2 inci paragrafında derpiş olunan belgelerin tevdii, işbu maddenin 4 üncü 

paragrafı hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, lüzumludur. 

4) Hava yolunun kullanılması halinde aşağıdaki hükümler tatbik olunacaktır. 

a)Vasıtanın inmesi mevzuubahis değilse, talebeden Taraf ülkesi üzerinden vasıtanın geçeceği Tarafı 

haberdar edecek ve 12 inci maddenin 2 inci paragrafının (a) bendinde mezkûr vesikalardan birinin 

mevcut olduğunu tevsik edecektir. Beklenmedik bir iniş halinde, işbu tebligat 16 ncı maddede 

mevzuubahis muvakkat tevkif talebinin tesirlerini doğuracak ve talebeden Taraf nizami bir transit 

talebinde bulunacaktır. 

b)Vasıtanın inmesi mevzuubahis ise talebeden Taraf nizami bir transit talebinde bulunacaktır. 

5) Bununla beraber herhangi bir Taraf işbu Sözleşmenin imzası veya tasdik yahut iltihak vesikasının 

tevdii esnasında bir şahsın transit olarak geçmesini ancak iade için istenen şartlar veya bunlardan 

bazıları tahtında kabul edeceğini beyan edebilir. Bu ahvalde, mütekabiliyet kaidesi tatbik edilebilir. 

6) İade edilen şahıs, ırkı, dini, milliyeti veya siyasî kanaatlerinden dolayı hayatının veya hürriyetinin 

tehdide maruz kalacağına ihtimal verebilecek bir ülkeden transit olarak geçirilmeyecektir.” 

Hükümde, transit geçiş için iadeye ilişkin genel şartlar ve istisna hallerin dikkate alındığı 

görülmektedir. Her ne kadar SİDAS’daki transit geçişe ilişkin şartlar ve usulün iadeye ilişkin 

işlemlere nazaran daha kolay olduğu ifade edilse bile yerleşik olan transit geçiş usulünün iadeye 

ilişkin bütün şart ve işlemlerin yerine getirilmesi şeklinde olduğu belirtilmektedir. Zira 5. fıkrada 

maddede bahsedilen usulün bertaraf edilerek iadeye ilişkin usulün tam olarak transit geçiş için de 

aranabileceği ifade edilmektedir. (Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.472.)                 
296 6706 sayılı CKUAİK’ın 21. maddesine göre;   

“(1) Türk hukuku açısından iade koşullarının bulunması hâlinde, bir devlet tarafından başka bir 

devlete iadesine karar verilen kişinin Türkiye’den transit geçişine izin verilebilir.  
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işleminin 24 saatten uzun sürecek olması halinde ise Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 

7 günü aşmamak üzere geçici tutuklama kararı verilebilecektir297. 

IV. İADENİN SONUÇLARI 

A.  Genel Olarak 

İadeye dair iş ve işlemler istemde bulunulan şahsın teslimi ile kural olarak 

sona ermektedir. Ancak iade işleminin gerçekleşmesi ile birlikte ilgili kişiyi teslim 

alan devletin yapması gerekenler burada sona ermeyerek ayrıca bazı yükümlülükleri 

yerine getirmesi gerekmektedir. Biz de bu bölümde iade ilişkisine konu olan kişilerin 

teslimine bağlanan sonuçları dile getirmeye çalışacağız.   

B.  Özellik (Hususilik) Kuralı 

  İadede özellik kuralı olarak ifade edilen bu kural, iade amacıyla talepte 

bulunan devlete teslim edilen kişiler hakkında teslim edildikleri ülkelerde yapılacak 

olan yargılamanın ya da infaz olunacak cezanın yalnızca, sürecin başlangıcında 

iletilen talepnamedeki suçlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. 

Daha somut bir ifade ile istemde bulunan kişinin işlediği iddia edilen ya da mahkûm 

olduğu suç talepnamede dolandırıcılık olarak nitelendirilmiş ve kişi bu suçtan ötürü 

teslim edilmişse kişinin daha önceden işlemiş olduğu misalen hırsızlık suçundan 

yargılanması ya da cezasının infaz edilmesi mümkün değildir. Bu kural, “özellik” 

                                                                                                                                                                             
(2) Transit geçiş talebi, Merkezî Makam tarafından değerlendirilir ve verilen karar, talep eden 

devletin yetkili makamına bildirilir. 

(4) Transit geçiş talebinin reddini gerektiren nedenlerin ortaya çıkması veya kişinin transit geçiş 

sırasında resen soruşturma yapılmasını gerektirecek bir suç işlemesi hâlinde transit geçiş 

durdurulabilir.” 

Bu hususa ilişkin olarak 1910 yılında yaşanan örnek bir olayda ABD tarafından Bulgaristan’dan, 

işlediği kasten öldürme suçu dolayısıyla bir kişinin iadesi talep edilmiş ve bu talep Bulgaristan 

tarafından kabul edilmiştir. Bu talebin kabulü ile birlikte gerçekleşen teslim işlemleri çerçevesinde 

transit geçiş talebinde bulunulan Romanya, yaptığı değerlendirmede ABD’de bu suçun ölüm cezasını 

gerektiren suçlardan olması dolayısı ile ölüm cezasının infaz edilmemesi şartı ile ancak transit geçişe 

izin verilebileceğinin ABD’ye bildirildiği ifade edilmiştir. (Duman, a.g.m., s.697.) 
297 Artuk v.d., a.g.e., s.1120. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 21. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Transit geçişin yirmi dört saatten fazla 

sürmesi ve bu nedenle kişinin hürriyetinin kısıtlanması ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, sulh 

ceza hâkimince transit geçişin sağlanması amacıyla yedi günü geçmemek üzere geçici tutuklama 

kararı verilebilir.” 
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veya “iadede hususilik” kuralı olarak iade hukukuna yerleşmiştir298. Ancak ifade 

etmek gerekir ki özellik kuralı özelinde getirilen sınırlandırmalar yalnızca ceza 

davaları ile sınırlıdır. Dolayısı ile hukuk davaları ya da disiplin soruşturmaları 

açısından herhangi bir sınırlandırma söz konusu değildir299. 

  Bu kural vasıtasıyla esasen, iade edilmesi söz konusu olan kişiler korunmak 

istenmektedir. Diğer bir değişle özellik kuralı ile iade talebinde bulunulan kişilerin, 

başlangıçta iletilmesi halinde iade edilemeyecek ve bu nedenle talepnamede yer 

verilmeyen suçlardan ötürü sonradan haksız olarak yargılanmalarının önüne geçilmiş 

olacaktır. Bu itibarla söz konusu kuralının ilk olarak, adi suç görüntüsü altında 

gerçekleşen iade işlemi sonrasında siyasi suçtan ötürü yapılabilecek bir yargılamanın 

önüne geçilmesi fikrine binaen tesis edildiği ve daha sonra iade talebinde bulunulan 

bütün suçlar için geçerli kabul edildiği düşünülmektedir300. 

  Özellik kuralı ile devletlerin birbirini aldatmalarının da önüne geçilmek 

istenmektedir. İki devlet arasında bir iade anlaşmasına dayalı olarak önceden 

belirtilen fiiller çerçevesinde gerçekleşen iade işlemleri, söz konusu anlaşma 

özelinde devletlerinin birbirlerine göstermek durumunda oldukları sadakat 

yükümlülüğünün, uluslararası hukukun ve anlaşma ile kabul edilen taahhütlerin 

yerine getirilmesinin bir gereğidir. Dolayısı ile iade edilen şahsı, talepte bulunulan 

fiiller dışında başkaca fiillerden dolayı yargılamak yukarıda ifade edilen hususların 

ihlal edilmesi anlamına gelecektir301. 

  Özellik kuralının bugün itibari ile iade hukukunun yerleşik kurallarından biri 

olduğu net olarak söylenebilecektir. Bu özelliği itibari ile Türkiye’nin tarafı olduğu 

tüm iade anlaşmalarında özellik kuralına yer verildiği ifade edilmektedir 302 . Bu 

                                                             
298 Taner, a.g.e., s.254-255; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.477; Artuk v.d., a.g.e., s.1120-1121. 

Bu duruma örnek olarak, Azerbaycan devleti tarafından 31.03.2010 tarihinde Türkiye’ye iade edilen 

sanıkların, 12.02.1996 tarihinde gerçekleştirdikleri yağma suçu niteliğinde fakat iade talebinde yer 

almayan fiillerinden ötürü Türkiye’de yapılan yargılama kapsamında önüne gelen olayda Yargıtay, 

“… Sanıkların iadesine ilişkin Azerbaycan ülkesinin mahkemesince verilen 31.03.2010 tarihli… 

suçluların iadesi kararı resen araştırılıp, sonucuna göre uygulama koşullarının takdirinde zorunluluk 

bulunması” gerekçesi ile ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. (Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 

2015/7995 E., 2018/1675 K. No’lu karar.) 
299 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.235. 
300 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.233-234. 

İadede özellik kuralının tarihi gelişimine ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz.; Önder, Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, s. 274-276. 
301 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.477. 
302 Özgenç, a.g.e., 1055. 
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kapsamda SİDAS’ın 14. maddesinde yerini alan özellik kuralı, 5237 sayılı Kanun’un 

mülga 18. maddesinin 8. fıkrasından sonra 6706 sayılı Kanun’un 10. maddesinin 4. 

fıkrasında da yerini almıştır303.    

  Unutulmamalıdır ki bu kural, yanlızca iadesi talep edilen kişilerin teslim 

edilmesinden önce işlenen ya da mahkûm olunan suçlar için geçerli olacaktır. Bir 

başka değişle, teslimden sonra şahsın gönderildiği ülkede işleyeceği suçlar için 

özellik kuralı geçerli olmayacaktır. Teslimden sonra işlenen suçlar için iade işleminin 

gerçekleştiği devletin ilgili şahsı soruşturma ya da kovuşturmasının önünde herhangi 

bir engel bulunmamaktadır304.  

  Özellik kuralı çerçevesinde iadeye konu suçların nitelikleri hallerinin 

akıbetine de değinmek gerekecektir. Bu kapsamda, cezanın ağırlaştırılmasını 

gerektiren nitelikli haller için de özellik kuralının devreye girmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Daha açık bir ifade ile iade talepnamesinde belirtilmeyen cezayı 

ağırlaştırıcı bir nitelikli hal oluşturabilecek durumların, teslim sonrası yapılacak olan 

yargılamada dikkate alınmasının mümkün olmayacağı dile getirilmektedir305.  

  İade talebinde bulunulan fiillerin sonradan vasfının değişmesi durumunun 

özellik kuralına olan etkisi ifade edilmesi gereken bir diğer önemli meseledir. 

Örnekle açıklamak gerekirse, işlediği hırsızlık niteliğindeki fiillerden ötürü iade 

edilen kişi hakkında teslim edildiği ülkede yapılan yargılamada söz konusu fiillerin 

yağma suçunu oluşturduğu kanısına varılması halinde nasıl bir çözüm yolu 

bulunacaktır306.   

                                                             
303 6706 sayılı CKUAİK’ın 10. maddesinin 4. fıkrasına göre; “İade hâlinde, kişi ancak iade kararına 

dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir veya kişinin mahkûm olduğu ceza infaz 

edilebilir.” 

Özellik kuralının esasen uluslararası sözleşmelere dayandığını ifade ettikten sonra devletlerin iade 

aşamasında ilgili şahsı teslim edeceği devletten bu konuda ayrıca bir güvence istemesini gerektirecek 

bir durum yoktur. Ancak iade ilişkisinin sözleşmeye dayanmadığı örneğin karşılıklılık esasına binaen 

gerçekleştirildiği durumlarda teslimin gerçekleşeceği devletten talebe konu suçlar dışında başkaca 

suçlardan dolayı yargılama yapılmayacağına ilişkin bir güvence talep edilebilecektir. Söz konusu bu 

güvence alınmış ve teslimde bulunulacak olan devletin güvenceye uygun hareket edeceğinin 

bekleniyor olması halinde iadenin gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. (Öztürk/Erdem, 

a.g.e., s.135.) 
304 Artuk v.d., a.g.e., s.1121. 
305 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.136. 
306  Bu konuya ilişkin olarak SİDAS’ın 14. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükme göre; “Suç 

addolunan fiilin evsafı takibat esnasında değişmişse, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif 

edilen suçun unsurları iadeyi icap ettiriyorsa, takibat ve muhakeme yapılabilir.” 
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  İade edilen kişi hakkında teslim edildiği ülkede yapılan yargılamada suç 

vasfının değişmesi durumuna ilişkin olarak birkaç farklı ihtimal gündeme 

gelmektedir. Bu ihtimallerden ilki, talepte bulunan fiillerin esasen iadeye elverişli 

olmayan bir suçu oluşturduğunun anlaşılması halidir. Böyle bir durum söz konusu 

olduğunda, iade edilen şahsı teslim alan devlet yaptığı yargılamayı derhal sona 

erdirmeli ve kişiyi serbest bırakmalıdır307. İkinci ihtimalde ise yapılan yargılamada 

suç vasfı değişmiştir ancak bu kez suç, iadeye elverişli bir suç olarak kalmış ve 

talepte bulunulan fiillere göre daha az cezayı gerektiren bir fiil olduğu anlaşılmıştır. 

Bu durumda asgari ceza sınırının altına inilmediği müddetçe yargılamaya devam 

edilmesinde bir sakınca yoktur308. Üçüncü ihtimal ise değişen suç vasfı ile talebe 

konu fiiller, iadeye elverişli fiiller olarak kalmakla birlikte daha fazla cezayı 

gerektiren bir suçu oluşturduğunun anlaşılması halidir. Bu noktada üç farklı görüş 

dile getirilmektedir.  İlk görüş 309 , yargılamaya devam edilmesinde bir sakınca 

olmadığı kanaatinde iken ikinci görüş 310  ise iade talebinde bulunulan devletten 

yargılamaya devam edilmesi noktasında bir muvafakat alınması gerektiği kanaatine 

sahiptir. Üçüncü görüş311 ise özellik kuralının yeni ağır vasıflı suçun kovuşturulması 

ve cezalandırılmasına engel olacağı kanaatindedir. Kanaatimizce, bu durumda 

muvafakat prosedürünün işletilip sonuca göre yargılamaya devam edilip 

edilmeyeceğine karar verilmesi, adli işbirliği düşüncesi ile daha çok bağdaşır 

niteliktedir.       

  İade işlemi neticesinde kişinin teslim edildiği ülkenin, teslimden sonra yaptığı 

yargılamaya ilişkin nihai kararının onaylı bir örneğini iade eden ülkeye iletmesi, bir 

gereklilik olarak bazı iade anlaşmalarda yer aldığı ifade edilmektedir312. Esasen bu 

türden hükümlere iadeye dair akdedilen bütün anlaşmalarda yer verilmesi faydalı 

olacaktır. Aksi halde iade edilen kişinin talepnamede yer alan suçlar dışında başkaca 

bir suçtan dolayı yargılandığı ya da mahkûm olduğu anlaşılamayacak ve özellik 

kuralı kolaylıkla ihlal edilebilecektir. 
                                                             
307 Özgenç, a.g.e., 1056. 
308 Taner, a.g.e., s.255; Özgenç, a.g.e., 1056. 

Bu ihtimalde yargılamaya devam edilemeyeceğini savunan aksi görüş için bkz.; Dönmezer/Erman, 

a.g.e., s.479. 
309 Özgenç, a.g.e., 1056. 
310 Özgen, a.g.e., s.156; Artuk v.d., a.g.e., s.1121. 
311 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.479. 
312 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.236. 
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C.  Özellik (Hususilik) Kuralının İstisnaları 

  Kişilerin, göstermelik iade talepleri ile teslim alınması sonucu haksız bir 

şekilde yargılanmalarının önüne geçilmesi ve devletlerin iade hukukunun gereklerine 

riayet etmelerini sağlayan özellik kuralı, mutlak bir kural değildir. Bu kural bazı 

hallerde bertaraf edilebilecek ve iade edilen kişiler, talepnamede gösterilmeyen ve 

teslimden önce işlenen suçlardan ötürü yargılanabilecek ya da mahkûm olunan 

cezalar infaz edilebilecektir. 

  Bahse konu bu hallerden ilki, iade eden devletin muvafakatidir. Buna göre, 

iadesini talep ettiği kişiyi teslim alan devlet, talepnamede belirtmediği suçlardan 

dolayı bir yargılama yapabilmesi için, tekrardan bir talepname göndermek suretiyle 

kişiyi teslim eden devletten bu hususta muvafakat bekleyecektir. Bu sayede, özellik 

kuralı bertaraf edilebilecektir. Ancak her hâlükârda muvafakat edilmesi istenen 

suçların da iadeye elverişli suçlardan olması gerekmektedir. Türkiye’nin tarafı 

olduğu ikili iade anlaşmalarının tamamında muvafakatin özellik kuralının etkisini 

bertaraf edebileceği ifade edilmektedir313. SİDAS’ın 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) 

bendinde bu husus dile getirilmektedir. Maddenin 2. fıkrasında muvafakat gelene 

kadar kişinin, ülkede bulunmayan bir kişi gibi sayılıp gerekli işlemler yapılarak 

muhakemeye bu şartlar altında devam edilmesi gerektiği de ifade edilmiştir314.  

  Bu kural bağlamında muvafakat şartı iade edilen şahsın üçüncü bir ülkeye 

tekrar iade edilecek olması halini de kapsamaktadır. Diğer bir değişle özellik kuralı, 

iade işlemi sonucu talepte bulunan devlete teslim edilen kişinin bu devlet tarafından 

teslimden önce işlediği başka bir suç nedeniyle üçünü bir devlete iade edilmesine 

engel olmaktadır. SİDAS’ın 15. maddesinde de ifade edildiği üzere bu durumda iade 

işleminin gerçekleşebilmesi, ilgili kişiyi teslim eden devletin, üçüncü bir ülkeye 

gerçekleşecek olan iade işlemine muvafakat etmesine bağlıdır315. 

  Özellik kuralının etkisinin ortadan kaldırılmasına imkân sağlayan diğer bir 

hal ise kişinin imkân verilmesine rağmen teslim edildiği ülkeyi terk etmemesi halidir.   

Buna göre, iade edilen kişinin yargılamasının veya ceza infazının sona ermesine ve 

elinde ülkeyi terk etme imkânı olmasına rağmen kendisine tanınan belli bir süre 

                                                             
313 Özgenç, a.g.e., s.1057. 
314 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.480. 
315 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.481; Artuk v.d., a.g.e., s.1122. 



98 
 

içerinde bulunduğu ülkeyi terk etmeyen kişi, teslimden önce işlediği suçlardan ötürü 

bulunduğu ülkede yargılanabilecektir. SİDAS’ın 14. maddesinin 1. fıkrasının (b) 

bendinde bu içerikte bir düzenlemeye yer verilmiştir. Dahası buna benzer hükümlere 

Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının hemen hemen hepsinde yer 

verildiği ifade edilmektedir316.  

  Daha somut olarak anlatmak gerekirse teslim edildiği ülkede yapılan 

yargılamada beraat eden ya da ceza infazı sona eren kişilere, ülkeyi terk edip etmeme 

noktasında serbestçe düşünüp karar verebileceği ve bu sırada da hakkında herhangi 

bir soruşturma ya da kovuşturmanın yapılmayacağı bir zaman dilimi verilmektedir. 

Yasak zaman olarak da ifade edilen bu geçici süre çok uzun ya da çok kısa 

olamaması gerekmektedir. İade anlaşmalarında genellikle 15 gün ile 3 ay arasında bir 

sürenin yasak zaman olarak düzenlendiği ifade edilmekle birlikte tarafı olduğumuz 

iade anlaşmalarında bu sürenin daha çok 1 ay-30 gün olarak kabul edildiği 

belirtilmektedir. SİDAS’ da ise bu süre 45 gündür. Kişi, kendisine verilen süre 

bitmesine rağmen ülkeyi terk etmemişse hakkında her türlü soruşturma veya 

kovuşturma açılabilecektir. Bu süre zarfında kişi, ülkeyi terk edip ülkeye tekrar geri 

dönmesi ihtimalinde de her türlü suçlama ile muhatap olacaktır317. Pek tabi ki kişi 

hakkında ülkeden çıkmasına engel olacak örneğin yurtdışı yasağı, sağlık, maddi 

imkânsızlık gibi somut bir nedenin bulunması halinde ülkeyi terk etmediğinden 

bahsedilemeyecektir318.  

  Bunların yanı sıra, özellik kuralının etkisinin ortadan kaldırılmasına ilişkin 

olarak üzerinde durulması diğer bir durum ise iade edilen kişinin, talapnamede 

belirtilmeyen suçlar ya da talepnamede belirtilmekle birlikte sonradan suç vasfı 

                                                             
316 Özgenç, a.g.e., s.1057. 
317 Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 281 vd. 
318 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.236; Donay, “Suçluların İadesinde Yeni Gelişmeler”, s.261. 

Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından bahse konu duruma ilişkin verilen bir kararda, Türkiye’de 

bulunduğu cezaevinden kaçarak Almanya’ya giden kişi hakkında firar fiillinden ötürü Almanya’dan 

iade talebinde bulunulmuştur. Bu talebe istinaden Türkiye’ye iade edilen şahıs hakkında sonradan 

uyuşturucu madde ihracından dolayı soruşturma açılmıştır. Alman yetkili makamları söz konusu bu 

yargılamanın SİDAS’ın 14. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasını talep etmiştir. 

Bunun üzerine yargılama durdurulmuş ve Almanya’dan muvafakat talep edilmiştir. Muvafakatin 

beklendiği süre zarfında kişiye 45 gün içinde ülkeyi terk edebileceği, terk etmediği takdirde ise 

yargılamasına devam edileceği bildirilmiştir. Ancak kişi, hakkında yurtdışına çıkma yasağı konulduğu 

için 45 gün içinde ülkeyi terk edememiştir. Hal böyle olunca mahkeme, kişinin ülkeyi terk etme 

imkânının bulunmamasını gerekçe göstererek kişi hakkında verilen hükmün bozulmasına karar 

vermiştir. (Yargıtay 5.CD. 14.10.1987 E.87/4154 K.87/5301 sayılı kararı) (Dönmezer, a.g.e., s.401.) 
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değişerek daha ağır bir ceza gerektiren ya da iadeye elverişsiz olarak 

nitelendirilebilecek suçlardan ötürü teslim edildiği ülkede yargılanmaya kendisinin 

rıza göstermesinin mümkün olup olmadığıdır. Bu konuda daha yaygın olarak ifade 

edilen görüşe göre, iadesi söz konusu olan kişilerin iradelerinin, rızaya dayalı iade 

usulü hariç, iade sürecinin hiçbir safhasında dikkate alınmadığı ortadadır. Dolayısı 

ile bu aşamada da dikkate alınmamalıdır. Aksi hal, uluslararası bir anlaşma 

çerçevesinde iki devlet arasında gerçekleşen bir işlemin kişilerin iradesi yoluyla 

değiştirilmesi anlamına gelecektir. Aynı zamanda bu durum, devletlerin önceden 

üzerinde mutabık kaldıkları hükümlere uyulmamasına yol açacaktır319. Ayrıca iade 

işlemi neticesinde teslim edilen kişilerden türlü baskılar neticesinde iradesi hilafına 

rıza alınması mümkün olabileceği ve bu durumunun takibinin de oldukça zor olacağı 

gözden kaçırılmamalıdır320. Kişi iradesi ile özellik kuralı bertaraf edilemez, fikrinin 

aksinin savunulduğu diğer görüşe göre ise iade işlemi neticesinde teslim edilen 

kişilerin, yukarıda ifade ettiğimiz yasak süre sonunda ülkede kalıp kalmama 

noktasında iradelerine imkân tanınarak dolaylı olarak da olsa yargılanmalarına rıza 

göstermelerine imkânı tanınması mümkün iken yasak süre içerisinde haklarında 

yargılama yapılmasına rıza gösterme imkânının tanınmamasının çelişki oluşturacağı 

ifade edilmektedir321. Bu fikre ek olarak, kişilerin kendilerine yöneltilen her türlü suç 

isnadından aklanma hakkının bulunduğu, bazı hallerde talepte bulunulmayan basit 

nitelikteki suçların talebe konu ağır nitelikteki suçları etkileyip teslim edilen kişilerin 

beraatine sebep olabileceği ve ayrıca kişilerin, iadeye yönelik işlemler başlamadan 

önce kendi iradeleri ile haklarında yargılama yapılmasını talep edebilecekleri de bir 

arada düşünüldüğünde kişilerin rızaları ile özellik kuralına takılan suçlardan 

yargılanmalarına imkân tanınması gerektiği savunulmaktadır322. 

  Gerek SİDAS gerekse ikili iade anlaşmalarında bu konuda hükümlere yer 

verilmeyerek kişilerin iradesinin özellik kuralına bir etki yapmayacağı fikrinin kabul 

edildiği ifade edilmektedir323. Hal böyle iken sözleşmeye ek 3. Protokolde ifade 

edilen basitleştirilmiş iade prosedürü ve bu doğrultuda 6706 sayılı Kanun’da yerini 

                                                             
319 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.481. 
320 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.236. 
321 Önder, a.g.e., s. 285. 
322 Dönmezer/Erman,  a.g.e., s.480-481. 
323 Özgenç, a.g.e., s.1057. 
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alan rızaya dayalı iade usulü çerçevesinde özellik kuralı etkisinin, iadesi söz konusu 

kişilerin gösterecekleri rıza ile ortadan kaldırılabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu 

yolla iadesi söz konusu olan kişilerin teslim edilmeleri halinde sadece iade 

talepnamesinde belirtilen suç veya suçlardan değil, talepte bulunan devlet tarafından 

belirlenecek başkaca suçlamalardan dolayı da yargılanmalarına imkân 

sağlanmaktadır324. 

V.  TÜRKİYE’NİN İADE TALEPLERİ VE ŞARTLARI 

 Başta da ifade ettiğimiz üzere buraya kadar yaptığımız açıklamalar, kanunun 

ifadesi ile Türkiye’den yabancı devletlere gerçekleşecek olan iade işlemlerine ilişkin 

değerlendirmeler iken bu başlık altında izah etmeye çalışacağımız hususlar ise 

isteminde bulunan ülke konumunda olan Türkiye’nin iade taleplerine ilişkin şartlar 

ve usul olacaktır.  

 Türkiye’de işlediği iddia olunan bir suç nedeniyle hakkında soruşturma veya 

kovuşturma yürütülen ya da mahkûm olan kişilerin, yabancı bir ülkede oldukları 

tespit edildiğinde kural olarak iki ülke arasında var olan ikili ya da çok taraflı iade 

anlaşması hükümleri doğrultusunda gönderilecek bir talepname yoluyla iadeleri talep 

edilecektir. Türkiye’nin gönderdiği bu talepname, iade isteminde bulunan ülke 

tarafından iade anlaşması ve ulusal iade hukuku hükümleri doğrultusunda 

incelenecektir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin iade isteminde bulunacağı kişiler 

hakkında ilgili devlete iade talepnamesi iletmesinden sonra, talepnamenin 

değerlendirilmesine ilişkin şartlar ve usuli süreç iade ilişkisi içerisine girilecek olan 

devletten devlete değişecektir. Dolayısı ile Türkiye’nin iade talepleri ve şartları 

bağlamında değerlendirilecek olan kısım iade talepnamesi gönderilmesinden önceki 

safhaya ilişkin hükümlerdir.  

 Bu çerçevede 6706 sayılı CKUAİK’ın 22. maddesinde Türkiye’nin iade 

talebine ilişkin bazı düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Hükmün ilk fıkrasına 

göre iade isteminde bulunulacak şahıslar hakkında talepte bulunma yetkisi adli 

mercilerdedir. İade isteminde bulunulacak olan kişiler hakkındaki tahkikat ceza 

                                                             
324 Benli, a.g.m., s.265-266. 
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soruşturması ya da ceza infazı aşamasında ise ilgili Cumhuriyet Savcılıkları, 

kovuşturma aşamasında ise ilgili mahkeme tarafından iade talepnamesi ve ekleri 

hazırlanacaktır. Hükmün ikincisi fıkrasında talepte bulunulabilecek suçlar için daha 

önceden de ifade ettiğimiz asgari ceza sınırlarının üzerinde durulmuştur. Buna göre, 

iade talebinde bulunulabilmesi için kişiler hakkında ya üst sınırı 1 yıl veya daha fazla 

hapis cezasını gerektiren bir suç işlendiği iddiası ya da en az 4 ay süreyle kesinleşmiş 

mahkûmiyet kararı, gelen iade taleplerinde olduğu gibi yapılacak olan iade 

taleplerinde de bir şart olarak aranacaktır. Hükmün devamındaki üçüncü fıkrasında 

hazırlanan bu iade talepname ve eklerinin Merkezî Makam’a iletileceği, belgelerin 

Merkezi Makam tarafından inceleneceği ve uygun görülmesi hâlinde talepname ve 

eklerinin ilgili yabancı devlete gönderileceği ifade edilmiştir. Bu noktada Merkezi 

Makam’ın değerlendirmesi gereken hususları da belirleyen kanun, talebin iade için 

aranan gerekli şartları taşıyıp taşımadığını, mahkûm olan kişiler için ceza infaz 

kurumunda geçirilecek olan sürenin kişi ve kamu yararı bakımından orantısız bir süre 

olup olmayacağını ve iadenin milli güvenlik ve uluslararası ilişkiler açısından 

Türkiye’ye zarar verip vermeyeceği açısından bir inceleme yapılması gerektiğini 

belirtmiştir. Bu hususlar, Merkezi Makam’ın Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü 

bünyesinde incelenecek, iadeye ilişkin nihai karar verildikten sonra talepname ve 

ekleri Dışişleri Bakanlığı’na gönderilecek ve buradan da diplomasi yoluyla ilgili 

devlete iletimi gerçekleşecektir325. 

                                                             
325 Ulutaş, a.g.e., s.209; Koca/ Üzülmez, a.g.e., s.829-830; Özbek v.d., a.g.e., s.174; Artuk v.d., a.g.e., 

s.1111. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 22. maddesine göre;    

“(1) Soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da verilen mahkûmiyet kararlarının 

infazı amacıyla yabancı bir ülkede bulunan ve hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı verilen 

kişinin Türkiye’ye iadesi, adlî merciler tarafından istenebilir.  

(2) Üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kişinin iadesi talep 

edilebilir. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bakımından iade talebinde bulunulabilmesi için 

hükmolunan hapis cezasının en az dört ay olması gerekir. İadesi istenen kişinin birden fazla suçu 

bulunması hâlinde, bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin altında olsa dahi birlikte iadeye 

konu edilebilir. (3) Merkezî Makam tarafından uygun görülmesi hâlinde talep, yabancı devlete 

gönderilir. Ancak, aşağıdaki durumlarda Merkezî Makam iade talebini yabancı devlete göndermeden 

reddedebilir: a)  Talebin, iade için gerekli şartları taşımaması. b) Ceza infaz kurumlarında 

geçirilecek süre dikkate alındığında, iade yoluna başvurulmasının kişi yararı ve kamu yararı arasında 

açık bir orantısızlığa sebep olması. c) Türkiye’nin millî güvenliğinin veya uluslararası ilişkilerinin 

zarar görme ihtimalinin bulunması.  

(4) Türkiye’ye iadesine karar verilen kişinin üçüncü ülkelerden transit geçişi ve teslim konusunda, 

uygun olduğu ölçüde 20 nci ve 21 inci maddelerde yer alan hükümler uygulanır.” 

Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar başlıklı 69/4 No’lu 16.11.2011 tarihli genelgenin 4. maddesinde ayrıntılı bir şekilde 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

İADENİN KABUL EDİLEMEYECEĞİ HALLER 

I.  GENEL OLARAK 

 Buraya kadar bahsettiğimiz şartlar çerçevesinde iade müessesesi bakımından 

kural, talepte bulunulan şahısların talep eden ülkelere iade edilmesidir. Bu kural aynı 

zamanda adli işbirliği ve suçların cezasız kalmaması düşüncesinin de bir sonucudur. 

Bu itibarla, gelen iade talebinin kabul edilmemesi hali ise istisna niteliğindedir326. 

 Biz de çalışmamızın bu bölümünde esas olarak üzerinde durmak istediğimiz, 

6706 sayılı Kanun’da iadenin kabul edilemeyeceği haller olarak nitelendirilen 

durumları Türkiye’nin iade hukuku bağlamında ele almaya çalışacağız.  

II.  İADEYE KONU SUÇU YARGILAMA YETKİSİ 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 

  Her ne şekilde işlenmiş olursa olsun bir suçu yargılama yetkisine sahip olan 

devlet, kendi yargı yetkisini önceleyerek söz konusu suçtan ötürü gelecek iade 

taleplerini kabul etmeme hakkına sahip olacaktır. Esasen bu durum, devletlerin 

egemenlik haklarının da bir gereğidir327 . Bu ön kabulden yola çıktığımızda iade 

işleminin kural olarak talepte bulunulan devletlerin yargı yetkisine girmeyen suçlar 

için gerçekleşebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır328. 

  O halde bu hususta öncelikle incelenmesi gereken mesele, iadeye konu suçlar 

bağlamında talepte bulunulan devletlerin yargılama yetkisidir. Kısaca ifade edilecek 

olursa, yargılama yetkisinin temelde iki halde mevcut olduğu kabul edilir. Bunlardan 

ilki, suçun talepte bulunulan ülke topraklarında ya da ülke sayılan bir yerde işlenmesi 

                                                                                                                                                                             
soruşturma ve infaz aşamasında ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, kovuşturma aşamasında ilgili 

mahkeme tarafından düzenlenecek olan iade talepnameleri hakkında dikkat edilmesi gereken bazı 

teknik noktalara değinilmiştir. (Ertuğrul, a.g.e., s.104.) 
326 Haluk Ulugöl, Suçluların Geri Verilmesi ve Siyasi Suç, Ankara, Adil Yayınevi, 2002, s.xıı. 
327 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.221; Artuk v.d., a.g.e., s.1106. 
328 Özbek v.d., a.g.e., s.161. 
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halidir. İkinci hal ise suçun talepte bulunulan ülke toprakları dışında yabancı bir 

ülkede işlendiği halde istemde bulunulan devletin yargı yetkisinin var kabul edildiği 

durumlardır. Bahsedilen iki ihtimalde de iade talebinde bulunulan devletin, iadeye 

konu kişiyi yargılama yetkisi bulunduğundan bahisle kural olarak bu talep 

reddedilecektir329. 

  Meseleyi Türkiye’nin iade hukuku bakımından somutlaştıracak olursak tarafı 

olduğumuz SİDAS’ın 7. maddesinin 1. fıkrası örnek gösterilebilecektir. Hükme göre 

iade ilişkisine konu fiillerin, kısmen veya tamamen ülkesinde işlenmiş sayıldığı 

sözleşmeye taraf devletler bu fiillerden ötürü gelebilecek iade taleplerini kabul 

etmekten imtina edebileceklerdir. Esasen, zikredilen bu sözleşme hükmü taraf 

devletlere iadeyi reddedebilme hakkı vermekle birlikte iadenin kesin olarak kabul 

edilemeyeceği anlamına da gelmeyecektir. Bu hususta sözleşmeye taraf devletler, 

iade işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmemekte serbest bırakılmıştır330.  

  İade hukukuna dair iç hukuk düzenlemelerimize baktığımızda ise gerek 5237 

sayılı Kanun’un mülga 18. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gerekse 6706 sayılı 

Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-4) bendinde331, iadesi talep edilen kişinin 

işlediği suçun Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç olması halinde iadenin 

kabul edilemeyeceği net olarak ifade edilmektedir. Yani bu düzenlemeler, 

sözleşmede bahsi geçen serbestinin Türkiye tarafından ret olarak kabul edilmekte 

olduğu anlamına gelmektedir332.  

                                                             
329 Faruk Erem, “Suçluların Geri Verilmesinde Türk Sistemi”, Adliye Ceridesi, S.4, 1943, s.223-224; 

Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.97; Özgen, a.g.e., s.116-117; Artuk v.d., a.g.e., s.1106-

1108. 
330 İçel/Donay, a.g.e., s.234. 

Hal böyle iken Türkiye’nin taraf olduğu ikili iade anlaşmalarının tümünde, talepte bulunulan devletin 

ülkesinde işlenen suçlardan dolayı gelen iade taleplerinin kabul edilmeyeceğine ilişkin hükümler 

olduğu ifade edilmektedir. (Özgenç, a.g.e., s.1039.) 
331   6706 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-3) bendinde, “Türkiye Devletinin 

güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre 

kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmesi” hali ayrı bir iadenin kabul edilemeyeceği hal olarak 

ayrıca zikredilmiştir. Ancak bu hüküm, Türkiye’nin yargılama yetkisine giren bir suç nedeniyle 

iadenin kabul edilemeyeceği belirtildikten sonra bu şekilde bir düzenlemeye yer verilmesinin gereksiz 

olduğu ve ayrıca bu düzenlemenin Türkiye’nin iade yetkisini sınırlandıracağı gerekçeleri ile 

eleştirilmiştir. (Koca/ Üzülmez, a.g.e., s.817; Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.195.) 
332 Artuk v.d., a.g.e., s.1107; Özgenç, a.g.e., s.1039.  

Bu hususa ilişkin örnek bir kararda Yargıtay, sahte pasaport kullanarak Türkiye’ye girdiği iddiasına 

yönelik olarak “resmi belgede sahtecilik” ve benzeri suçlar bakımından TCK’nın yer bakımından 

uygulanmasına ilişkin kuralları dikkate alınmaksızın iadenin kabul edilebilir olduğuna dair verilen 

kararı bozmuştur. Hükme göre; “6706 sayılı Yasa’nın 11. maddesi de Türkiye'nin yargılama yetkisine 

giren suçlarda geri verme talebinin kabul edilmeyeceğine amirdir. Burada suçun hangi ülkede 
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  Bu itibarla, TCK’nın yer bakımından uygulanmasına ilişkin hükümler göz 

önüne alındığında; ülkesellik prensibi gereği kısmen veya tamamen Türkiye’de 

(md.8/1) ya da Türkiye sayılan bir yerde işlenen suçlar (md.8/2), şahsilik prensibi 

gereği Türkiye dışında meydana gelmekle birlikte bir Türk vatandaşı tarafından 

işlenen suçlar (md.11/1) ya da bir yabancının bir Türk vatandaşı (md.12/2), Türk 

kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi (md.12/2) veya Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti zararına işlediği suçlar (md.12/1) ve evrensellik ilkesi dâhilinde 

olan suçlar (md.13) bakımından Türkiye’nin yargı yetkisi bulunmaktadır ve bu yargı 

yetkisi gerekçesi ile gelen iade talepleri reddedilecektir. Bu durumun tek istisnası 

olarak zikredilen husus ise ikame yargı yetkisine ilişkin TCK’nın 12. maddesinin 3. 

fıkrasındaki düzenlemedir. Bir yabancının yabancı bir ülkede yine başka bir yabancı 

kişiye karşı işlediği suçlar için Türkiye’nin yargı yetkisinin düzenlendiği hükümde 

aranan başkaca şartların yanı sıra adeta bir ön koşul olarak görülen şart, iadenin 

gerçekleştirilemiyor olmasıdır. Diğer bir ifade ile bu durum, Türkiye’nin yargılama 

yetkisinin bulunduğu bir halde iadenin öncelendiği tek ihtimaldir333.         

                                                                                                                                                                             
işlendiğine ise iade talep edilen devlet karar verecektir.  5237 sayılı TCK'nın 8. maddesine göre 

"Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi hâlinde 

suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır." ve aynı Kanunun 9. maddesine göre "Türkiye'de işlediği suçtan 

dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye'de yeniden yargılanır." Bu ilkeler 

ışığında somut olay incelendiğinde; 24.01.1986 doğumlu Kırgızistan vatandaşı R. A. adına tanzim 

olunan … pasaportu kullanarak ülkemize giriş yaptığı tespit edilen sanığın, pasaportunun sahte olup 

olmadığı belirlenmeden … sanık hakkında eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı 

gerektirmiştir.” (Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 2017/3111 E., 2017/4650 K.) 
333 Akbulut, a.g.e., s.178. 

Alman vatandaşı sanığın yurt dışında işlediği suçlardan ötürü iadesinin talep edilmesine ilişkin olarak 

Yargıtay 11.Ceza Dairesi 16.11.2005 tarih ve 11516 sayılı kararında; “45 ayrı dolandırıcılık 

eyleminden birden çok davaya konu paraların sanığın Türkiye’deki banka hesaplarına yatırıldığının 

anlaşılması, sanığın savunması ve temiz dilekçesinde 2001 yılından bu yana Türkiye’de oturduğunu 

beyan etmesi karşısında bu hususlar usulünce araştırılıp suçların işlendiği yer ve tarih tespit edilerek 

suçların işlendiği yer ve tarih tespit edilerek, Türkiye’de işlendiğinin saptanması halinde bu 

mağdurlara yönelik eylemler nedeniyle Türk Mahkemelerinin yargılama yetkisine sahip olduğu da 

dikkate alınarak sonuca göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiğinin gözetilmemesi 

yasaya aykırıdır.” şeklinde karar verilmiştir. Dolayısı ile mahkeme, TCK’nın yer bakımından yetkiye 

ilişkin maddelerinin uygulanma olasılığının bulunduğu olayda bu hususa dair bir araştırma 

yapılmaksızın hüküm kurulmasının hatalı olacağına hükmetmiştir. Yine aynı konuda benzer başka bir 

olaya ilişkin Yargıtay 5.Ceza Dairesinin 16.4.2007 tarihli ve 13593/2873 sayılı kararında; “5237 

sayılı TCK’nın 18/1-c ve 18/2 maddelerine göre “iade talebine esas teşkil eden fiilin Türk 

vatandaşının zararına işlenmesi halinde iade 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 anlaşılan 23.04.1995 doğumlu A. S.’nın 

nüfus kayıtları ve varsa vatandaşlıktan çıkarılmalarıyla ilgili kararların getirtilmesi suretiyle Türk 

vatandaşı olup olmadıklarının kesin olarak açığa kavuşturulmasından sonra sanığın hukuki 

durumunun tayin ve takdiri yerine eksik araştırmaya dayanılarak karar verilmesi…” denilerek 
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  Tüm bunlara ek olarak iadesi talep edilen kişileri yargılama yetkisi bulunan 

bir devlet, hiç şüphesiz hakkında soruşturma veya kovuşturma başlattığı kişiler için 

gelen iade taleplerini reddedebilecektir. Bu hususa ilişkin olarak SİDAS’ın 8. 

maddesinde bir hüküm bulunmaktadır. Hükme göre sözleşmeye taraf devletler, 

takibat yaptıkları kişiler hakkında gelen iade taleplerini kabul etmeyebilecektir334. Bu 

durum aynı zamanda “Non bis in idem” kuralının da bir sonucudur335. 

III.  İADEYE KONU SUÇUN NİTELİĞİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRME 

A. Siyasi Suçlar 

 İade talebine konu bir suçun, niteliği itibariyle iadeye elverişliliği bakımından 

bir değerlendirme yapılırken bakılması gereken ilk şey, söz konusu suçun siyasi suç 

olup olmadığıdır. Bu bakımdan siyasi suçluluk, iadenin kabul edilemeyeceği haller 

bağlamında belki de en önemli istisna hal olarak kabul edilebilecektir. 

 Biz de çalışmamızın bu bölümünde öncelikle siyasi suç kavramı ve siyasi suç 

çeşitlerine ilişkin açıklamalara yer vereceğiz. Daha sonra, siyasi suç ile iade 

müessesesi arasındaki ilişkiyi değerlendirip, “siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik” 

ilkesi ve bu ilkeye ilişkin getirilen istisnaları ifade etmeye çalışacağız.    

1.  Siyasi Suç Kavramı 

  Siyasi suç kavramından ne anlaşılacağı ya da hangi tür fiillerin siyasi suç 

olarak kabul edileceğine ilişkin hususların evvelden beri tartışılan ancak üzerinde 

mutabakat sağlanamayan meseleler olduğu görülmektedir336.  

                                                                                                                                                                             
mahkeme den 5237 sayılı TCK’nın 18/1-c maddesindeki şartların varlığını araştırdıktan sonra geri 

verme hakkında bir karar vermesi istenilmektedir.” (Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.208.) 
334 Özgenç, a.g.e., s.1040. 
335 Bu konuya ilişkin olarak dile getirilen örnek bir kararda; “C.A., M.Ç., M.U. ve F.U. hakkında 

Strazburg’da gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı “Yasa dışı PKK terör örgütü üyesi olmak” 

suçlarından dolayı Ankara, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 

soruşturma nedeniyle adı geçenlerin Fransa’dan geri verilmeleri talep edilmiştir. Ancak Fransa söz 

konusu şahıslar hakkında kendi ülkelerinde yargılama yapıldığından dolayı “non bis idem” 

gerekçesiyle talebi reddetmiştir. (Güler, a.g.m., s.70.) 
336 Siyasi suç kavramı hakkında bkz; Baha Kantar, “Siyasal Suçlar”, Adliye Ceridesi, S.21, 1936, s.3-

12; Naci Şensoy, “Siyasi Suçlar”, İÜHFM, C.17, S.1-2, İstanbul, 1951, s.53-74; Abdullah Pulat 

Gözübüyük, “Milletlerarası ve Milli Hukuk Bakımından Siyasi Suçlar”, Adelet Dergisi, S.4, 1954, s. 
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  Hal böyle olunca siyasi suç için genel, geçerli ve net bir tanım yapmanın 

oldukça güç olduğu ifade edilmektedir. Bir an için böyle bir tanım yapılsa dahi bu 

tanımın belli bir zaman ve mekân için geçerli olacağı daha sonra özellikle de zamana 

göre değişiklik göstereceği vurgulanmaktadır. Bu yüzden devletlerin genellikle 

kanunlarında siyasi suç tanımı yapmaktan imtina ettikleri ve bu işi daha çok içtihada 

ve doktrine bırakmış oldukları belirtilmektedir337. Diğer bir fikre göre ise siyasi suç 

kavramının esasen maddi ceza hukukuna ilişkin bir kavram olmadığına işaret 

edilerek bu bakımdan genel olarak kabul gören bir tanımın bulunmadığı ifade 

edilmiştir338. 

  Siyasi suç kavramı hakkında var olan bu belirsizlik, kavramı açıklamaya 

ilişkin birden çok teorinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur339. Bu teorilerden ilki 

objektif teori olarak nitelendirilmektedir. Bir suçun siyasi olup olmadığının tespitine 

yönelik olarak bu teori bakımından dikkate alınan husus, suç ile ihlal edilen hak veya 

menfaatin niteliğidir. Bir diğer ifade ile objektif teoriye göre suçun hukuki konusunu 

devletin siyasi düzeni oluşturuyorsa suç siyasidir340. Burada bahsi geçen siyasi düzen 

tabirinden, devletin varlığına, egemenliğine, bütünlüğüne yani dış siyasi düzenine 

yönelik olarak gerçekleşen eylemler anlaşılabileceği gibi hükümetin şeklini 

değiştirmek, Anayasa’yı bozmak, seçimlerde hile yapmak gibi devletin iç siyasi 

düzenine yönelik eylemlerin de anlaşılabileceği ifade edilmiştir. Anlaşıldığı üzere bu 

teori bakımından failin hangi saikle hareket ettiğinin bir önemi bulunmamaktadır341.  

  Siyasi suç tespitine ilişkin diğer bir teori ise subjektif teori olarak adlandırılan 

teoridir. Bu teoriye göre bir eylemin siyasi suç olarak nitelendirilebilmesi için failin 

saiki, gayesi, amacına bakılmalıdır. Eğer failin suçu işlemekteki saiki, gayesi, amacı 

siyasi ise suç siyasi olarak kabul edilmelidir. Aksi halde işlenen siyasi bir suçtan 

                                                                                                                                                                             
391-401; Arif Şıdım, “Siyasi Suçlar”, Adalet Dergisi, S.2, 1962, s.161-170; Ümit Hassan, “Siyasi Suç 

Kavramı”, AÜSBFD, C.26, S.1, 1971, s.197-217; Mehmet Doğan, “Siyasî Suçlar”, Yargıtay Dergisi, 

(Birinci-İkinci Kısım), C.3 S.1/3-4, 1977, s. 69-84/143-155; Köksal Bayraktar, Siyasal Suç, İstanbul, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982, s.1 vd.; Hamide Zafer, “Siyasi Suç”, Kenan 

Tunçomağ’a Armağan, 1997, s.535-560. 
337 Özgen, a.g.e., s.67-68; Namık Kemal Topçu, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Ankara, Seçkin 

Yayıncılık, 2016, s.37. 
338 Özgenç, a.g.e., s.1024. 
339 Artuk v.d., a.g.e., s.1083. 
340 Taner, a.g.e., s.114-115; Şensoy, a.g.m., s.57; Şıdım, a.g.m., s.165; Armaoğlu, a.g.m., s.1594-

1595; Zafer, a.g.m., s.540; Artuk v.d., a.g.e., s.1083. 
341 Taner, a.g.e., s.115; Şıdım, a.g.m., s.165; Artuk v.d., a.g.e., s.1083. 
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bahsedilemeyecek ve bu suç adi bir suç olarak kabul edilecektir342. O halde, siyasi 

suç değerlendirmesi yapılırken subjektif teori esas alındığında siyasi amaçla işlenen 

örneğin yağma suçu niteliğindeki adi bir fiil de siyasi suç olarak kabul 

edilebilecektir. Ancak bu teori, failin asıl saikinin, gayesinin, amacının, her zaman 

açık bir şekilde ortaya konulmasının zor olacağı, bu yüzden gerçekleşen eylemlerin 

siyasi suç teşkil edip etmediğinin tespitinin güç olacağı şeklinde eleştirilmiştir343. 

  Siyasi suç tespitine ilişkin yukarıda zikredilen teorilerden objektif teorinin, 

siyasi suçlara ilişkin alanı oldukça daralttığı, subjektif teorinin ise bazı adi suçları 

bile bu kapsama alarak siyasi suça ilişkin alanı oldukça genişlettiği ifade 

edilmektedir. Bu nedenle siyasi suçun tespitine ilişkin her iki teoriye nazaran orta yol 

olarak nitelendirilebilecek başkaca teoriler de ileri sürülmüştür344. Bu teorilerden biri 

karma teoridir. Bu teoriye göre bir suçun siyasi suç olarak kabul edilebilmesi için 

hem objektif hem de subjektif teoriye ilişkin unsurları bünyesinde barındırması 

gerekmektedir345.    

  Bu kapsamda, diğer bir teori ise üstünlük (hakim unsur) teorisidir. Bu teori 

bakımından dikkate alınan husus ise siyasi suç değerlendirmesi yapılan fiillere ilişkin 

siyasi suç-adi suç ayrımı bakımından hangi yönün ağır bastığının tespit edilmesidir. 

Bu bağlamda, değerlendirmeye konu filler bakımından siyasi unsurların baskın, 

üstün, veya hakim olduğu tespit ediliyorsa o halde bu fiillerin siyasi suç kapsamında 

olduğu kabul edilmelidir. Aksi halde söz konusu fiiller adi bir suç olarak kabul 

edilecektir 346 . Ancak bu teori, değerlendirmeye konu fillerin ağırlık tespiti 

bakımından somut bir kriter getirmediği, keyfiliğe yol açabilme ihtimali bulunduğu 

ve birbirine benzer şekilde meydana gelebilecek olan fiiller bakımından farklı 

nitelendirmelerin ortaya çıkabileceği yönüyle eleştirilmiştir347. 

  Diğer bir teori ise ayırma teorisi olarak zikredilmiştir. Bu teori göre, meydana 

gelen fiiller içerisindeki siyasi ve adi unsurlar ayrılarak suç teşkil eden eylemler bu 

kapsamda ayıklanacak ve siyasi-adi suçlara konu fiillerin her biri ayrı ayrı 

                                                             
342 Taner, a.g.e., s.115; Şensoy, a.g.m., s.57; Şıdım, a.g.m., s.165; Armaoğlu, a.g.m., s.1595; Zafer, 

a.g.m., s.540; Önder, a.g.e., s. 264; Koca, a.g.e., s.819. Artuk v.d., a.g.e., s.1083-1084. 
343 Taner, a.g.e., s.115; Şensoy, a.g.m., s.57; Önder, a.g.e., s. 265; Artuk v.d., a.g.e., s.1084. 
344 Zafer, a.g.m., s.540. 
345 Zafer, a.g.m., s.540. 
346 Taner, a.g.e., s.118; Özgen, a.g.e., s.72; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.441; Artuk v.d., a.g.e., s.1084. 
347 Taner, a.g.e., s.118; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.442; Artuk v.d., a.g.e., s.1184. 
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değerlendirilmiş olacaktır. Bu teori, her ne kadar basit ve tespite ilişkin kolay bir 

yöntem olarak görünse bile siyasi suç kapsamında değerlendirilebilecek fiillerin 

karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, eylemleri birbirinden ayırmadaki 

zorluk, bütünden ayrı olarak tek tek parçaları değerlendirmenin adil olmayan 

sonuçlara yol açabilecek olması ve ayırmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin bir 

kriter getirmediğinden dolayı eleştirilmiştir348. 

  Bu konuya ilişkin ifade edilen son teori ise harp adetleri teorisidir. Bu teori 

ile ihtilal veya savaş gibi hallerde meydana gelen fiillere ilişkin yapılan 

değerlendirmede,  ulaşılmak istenen siyasi amacı gerçekleştirmeye yönelik olan 

fiiller siyasi, bunun dışında kalan fiiller ise adi suç olarak kabul edilmektedir. Örnek 

olarak savaş sırasında silah deposunun patlatılması eylemi siyasi nitelikte bir suç 

olarak kabul edilmekte iken savaşta esir alınan kişilere cinsel saldırıda bulunulması 

hali ise adi nitelikte bir suç kabul edilmektedir 349 . Ancak bu teori siyasi suç 

değerlendirmesini yalnızca harp, isyan, ihtilal gibi hallerde işlenen suçlara odakladığı 

ve bu haller dışında işlenebilecek siyasi suçlar bakımından bir çözüm önerisi 

getirmediği yönüyle eleştirilmiştir350. 

  Görüldüğü üzere siyasi suç kavramını açıklamaya ilişkin birden çok teori 

bulunmaktadır. Ancak bu teorilerin her birinin de farklı açılardan kolaylıkla eleştiri 

konusu yapılabildiği görülmektedir.    

2.  Siyasi Suç Çeşitleri 

 Siyasi suç kavramı herhangi bir suçtan ziyade bir üst başlık ya da suç 

kategorisi olarak düşünmek gerekmektedir. Bu niteliği itibari ile doktrinde adi suçtan 

ayrımını kolaylaştırmak amacıyla siyasi suçun tam ve nisbi siyasi suç olmak üzere 

ikiye ayrılarak incelendiği görülmektedir.    

                                                             
348 Taner, a.g.e., s.118; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.442-443; Bayraktar, a.g.e., s.120-121; Artuk v.d., 

a.g.e., s.1085. 
349 Taner, a.g.e., s.119; Özgen, a.g.e., s.72; Artuk v.d., a.g.e., s.1085. 
350 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.443. 
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a.  Tam (Mutlak, Sırf) Siyasi Suç 

 Tam siyasi suç kavramı ile “devletin varlığına ve siyasal mekanizmasının 

işleyişine karşı ve bireylerin siyasal hak ve özgürlüklerine ya da bu hak ve 

özgürlüklerin kullanılmasına ilişkin işlenen suçlar” ifade edilmektedir351.  

 Bu itibarla, doğrudan doğruya devlete, devletin varlığına, anayasal 

düzenine352, bağımsızlığına, iç ve dış güvenliğine, yönetim şekline, bireylerin seçme 

ve seçilme hakkına yönelik olarak işlenen suçlar tam siyasi suç olarak 

nitelendirilmektedir. Sayılan suçlar bakımından ihlal edilen hak veya menfaatin 

devletin siyasi veya sosyal yapısı olduğu dikkate alındığında tam siyasi suç 

değerlendirmesinin objektif teori esas alınarak yapıldığı görülmektedir353. Bu türden 

suçların siyasiliği noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır354.  

b.  Nisbi Siyasi Suç 

  Esas itibari ile adi bir suç olarak kabul edilen fiillerin siyasi bir suçla olan 

irtibatı nedeniyle siyasi suç kategorisine dahil edilebilecek nitelikteki suçlar, nisbi 

siyasi suç olarak ifade edilmektedir. Nisbi siyasi suçların, karma (muhtelit) siyasi suç 

ve bağlantılı (murtabıt) siyasi suç olmak üzere iki başlık altında incelendiği 

görülmektedir355.  

  Karma (muhtelit) siyasi suç kavramı ile ifade edilen suç çeşidi, bünyesinde 

hem tam bir siyasi suç hem de bir adi suçun unsurlarını birlikte taşıyan bileşik suç 

türüdür356. Diğer bir ifade ile bu suç türü bakımından bir fiille hem mutlak siyasi 

suça hem de adi suça ilişkin hükümler ihlal edilmiş olmaktadır. Bu türden suçlar 

bakımından verilen en klasik örnek devlet başkanlarına karşı gerçekleştirilen suikast 

girişimleridir357.  

  Bağlantılı (murtabıt) siyasi suç kavramı ile ifade edilen suç çeşidi ise 

meydana gelen adi bir suçun, bir siyasi suçu gerçekleştirmek amacıyla işlenmesi 

                                                             
351 Bayraktar, a.g.e., s.102. 
352 Anayasal suç kavramı ile siyasal suç kavramının birbirinden farklı ve birbirine karıştırılmaması 

gerektiğine ilişkin bkz.; Veysel Dinler, “Anayasal Suç Ne(Değil)dir?”, AÜHFD, Sayı:65/4, 2016, 

s.1569-1579. 
353 Zafer, a.g.m., s.542. 
354 Özgen, a.g.e., s.74. 
355 Özgen, a.g.e., s.74. 
356 Zafer, a.g.m., s.543. 
357 Kalabalık, a.g.m., s.1378. 
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halidir. Esasen gerçekleştirilen adi suçlar bakımından siyasi bir nitelik söz konusu 

değilken hedeflenen siyasi suç ile arada kurulan bağlantı neticesinde siyasi bir nitelik 

atfedilebilecek suçlardır 358 . Bu suç türü bakımından, bir plan dahilinde 

gerçekleştirilen ihtilal girişimi amacıyla; kaçak yollardan silah temin etmek, devletin 

gizli belgelerini ele geçirmek, banka soygunu gerçekleştirmek, kişilere ya da kamuya 

ait mallara zarar verme gibi eylemler örnek olarak gösterebilecektir359.  

  Tüm açıklamalara rağmen ifade etmek gerekir ki ne nisbi siyasi suçlara ilişkin 

yapılan ayrım bakımından ne de nisbi siyasi suçların siyasi suç vasfı bakımından 

doktrinde bir uzlaşının olmadığı görülmektedir360.   

3.  Siyasi Suçtan Dolayı İade Edilmezlik İlkesi 

  Bir suçun siyasi suç olarak kabul edilmesinin ortaya çıkaracağı en önemli 

sonuç hiç şüphesiz ki iade ilişkisi bakımından olacaktır 361 . Bu kapsamda, iade 

isteminde bulunulan devlet tarafından iade talebine konu fiillerin siyasi suç olarak 

vasıflandırılması halinde bu talep kabul edilmeyecektir. Günümüzde artık siyasi bir 

suçtan dolayı iade işleminin gerçekleşmeyeceğine ilişkin bu kuralın uluslararası 

hukuk kuralı haline geldiği kabul edilmektedir. Her ne kadar siyasi suçun kapsamı, 

çeşitleri, açıklamaya ilişkin teoriler üzerinde bir birlik bulunmasa dahi siyasi suçtan 

dolayı iade edilmezlik ilkesinin iade hukukunun yerleşik bir kuralı olduğu 

söylenebilecektir362.   

  İlkenin tarihi gelişimine bakılacak olursa, bugün iade hukukunun temel 

kurallarından biri olarak kabul gören siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik ilkesi, 

aslında sonradan iade müessesesinin yerleşik bir ilkesi haline gelmiş olduğu 

görülmektedir363. Bu bağlamda,  önceleri “devlet” eşittir “hükümdar” anlayışının bir 

yansıması olarak devlete karşı işlenen suçların hükümdarın şahsına karşı işlendiği 

düşüncesi ile devletler, karşılıklı olarak kendisine sığınan siyasi suç faillerini 

menfaatleri gereği iade etmekten imtina etmezlerdi 364 . Hatta adi suç faillerinin 

                                                             
358 Özgen, a.g.e., s.74; Bayraktar, a.g.e., s.113; Kalabalık, a.g.m., s.1379. 
359 Şensoy, a.g.m., s.59; Bayraktar, a.g.e., s.113; Zafer, a.g.m., s.544-545. 
360 Kalabalık, a.g.m., s.1379. 
361 Bayraktar, a.g.e., s.193. 
362 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.427; Bayraktar, a.g.e., s.194; Özgenç, a.g.e., s.1024; Koca/Üzülmez, 

a.g.e., s.819. 
363 Armaoğlu, a.g.m., s.1597; Özgen, a.g.e., s.80; Özgenç, a.g.e., s.1001. 
364 Taner, a.g.e., s.241. 
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takibinden ziyade devlet düşmanı olarak görülen siyasi suç faillerinin iadesi, daha 

çok iade ilişkilerinin konusunu oluşturmaktaydı365.  

  Daha sonraları özellikle 18. yy sonundan itibaren başlayan özgürlük 

hareketleri ve ihtilaller neticesinde gerçekleşen büyük siyasi gelişme ve değişmeler 

“siyasi suç”, “siyasi suçlu” ve “sığınma hakkı” gibi kavramların ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Devletler kendilerini, başkaca ülkelerde yaşanan siyasi problemler 

nedeniyle iltica etmek durumda kalmış kişileri ülkelerine kabul etmek ve geldikleri 

ülkelere geri göndermeme noktasında manevi olarak yükümlü görmüşlerdir. Bu 

gelişmeler neticesinde siyasi suç ve siyasi suçluya olan bakış açısının yavaş yavaş 

değiştiği ve kişilerin siyasi bir suçtan dolayı iade edilmemesi fikrinin baskın hale 

gelmeye başladığı görülmektedir366.  

  Bu doğrultuda, siyasi bir suçtan dolayı kişilerin iade edilmemesi fikri ilk defa 

1818 yılında İngiltere Parlamentosu’nda beyan edildiğinden bahsedilmektedir. 

Yabancı bir kişinin yalnızca işlediği iddia edilen siyasi bir suçtan dolayı 

cezalandırılacak olmasına izin vermenin büyük bir haksızlık oluşturacağı dile 

getirilmiştir367. 1831 yılında ise Fransız hükümeti tarafından bundan böyle hiçbir 

siyasi suçlunun iade edilmeyeceği deklare edilmiştir368. Bu gelişmelerin yanı sıra söz 

konusu kuralın, ilk defa 1833 yılında Belçika devleti tarafından kanuni bir hüküm 

haline getirildiği, 1834 yılında da Fransa ile Belçika arasında yapılan bir anlaşmada 

ilk defa bir anlaşma hükmü olarak yer aldığı ifade edilmektedir369. 19.yy sonu - 

20.yy başı itibari ile siyasi suçluların iade edilemeyeceği düşüncesi iade hukukuna 

dair uluslararası bir prensip halinde gelmiş ve bugün de gerek ülkelerin iade hukuku 

mevzuatlarında gerekse iadeye dair ikili ya da çok taraflı anlaşmaların hemen hemen 

hepsinde yerini almıştır370.      

  İade hukukuna dair temel bir ilke olarak kabul edilen siyasi suçtan dolayı iade 

edilemezlik ilkesinin hukuki altyapısı, doktrinde birçok farklı görüş ile açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bu görüşlerden ilki ve belki de en önemlisi, ilkenin “sığınma hakkı” 

                                                             
365 Bayraktar, a.g.e., s.193-194. 
366  Taner, a.g.e., 241; Özgen, a.g.e., s.77-78; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.428; Kalabalık, a.g.m.,  

s.1382. 
367 Kalabalık, a.g.m.,  s.1382. 
368 Dönmezer/Erman, a.g.e., s.429. 
369 Özgen, a.g.e., s.80. 
370 Armaoğlu, a.g.m., s.1597; Özgenç, a.g.e., s.1001; Bayraktar, a.g.e., s.194. 
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bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüştür. Bu fikre göre siyasi suçlu 

olarak nitelendirilebilecek kişiler, şahsi menfaatleri yerine inandığı idealler uğruna 

bir takım faaliyetlerde bulunmuşlardır ve bu doğrultuda gerçekleştirdikleri filler 

bakımından ahlaki bir kötülük bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu kişilere sığınma 

hakkı verilmeli ve iadeleri talep edilmesi halinde de bu talepler kabul 

edilmemelidir371.  

  Diğer bir görüş ise ilkeyi, devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışmaması 

gerektiği düşüncesi ile açıklamaya çalışmaktadır. Fikre göre bu ilke kabul edilmezse, 

siyasi bir suçtan ötürü iade talebinde bulunulan devlet talep hakkında olumlu ya da 

olumsuz bir karar verebilmek için istemde bulunan devletin mevcut siyasi düzeni ve 

iadeye konu fiillerin bu düzeni ihlal edip etmediğini belirlemek adına bir takım 

araştırmalar yapmak durumunda kalacaktır. Bu durum ise talepte bulunan devletin iç 

işlerine müdahale anlamına gelecektir372. Dolayısıyla bu görüş bakımından, siyasi 

suç olarak nitelendirilebilecek bir suça ilişkin iletilen iade talebinin değerlendirip 

talepte bulunan devletin iç işlerine karışmak suretiyle kabul veya ret kararı verilmesi 

yerine, talebin konusunun siyasi bir suç olduğunun tespit edilmesi ile birlikte içeriğe 

ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmemesinin daha yerinde 

olacağı düşülmektedir. 

  Diğer bir görüş ise siyasi suç kavramının zaman ve mekâna göre değişebilen 

bir kavram olmasından yola çıkmaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirdiği siyasi 

nitelikteki fiillerden ötürü bugün suç işlediği iddia edilen ya da mahkûm olan kişiler 

gelecekte bu fiillerinden dolayı herhangi bir suç ile itham olunmayabilir ya da bir 

ülkede siyasi suç olarak kabul edilen fiiller başka bir ülkede siyasi suç olarak 

nitelendirilmeyebilir. Bu yüzden siyasi bir suçtan ötürü iletilen iade taleplerinin 

kabul edilmemesi gerektiği düşünülmektedir373. 

  Son olarak, siyasi bir suçtan ötürü iadesi talep edilen bir kişinin iade edilmesi 

halinde hakkında objektif ve tarafsız bir yargılama yapılamayabileceğine ilişkin 

endişenin de siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik fikrine dayanak olarak dile 

getirildiği görülmektedir. Aslında bu ilkenin, ceza hukukunun temel prensiplerinden 

                                                             
371 Özgen, a.g.e., s.82; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.430. 
372 Özgen, a.g.e., s.83; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.431. 
373 Armaoğlu, a.g.m., s.1603; Kalabalık, a.g.m.,  s.1384. 
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olan kişilerin doğal hakimin huzurunda yargılanması gerektiğine ilişkin kaide ile 

bağdaşmayacağı belirtilmektedir. Bununla birlikte siyasi bir suçtan dolayı 

yargılanma durumu söz konusu olduğunda doğal hakim prensibinin ters yönde 

işleyebileceği ve kişinin muhalifi olduğu bir düzende adil olarak yargılanma 

ihtimalinin düşük olduğu gerekçeleri ile siyasi suçtan dolayı iade edilmeme fikrinin 

savunulduğu görülmektedir374.          

  Siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik ilkesinin tarihi gelişimi ve hukuki 

altyapısı hakkındaki açıklamalarımızdan sonra ilkenin, Türkiye’nin iade hukuku 

düzenlemelerinde ne şekilde yer aldığına bakmamız gerekecektir. Bu konuda 

öncelikle zikredilmesi gereken husus, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bahse konu 

ilkenin bir milletlerarası hukuk kuralı olarak kabul edildiğidir. Dolayısı ile iadenin 

kabul edilemeyeceği bir hal olarak siyasi suç istisnasına, Türkiye’nin tarafı olduğu 

ikili ya da çok taraflı iade anlaşmalarında yer verildiği ifade edilmektedir375.  

  Bu kapsamda ilk olarak, tarafı olduğumuz ve aynı zamanda iade hukukuna 

dair temel bir düzenleme olarak kabul gören SİDAS’da yer alan siyasi suçlara dair 

düzenlemeyi ele almamız gerekmektedir. Sözleşmenin siyasi suçlar başlıklı 3. 

maddesinin 1. fıkrasında, “İade talebine sebep olan suç kendisinden iade talep edilen 

tarafça siyasî bir suç veya böyle bir suç ile murtabit fiil olarak telâkki edildiği 

takdirde suçlu iade edilmeyecek.” denilmek suretiyle iade talebine konu suçun siyasi 

ya da siyasi suçla bağlantılı bir suç olduğunun tespit edilmesi halinde mutlak suretle 

talebin kabul edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Hükümde, bu hususa ilişkin taraf 

devletlere bir takdir yetkisi verilmemekle birlikte talebe konu fiillerin siyasi veya 

siyasi suç ile bağlantılı bir suç olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin taraf 

devletlerce yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca hükümde yer verilen  

“siyasî bir suç veya böyle bir suç ile murtabit fiil” ifadesinde yer alan siyasi suç ile 

murtabit suç deyiminden, nisbi siyasi suç bahsinde ifade ettiğimiz bağlantılı ve 

karma siyasi suç türlerinin her ikisinin de anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir376. 

  SİDAS’daki hükme paralel olarak 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. 

fıkrasının (c-1) bendinde yer alan “İade talebine esas teşkil eden fiilin… siyasî suç 

                                                             
374  Dönmezer/Erman, a.g.e., s.429; Özgen, a.g.e., s.84; Bayraktar, a.g.e., s.196; Özgenç, a.g.e., 

s.1024. 
375 Özgenç, a.g.e., s.1026. 
376 Artuk v.d., a.g.e., s.1098. 
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veya siyasî suçla bağlantılı bir suç niteliğinde olması… halinde iade talebi kabul 

edilmez.” hükmünde, siyasi ve siyasi suçla bağlantılı suçların iadenin kabul 

edilemeyeceği bir hal olarak zikredildiği görülmektedir. 5237 sayılı TCK’nın iadeye 

ilişkin mülga 18. maddesinden farklı olarak bu hükümde tam siyasi suçların yanı sıra 

siyasi suçla bağlantılı nisbi siyasi suçlara da yer verilmek suretiyle siyasi suç 

kavramının kapsamının genişletildiği görülmektedir. Hal böyle olmakla birlikte 

gerek doktrin gerekse milletlerarası uygulama bakımından nisbi siyasi suçlardan 

dolayı iade işleminin gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin fikrin yaygın olarak kabul 

görmeye başladığı ifade edilmektedir. Bu noktada değerlendirme kriteri olarak daha 

çok üstünlük teorisinin dikkate alındığı, siyasi suç çerçevesinde değerlendirilecek 

fiillerin siyasi suç ve adi suça ilişkin unsurlarının karşılaştırılarak tespit edilecek 

üstün unsura göre bir belirleme yapılması gerektiğinden bahsedilmektedir 377 . 

Nitekim CKUAİK’ın 11. maddesinin devamında ifade edilen 2. fıkrada yer alan 

“…iade talebinin dayanağını teşkil eden fiilin bütün unsurları, özellikle işleniş şekli, 

suçun işlenişinde kullanılan araçların veya ortaya çıkan sonuçların ağırlığı dikkate 

alınarak fiil siyasî suç olarak kabul edilmeyebilir.” düzenlemenin de bu durumu 

desteklediği düşünülebilir. Ancak söz konusu bu düzenlemenin, siyasi suç kavramını 

belirsizleştirdiği şeklinde de yorumlandığı görülmektedir378.  

  Sonuç olarak Türkiye açısından, talebe konu fiillerin siyasi suç olarak 

nitelendirilip nitelendirilmeyeceği dolayısı ile iade talebinin kabul edilip 

                                                             
377 Özgenç, a.g.e., s.1025. 

Bu hususa ilişkin örnek olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.03.1973 tarih 490 esas 65 karar 

sayılı kararında üstünlük teorisine vurgu yapıldığı görülmektedir. Buna göre; “Baskıcı rejim 

dolayısıyla gelecekte kendilerine tazyikte bulunulabileceği ve takibe maruz kalabilecekleri ihtimali 

olduğu ileri sürülmemiş olmakla birlikte böyle bir ihtimal ile katil ve ağır surette yaralamak gibi 

suçların işlenmesi siyasi veya ona murtabit suçların işlenmesi siyasi veya ona murtabit suçlardan 

sayılamaz. Aksi takdirde siyasi veya siyasi suça murtabit suçların tahdidi eğilimi karşısında siyasi 

suça veya ona murtabit suçlara çok geniş bir anlam verilmiş olur ki bu da milletler arasındaki 

topluluğun menfaatlerine uygun düşmez. Öte yandan mevcut rejimi beğenmediği, rejimin özelliklerini 

kendisi için tazyik kabul ettiği, diğer bir deyimle mücerret rejimden kaçmak için işlenen bu gibi ağır 

suçları siyasi suça murtabit suçlar olarak nitelemek hukuki ve kanuni anlamda siyasi suç telakkisini 

aykırıdır.” (Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.147.) 

Tüm bu düzenlemelerle birlikte iade sürecinin hukuki bir zemine kavuşmuş olmasına rağmen, siyasi 

suç kavramı özelinde iade işlemlerinde politik değerlendirmelerin geçmiş dönemlerde olduğu gibi 

günümüzde de devam ettiği belirtilmektedir. (Öztürk/Erdem, a.g.e., s.118-119.) 
378 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.119. 
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edilmeyeceğine ilişkin takdir yetkisinin iade talebini değerlendirmekle görevli 

mahkemede olduğu unutulmamalıdır379.   

  Öte yandan iade talebine konu suçlar arasında, siyasi veya siyasi suçla 

bağlantılı suç niteliğindeki fiillerin yanı sıra adi bir suç niteliğinde fiilerin de yer 

alması halinde ne şekilde hareket edilecektir. Bu durumda genel olarak kabul edilen 

fikir, iade talebine konu kişinin siyasi suç niteliğindeki fiillerinden dolayı 

yargılanmamak üzere adi suç niteliğindeki fiillerinden ötürü iade edilebileceği 

yönündedir. Ancak bu hususu garanti altına almak için talepte bulunan ülkeye karşı 

teminat sisteminin işletilmesi gerektiği ifade edilmektedir380. 

  Siyasi veya siyasi suçla bağlantılı bir suçtan ötürü iade işleminin 

gerçekleşemeyeceğini hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler bağlamında 

ifade ettikten sonra değinilmesi gereken son bir mesele de söz konusu fiillerden ötürü 

iadesi talep edilen kişiler hakkında bulundukları ülkelerde ceza tabikatı yapılıp 

yapılamayacağıdır. Bu duruma ilişkin olarak söz konusu fiillerden ötürü iade 

ilişkisine konu kişiler hakkında iade talebinde bulunulan ülkede takip yapılmaması 

gerektiği ifade edilmektedir. Aksi halin iade etmeme durumu ile çelişmiş olacağı ve 

bir diğer ifade ile siyasi suç failine içinde bulunduğu durumdan dolayı tanınan 

müsamahanın yerini çok daha ağır bir külfetin alacağı belirtilmektedir. Tabiri caizse 

bu durumda, “kaş yapayım derken göz çıkarmak” gibi bir halin ortaya çıkacağından 

bahsedilmektedir. Ayrıca, böyle bir durumda kişi hakkında talepte bulunulan ülkede 

                                                             
379 Artuk v.d., a.g.e., s.1098. 

Bu hususa ilişkin örnek bir olayda, Türkmenistan’da tarım müsteşarı olarak görev yapmakta iken 

işlediği iddia edilen bir dizi zimmet suçu niteliğindeki eylemlerinden ötürü Türkiye’den iadesi talep 

edilen sanık, iddia edilen fiillerin siyasi olduğunu, işbaşındaki yöneticilerin bir oyunu olduğunu ve 

halkı savunduğu için kendisini cezalandırmak istediklerini iddia etmiştir. Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu, önüne gelen söz konusu olaya ilişkin verdiği kararda sanığın üzerine yüklenen ve aynı 

zamanda iade talebine konu eylemlerin adi bir suç niteliğinde olduğunu tespit etmiştir. (Ergül, Teori 

ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.155-158.) 

Bununla birlikte, Türkiye’de yapılan bir operasyonda yakalanan Çeçenistan kökenli bir Rus vatandaşı 

yakalandığı ve bu durumun Rus yetkili mercilerine bildirildiği olayda yakalanan kişi hakkında Rusya 

Federasyonu tarafından “Rusya Federasyonu’nun anayasal sisteminin bütünlüğünü bozmak ve silahlı 

fesada katılmak”, “kanunsuz silahlı gruplar oluşturma” ve “kanunsuz silah, cephane ve patlayıcı 

maddeleri satın alma, bulundurma” suçlarından iadesi talep edilmiştir. Bu talebe ilişkin yapılan 

iadenin kabul edilebilirliğine ilişkin yargılamada Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi, talebe konu 

fiillerden “Rusya Federasyonu’nun anayasal sisteminin bütünlüğünü bozmak ve silahlı fesada 

katılmak” eylemini siyasi suç oluşturduğu gerekçesi ile “kanunsuz silahlı gruplar oluşturma” ve 

“kanunsuz silah, cephane ve patlayıcı maddeleri satın alma, bulundurma” eylemlerini ise siyasi suçla 

murtabit suçlar olduğu gerekçesi ile iade talebini reddetmiştir. (Ergül, “Türk Hukukunda 

Yabancıları Geri Verme”, s.12.) 
380 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.99; Özgen, a.g.e., s.89. 
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bir yargılama yapılırsa iade talebinde bulunan ülkenin siyasi rejimi hakkında bir 

değerlendirme yapılmak suretiyle bir hüküm verilmiş olacak ve dolayısıyla bu 

ülkenin egemenlik hakları ihlal edilmiş olacaktır. Diğer yandan bu şekilde yapılacak 

olan yargılama deliller, tanıklar gibi ceza yargılamasının temelini teşkil eden 

unsurlardan yoksun olacak bu nedenle adil bir yargılama yapılması pek de mümkün 

olamayacaktır381.  

4.  Siyasi Suçtan Dolayı İade Edilmezlik İlkesinin İstisnaları 

 İade müessesesine dair ulusal ve uluslararası metinlerde bir iade engeli olarak 

zikredilen siyasi suç kavramına ilişkin yerleşik bir tanımlamanın yapılamıyor ve 

siyasi suçların özellikle de nisbi siyasi suçların mahiyetine ilişkin doktrin ve 

uygulamada görüş birliğine varılamıyor olması hali, aslında adi bir suç niteliğinde 

olan fiillerin siyasi suç kapsamında değerlendirilmesine ve iade işlemlerinin 

gerçekleştirilememesine yol açabilmektedir. 

 Bu durumu bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek amacıyla kabul edilen 

uluslararası sözleşme ve örf adet kuralları yolu ile siyasi suç kapsamında 

değerlendirilemeyecek fiillerin belirlenmesi cihetine gidildiği görülmektedir. Bu 

yöntem ile meseleye ilişkin çözümlenemeyen sorun olan hangi fiillerin siyasi suç 

teşkil edeceğinin belirlenmesi yerine belli başlı bazı fiillerin net olarak siyasi suç 

kapsamında değerlendirilemeyeceğinin belirlenmesi yolu ile sorunun çözümlenmesi 

amaçlanmıştır382.        

 SİDAS’da yer alan siyasi suçlara ilişkin düzenlemede de bu doğrultuda bir 

açık kapı bırakıldığı görülmektedir. Sözleşmenin 3. maddesinin 4. fıkrasında taraf 

devletlerin, bu madde ile taahhüt altına girdikleri siyasi suç istisnasını başkaca çok 

taraflı uluslararası sözleşmeler yolu ile daraltabilecekleri düzenlenmiştir383.      

                                                             
381 Sulhi Dönmezer, “Yabancı Memlekette İşlenen Suçlar, Siyasi Suçlar ve Nisbi Siyasi Suçlar”, 

İÜHFM, C.15, 1949, s.770; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.821. 
382 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.54. 
383 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.216; Özgenç, a.g.e., s.1025. 

SİDAS’ın 3. maddesinin 4. fıkrasına göre; “İşbu madde Âkid Tarafların çok taraflı mahiyette olarak 

imzalamış oldukları herhangi başka milletlerarası sözleşmelerle yüklendikleri veya yükleyecekleri 

taahhütlere tesir etmeyecektir.” 
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a.  Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar (Belçika Kuralı) 

  Siyasi bir suçtan dolayı iade edilmezlik kuralına getirilen en eski 

kısıtlamanın, “Belçika Kuralı” ya da “suikast hükmü” olarak da bilinen devlet 

başkanlarına yönelik gerçekleştirilen suikast niteliğindeki eylemler olduğu kabul 

edilmektedir. Dolayısı ile devlet başkanları ya da ailelerine karşı gerçekleştirilen 

suikast niteliğindeki fiillerin siyasi suç kapsamında değerlendirilemeyeceği ve söz 

konusu fiillerden ötürü iletilen iade taleplerinin de siyasi suç istisnası gerekçe 

gösterilerek reddedilemeyeceği kural olarak kabul edilmektedir384.    

  Bu kuralın çıkış noktasının, iki Fransız vatandaşının 1854 yılında Fransa 

Kralı III. Napolyon’un bir demiryolu seyahatinde içinde bulunduğu treni hava 

uçurmak suretiyle gerçekleştirdikleri suikast girişimi sonucu Belçika'ya kaçmaları ve 

Fransız Hükümeti’nin söz konusu fiillerinden ötürü bu kişilerin iadesini Belçika 

Hükümeti’nden talep etme vakası olduğu kabul edilmektedir. Bu olayda Belçika 

Hükümeti, kamuoyunda oluşan güçlü tepkilerden dolayı iade talebini reddetmiştir. 

Daha sonra Belçika adli makamlarının önüne gelen bu meseleye ilişkin farklı kararlar 

verilmesi üzerine Belçika Temyiz Mahkemesi 1855 yılında verdiği kararda devlet 

başkanına karşı gerçekleştirilen söz konusu nitelikteki fiillerin siyasi suç kapsamında 

değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine meclise taşınan mesele, 1856 

yılında “yabancı bir devlet reisinin şahsına veya aile 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” şeklinde ilk defa bir kanuni hüküm 

haline getirilmiştir. Bu gelişmenin akabinde yine aynı tarihte 1834 tarihli Belçika ile 

Fransa arasındaki iade anlaşmasına ek bir düzenleme olarak bu hüküm eklenmiştir. 

Tarihi süreç bu şekilde gelişince kural “Belçika Kuralı” olarak anılmaya 

başlanmıştır385.  

  Bugün hemen hemen bütün iade anlaşmalarında yer alan bu kurala 

Türkiye’nin tarafı olduğu ikili iade anlaşmalarında da yer verildiği dile 

getirilmektedir386. Bu doğrultuda SİDAS’ın 3. maddesinin 3. fıkrasında açıkça bir 

devlet başkanı veya ailesinin hayatına karşı gerçekleştirilen eylemlerin siyasi suç 

                                                             
384 Özgen, a.g.e., s.90. 
385 Bkz.; Armaoğlu, a.g.m., s.1604-1606. 
386 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.119; Özgenç, a.g.e., s.1032. 



118 
 

olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir 387 . Dolayısı ile sözleşmeye göre bu 

nitelikteki fiillerin iade kapsamında olduğu kabul edilmektedir. Bu hüküm 

bakımından, hayata kast niteliğindeki fiiller ile kastedilenin öldürme ve yaralama 

niteliğindeki fiiller olduğu bunların dışında hakaret ve benzeri fiillerin bu kapsamda 

düşünülmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca, devlet başkanı ile birlikte 

yaşasın ya da yaşamasın eşi ve çocuklarının aile efradı olarak kabul edilmesi 

gerektiği ve kuralın uygulanabilmesi için söz konusu fiillerin kişinin devlet başkanı 

görevinde iken gerçekleştirilmesi gerektiği yani eski devlet başkanı veya aile 

efradına karşı işlenen fiillerin bu hüküm kapsamında değerlendirilemeyeceği de ifade 

edilmiştir388.  

  Bu kurala getirilen en önemli eleştiri ise sadece devlet başkanları ve aile 

mensuplarının yaşam haklarına ekstra bir değer atfedildiği buna karşılık diğer siyasi 

kişiler veya vatandaşların yaşam haklarının daha az korunmaya değer olarak 

görüldüğü düşüncesidir. Eğer konu yaşam hakkı ise devlet başkanı gibi her bir 

vatandaşın yaşam hakkına aynı şekilde kıymet verilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile 

siyasal suç niteliğinde gerçekleşen hayata karşı eylemler noktasında mağdura göre 

bir ayrım yapmanın son derece anlamsız olduğu ifade edilmiştir389. 

b.  Terör Suçları (Tedhişçilik) 

  Siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik ilkesi bakımından ifade edilebilecek en 

önemli istisna hal hiç şüphesiz terör eylemleridir.  

  Önceleri “tedhiş” ve “tedhişçilik” bugün ise milletlerarası literatürdeki ifadesi 

ile daha çok “terör” ve “terörizm” olarak zikredilen kavramlar, kelime anlamı olarak 

“yılgı” ve “yıldırma, şaşırtma, ürkütme” manasına geldiği ifade edilmektedir390.    

  Her ne kadar uluslararası kabule sahip ortak bir tanıma ulaşma imkânının 

olmadığı dile getiriliyorsa da doktrinde genel olarak terör (tedhiş), “toplumda baskı, 
                                                             
387 Özgenç, a.g.e., s.1032. 

SİDAS’ın 3. maddesinin 3. fıkrasına göre; “İşbu sözleşmenin tatbikatı bakımından, bir devlet reisinin 

veya ailesi efradından birinin hayatına kasıt siyasî bir suç sayılmayacaktır.” 
388 İçel/Donay, a.g.e., s.243. 
389 Armaoğlu, a.g.m., s.1606; Özgen, a.g.e., s.92-93; Artuk v.d., a.g.e., s.1087. 
390 Hamide Zafer, Ceza Hukukunda Terörizm, İstanbul, Beta Yayınevi, 1999, s.9; Ulutaş, a.g.e., 

s.158;  

İsa Döner, “Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Terör ve Terörizm”, (Çevrimiçi) http://www.e-

akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKU

KUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idon

er-1.htm, 01.12.2018. 

http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKUKUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idoner-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKUKUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idoner-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKUKUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idoner-1.htm
http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=ULUSLARARASI%20HUKUKTA%20VE%20T%DCRK%20HUKUKUNDA%20TER%D6R%20VE%20TER%D6R%DDZM&kimlik=1129233217&url=makaleler/idoner-1.htm
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korkutma, yılgınlık yaratmak suretiyle iktidarı veya belli bir amacı elde etmek için 

sürekli şiddet hareketlerinin yapılması” 391 olarak tanımladığı görülmektedir. Daha 

geniş bir ifade ile tedhişçilik (terörizm) kavramının ise “toplumun mevcut düzenine 

karşı olup, bunu kısmen veya tamamen değiştirerek savunulan herhangi bir başka 

görüşe uygun düzeni kurmak isteyen bu istekle kişilerde korku panik ve ümitsizlik 

duyguları oluşturarak devlete ve sağladığı düzene olan güvenlerini sarsmayı, 

böylece sosyal disiplini bozmayı, giderek toplumun tüm tepki gösterici güçlerini felce 

uğratmayı amaçlayan; bunun için, kullanıldığı amacın niteliği gereği “siyasi şiddet” 

olarak kabul edilen şiddeti, her derecesinde, canlı ve cansız her şeye karşı, ayrıca 

şiddet tehdidi şeklinde de kullanan kişi veya toplulukların eylemleri” 392  olarak 

tanımlandığı görülmektedir. 

  1960’lı yıllarından itibaren yoğunlaşan siyasi amaçlarla gerçekleştirilen terör 

eylemleri, siyasal suç kavramını tartışmaya açmıştır393. Özellikle son yıllarda sivil 

halka yönelik dünyanın birçok yerinde gerçekleşen terör eylemlerinin toplumlarda 

oluşturduğu infial göz önüne alınarak siyasi suç kavramının olabildiğince dar 

yorumlanması gerektiği fikri ön plana çıkmıştır394.  

  Bu kapsamda, toplumları derinden sarsan terör eylemlerini gerçekleştiren 

kişilerin cezasız kalmaması düşüncesi ile bu türden eylemlerin siyasi suç olarak 

değerlendirilmeyip, siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik ilkesinin haricinde tutulması 

yönünde bir milletlerarası iradenin oluştuğu ifade edilmektedir. Bu iradenin 

yansıması olarak bir çok uluslararası sözleşmede, terör eylemi niteliğindeki farklı 

bazı fiillerin siyasi suç olarak kabul edilemeyeceği dolayısı ile talep halinde bu 

                                                             
391 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.822; Bkz; Bayraktar, a.g.e., s.158-159. 

Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesindeki tanımlamaya göre terör, “Cebir ve şiddet kullanarak; 

baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen 

Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 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 eylemlerdir.” 
392 Alpaslan, a.g.e., s.21. 
393 Bayraktar, a.g.e., s.157. 

Ayrıca bkz; Adem Sözüer, “Türkiye’de Ve Dünya’da Terör, Nedenleri, Çözüm Önerileri”, Hukuki 

Perspektifler Dergisi, 2005, s.44-84. 
394 Rona Aybay, Yabancılar Hukuku, 2.baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, 

s. 278. 
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fiilleri gerçekleştiren kişilerin iade edilmesine, bu mümkün değilse de 

yargılanmalarına ilişkin hükümler bulunmaktadır395.   

  Bu konuda Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmeler ve ilgili hükümleri şu 

şekildedir396;  

  1963 tarihli Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin Tokyo 

Sözleşmesi’nde 397  her ne kadar siyasi suç kavramı ile ilgili bir değerlendirme 

yapılmamış olmakla birlikte faillerin teslimi ve iadesine ilişkin hükümler yer 

almaktadır.  

  1970 tarihli Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi 

Hakkındaki La Haye Sözleşmesi’nin 398  8. maddesinde sözleşme kapsamındaki 

fiillerin iade müessesesine konu teşkil edeceği ifade edilmiştir.  

  1971 tarihli Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin 

Önlenmesine İlişkin Montreal Sözleşmesi’nin 399  1. maddesinde sözleşme 

kapsamında sayılan suçlar bakımından taraf devletlere iade yükümlülüğü 

getirilmiştir.   

  1973 tarihli BM Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası 

Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına 

Dair New York Sözleşmesi’nde 400  de benzer şekilde sözleşme kapsamında 

değerlendirilen fiillerden ötürü faillerin, iade edilmesi veya bulundukları ülkelerde 

ceza takibi yapılacağından bahsedilmiştir. 

                                                             
395 Özgenç, a.g.e., s.1030. 
396 Bayraktar, a.g.e., s.168-170; Artuk v.d., a.g.e., s.1089-1090. 
397 Bu sözleşme Türkiye tarafından 17.04.1975 tarihinde 1889 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

08.12.1975 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur.  
398  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 30.11.1972 tarihinde 1634 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

31.03.1973 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Uçak kaçırma suçları ile alakalı olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1949 yılında verdiği karara 

konu olayda Bulgaristan rejiminden kaçmak amacıyla Bulgar uçağını kaçıran sanıklar pilot ve telsizci 

olmak üzere iki kişinin ölümüne sebep olmuşlardır. Bu olaya ilişkin verilen kararda Yargıtay, 

sanıkların ülkelerindeki rejimden kurtulmak amacı işledikleri suçların siyasi saikle işlediğini, dolayısı 

ile söz konusu fiillerin siyasi suçla bağlantılı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesi ile 

iade talebinin reddedilmesine karar vermiştir. (Y.C.G.K 31.10.1949 tarih 108/93 sayılı kararı) Ancak 

daha sonra benzer nitelikteki başka bir olaya ilişkin 1971 yılında verdiği kararda ise Yargıtay Ceza 

Genel Kurulu bu içtihadını değiştirerek, mevcut bir siyasal rejimi beğenmemenin siyasi suç olarak 

kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. (Y.C.G.K. 08.03.1971 tarih 490/5 sayılı kararı) (İçel/Donay, 

a.g.e., s.246.) 
399  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 17.04.1975 tarihinde 1888 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

29.11.1975 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
400  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 21.01.1981 tarihinde 2374 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

01.05.1981 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
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  Bu hususta değinilmesi gereken belki de en kapsamlı uluslararası düzenleme 

ise Avrupa Konseyi bünyesinde kabul edilen Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi’dir401. Sözleşmenin açıklayıcı raporunda bu sözleşme ile iade dair ikili ve 

çok taraflı anlaşma hükümlerinin tamamlanmasının amaçlandığı bu yolla terör 

eylemleri gerçekleştiren kişilerin siyasi suçlu sayılmak suretiyle iade edilmemesinin 

önüne geçilmek istendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda bahse konu sözleşmenin 

1. maddesinde, yukarıda ifade ettiğimiz sözleşmelere konu fiillerin de dahil olduğu 

bazı fiiller sayılarak iade uygulamaları bakımından taraf devletlerin bu fiilleri siyasi 

suç, siyasi suça murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç olarak kabul 

edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca sözleşmenin 3. maddesinde, SİDAS 

dahil olmak üzere taraf devletler arasında imzalanmış olan ikili ya da çok taraflı iade 

anlaşmalarının bu sözleşme hükümleri ile bağdaşmayan hükümlerinin değiştirildiği 

de ifade edilmiştir402. 

                                                             
401  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 27.10.1980 tarihinde 2327 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

28.10.1980 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
402 Ulutaş, a.g.e., s.158; Özgenç, a.g.e., s.1031. 

Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre; 

“Akit Devletlerarasında suçluların iadesi maksadıyla, aşağıda belirtilen suçların hiçbiri siyasi suça 

murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç niteliğinde telakki edilmeyecektir.  

a) 16 Aralık 1970 tarihinde La Haye’de imzalanan uçakların kanun dışı yollarla ele geçirilmesinin 

önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamına giren suçlar;  

b) 23 Eylül 1971 tarihinde Montreal’de imzalanan sivil havacılığın güvenliğine karşı kanun dışı 

eylemlerin önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamına giren suçlar;  

c) Diplomatik Ajanlar dahil olmak üzere uluslararası bir himayeye tabi olan şahısların hayat, fiziki 

bütünlüğü veya hürriyetine bir saldırıyı kapsayan vahim suçlar;  

d) Adam kaldırma, rehin alma veya gayri kanuni hürriyeti tehdit eden suçlar;  

e) Şahısların hayatı için tehlike teşkil ettiği ölçüde bomba, el bombası, roket, otomatik ateşli silah 

veya bombalı mektup veya koli kullanmak suretiyle işlenen suçlar;  

f) Yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs veya böyle bir suçu işleyen veya işlemeye 

teşebbüs eden bir sahsın fiiline suç ortağı olarak iştirake ilişkin suçlar.”. 

Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 1. maddesinde sayılan siyasi suçlara istisna 

niteliğindeki eylemler, 15.05.2003 tarihinde kabul edilen sözleşmeye ek protokol önemli ölçüde 

genişlemiştir. (Coşkun Necmi Savaş, Suçluların Geri Verilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s.119.)  

Ek protokolün 2. maddesine göre;  

"Sözleşme'nin 1'inci maddesinin 1'inci paragrafı aşağıdaki dört alt paragraf ile tamamlanmıştır: 

g. Roma' da 10 Mart 1988' de akdedilen, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin 

Önlenmesine Dair Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

h. Roma'da 10 Mart 1988'de akdedilen, Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine 

Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol'ün uygulama alanındaki suçlar; 

i. New York'ta 15 Aralık 1997'de kabul edilen, Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin 

Uluslararası Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar; 

 j. New York'ta 9 Aralık 1999'da kabul edilen Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Uluslararası Sözleşme'nin uygulama alanındaki suçlar." 
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  Bu sözleşme bakımından en önemli eleştirilerin sözleşmenin 2. ve 13. 

maddeleri bakımından getirildiği görülmektedir. Buna göre, sözleşmenin 2. 

maddesinde, 1. maddede sayılan suçlar dışında kalan ve aynı zamanda kişilerin 

hayatı, vücut bütünlüğü, hürriyeti aleyhine gerçekleştirilebilecek ciddi nitelikteki 

eylemlerin siyasi suç olarak kabul edilmesi noktasında taraf devletlere takdir hakkı 

tanınması ve yine sözleşmenin 13. maddesinde taraf devletlere, 1. maddede sayılan 

suçlar bakımından çekince koyma imkânının verilmesi nedeniyle sözleşmenin 

etkinliğinin azaldığı ifade edilmiştir403.    

  Bununla birlikte söz konusu sözleşmenin 6. ve 7. maddesinde “Aut dedere aut 

judiciare / aut punire” yani “Ya iade et ya da yargıla / cezalandır” kuralı kapsamında 

bir hükme yer verilmiştir 404 . Söz konusu maddeler doğrultusunda, 1. maddede 

zikredilen suçları işlediğinden şüphelenilen kişilerin iadesinin talep edilmesi ve bu 

talebin kabul edilmemesi halinde talepte bulunulan devletin, söz konusu fiillerden 

ötürü gerekli ceza takibatını yapmak üzere meseleyi adli mercilere iletme 

yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmiştir405.      

                                                                                                                                                                             
Sözleşmenin 1. maddesinin uygulaması bakımından değinilebilecek Sabancı suikastı olarak bilinen 

meşhur örnek olay, Fahriye Erdal isimli şahsın Türkiye’de bir terör örgütü faaliyeti çerçevesinde 

gerçekleştirdiği öldürme niteliğindeki fiillerinden ötürü sığındığı Belçika’dan iade talebini konu 

almaktadır. Söz konusu bu talep, Belçika makamları tarafından eylemin gerçekleştirildiği yarı 

otomatik silahın, Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 1.maddesinin (e) bendinde 

zikredilen “otomatik ateşli silah” tanımına uymadığı gerekçesi ile eylemin 1. madde kapsamında 

değerlendirilmeyip siyasi suç olarak kabul edilmesi sonucu reddedilmiştir. (Bkz; Timuçin Köprülü, 

“Belçika'nın Terörle İmtihanı”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S.4, 2005, s.222-224.) 

Bununla birlikte, terör suçu-siyasi suç ayrımına ilişkin yaptığı bir değerlendirmede Yargıtay, iadeye 

konu terör faaliyeti niteliğindeki eylemlere dair delillerin somut olay bakımından etraflıca 

değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiştir. Buna göre; “Sanığın iadesine konu silahlı terör örgütü 

olduğu iddia edilen örgütün kuruluşu, yapısı, amacı, faaliyetleri ile eylemleri hakkında somut bilgi ve 

belgeler temin edilmeden; iade dosyasındaki tanık beyanlarının aslı veya onaylı örnekleri 

getirtilmeden; fotoğraflardaki patlayıcı oldukları belirtilen maddelerin ne surette ele geçirildiği, 

niteliği ve patlayıcı madde olup olmadığına dair uzman kişilerce hazırlanan inceleme raporları 

bulunup bulunmadığı tespit edilmeden… eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi…” 

bozma sebebi olarak kabul edilmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2016/7545 E., 2017/211 K.) 
403 Köprülü, “Belçika'nın Terörle İmtihanı”, s.224. 

Bu hususa ilişkin örnek bir olayda Türkiye’nin iade talebi Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi’ne getirilen çekince nedeniyle reddedildiği ifade edilmiştir. Buna göre; “Devletin yönetimi 

altındaki topraklardan bir kısmını devlet yönetiminden ayırmak amacıyla yasa dışı bölücü örgüt üyesi 

olmak, silahlı eylemlerde bulunmak suçundan Diyarbakır Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesince 

yargılanan ve söz konusu suç nedeniyle anılan mahkemece düzenlenen gıyabi tevkif müzekkeresine 

istinaden uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan H.A’nın İsveç’ten geri verilmesi talep edilmiş, 

ancak bu talep İsveç makamlarınca adı geçenin İsveç vatandaşı olması ve eylemlerinin, Tedhişçiliğin 

Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 1. maddesine getirilen çekince nedeniyle, siyasî suç olarak 

kabul edilmesi nedeniyle reddedilmiştir.” (Güler, a.g.m. s.65.) 
404 Özgenç, a.g.e., s.1030. 
405 Özgenç, a.g.e., s.1031. 
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  Bu sözleşmelerin yanı sıra 1999 tarihli BM Terörist Bombalamalarının 

Önlenmesine İlişkin Sözleşme’nin 406  8. ve 9. maddesinde, sözleşme kapsamında 

olduğu kabul edilen eylemlerin, taraf devletlerin aralarında mevcut olan herhangi bir 

iade anlaşmasına iade edilebilir nitelikteki suçlar olarak dahil edileceği ve ayrıca 

sözleşmeye konu suçlar bakımından “Ya iade et ya da yargıla / cezalandır” kuralının 

işletilmesi gerektiği kabul edilmiştir407.  

  Son olarak 1999 tarihli BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 

Sözleşmesi’nin408 14. maddesi ile sözleşmenin 2. maddesinde ifade edilen suçlardan 

hiçbirinin, iade veya adlî yardımlaşmanın amaçları bakımından siyasî bir suç veya 

siyasî suçla bağlantılı bir suç veya siyasî saiklerle işlenmiş bir suç olarak 

değerlendirilemeyeceği ve bu nedenle iade taleplerinin geri çevrilemeyeceği kabul 

edilmiştir409. 

c.  Soykırım, İnsanlığa Karşı Suç Suçlar 

  Siyasi suç kavramı ve siyasi suçtan dolayı iade edilmezlik ilkesi bakımından 

ifade edilebilecek son istisna hal ise soykırım ve insanlığa karşı suç niteliğindeki 

fiillerdir. 

  Soykırım ve insanlığa karşı suçların, siyasi suç ve iade müessesesi ile 

ilişkisine geçmeden önce soykırım ve insanlığa karşı suç kavramlarına kısaca 

değinmek gerekecektir. Bugün, soykırım ve insanlığa karşı suç olarak ifade edilen 

eylemlerin bağımsız birer suç olarak düzenlenmesi, esasen II. Dünya Savaşı 

esnasında ve savaşı takip eden süreçte totaliter rejimlerin insan onuru ile hiçbir 

şekilde bağdaşmayan fiillerine bir tepki olduğu kabul edilmektedir 410 . Bu tepki 

neticesinde Birleşmiş Milletler’in gündemine gelen konu, 1948 yılında Soykırım 

                                                             
406  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 11.01.2002 tarihinde 4740 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

19.01.2002 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
407 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.190.  
408  Bu sözleşme, Türkiye tarafından 10.01.2002 tarihinde 4738 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

17.01.2002 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. 
409 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.119-120. 

Terörizmin finansmanı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.; Havva Begüm Tokgöz, Uluslararası Hukuk 

Bağlamında Terörizmin Finansmanının Önlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. 
410 Özgen, a.g.e., s.99. 
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Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Dair Sözleşme’nin kabul edilmesi ile 

neticelenmiş ve soykırım suçu tanımlanmıştır411.  

  Soykırım suçunun yanı sıra, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Nürnberg 

Mahkemesi Statüsü’nde mahkemenin yargılamasına konu suçlar içerisinde insanlığa 

karşı suçlara da yer verilmiş ve statünün 6. maddesinin (c) bendinde insanlığa karşı 

suçlar tanımlanmıştır412. Bu belge ile ilk kez insanlığa karşı suç kavramının tarif 

edildiği ifade edilmektedir413.  

  Öte yandan 1998 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)’ni kuran 

Roma Statüsü’nün kabulü ile birlikte uluslararası ceza hukukunun genel kaidelerinin 

belirlendiği kabul edilmektedir. Statüye göre, sürekli bir uluslararası ceza mahkemesi 

olarak çalışacak olan UCM’nin yargı yetkisine giren suçlar; soykırım, insanlığa karşı 

suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları olarak belirlenmiştir. Statü’nün 6. ve 7. 

maddelerinde ise soykırım, insanlığa karşı suçlar etraflıca tanımlanmıştır414. 

                                                             
411 Savaş, a.g.m., s.132; Özgenç, a.g.e., s.1034. 

Bu sözleşme, Türkiye tarafından 23.03.1950 tarihinde 5630 sayılı Kanun ile kabul edilmiş, 

26.03.1950 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmenin 2. ve 3. 

maddesinde soykırım niteliğindeki fiiller tanımlanmıştır. Buna göre;   

“Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan 

kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden her hangi biri, soykırım suçunu oluşturur.  

a) Gruba mensup olanların Öldürülmesi;  

b) Grubun mensuplarına ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verilmesi;  

c)Grubun bütünüyle veya kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını 

kasten değiştirmek; 

d) Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak; 

e) Gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek; 

Aşağıdaki eylemler cezalandırılır: 

a) Soykırımda bulunmak; 

b) Soykırımda bulunulması için işbirliği yapmak; 

c) Soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni surette kışkırtmak; 

d) Soykırımda bulunmaya teşebbüs etmek; 

e) Soykırıma iştirak etmek; 
412 Centel/Zafer/Çakmut, a.g.e., s.192. 

“Savaş süresince veya savaştan önce öldürme, imha, köleleştirme, sürgün ve sivil insanlara karşı 

girişilen diğer insanlık dışı muameleler veya mahkemenin yargı kapsamına giren suçlarla ilintili dini, 

siyasi ya da ırksal nedenlerden dolayı yargılanma” (Ezeli Azarkan, “Uluslararası Hukukta İnsanlığa 

Karşı Suçlar”, AÜHFD, C.52, S.3, 2003, s.276.) 
413 Sob Pierre, “The Dynamics of International Criminal Tribunals”, Nordic Journal of International 

Law, C.67, S.2, 1998,s.142; Artuk v.d., a.g.e., s.1093. 
414 Ayşen Seymen Çakar, “İnsanlığa Karşı Suçlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.103, 2012, s. 

183-184. 

Roma Tüzüğü’nün 6. maddesine göre soykırım suçu; 

“Bu tüzüğün amaçları bakımından “soykırım”, ulusal, etnik, ırki ya da dini bir grubu kısmen veya 

tamamen yok etmek amacıyla gerçekleştirilen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır:  

(a) grup üyelerini öldürmek;  

(b) grup üyelerine ciddi bedensel ya da ussal zarar vermek;  
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  Türk ceza hukuku bakımından soykırım ve insanlığa karşı suçlara 5237 sayılı 

TCK ile birlikte yer verildiği görülmektedir. Soykırım415 (Madde 76) ve insanlığa 

karşı suçlar416 (Madde 77) kanunun, ikinci kitabının birinci kısmında “Uluslararası 

Suçlar” başlığı altında yer almaktadır.  

  Soykırım ve insanlığa karşı suçlara ilişkin bu genel açıklamaların ardından 

söz konusu fiillerin siyasi suç ile ilişkisine bakacak olursak evvela yukarıda 

zikrettiğimiz 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Dair 
                                                                                                                                                                             
(c) fiziksel olarak kısmen ya da tamamen yok etmek kastıyla, grubu ağır yaşam koşullarına maruz 

bırakmak;  

(d) grup içinde doğumları önlemeye yönelik tedbirler koymak;  

(e) grup içindeki çocukları zorla bir başka yere nakletmek.” 

Roma Tüzüğü’nün 7. maddesine göre insanlığa karşı suç; 

“Bu tüzüğün amaçları bakımından “insanlığa karşı suçlar”, herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın 

veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen aşağıdaki eylemleri kapsamaktadır:  

(a) öldürme;  

(b) toplu yok etme;  

(c) köleleştirme;  

(d) nüfusun sürgün edilmesi veya zorla nakli;  

(e) uluslararası hukukun temel kurallarını ihlal ederek, hapsetme veya fiziksel özgürlükten başka 

biçimlerde mahrum etme;  

(f) işkence;  

(g) ırza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma veya benzer 

ağırlıkla diğer cinsel şiddet şekilleri;  

(h) paragraf 3’te tanımlandığı şekliyle, her hangi bir tanımlanabilir grup veya topluluğa karşı, bu 

paragrafta atıf yapılan her hangi bir eylemle veya Mahkemenin yetki alanındaki her hangi bir suçla 

bağlantılı olarak siyasi, ırki, ulusal, etnik, kültürel, dinsel, cinsel veya evrensel olarak uluslararası 

hukukta kabul edilemez diğer nedenlere dayalı zulüm;  

(i) zoraki kayıplar;  

(j) ırk ayrımcılığı (apartheid) suçu;  

(k) kasıtlı olarak ciddi ıstıraplara ya da bedensel veya zihinsel veya fiziksel sağlıkta ciddi hasara 

neden olan benzer nitelikteki diğer insanlık dışı eylemler.” 
415 5237 sayılı TCK’nın 76. maddesinin 1.fıkrasına göre soykırım suçu; 

“Bir planın icrası suretiyle, milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi 

maksadıyla, bu grupların üyelerine karşı aşağıdaki fiillerden birinin işlenmesi, soykırım suçunu 

oluşturur: 

a) Kasten öldürme. 

b) Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme. 

c)Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması. 

d) Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması. 

e) Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi.” 
416 5237 sayılı TCK’nın 77. maddesinin 1.fıkrasına göre insanlığa karşı suç; 

“Aşağıdaki fiillerin, siyasal, felsefi, ırki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan 

doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi, insanlığa karşı suç oluşturur:  

a) Kasten öldürme.  

b) Kasten yaralama.  

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.  

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma.  

e) Bilimsel deneylere tabi kılma.  

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı.  

g) Zorla hamile bırakma.  

h) Zorla fuhşa sevk etme.” 
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Sözleşme’nin 7. maddesini ifade etmemiz gerekecektir. Bu hükümde, sözleşmenin 2. 

ve 3. maddesi çerçevesindeki fiillerin taraf devletler tarafından siyasi suç olarak 

telakki edilemeyeceği ve iade yükümlülüğü bulunduğu düzenlenmiştir 417 . Ayrıca 

SİDAS’ın ek 1 No’lu Protokol’ünün 1. maddesinde soykırım sözleşmesi 

kapsamındaki fiillerin siyasi suç olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.           

  Bu hususta, iç hukukumuzda yer alan siyasi suça ilişkin 6706 sayılı 

CKUAİK’ın 11. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemesinin son cümlesinde 

“Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, siyasî suç olarak kabul edilmez.” hükmüne yer 

verilmiştir. Bu düzenleme ile 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinden farklı 

olarak ilk kez soykırım ve insanlığa karşı suçların siyasi suç kapsamında 

değerlendirilemeyeceği zikredilmiş dolayısı ile iadenin kabul edilemeyeceği 

hallerden biri olarak ileri sürülemeyeceği belirtilmiştir. Bu sayede uluslararası 

sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülük kanuni hüküm haline getirilmiştir418. 

  Ayrıca her ne kadar TCK’da bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiyor olsa 

da soykırım ve insanlığa karşı suçların yanı sıra savaş suçlarının da SİDAS’ın ek 1 

No’lu Protokol’ün 1. maddesinde siyasi suç kavramından ayrık tutulduğu 

görülmektedir419. Dolayısı ile bu türden suçlar bakımından iade talepleri siyasi suç 

istisnası gerekçe gösterilerek reddedilemeyecektir. 

B. Düşünce Suçları 

  6706 sayılı CKUAİK’da siyasi suç veya siyasi suçla bağlantılı bir suç 

niteliğindeki eylemlerin yanı sıra “düşünce suçu” niteliğindeki eylemler de iadenin 

kabul edilemeyeceği hallerden biri olarak zikredilmiştir420. 

                                                             
417 Artuk v.d., a.g.e., s.1092-1093. 

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Dair Sözleşme’nin 7. maddesine göre; 

“Soykırım fiili ve üçüncü maddede belirtilen diğer fiiller, suçluların iadesi bakımından siyasal suçlar 

olarak kabul edilmez. Sözleşmeci Devletler bu tür olaylarda kendi yasalarına ve yürürlükteki 

sözleşmelere göre suçluları iade etmeyi üstlenir.”  

Soykırım fiilleri her ne kadar siyasi saiklerle gerçekleştirilebilirse de suçta kullanılan yöntem ve 

amaçların tehlikeliliği, vahşiliği, hunharlığı, korkunçluğu, düşünüldüğünde fiillerin adi suç vasfı 

ortadan kalkmamaktadır. Bu yüzden soykırım şeklinde cereyan eden fiiller siyasi suç kapsamında 

olduğu düşünülemez. (Bayraktar, a.g.e., s.155.) 
418 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.823. 
419 Özgenç, a.g.e., s.1035. 
420 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-1) bendine göre; “İade talebine esas teşkil 

eden fiilin… düşünce suçu … niteliğinde olması … halinde iade talebi kabul edilmez.” 
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  Hal böyle olmakla birlikte doktrinde “düşünce suçu” kavramına ilişkin çok 

ciddi itirazlar olduğu görülmektedir. Evvela, kanunda herhangi bir tanımlamaya yer 

verilmediği için düşünce suçu kavramından ne anlaşılması gerektiği noktasında bir 

belirsizlik bulunduğu ifade edilmektedir421.  

  Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde, “düşünce suçu” kavramı ile 

kastedilenin salt “düşünce” olduğu kabul edildiğinde, yalnızca dış dünyaya yansıyan 

fiillerin cezalandırıldığı modern ceza hukuku anlayışı ile bu durumun 

bağdaşmayacağı422 bununla birlikte kavram ile ifade edilmek istenenin dış dünyaya 

yansıyan sözlü düşünce açıklamaları olduğu kabul edildiğinde, söz konusu 

eylemlerin ancak kanunda yer alan suç tiplerinden birine uyması halinde suç teşkil 

eden bir fiilden bahsedilebileceği ifade edilmektedir. Bu durumda ise düşünce 

suçunun işlendiğinden değil normun koruma alanına giren gerçek bir suçun 

işlendiğinden bahsedilebilecektir. Dolayısı ile ceza hukuku anlamında tam olarak 

karşılığı olmayan “düşünce suçu” niteliğinde bir kavrama kanunda yer verilmesinin 

gereksiz olduğu dile getirilmiştir423.  

  Öte yandan, düşünce suçu ile sözlü veya yazılı bir beyan yolu ile devletin 

varlığına, anayasal düzenine, kamu barışına karşı işlenen suçların anlaşılabileceği 

dile getirilmekle birlikte bu nitelikteki eylemlerin genelinin esasen siyasi suç 

kapsamında değerlendirilebileceği dikkate alındığında kanunda düşünce suçu 

kavramına yer verilmesine yine de gerek olmadığı ifade edilmektedir424.       

  5237 sayılı TCK’nın kabul edilmesinden bu yana mülga 18. maddenin 1. 

fıkrasının (b) bendinde ifade edilen düşünce suçu kavramına madde metninde yer 

verilmesinin gereksiz olduğuna ve metinden çıkarılması gerektiğine ilişkin görüşe425 

rağmen 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-1) bendinde bu 

kavrama tekrardan yer verilmesi yerinde olmamıştır.     

                                                             
421 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.120; Artuk v.d., a.g.e., s.1082. 

Esasen “düşünce suçu” kavramının gazetecilik jargonunda ait ve bu çerçevede sık kullanılan bir tabir 

olduğu ifade edilerek bu kavrama hukuki bir anlam yüklemenin yerinde olmadığı belirtilmiştir. 

(Tezcan/Erdem/ Önok, a.g.e., s.205.) 
422 Demirbaş, a.g.e., s.187. 
423 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.818-819; Artuk v.d., a.g.e., s.1082. 
424  Koca/Üzülmez, a.g.e., s.819; Özbek v.d., a.g.e., s.162; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel 

Hükümler, 21.baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2017, s.107. 
425 Bkz; Ulutaş, a.g.e., s.174. 
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C. Askeri Suçlar 

  Esas itibari ile bir suçun askeri suç olarak tespit edilmesinin gereği, askeri 

ceza kanunun tatbik edilebilmesi ile ilgilidir. Ancak bu tespitin, aynı zamanda iade 

müessesesi bakımından da önem arz ettiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile iade 

talebine konu bir suçun askeri suç niteliğinde bir suç olduğunun tespit edilmesi 

iadenin talebinin kabul edilmemesine yol açabilecektir.  

  O halde, ilk olarak askeri suç kavramı ile ne ifade edilmek istendiğine 

bakmamız gerekecektir. En genel itibari ile askeri suçlar, “Milli savunmayı sağlamak 

ve korumak, askerlik hizmetinin aksamadan yerine getirilmesini temin etmek 

maksadıyla yani askeri bir menfaati korumak gayesi ile kabul edilmiş olan 

kanunlarda yer almış bütün suçlar” şeklinde tanımlanmaktadır426. Bu tanımlamadan 

anlaşıldığı üzere, hangi kanunda düzenlenirse düzenlensin askeri bir menfaatin 

korunması amacıyla suç olarak öngörülen fiillerin askeri suç niteliğinde olduğu kabul 

edilmektedir427. 

  Bununla birlikte doktrinde askeri suçların sırf askeri suçlar ve askeri suç 

benzerleri (bağlantılı askeri suçlar) olmak üzere ikiye ayrılarak incelendiği 

görülmektedir. Bu ayrım aynı zamanda iade müessesesi bakımından da önem arz 

etmektedir 428 . Bu kapsamda, sırf askeri suçlar; asker kişi tarafından, askeri bir 

hizmet veya görevin ihlal edilmesi suretiyle işlenebilen ve genel ceza kanunlarında 

suç olarak yer almayan fiiller olarak ifade edilebilecektir429. Sırf askeri suçlara örnek 

olarak askerlikten firar, emre itaatsizlik, kendini askerliğe yaramayacak bir hale 

getirmek, gibi fiiller örnek gösterilebilecektir430. Diğer askeri suç çeşidi askeri suç 

benzerleri (bağlantılı askeri suçlar) ise, asker ya da asker olmayan bir kişi 

tarafından, askeri bir menfaati korumak amacıyla bütün veya bazı unsurları ile genel 

ceza kanunlarında yer alan ve askeri ceza kanununda ayrıca ve açıkça belirtilmek 

veya yapılan atıf suretiyle kanunun uygulama alanı içine alınan suçlardır431. Askeri 

                                                             
426  Sahir Erman, Askeri Ceza Hukuku, 6.Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1974, 

s.148. 
427 Erman, a.g.e, s.133. 
428 Zeynel T. Kangal, Askeri Ceza Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2010, s. 72. 
429 Erman, a.g.e, s.152-155; Kangal, a.g.e., s.72-74; M. Yasin Aslan, “Sırf Askeri Suçlar ve Ceza 

Hukukundaki Sonuçları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.90, 2010, s.201. 
430 Erman, a.g.e, s.153; Artuk v.d., a.g.e., s.1103-1104. 
431 Erman, a.g.e, s.155-157; Kangal, a.g.e., s.75-76; Aslan, a.g.m., s.201-202. 
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suç benzerlerine örnek olarak askeri ceza kanununda yer alan askeri bir eşyayı 

çalmak, satmak, rehin vermek veya almak suçu gösterilebilecektir. Bu suçun tüm 

unsurları olmasa dahi bazı unsurları bakımından ceza kanununda yer alan hırsızlık, 

güveni kötüye kullanmak gibi suçlara uymasından dolayı bu suçların bağlantılı askeri 

suç olarak nitelendirildiği görülmektedir432. 

  Askeri suçlara ilişkin bu genel açıklamaların ardından, konunun Türkiye’nin 

iade hukuku ile ilişkisine gelecek olursak, Türkiye’nin tarafı olduğu ikili iade 

anlaşmalarının büyük çoğunluğunda iade talebine konu sırf askeri suç niteliğindeki 

fiillerden ötürü iletilen iade istemlerinin kabul edilemeyeceği ilişkin hükümler yer 

aldığı ifade edilmektedir433. Bu doğrultudaki SİDAS’da yer alan hükme göre genel 

ceza hukuku düzenlemelerine göre suç olarak kabul edilmeyen askeri suç 

niteliğindeki fiillerin diğer bir ifade ile sırf askeri suç niteliğindeki fiillerin, 

sözleşmenin uygulama alanı dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Dolayısı ile SİDAS’a 

göre sırf askeri suçlar, iadenin kabul edilemeyeceği bir hal olarak öngörülmemekle 

birlikte taraf devletlere bu suçlar bakımından bir iade yükümlülüğü getirilmemiştir. 

Diğer bir ifade ile sözleşmeye göre sırf askeri suçlardan ötürü iadeye ilişkin takdir 

hakkı ilgili taraf devlete aittir. Ayrıca sözleşmenin ilgili hükmünde askeri suç 

benzerlerinden ötürü iadeye ilişkin bir belirlemeye yer verilmediğinden taraf 

devletlerin askeri suç benzerleri bakımından iade yükümlülüğü altında olduğu 

gözden kaçırılmamalıdır434. 

  Bu hususta iade hukukuna dair ulusal mevzuatımıza baktığımızda TCK’nın 

mülga 18. maddesi ile 6706 sayılı CKUAİK arasında bir fark olduğu görülecektedir. 

Önceki düzenlemede askeri suçlar herhangi bir ayrım yapılmaksızın iadenin kabul 

edilemeyeceği hallerden biri olarak zikredilmiş iken yeni düzenleme olan 

CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-2) bendinde özellikle sırf askeri suçlar 

ifadesine yer verilmek suretiyle yalnızca sırf askeri suç niteliğindeki eylemlerden 

ötürü iade taleplerinin kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca bu 

                                                             
432 Erman, a.g.e, s.155; Artuk v.d., a.g.e., s.1104. 
433 Özgenç, a.g.e., s.1036. 
434 Erman, a.g.e, s.151; Artuk v.d., a.g.e., s.1104. 

Sırf askeri suçlardan ötürü iade edilmeme kuralının değiştirilmesi gerektiğine ilişkin düşünceler dile 

getirilmişse de işlediği sırf askeri suç niteliğindeki fiillerinden dolayı firar edip yabancı bir ülkeye 

sığınan kişilerin fiillerinin askeri suç değil siyasi suç sayılarak yine de iade müessesesinin dışında 

kalacağı sonucuna varılmıştır. (Bkz; Aslan, a.g.m., s.206.) 
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düzenleme ile sırf askeri suçlardan ötürü iade taleplerinin kabul edilmeyeceği mutlak 

olarak ifade edilmektedir435. 

  İade hukukuna dair genel olarak kabul gören bu kuralı ifade ettikten sonra son 

olarak sırf askeri suç niteliğindeki eylemlerden ötürü iade edilmezlik düşüncesinin 

altında yatan fikre dair bahsedilenlere değinecek olursak, işlediği askeri bir suçtan 

dolayı mensubu olduğu ordudan kaçıp başka bir ülkeye sığınan kişinin kendi 

ülkesinin askeri gücünü zayıflatmış, sığındığı ülke lehine hareket etmiş olduğu var 

sayılacak ve kişinin, sığındığı ülke ordusu bakımından gün geldiğinde 

kullanılabilecek nitelikte bilgilere sahip olma ihtimaline binaen ülke güvenliği 

düşünülerek iade edilmemesi meşru görülmüştür. Bu nedenlerden ötürü iade 

anlaşmalarında bu nitelikte hükümlere yer verildiği düşünülmektedir436.  

D. Mali Suçlar 

  İade müessesesi bakımından önem arz eden diğer bir konu ise mali suç 

niteliğindeki eylemlerdir. İadeye dair uluslararası anlaşmalarda iade talebine konu 

mali suç niteliğindeki eylemlerden ötürü iade taleplerinin kabul edilmeyeceğine 

ilişkin hükümler yer alabilmektedir437.  

  Bu özelliği itibari ile ilk olarak mali suç kavramı ile hangi tür fiillerin ifade 

edilmek istendiğine bakmamız gerekecektir. Bu hususta bir birlik olmamakla birlikte 

mali suç ile “devletin egemenlik hakkına dayanarak koyduğu devlete gelir sağlayan 

yasal düzenlemelere aykırı davranışlar” anlaşılabilecektir438 . Örneğin, SİDAS’da 

mali suçlardan bahsedilirken vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzularına ilişkin 

suç teşkil eden eylemler zikredilmiştir.    

  Türkiye’nin iade hukukuna dair kaynaklara baktığımızda iadeye dair ikili 

anlaşmaların bazılarında mali suçlardan dolayı iade işleminin gerçekleşmeyeceğine 

ilişkin hükümlere yer verilmekle birlikte aksine hükümlere ya da mali suçlara ilişkin 

                                                             
435 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre; “Geri verme talebine 

esas teşkil eden fiil … askerî suç niteliğinde ise… geri verme talebi kabul edilmez.” 

6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (c-1) bendine göre; “İade talebine esas teşkil 

eden fiilin… sırf askerî suç niteliğinde olması … halinde iade talebi kabul edilmez” 
436 Taner, a.g.e., s.243; Artuk v.d., a.g.e., s.1104. 
437 Özgenç, a.g.e., s.1036. 
438  İzzet Özgenç, Türkiye'nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Türk İade Hukukunun 

Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul, 1984, s.96. 
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hiçbir belirleme yapılmadığına da rastlanmaktadır. Bu hususta 6706 sayılı 

CKUAİK’da da özel bir hükme yer verilmemiş olması durumu da Türk iade hukuku 

bakımından aksine bir uluslararası anlaşma hükmü olmadığı sürece mali suçlardan 

ötürü iade işleminin gerçekleşebileceğini bize göstermektedir439.  

  Konuya ilişkin özel olarak üzerinde durulması gereken düzenlemeler ise 

SİDAS ve Ek 2. Protokol’ünde yer alan düzenlemelerdir. Sözleşmenin esas metninde 

yer alan 5. maddede kural olarak mali suçlardan dolayı iadesi talep edilen kişilerin 

iade edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu işlemin, ancak taraf 

devletlerin özel olarak mali suçlardan dolayı iade işleminin gerçekleşeceğini 

kararlaştırmaları halinde uygulanabileceği ifade edilmiştir. Ancak daha sonra 1978 

yılında kabul edilen SİDAS’ın Ek 2. Protokolü’nün 2. maddesi ile sözleşmenin 5. 

maddesinde iade talebine konu mali suç niteliğindeki fiillerin, talepte bulunulan taraf 

ile talepte bulunan taraf mevzuatına göre aynı nitelikte bir suça tekabül etmesi 

halinde sözleşme hükümleri uyarınca iade kapsamında olacağı belirlenmiştir. Ayrıca 

hükmün devamında aynı nitelikteki vergi ve sair mali suça tekabül etmediği 

gerekçesi ile iade talebinin reddedilemeyeceği de ifade edilmiştir440. 

IV.  İADEYE KONU SUÇA İLİŞKİN YAPTIRIM 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 

A. Ölüm (İdam) Cezası 

  İade isteminde bulunan devlet yasalarına göre iadeye konu olan suça ilişkin 

öngörülen yaptırımın ölüm cezası olması halinde iade işleminin akıbetinin ne şekilde 

olacağına dair sorun, uzun müddettir süregelen bir tartışma konusu olarak karşımıza 

                                                             
439 Bkz.; Artuk v.d., a.g.e., s.1106. 
440 Özgenç, a.g.e., s.1037. 

SİDAS’ın 5. maddesine göre; “Vergi, resim, kambiyo ve gümrük mevzularında işbu Sözleşmedeki 

şartlara tevfikan suçluların iadesi, ancak her suç veya suç kategorisi için bu hususun Âkid Taraflar 

arasında kararlaştırılmış olması halinde mümkündür.” 

SİDAS’ın Ek 2. Protokolü’nün 2. maddesine göre;  

“1. Vergi, resim, gümrük ve kambiyo ile ilgili suçlar, bunların Talebeden Taraf mevzuatına göre aynı 

nitelikte bir suça tekabül etmesi halinde, Sözleşen Taraflar arasında Sözleşme hükümlerine tevfikan 

iade konusu olacaktır. 

2. İade talebi, Talebeden Taraf mevzuatının aynı vergi veya resmi veya tarh etmediği Talep edilen 

Taraf mevzuatının aynı neviden vergi, resim, gümrük veya kambiyo kurallarını ihtiva etmediği 

gerekçesiyle reddedilmeyecektir.” 
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çıkmaktadır. Diğer bir değişle sorun, iade isteminde bulunulan kişilerin talep eden 

devlete gönderilmeleri durumunda ölüm cezası ile karşılaşabilecek olmalarının bir 

iade engeli olarak kabul edilebilip edilemeyeceği meselesidir.  

  Ölüm cezasının, iade müessesesine olan etkisine ilişkin 

değerlendirmelerimize geçmeden önce ülkemiz ve dünyadaki ölüm cezası 

uygulamalarına ilişkin güncel durum hakkında kısa bir açıklama yapmanın faydalı 

olacağı kanaatindeyiz.         

  17. yy kadar hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan bir ceza olmasından 

ötürü ölüm cezasının iade kurumuna etkisi bir tartışma konusu olarak görülmediği 

ifade edilmektedir. 18. yy ortasından itibaren varlığı tartışılmaya başlanan ölüm 

cezasının, medeni bir ceza olmadığı, adli bir hata halinde geri dönüşünün mümkün 

olamayacağı gibi nedenlerden ötürü eleştirildiği görülmektedir. Bu yöndeki fikirlerin 

yayılması ile birlikte 20. yy başından itibaren özellikle Avrupa’da birçok devlet 

tarafından ölüm cezası uygulamasının yürürlükten kaldırılmaya başlandığı ifade 

edilmektedir441.  

  Bu duruma paralel olarak ölüm cezasının kaldırılması noktasında en ciddi 

adımların Avrupa Konseyi’nin çabaları neticesinde atıldığı söylenebilecektir. Esasen, 

Avrupa Konseyi bünyesinde 04.11.1950 tarihinde kabul edilmiş olan AİHS’in yaşam 

hakkını düzenleyen 2. maddesinde ölüm cezası, bu hakkın başlıca istisnası 

konumundadır. Diğer bir ifade ile sözleşmenin kabul edildiği tarihte ölüm cezası, 

yaşam hakkının meşru bir sınırlaması olarak görülmektedir. Hal böyle iken Avrupa 

ülkelerinin ölüm cezasına olan bakış açısındaki bahsedilen değişim dikkate alınarak 

artık sözleşmenin 2. maddesindeki düzenlemenin Avrupa’daki mevcut durumu 

yansıtmadığı düşüncesi ile sözleşmede bir değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Bu ihtiyaca yönelik olarak yapılan çalışmalar nihayete erdirilerek 

28.04.1983 tarihinde “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Avrupa 

Sözleşmesi’ne Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No’lu Protokol” imzaya 

açılmış ve 01.03.1985 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeye Ek 6 No’lu bu 

Protokol ile savaş zamanı-barış zamanı ayrımı yapılarak yalnızca barış zamanında 

geçerli olmak üzere ölüm cezası uygulamasının kaldırılması amaçlanmıştır. Ancak 

                                                             
441 Tezcan, “Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu”, s.161-162. 
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ifade etmek gerekir ki bu protokol, sözleşmenin esas metnini değiştirici nitelikte 

olmayıp seçimlik olarak yalnızca protokolü onaylayan devletler bakımından 

sözleşmenin 2. maddesinde değişiklik yapmaktadır. Konseyin ölüm cezasına olan 

karşı tavrı, daha sonrasında 6 No’lu Protokol’de yer verilen savaş zamanı-barış 

zamanı ayrımının da ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılması ile 

sonuçlanmıştır. Bu kapsamda hazırlanan ve 03.05.2002 tarihinde imzaya açılan 

“İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi’ne Ek Ölüm Cezasının 

Her Koşulda Kaldırılmasına İlişkin Protokol 13 No’lu Protokol” ile taraf ülkelerde 

ölüm cezası istisnasız bir şekilde tümden ortadan kaldırılmak istenmektedir 442 . 

Konsey’in tüm bu çabaları bir arada düşünüldüğünde Avrupa kıtasının, ölüm 

cezasından arındırılmış bir kıta haline getirilmesinin hedeflendiği 

söylenebilecektir443.    

  Bugün itibari ile dünyadaki genel eğilim de Avrupa’da olduğu gibi ölüm 

cezasının ülkelerin mevzuatlarından çıkarılması ya da infaz edilmemesi yönündedir. 

Her ne kadar son yıllarda tüm dünyada artan terör faaliyetleri ve sivillere yönelik 

yaygın saldırılar neticesinde ölüm cezası uygulaması yeniden gündeme geliyor olsa 

da, var olan bu eğilimin değişmediği görülmektedir444.  

                                                             
442 Faruk Turhan, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna 

Etkisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S.4, 1999, 

s.248; Mehmet Semih Gemalmaz, “Türkiye'de Ölüm Cezasının Kaldırılması: Son Gelişmeler”, 

Hukuki Perspektifler Dergisi, S.8, 2006, s.9 vd.  

Bugün itibari ile Konseye üye 47 ülkeden 44’ü ek 13 No’lu Protokol’e taraf iken Ermenistan 

protokolü imzalamasına rağmen yürürlüğe koymamış, Rusya ve Azerbaycan ise protokole taraf 

olmaya dair hiçbir girişimde bulunmamıştır. Türkiye açısından ise bu protokol, 09.01.2004 tarihinde 

imzalanmış ve 01.06.2006 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.  

(Council of Europe, (Çevrimiçi) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/187/signatures?p_auth=IX5elKj3 25.10.2018.)  
443 Turhan, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna 

Etkisi”, s.255; Şeref Gözübüyük, Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 

Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve Yargılama Yöntemi, 10.baskı, 

Ankara, Turhan Kitapevi, 2013, s.163. 
444 2018 yılı temmuz ayı itibari ile Uluslararası Af Örgütü verilerine göre dünyada;  

1. Hiçbir suç için ölüm cezası yaptırımı öngörülmeyen 106 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler, 

Arnavutluk, Andorra, Angola, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, 

Benin, Bhutan, Bolivya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Burundi, Kamboçya, Kanada, Yeşil Burun 

Adaları, Kolombiya, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Cibuti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Estonya, Finlandiya, 

Fiji, Fransa, Gabon, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Vatikan, Honduras, 

Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Kiribati, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, 

Lüksemburg, Makedonya, Madagaskar, Malta, Marshall Adaları, Morityus, Meksika, Mikronezya, 

Moldova, Monako, Moğolistan, Karadağ, Mozambik, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Nikaragua, Niue, Norveç, Palau, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/187/signatures?p_auth=IX5elKj3
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/187/signatures?p_auth=IX5elKj3
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  Türk hukuku açısından ölüm cezası uygulamasına baktığımızda ise Avrupa 

Konseyi’nin girişimlerine paralel olarak kademeli bir şekilde ölüm cezası 

yaptırımının yürürlükten kaldırıldığı görülecektedir. Öncelikle ifade etmek gerekir ki 

Türkiye’de resmi olarak en son ölüm cezası infazı 1984 yılında gerçekleşmiştir. Bu 

tarihten sonra her ne kadar mevzuatımızda ölüm cezası bir ceza hukuku yaptırımı 

olarak bulunsa dahi fiili olarak uygulanan bir yaptırım türü olmamıştır 445 . 1982 

tarihli Anayasa’nın 38. maddesinde 03.10.2001 tarihinde 4709 sayılı Kanun’un 15. 

maddesi ile yapılan değişiklik ile savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları 

dışında ölüm cezasına hükmedilemeyeceği ifade edilmiştir. Daha sonra 07.05.2004 

tarihinde 5170 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile Anayasa’nın 38. maddesinde yapılan 

değişiklik neticesinde ölüm cezasının hiçbir suretle uygulanamayacağı hüküm altına 

alınmıştır446. 

                                                                                                                                                                             
Ruanda, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Senegal, Sırbistan, Kosova, Seyşeller Adaları, 

Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Güney Afrika, İspanya, Surinam, İsveç, İsviçre, Doğu Timor, 

Togo, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Ukrayna, İngiltere, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela.  

2. Savaş zamanı işlenen suçlar gibi yalnızca istisnai hallerde işlenen suçlar için ölüm cezası öngörülen 

8 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler, Brezilya, Burkina Faso, Şili, El Salvador, Guatemala, İsrail, 

Kazakistan, Peru. 

3. Bir suçun karşılığı olarak ölüm cezası yaptırımı öngörülmüş olmakla birlikte son 10 yıl içerisinde 

bu cezanın resmi olarak hiç infaz edilmediği ve bu durumun bir politika ya da uygulama pratiğine 

dönüştüğü düşünülen 28 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler, Cezayir, Brunei Darussalam, Kamerun, Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Gana, Grenada, Kenya, Laos, Liberya, Malavi, Maldivler, Mali, 

Moritanya, Fas, Myanmar, Nijer, Papua Yeni Gine, Rusya Federasyonu, Sierra Leone, Güney Kore, 

Sri Lanka, Svaziland, Tacikistan, Tanzanya, Tonga, Tunus, Zambiya. 

Bu tespite göre toplam 142 ülkede ölüm cezası uygulamasının hukuken ya da fiilen bulunmadığı 

kabul edilmektedir. Buna karşılık savaş zamanı-barış zamanı gibi herhangi bir ayrım yapılmaksızın 56 

ülkede ölüm cezası yaptırımı uygulanmaya devam etmektedir. Bu ülkeler, Afganistan, Antigua ve 

Barbuda, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belize, Botsvana, Çad, Çin, Komorlar, 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba, Dominika, Mısır, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gambiya, 

Guyana, Hindistan, Endonezya , İran, Irak, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Lesotho, 

Libya, Malezya, Nijerya, Kuzey Kore, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Saint Kitts ve Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Suudi Arabistan, Singapur, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, 

Tayvan, Tayland, Trinidad ve Tobago, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik 

Devletleri, Vietnam, Yemen, Zimbabve. (Amnesty İnternational, (Çevrimiçi), 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5066652017ENGLISH.pdf , 25.10.2018.) 

2007 yılı sonu itibari ile ölüm cezası uygulamasının hukuken ya da fiilen olmadığı ülke sayısı 134 

iken 63 ülkede ölüm cezası uygulaması bulunduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile yıllara göre ölüm 

cezasının kaldırılmasına yönelik gelişmeler yaşandığı görülmektedir. (Amnesty İnternational, 

(Çevrimiçi), https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/ , 25.10.2018.) 
445  O tarihlerde mevzuatımızda bulunan fakat infaz edilememe şeklinde süregelen ölüm cezası 

uygulaması, Türkiye’nin iade taleplerine ret gerekçesi olarak kullanıldığı yönüyle eleştirilmekteydi. 

Uygulamanın ölüm cezasının infaz edilememesi şeklinde devam etmesi isteniyorsa bu uygulama 

yerine zikredilen sebep de dikkate alınarak ölüm cezasının tümden ortadan kaldırılmasının daha 

yerinde olacağı ifade edilmekteydi. (Ersan Şen, “Ölüm Cezası”, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Dergisi, S.11-12-13, 1995, s.230.) 
446 Bkz. Gemalmaz, “Türkiye'de Ölüm Cezasının Kaldırılması: Son Gelişmeler”, s.17 vd.  

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5066652017ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/
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  Ölüm cezasının güncel durumu hakkındaki bu genel açıklamaların ardından 

çalışmamız açısından odaklanmamız gereken ve aynı zamanda iade bakımından 

sorun teşkil eden mesele, iadeye konu suça karşılık olarak öngörülen cezanın talepte 

bulunan ülkede ölüm cezası olması halinde bu durumun iade işlemini nasıl 

etkileyeceği meselesidir.  

  Türk iade hukuku açısından kural olarak iade talebine konu suça ilişkin 

öngörülen cezanın ölüm cezası olması hali iadenin kabul edilemeyeceği hallerden 

biri olarak kabul edilmektedir. 

  Esasen, 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesine baktığımızda bu hususa 

ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı görülecektir. Bu durumdan, meselenin iadeye 

dair ikili-çok taraflı anlaşmalara bırakıldığı çıkarımı yapılabilecektir. Tam da bu 

noktada SİDAS’a göz attığımızda sözleşmenin ölüm cezası başlıklı 11. maddesinde 

bu durumun düzenlenmiş olduğu görmekteyiz. Maddede, iade talebine konu suça 

ilişkin öngörülen cezanın ölüm cezası olması ve talepte bulunulan ülke mevzuatında 

böyle bir ceza bulunmuyor ya da genellikle infaz edilmiyor olması halinde iadenin 

ancak talep eden ülkenin, talepte bulunulan ülkeye ölüm cezasının infaz 

edilmeyeceğine dair yeterli bir teminat vermesi halinde gerçekleşebileceği ifade 

edilmiştir. Bu konuda sözleşmenin şartlı bir iade prosedürü benimsediği 

görülmektedir447. Diğer bir ifade ile sözleşmenin bu maddesinden, talepte bulunan 

devlet tarafından yeterli bir teminat verilmemesi halinde talepte bulunulan devletin 

                                                                                                                                                                             
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının suç ve cezalara ilişkin esaslar başlıklı 38. maddesinin 

8. fıkrasına göre; “Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez”. 

Türkiye’de ölüm cezası uygulaması, kaldırılma süreci ve geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin güncel 

tartışmalar için bkz.; İlhan Akbulut, “Ölüm Cezası Geri Gelmeli Mi?”, Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, S.131, 2017, s.19 vd.    
447 Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye’de ölüm cezasının, bir ceza hukuku yaptırımı olarak 

yürürlükte olmasından ötürü 11. maddeye çekince konulmak suretiyle sözleşme kabul edilmiştir. İlgili 

çekinceye göre; “Hakkında ölüm cezası verilmiş veya ölüm ile cezalandırılabilecek bir suç ile 

suçlanan bir kişinin Türkiye’ye iadesine izin verilmesi halinde, hukuku idam cezasına izin vermeyen 

talepte bulunan Taraf, idam cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesi talebinde bulunmaya 

yetkilidir. Bu tür bir talep, Türkiye Hükümetince ölüm cezasını onaylayacak nihai merci olan Büyük 

Millet Meclisi’ne Meclisin bu konu hakkında daha önce bir karar vermemesi koşulu ile iletilir.” 

Türkiye tarafından sözleşmeye konulan bu çekince, mevzuatında ölüm cezası bulunmayan ülkeler 

tarafından ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair kesin bir taahhüt olarak görülmeyerek yeterli 

bulunmamış ve bu nedenle çoğu zaman Türkiye’nin iade talep reddedilmiştir. (Önder, a.g.e., s.256; 

Tezcan, “Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu”, s.171.) 

Ayrıca ölüm cezasının, yürürlükte olup işlediği suçtan ötürü yurt dışından iadesi talep edilen kişilere 

yönelik olarak uygulanmama ihtimali olmasına rağmen yurt içinde suç işleyen kişilere yönelik olarak 

tereddütsüz bir şekilde uygulanacak olması durumu da kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olarak 

değerlendirilmiştir. (Öztürk/Erdem, a.g.e., s.124.) 
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uluslararası hukuk bakımından iadeye dair herhangi bir yükümlülüğünden 

bahsedilemeyeceği aksine bu şartlar altında gerçekleştirilecek olan iade işlemi ile 

sözleşmenin 11. maddesinin ihlal edileceği sonucu çıkmaktadır448. 

  Mevcut kanuni çerçeveye baktığımızda ise 6706 sayılı CKUAİK’da iadenin 

kabul edilemeyeceği hallerin sayıldığı 11. maddenin 1. fıkrasının (d) bendinde ölüm 

cezasının, mevzuatımızda ilk kez bir iade engeli olarak zikredildiği görülmektedir. 

Bu tespit ilk olması açısından önemlidir. Ancak maddenin devamındaki 3. fıkrada 

SİDAS’daki düzenlemeye paralel bir şarta yer verilmiştir. Buna göre iade talebinde 

bulunan devlet tarafından, öngörülen ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine dair 

yeterli bir teminat verilmesi hâlinde iade talebi kabul edilebilecektir.  

  O halde meselenin çözümü için kritik konu, “teminat” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Evvela ifade etmek gerekir ki gerek SİDAS’da gerekse kanunumuzda 

teminat verilmesi istenen konu, talep edilen kişiler hakkında ölüm cezası yaptırımına 

hükmedilmemesi değildir. Burada talep eden devletten beklenen şey, talep ettiği 

kişiler hakkında hükmedilebilecek olan ölüm cezasının infazının 

gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin bir teminattır. Bu teminat, ölüm cezasının infaz 

edilmeyeceğine ilişkin olabileceği gibi ölüm cezasının başka bir cezaya çevrilmesi ya 

da talep edilen kişinin ölüm cezasına çarptırılması halinde sınır dışı edileceği 

taahhüdü gibi farklı şekillerde olabilecektir449. Pek tabi ki bu durumda iadenin kabul 

edilebilmesi hali ilgili devletin söz konusu teminatı yeterli bulunmasına bağlıdır. 

Aksi halde teminat verilmiş olsa dahi iade işlemi gerçekleşemeyecektir. Bu konuda 

takdir hakkı talepte bulunulan devlete aittir450.  

                                                             
448 Turhan, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna 

Etkisi”, s.248. 

Hal böyle iken, Avrupa Konseyi üyesi ve sözleşmeye taraf ülkelerin hemen hemen hepsinde ölüm 

cezası uygulaması olmadığı ve sözleşmenin taraf olmayan herhangi bir devlete karşı ileri sürülmesinin 

de mümkün olmadığı düşünüldüğünde bugün itibari ile uygulamada SİDAS’ın 11. maddesine 

aykırılık ihtimalinden pek de söz edilemeyeceği ifade edilmektedir. (Ergül, “Türk Hukukunda 

Yabancıları Geri Verme”, s.11.) 
449 Tezcan, “Ölüm Cezasını Gerektiren Suçlarda Suçluların Geri Verilmesi Sorunu”, s.161-162; 

Mahmutoğlu, a.g.m., s.56; Koca/Üzülmez, a.g.e., s.816; Ulutaş/Atabey, Ceza Alanında Uluslararası 

Adli İşbirliği Hukuku, s.72. 
450 Özgenç, a.g.e., s.1022. 

Konu ilişkin örnek bir kararda Yargıtay, iade talebinde bulunulan aynı zamanda ABD vatandaşı olan 

kişi hakkındaki ölüm cezasının, infaz edilmeyeceği noktasında yeterli bir teminat alınmış olması 

sebebiyle iade talebinin kabul edilebilir olduğuna dair kararı onamıştır. Karara göre; “ ABD ve Irak’ın 

çifte vatandaşı olan şüpheli Fraydun A.K.’nın, Kaliforniya Eyaleti’nde bir kişiyi öldürüp, üç kişiyi 

öldürmeye teşebbüs ederek kaçtığından bahisle, İstanbul’da yakalandığı, ABD’nin, geri verme 
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  Bu durumda, iadeye konu bir suçun karşılığı olarak öngörülen cezanın ölüm 

cezası olduğu bir devletten yeterli teminat alınmak suretiyle gerçekleştirilen iade 

işleminin önünde Türkiye’nin iade hukuku bakımından herhangi bir engel 

bulunmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.       

  Meseleye bir de AİHS penceresinden baktığımızda, evvela sözleşmenin 2. 

maddesinde koruma altına alınan yaşam hakkı düzenlemesine değinmemiz 

gerekecektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu madde, yaşam hakkını korumakla 

birlikte ölüm cezası noktasında bir yasak getirmediği bilinmektedir. Bu itibarla, 

istemde bulunan ülkelerde talebe konu kişiler hakkında ölüm cezasına hükmedilmesi 

ve hatta bu cezanın infaz ediliyor olması, söz konusu kişileri iade eden ülkeler 

bakımından sözleşmenin 2. maddesinin ihlal edileceği anlamına gelmeyecektir. Aksi 

hal 2. maddede açıkça zikredilen ölüm cezası istisnasının yok sayılması anlamına 

gelecektir451. Bununla birlikte ölüm cezasının kaldırılmasına amacıyla kabul edilen 

sözleşmeye ek 6 ve 13 No’lu Protokollere taraf olan devletler bakımından aynı 

şeyleri söylemek pek de mümkün olamayacaktır. Söz konusu protokollere taraf olan 

bir devletin, iade talebine konu kişileri herhangi bir teminat almaksızın ölüm cezası 

                                                                                                                                                                             
amacıyla tutuklanmasını talep ettiği, bu istem üzerine adı geçenin geçici olarak tutuklanmasına karar 

verildiği, …hakkında idam cezasının uygulanmayacağına ilişkin teminat verilen Fraydun A.K.’nın 

5237 sayılı Yasa’nın 18/b ve 18/5 maddeleri uyarınca iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar 

verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden…onanmasına” (Yargıtay 1.Ceza Dairesinin 20.04.2007 

tarih ve 7407/3049 sayılı kararı) (Ahmet Gündel, Yeni Türk Ceza Kanunu Açıklaması, Ankara, 

Sözkesen Matbaacılık, C: 1, 2009, s.327).  

Bu hususta İtalya, SİDAS’ın 11.maddesine koyduğu çekince ile istemde bulunan ülke kanunlarına 

göre ölümle cezalandırılabilir nitelikteki suçlara ilişkin gelen iade taleplerini hiçbir suretle kabul 

etmeyeceğini deklare etmiştir. Diğer bir değişle İtalya açısından, iadesi talep edilen suçlara ilişkin 

mevzuatında ölüm cezası olan ülkelerin verecekleri hiçbir güvence yeterli kabul edilmeyecek dolayısı 

ile iade işlemi gerçekleşmeyecektir. Bu doğrultuda, ABD’de işlediği bir cinayetten dolayı İtalya’da 

yakalanan Pietro Venezia isimli şahsın ABD tarafından iadesinin talep edildiği olayda bu talep, 

ABD’nin ölüm cezasının infaz edilmeyeceğine ilişkin güvence vermesine rağmen İtalya Anayasa 

Mahkemesi tarafından SİDAS’ın 11. maddesinde bulunan çekince doğrultusunda iptal ettiği iki ülke 

arasındaki ikili iade anlaşmasının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak reddedilmiştir. (Bkz; 

Turhan, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna 

Etkisi”, s.251.) 

Teminata dair tüm bu açıklamalara rağmen uygulamada, iade engellerini ortadan kaldırmak için 

verilen diplomatik güvencelerin yerine getirilemediği ve dolayısıyla bu durumun hak ihlallerine yol 

açtığı da ifade edilmektedir. (Saeed Bagheri, “Uluslararası Hukukta Suçluların İadesi ve Suçluları 

Kovuşturma Yükümlülüğü”, Ankara, AÜHFD, S.62(1), 2013, s.31.) 
451 Faruk Turhan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve 

Avrupa İnsan Hakları Divanının Soering Kararı”, Yargıtay Dergisi, 1998, s.87. 
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tehdidi altında olduğu bir devlete teslim etmesi durumu en azından bu ek 

protokollerin ihlal edileceği anlamına gelecektir452.  

  Bu hükmün yanı sıra ölüm cezası bağlamında iadenin, esas itibari ile 

sözleşmenin 3. maddesinde yer alan işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı 

muamele veya ceza yasağı etrafında tartışıldığı görülmektedir. AİHM’in, konuyu 3. 

madde açısından ele alındığı ilk ve en meşhur örnek Soering / Birleşik Krallık 453 

(1989) kararı olduğu bilinmektedir. Bu kararda mahkeme ilk olarak, iadesi talep 

edilen kişinin ölüm cezasına çarpıtılacağı bir ülkeye teslim edilmesi halinin başlı 

başına sözleşmenin 2. ya da 3. maddesinin ihlali anlamına gelmeyeceğini tespit 

etmiştir. Bunun akabinde mahkeme, iadeye konu kişinin teslim edileceği ülkede 

ölüm cezasına mahkûmiyetten cezanın infaz edilmesine kadar geçen zamanın 

ortalama 6 ile 8 yıl arasında olduğu ve bu süre zarfında kişinin yaşayacağı korkunun 

yol açacağı zihinsel kaygı süreci olarak nitelendirilen “ölüm bekleyişi olgusu (death 

row phenomenon)” ya da “ölüm koridoru olgusu” durumunun 3. madde bağlamında 

insanlık dışı ya da aşağılayıcı bir muamele olarak kabul edilmesi gerektiğine karar 

vermiştir454.  

                                                             
452 Turhan, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve 

Avrupa İnsan Hakları Divanının Soering Kararı”, s.91; Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.214; Aybay, 

a.g.e., s.282. 
453  Karara konu olan olayda, ABD’nin Virginia eyaletinde kız arkadaşının ailesini bıçaklayarak 

öldürme suçundan ABD tarafından aranmakta iken Birleşik Krallık’ta farklı bir suçtan yakalanan 

Alman vatandaşı Soering’in ABD makamları tarafından birden çok kişinin ölümüne sebep olmak 

suçundan ölüm cezası istemi ile iadesi talep edilmiştir. Bu talebe ilişkin olarak Birleşik Krallık 

makamları tarafından ölüm cezasının uygulanmayacağına dair güvence istenmiş fakat ABD 

makamları tarafından ciddi bir güvence verilmemiştir. Buna rağmen Soering ABD makamlarına 

teslim edilmiştir. Bunun üzerine Soering hakkında verilen iade karara karşı AİHK başvurmuştur. 

(Bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, “Bir İnsan Hakkı İhlali: Ölüm Bekleyişi Olgusu”, İstanbul, 

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, S.1-2, 1990, s.98 vd.) 

Konuya ilişkin olarak Türkiye’den yapılan Çınar / Türkiye (1994) başvurusunda, anayasal düzeni 

bozma ve üç kişiyi öldürmekten dolayı ölüm cezasına mahkûm edilen TİKKO üyesi Çınar’ın serbest 

bırakılıncaya kadar ölüm bekleyişi sendromu etkisi altında olduğu ve sözleşmenin 3. maddesinin ihlal 

edildiğine dair iddialar komisyon tarafından Türkiye’de 1984 yılından beri hiçbir ölüm cezasının infaz 

edilmemiş olması ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik ile 1991’den önceki ölüm 

cezalarının infaz edilmeyeceği gibi bunun yanında on yıl hapiste kalan mahkûmların serbest 

bırakılacağı düzenlenmiş olduğundan ölüm cezasının infaz edilmeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu 

itibarla Çınar’ın ölüm bekleyiş sendromuna ilişkin iddiaları açıkça dayanaktan yoksun bulunmuştur. 

(Ergin Ergül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uygulaması, Ankara, Yargı Yayınevi, 2003, 

s.119.) 
454 Osman Doğru, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, 

İstanbul, Legal Yayıncılık, 2006, s.113-114; Gemalmaz, “Bir İnsan Hakkı İhlali: Ölüm Bekleyişi 

Olgusu”, s.97-98; Zafer Gören, “Yaşama Hakkı ve Ölüm Cezası”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Dergisi, S.10, 2006, s.89; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve 

Hükümlülerin Nakli, s.30. 
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  Bununla birlikte daha yakın tarihli Al-Saadoon ve Mufdhi / Birleşik Krallık 455 

(2010) kararında ise mahkeme, sözleşmenin hazırlandığı dönemde ölüm cezasının 

uluslararası standartları ihlal eden bir ceza olmadığı düşünülse de gelinen noktada 

konseye üye devletlerin tamamına yakınında ölüm cezasının uygulanmıyor olduğu, 

ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin sözleşmeye ek iki adet protokolün kabul 

edildiği ve bu protokollerin de Birleşik Krallık tarafından onaylandığını ifade ederek 

ölüm cezasının her koşulda yasaklandığına işaret etmektedir. Bu doğrultuda 

mahkeme önceden bilinerek ve devlet yetkilileri tarafından kişiye fiziksel acı ve 

psikolojik eziyet yaşatılarak gerçekleştirilen ölüm cezasının bizatihi kendisinin 

insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele teşkil ettiği ve sözleşmenin 3. maddesine aykırı 

olduğuna hükmetmiştir. O halde, bugün itibari ile AİHS ve söz konusu Ek 

Protokollere taraf bir devletin, kendisinden iade talebinde bulunulan bir kişiyi, ölüm 

cezasına mahkûm edilme noktasında ciddi risk bulunan bir yere iade etmesi durumu 

ölüm cezası sendromundan bağımsız olarak sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir. 

Dolayısı ile bu şartlar altında AİHS bakımından iade işleminin gerçekleştirilmemesi 

gerekmektedir456.  

B. İnsan Onuru ile Bağdaşmayan Cezalar  

  İadenin kabul edilemeyeceği haller bağlamında değinilmesi gereken bir diğer 

ceza türü ise insan onuru ile bağdaşmayan cezalar olarak ifade edilebilecek ceza 

türleridir. İnsan onuru ile bağdaşmayan cezalardan kastedilenin mülkiyet hakkı ve 

kişi özgürlüğü dışında kalan vücut dokunulmazlığı gibi haklara yönelik olarak 

                                                                                                                                                                             
Soering kararında önce Kirkwood / Birleşik Krallık (1984) başvurusunda Avrupa İnsan Hakları 

Komisyonu yine ölüm cezası infazı öncesi döneme ilişkin şartları AİHS’in 3. maddesi özelinde 

değerlendirmiş fakat ölüm cezası sendromunun gerekli ağırlığa ulaşmadığını gerekçe göstererek 

sözleşmenin ihlal edilmediğine karar vermiştir. (Turhan, “Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin 

Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna Etkisi”, s.247; Alia Yılmaz, Uluslararası Ceza 

Hukuku El Kitabı, 2. baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 2001, s.155.) 
455 Karara yansıyan olay, Iraklı iki sünni müslümanın 2003 yılında Irak istilası sırasında iki İngiliz 

askeri öldürdükleri gerekçesi ile Irak gözetimindeki bölgeye gönderilmeleri neticesinde asılarak ölüm 

cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bırakılmalarını ve bu sebeple yaptıkları AİHM başvurusunu 

konu almaktadır. (AİHM Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Tematik Bilgi Notu, (Çevrimiçi), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_TUR.pdf , 29.10.2018.) 
456  Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Oğuz Sancakdar/Rifat Murat Önok, İnsan Hakları 

El Kitabı, 5.baskı, İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 2014, s.153-154. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_TUR.pdf
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uygulanabilecek olan cezalar olduğu ifade edilmektedir. Bu cezalara falaka, uzuv 

kesme, kırbaç, gibi cezalar örnek gösterilebilecektir457. 

  6706 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendine ölüm cezasının 

yanı sıra sayılan insan onuru ile bağdaşmayan cezalar da kural olarak iadenin kabul 

edilemeyeceği hallerden biri olarak düzenlenmiştir. Ancak yukarıda ölüm cezası için 

ifade ettiğimiz 11. maddenin 3. fıkrasındaki şart burada da geçerlidir. Bu itibarla 

iadeye konu kişiler, insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza tehlikesi altında olacakları 

ülkelere ancak öngörülen cezanın infaz edilmeyeceğine dair yeterli bir teminat 

alınması halinde teslim edilebileceklerdir. 

  Konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’nin Chitat 

Ng / Canada (1991) kararına konu olmuş bir olayda ABD’de hırsızlık ve öldürme 

gibi 19 ayrı suç işleyerek Kanada’ya kaçmış İngiliz vatandaşı bir kişinin ABD 

tarafından ölüm cezası istemi ile iadesi talep edilmiştir. Bu talebe istinaden iadeye 

konu kişi komiteye başvurmuş ve Kaliforniya eyaletinde ölüm cezasının gaz 

odasında infaz edildiğini, bu durumun insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza 

olduğunu ve iade edilmesi halinde BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 6. ve 

7. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı, işkence veya kötü muamele ve ceza 

yasağının ihlal edileceğini iddia etmiştir. Bu başvuru neticesinde Komite verdiği 

kararda, kişiyi iade eden devletin her ne kadar teslim edilen devlette olabilecek hak 

ihlallerinden ötürü bir sorumluluğu olmayacağı düşünülse bile hak ihlalinin vuku 

bulacağı bilinerek iade talebinin kabul edildiği durumlarda sözleşmenin ihlal edilmiş 

olacağını ifade etmiştir. Devamında Komite, ölüm cezası infazının gerçekleşme 

şeklinin başlı başına insanlık dışı bir muamele olarak nitelendirilebileceğini bu 

doğrultuda ölüm cezasının gaz odasında infaz ediliyor olmasının insan onuru 

bağdaşabilecek bir ceza yöntemi olarak kabul edilemeyeceğini ayrıca Kanada 

devletinin önceden bildiği bu duruma ilişkin herhangi bir teminat istememiş 

olmasının sözleşmenin 7. maddesinde düzenlenen işkence veya kötü muamele ve 

ceza yasağının ihlali anlamına geleceğini ifade etmiştir458.  

                                                             
457 Özbek v.d., a.g.e., s.161. 
458 Coşkun Necmi Savaş, “İnsan Hakları Bağlamında Suçluların Geri Verilmesi”, Ankara Barosu 

Dergisi, C:1, 2013, s.266-267. 
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  Her ne kadar sınır dışı etme işlemi şeklinde gerçekleşmiş olsa da AİHM’in 

Jabari / Türkiye 459 (2000) kararında da benzer hususlar tartışılmıştır. Karara konu 

olayda İran vatandaşı olan başvurucu, İran'da evli bir erkekle ilişki yaşadığı 

gerekçesiyle tutuklandıktan sonra bir şekilde ülkesini terk etmiştir. Sonrasında, 

Türkiye üzerinden sahte bir pasaportla Kanada’ya geçmek üzere Fransa’ya gitmiştir. 

Burada pasaportunun sahte olduğu anlaşılan başvurucu geldiği ülke olan Türkiye’ye 

sınır dışı edilmiştir. Türkiye tarafından da İran’a sınır dışı edilecekken başvuran, 

İran’a gönderilmesi halinde taşlanma cezası ile karşı karşıya kalacağını iddia 

etmiştir. Bunun üzerine mahkeme, İran’da zina suçunun taşlanma suretiyle 

cezalandırılmasının kanunda yer alan bir ceza olduğunu ve bu cezanın yetkililerce 

uygulanabileceğini ifade ederek başvurucunun İran’a gönderilmesi halinde AİHS’e 

aykırı, insan onuru ile bağdaşmayan bir muameleye maruz kalacağına dair gerçek bir 

riskin mevcut olduğuna, dolayısıyla sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edilmiş 

olacağına hükmetmiştir460.  

  Ayrıca iadesi söz konusu olan kişinin işlediği suç ile karşılığı olan ceza 

arasında aşırı bir orantısızlık bulunması da AİHS’in 3. maddesine aykırılık 

oluşturabileceği ileri sürülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken ve aynı zamanda 

iade engeli olabilecek hal,  iade talebinde bulunan devlette cezanın çok olması değil 

bu devlette söz konusu suça verilecek olan cezanın çok aşırı, sert ya da iadeye konu 

kişi bakımından katlanılanmayacak ölçüde bir ceza olmasıdır. Ancak bu durumda 

cezanın insan onuru ile bağdaşamayan, küçük düşürücü bir ceza olduğundan ve 

sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğinden söz edilebilecektir. Bu duruma ilişkin 

bahsedilen örnek ise Alman Hamm Eyalet Mahkemesi’nin Alman kanunlarına göre 

yalnızca para cezası öngörülen bir suçun karşılığının Türkiye’de 8 ila 12 yıl arasında 

özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olarak öngörülmesi aşırı sert olarak nitelendirilmiştir461.  

C. Ömür Boyu (Müebbet) Hapis Cezası 

  Özellikle son dönemde AİHM içtihatları doğrultusunda gündeme gelen ömür 

boyu hapis cezasının AİHS’e aykırı olabileceğine dair verilen kararlar neticesinde 

                                                             
459  AİHM Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Tematik Bilgi Notu, (Çevrimiçi), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_TUR.pdf , 29.10.2018. 
460 Doğru, a.g.e., s.121-122; Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.216-217. 
461 Öztürk, Erdem, a.g.e., s.126. 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Death_penalty_TUR.pdf
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iade istemine konu suçlara ilişkin öngörülen bir cezanın ömür boyu hapis cezası 

olması halinde bu durumunun iadenin kabul edilemeyeceği hallerden biri olarak 

kabul edilip edilemeyeceği tartışılmaktadır.      

  İadeye dair çok taraflı ya da ikili uluslararası anlaşmalar da ya da Türkiye’nin 

iade hukuku mevzuatında esasen ömür boyu hapis cezası diğer bir ifade ile müebbet 

hapis cezası bir iade engeli olarak zikredilmemiştir 462 . Konuya ilişkin tartışma, 

“Serbest bırakılma ümidi olmaksızın kişiler hakkında indirimsiz müebbet hapis 

cezasına hükmedilmesi AİHS’in 3. maddesi bakımından bir ihlal oluşturabilir mi? 

İadeye konu kişilerin indirimsiz müebbet hapis cezası istemi ile talep edildikleri 

ülkelere iade edilmeleri halinde AİHS’in 3. maddesi bakımından sözleşme ihlal 

edilmiş olur mu?” soruları etrafında çıkmaktadır. 

  Bu bağlamda ilk olarak “umut hakkı” 463  kavramından bahsetmemiz 

gerekmektedir. Bir kişi hakkında hükmedilen müebbet hapis cezası, herhangi bir 

şekilde indirilebilir nitelikte değil ve bahse konu kişi, serbest bırakılma ümidi 

olmaksızın ölene dek sürecek bir hapis cezası infazı ile karşı karşıya kalacak ise bu 

durum, cezalandırmanın temel amaçlarından biri olan ıslah ve topluma yeniden 

kazandırma fikrinin tümden terk edilmesi anlamına geleceği ifade edilmektedir464. 

AİHM de tahliye imkânı olmaksızın infaz edilecek olan ömür boyu hapis cezasını 

umut hakkı bağlamında sözleşmenin 3. maddesinin ihlali olarak 

değerlendirebilmektedir.  

  Kafkaris / Kıbrıs 465 (2008) kararı ile ön plana çıkan indirimsiz müebbet hapis 

cezasının sözleşme bakımından değerlendirilmesi noktasında AİHM bazı tespitlerde 

                                                             
462 SİDAS’da bu hususa ilişkin bir hükme yer verilmemekle birlikte sözleşmeye koyulan çekincelere 

baktığımızda Portekiz devletinin bu konuda bir çekincesi olduğu görülecektir. Buna göre;  “Portekiz, 

müebbet hapis … cezasını gerektiren bir suçla ilişkili olarak iadesi talep edilen kişilerin iadesine izin 

vermez.” (Bkz; Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.62-63.) 
463 Kavram için ayrıntılı olarak bkz; E. Eylem Aksoy Retornaz, “Hükümlünün Salıverilmeyi Umut 

Etme Hakkı”, Güncel Hukuk Dergisi, 2014, s. 5 vd.; Pınar Dikmen, “Umut Hakkı Kapsamında 

Güncel Gelişmeler”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 2015, s.195 vd.; 

Fahrettin Kıdıl, “Cezalandırmanın Amacı ve “Umut Hakkı” Bağlamında Koşullu Salıverilme 

Yasakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.138, 2018, s.39 vd. 
464 Kıdıl, a.g.m., s.55. 
465 Karara konu olan olayda, üç kişiyi kasten öldürmekle suçlanan başvurucu, hakkında hükmedilen 

müebbet hapis cezasının, azaltılamaz nitelikte bir hapis cezası olduğunu bu durumun, kendisi 

hakkında büyük bir belirsizlik teşkil ettiğini dolayısı ile sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğini 

iddia etmiştir. Mahkeme ise daha önce Kıbrıs’ta, Cumhurbaşkanı’nın yetkileri kapsamında müebbet 

hapis cezası ile cezalandırılan bazı mahkûmların serbest bırakıldığını, her ne kadar serbest kalma 

ihtimalinin düşük olmasına rağmen iddia edildiği gibi müebbet hapis cezasının azaltılamaz nitelikte 
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bulunmaktadır. Evvela, yetişkin bir kişi hakkında ömür boyu hapis cezasına 

hükmediliyor olması tek başına sözleşmenin ihlal edileceği anlamına gelmeyecektir. 

Hükmedilen ömür boyu hapis cezasının azaltılamaz/indirilemez nitelikte olması 

diğer bir ifade ile kişinin tahliye umudunun olmaması halinde ancak sözleşmenin 3. 

maddesinin ihlali gündeme gelebilecektir. Bu kapsamda hükmedilen müebbet hapis 

cezasının, başka bir cezaya çevrilmesi, geri bırakılması, infazın sona erdirilmesi, 

koşullu salıverilme imkânı gibi usullerden birinin bulunması ve ceza infazının 

devamı sırasındaki herhangi bir aşamada bu nitelikteki usullerin belirlenen şartlar 

çerçevesinde gözden geçirilmesi söz konusu ise sözleşme bakımından sorumluluğun 

yerine getirildiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak, mahkemenin sözleşmenin 3. 

maddesi bağlamında vurguladığı husus, hiç kimsenin ömür boyu ceza infaz 

kurumunda kalmaması değil tahliyeye ilişkin imkânların infazın herhangi bir 

aşamasında gözden geçirilmesi ve ömür boyu hapis cezasının indirilebilir nitelikte 

olmasıdır466. 

   Mahkemenin bu tespitlerinin ardından indirimsiz/tahliye imkânı bulunmayan 

müebbet hapis cezasının iade müessesesine olan etkisinin değerlendirildiği daha 

yakın tarihli Trabelsi / Belçika 467 (2014) kararında, başvurucunun müebbet hapis 

cezası istemi ile Belçika’dan ABD’ye iade edilmesi konusu değerlendirilmiştir. 

Başvurucu, iade talebine konu olan suçlardan bazıları için öngörülen cezanın 

azaltılamaz nitelikte müebbet hapis cezası olduğunu ve mahkûm olması halinde 

hiçbir şekilde tahliye imkânının olmayacağını iddia etmiştir. Dolayısı ile iade 

edilmesi durumunun sözleşmenin 3. maddesinin ihlali olarak kabul edilmesi 

gerektiğini ileri sürmüştür. Bu hususa ilişkin yaptığı değerlendirmede mahkeme, 

ABD ceza infaz sistemi bakımından müebbet hapis cezasının gözden geçirilmesi 

                                                                                                                                                                             
olduğu ya da mahkûmların serbest kalma ihtimalinin hiç olmadığı şeklindeki savunmaların gerçeği 

yansıtmadığını dolayısı ile müebbet hapis cezasının infazına ilişkin mevcut usulün eksik yönleri 

olmasına rağmen 3. maddenin ihlal edilmediğine karar vermiştir.  

(AİHM Müebbet Hapis Cezasına İlişkin Tematik Bilgi Notu, (Çevrimiçi), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_TUR.pdf , 02.11.2018.) 
466 Tezcan v.d., İnsan Hakları El Kitabı, s.169; İdil Aydınoğlu, Tahliye Umudu Olmayan Hapis 

Cezası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

2016, s.65-66. 
467 Karara konu olan olay, bir Tunus vatandaşının birden çok terör suçlamasıyla yargılandığı ABD’ye 

Belçika tarafından müebbet hapis cezasına istemi ile iadesi ve ABD’nin müebbet hapis cezası infaz 

sisteminin sözleşmenin 3. maddesi bağlamında değerlendirilmesi ile ilgilidir. 

(AİHM Suçluların İadesi ve Müebbet Hapis Cezası İlişkin Tematik Bilgi Notu, (Çevrimiçi), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extradition_life_sentence_TUR.pdf , 02.11.2018.) 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_TUR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Extradition_life_sentence_TUR.pdf


144 
 

noktasında herhangi bir usul öngörülmemesi dolayısı ile mevcut cezanın azaltılamaz 

nitelikte bir ceza olduğunu, bu bakımdan sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğine 

hükmetmiştir. Bu itibarla sözleşmeye taraf devletlerin, söz konusu kişileri 3. madde 

bağlamında hak ihaleline uğrayacakları devletlere iade etmelerinden dolaylı sorumlu 

olacakları hatırlatılmıştır. Ayrıca mahkeme, ABD makamları tarafından 

başvurucunun, azaltılamaz müebbet hapis cezası ile cezalandırılamayacağına ya da 

cezasında indirim yapılabileceğine ilişkin herhangi bir güvence verilmediğini de 

tespit etmiştir468. 

  AİHM’in meseleye yaklaşımını ifade ettikten sonra son olarak müebbet hapis 

cezasının Türkiye’deki infaz sistemi içerisindeki uygulaması ve iade kurumuna olan 

etkisini değerlendirmemiz gerekecektir.  

  Türkiye’de hapis cezası olarak ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli 

hapis cezası olmak üzere üç tür ceza bulunmaktadır. Kural olarak hükümlülerin 

hayatı boyunca infazına devam edilen cezalar müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezalarıdır. Kural bu şekilde olmakla birlikte hükümlülerin infaz kurumdaki 

cezalarını iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilme imkânından 

yararlanıp serbest kalabilmektedirler. Bu bağlamda 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu (CGTİHK)’nun 107. maddesi 2. fıkrasına 

göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş kişiler cezalarının 30 

yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş kişiler ise cezalarının 24 yılını ceza 

infaz kurumunda geçirdikten sonra koşullu salıverme imkânından 

yararlanabileceklerdir. Bu hükme rağmen yine CGTİHK’da bazı istisnalara yer 

verilmiştir. Buna göre hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilen 

terör suçlular ile bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devletin güvenliğine, anayasal 

düzenine ve işleyişine, milli savunmaya karşı işlenen suçlar neticesinde hakkında 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilen suçlular doğrudan doğruya 

koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamayacak ve bu kişilere hakkında 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hayatları boyunca devam edecektir469. 

                                                             
468 Mehmet Öncü, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesi ve İndirimsiz Müebbet Hapis 

Cezaları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.115, 2014, s.26-27. 
469 Kıdıl, a.g.m., s.55. 
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  Bu bağlamda, Türkiye’nin Almanya’dan iadesini talep ettiği PKK terör 

örgütünün bölge sorumlusu ve Türkiye’de bazı bombalı saldırıların planlayıcısı 

konumunda bulunan bir Türk vatandaşının Türkiye’ye iadesinin ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası bakımından değerlendirildiği bir kararda Alman Anayasa 

Mahkemesi, söz konusu kişinin iade edilmesi halinde Türkiye’de ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası ile cezalandırılabileceğini ifade ettikten sonra Türkiye’deki 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına ilişkin bir değerlendirmede 

bulunarak kişinin koşullu salıverilme imkânından yararlanmasının mevcut kanuni 

düzenlemeler gereği mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu konumdaki kişiler 

hakkında hükmedilen cezanın ancak sürekli hastalık, sakatlık veya ileri seviyede 

yaşlılık sebebiyle Cumhurbaşkanı’nın af yetkisi kapsamında hafifletilebileceği ya da 

kaldırılabileceği belirlenmiş ancak bu imkân kişilerin serbest kalmayı umut etme 

hakkı bakımından yeterli görülmemiş ve Alman Anayasası’nın vazgeçilmez 

ilkelerinden biri olarak görülen cezaların insanlık onuruna aykırı ve aşağılayıcı 

olmaması kuralı gereği Yüksek Bölge Mahkemesi’nin iadenin kabul edilebilirliğine 

dair kararı Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuş ve iade işlemi 

gerçekleştirilmemiştir470. 

    Konu ile alakalı tüm bu açıklamalar ve AİHM içtihatları doğrultusunda 

hiçbir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmaksızın uygulanan ömür boyu hapis 

cezası uygulaması AİHS’e taraf devletler bakımından sözleşmenin 3. maddesinin 

ihlali ve aynı zamanda iade hukuku bakımından da fiili bir iadenin kabul 

edilemeyeceği hal olarak kabul edilebildiği görülmektedir. Bu bağlamda, 

Türkiye’deki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına ilişkin kurallar ve 

                                                             
470 Kıdıl, a.g.m., s.73-74. 

Her ne kadar iadeye ilişkin olmasa dahi Türkiye’deki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına 

ilişkin önem arz eden bir diğer karar da AİHM tarafından verilen Öcalan / Türkiye (2014) kararıdır. 

Bu kararda mahkeme benzer şekilde AİHS’in 3. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Mahkeme, PKK terör örgütü lideri başvurucunun hakkında hükmedilen müebbet hapis cezasının 

azaltılamaz, gözden geçirilemez nitelikte olduğu bu bağlamda sözleşmenin 3. maddesinin ihlal 

edildiği iddiası çerçevesinde yaptığı başvuruyu incelemiştir. Mahkeme, Türkiye’de bazı mahkûmlara 

uygulanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bakımından yeniden değerlendirilmeye ilişkin 

herhangi bir mekanizma bulunmadığı, başvurucunun hakkında hükmedilen müebbet hapis cezasının 

da bu türden yani gözden geçirilemez nitelikte bir ceza olduğunu ve serbest kalma ihtimalinin dahi 

bulunmadığı, Cumhurbaşkanı’nın ceza indirimi ya da serbest bırakma yetkisinin yalnızca yaşlı veya 

hasta bireylere diğer bir ifade ile mazeret sebebi bulunan hükümlülere ilişkin olduğu gerekçeleri ile 

sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

(AİHM Müebbet Hapis Cezasına İlişkin Tematik Bilgi Notu, (Çevrimiçi), 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_TUR.pdf , 02.11.2018.) 

https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_sentences_TUR.pdf
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özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine gönderilen çok sayıda iade talebi dikkate 

alındığında hapis cezasının ömür boyu uygulanmakta olduğu hallerde infazın gözden 

geçirilmesine ilişkin mekanizmaları sisteme dâhil etmek iade taleplerinin bu sebepten 

ret edilmesinin önüne geçebilecektir471.  

D. Güvenlik Tedbiri 

  İade işleminin gerçekleşebilmesine dair şartlardan bahsederken ifade 

ettiğimiz hususlardan birisi de iade müessesesinin ancak belli bir ağırlık teşkil eden 

suçlara karşı işletilebileceği ilişkindi. Devletlerin, bu bakımdan iade anlaşmalarına 

asgari ceza sınırı koyduklarından bahsetmiştik. Bu ceza sınırlarının da daha çok 

hürriyeti bağlayıcı cezalar çerçevesinde belirlendiğini görülmektedir. Bu bağlamda 

iadeye konu bir suç için öngörülen yaptırımın hürriyeti bağlayıcı ceza dışında 

güvenlik tedbiri ya da güvenlik tedbiri niteliğinde başka bir yaptırım türü olması 

durumunda iade talebinin kabul edilip edilemeyeceği değerlendirilmelidir472.  

  Bu konuya ilişkin olarak 6706 sayılı Kanun’un iade talebinin kabulü için 

belirlenen asgari ceza sınırının ifade edildiği 10. maddesinin 2. fıkrasında bir yıllık 

ve dört aylık sürelerin yalnızca hürriyeti bağlayıcı cezalar için söz konusu olduğu 

bunun dışında herhangi bir belirlemenin yapılmadığı görülmektedir. Dolayısı ile 

Türk iade hukuku bakımından iade ilişkisine konu bir suç için öngörülen yaptırımın 

güvenlik tedbiri olması halinde gelen iade talebi kabul edilmeyebileceği çıkarımında 

bulunulabilir.  

  Bununla birlikte bahse konu meseleye ilişkin olarak SİDAS’da daha ayrıntılı 

bir düzenlemeye yer verilmiş, hürriyeti bağlayıcı cezaların yanı sıra hürriyeti 

bağlayıcı güvenlik tedbiri yaptırımı gerektiren suçlar için de iade talebinde 

bulunulabileceği özel olarak düzenlenmiştir473. 

                                                             
471 Kıdıl, a.g.m., s.75. 
472 Ulutaş, a.g.e., s.104. 
473 SİDAS’ın 2. maddesinin 1.fıkrasına göre; “Gerek iadeyi talebeden tarafın ve gerek kendisinden 

iade talep edilen tarafın kanunlarınca en aşağı bir sene müddetle hürriyeti selbedici mahiyette olan 

bir cezayı veya emniyet tedbirini veya daha ağır bir cezayı mucip fiiller suçlunun iadesini istilzam 

eder. İadeyi talebeden tarafın ülkesinde bir cezaya mahkûmiyet hükmü veya bir mevkûfiyet kararı 

verilmişse, verilen ceza en aşağı dört aylık olmalıdır.” Sözleşmeye taraf devletler bakımından bir 

anlam karmaşası çıkarmamak adına sözleşmenin 25. maddesinde “emniyet tedbiri” tabirinden ne 

anlaşılması gerektiği de ifade edilmiştir. Hükme göre; “İşbu Sözleşme anlamında "Emniyet tedbirleri" 

tâbiri, ceza mahkemesi kararı ile, bir cezayı itmam veya onun yerine geçmek üzere emredilen hürriyeti 

tehdit edici her türlü tedbirlerdir.” (Özgenç, a.g.e., s.1021.) 
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E. Adli Para Cezası 

  İade işleminin ancak belirli bir ağırlık teşkil eden suçlar için mümkün 

olabileceği şartı bakımından değerlendirilmesi gereken bir diğer yaptırım türü de adli 

para cezasıdır. Bu düşünce doğrultusunda iade talebine konu bir suçun yaptırımı 

olarak öngörülen cezanın sadece adli para cezası olduğu durumunda ortada, iade 

müessesesine konu edilebilecek nitelikte ağırlığa sahip bir fiil bulunmadığı dolayısı 

ile uzun süren, karmaşık, maliyetli ve aynı zamanda uluslararası bir mekanizmanın 

harekete geçirilmesinin faydasız olacağı düşünülmektedir. Ancak günümüzde 

çevrenin korunması gibi çok büyük zararlara yol açabilecek fiillerin engellenmesine 

yönelik olarak tesis edilen suç tipleri ve bu türden zararların ortaya çıkmasını 

önlemeye yönelik öngörülen ağır para cezaları düşünüldüğünde iadeye konu suçun 

ağırlığı bakımından adli para cezalarının da dikkate alınması gerektiği 

düşünülmelidir474. 

  Konuya ilişkin olarak gerek iade hukuku mevzuatımızda gerekse SİDAS’ın 

ana metninde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş olduğu tespit edilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında yaptırımı yalnızca adli para cezası olan bir suçtan ötürü 

iletilen iade talebi ağırlık koşulu sağlamadığından dolayı ret edilebilecektir. Hal 

böyle iken 1978 tarihinde imzalanan ve Türkiye’nin de tarafı olduğu SİDAS’a Ek 2. 

Protokol’de bu mesele ile alakalı bir hükme yer verilmiştir. Protokolün 1.maddesi 

taraf devletler bakımından SİDAS’ın 2. maddesinin 2. fıkrasına bir ek yapmaktadır. 

Buna göre; “İade talebi, iadeyi talebeden taraf ve kendisinden iade talep edilen 

tarafın kanunlarınca hürriyeti selbedici bir ceza veya mevkufiyet kararı ile 

cezalandırılan müteaddit hareketlere taallûk etmekle beraber bunlardan bazıları 

ceza müddetlerine ait şarta uymuyorsa, kendisinden iade talep edilen taraf bu 

sonuncu suçlar için dahi iade etmek ihtiyarını haiz olacaktır” hükmü, “Bu hak 

sadece nakdi müeyyideleri müstehzim suçlara da teşmil edecektir.” hükümüyle 

birlikte değerlendirilecektir. Özetle, iade talebine konu suçlardan bazıları asgari 

cezası sınırının altında kalsa veya bu suçlar için öngörülen yaptırım sadece adli para 

                                                                                                                                                                             
Ayrıca sözleşmenin resmi çevirisinde 2. maddenin 2. cümlesinde ifade edilen “mevkûfiyet”  

sözleşmenin ana metnindeki “detention order” kavramına uygun tercüme edilmediği, doğru 

tercümenin emniyet tedbiri olması gerektiği de belirtilmektedir. (İçel, a.g.m., s.707-708.) 
474 Güngör, a.g.m., s.368; Ulutaş, a.g.e., s.105. 
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cezası olsa bile asgari ceza sınırı şartını sağlayan suçlar ile birlikte bahse konu bu 

suçlar da iade edilebilir nitelikte olabilecektir475. 

V.  İADEYE KONU KİŞİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRME 

A.  Vatandaşlık  

  İadenin kabul edilemeyeceği hallerden bahsederken akla gelen ilk 

prensiplerden biri de “Vatandaş iade edilmez.” kuralıdır. Genel itibari ile bu kural, 

iadesi söz konusu olan kişilerin talepte bulunulan devletin vatandaşı olması halinde 

bu nitelikteki bir iade talebinin kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir. 

  Tarafı olduğumuz ikili veya çok taraflı iade anlaşmalarının neredeyse 

tümünde yer alan vatandaşın iade edilmeyeceğine dair bu kurala476, ilk kez 1736 

yılında Fransa ile Hollanda arasında imzalanan bir anlaşmada yer verilmiş olduğu 

ifade edilmektedir. Daha sonra 1834 yılında Fransa ile Belçika arasında yapılan 

anlaşmada vatandaşın iade edilemeyeceği kuralı yer almış ve bu anlaşma ile birlikte 

kuralın uygulamaya yerleşmeye başladığı belirtilmektedir477. 

  Talepte bulunulan ülkenin vatandaşı olmak iadenin kabul edilmeyeceği bir 

hal olarak günümüzde hemen hemen her ülke tarafından kabul edilen evrensel 

nitelikte bir kural olarak görülmektedir478. Bununla birlikte ABD ve İngiltere gibi 

                                                             
475 Özgenç, a.g.e., s.1021; Güngör, a.g.m., s.368; Ulutaş, a.g.e., s.105-106. 
476 İçel, a.g.e., s.188. 

Türkiye ile ABD arasında imzalanan iade anlaşmasında vatandaşın ancak karşılıklılık esasına dayalı 

olarak iade edilebileceği kabul edilmiştir. (Özgenç, a.g.e., s.1044.) 

Bu hususa ilişkin örnek bir olayda Türkiye’nin iadesini talep ettiği şahıs için İsveç makamları, şahsın 

İsveç vatandaşı olması dolayısı ile iadesinin kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. Buna göre; 

“Devletin yönetimi altındaki topraklardan bir kısmını devlet yönetiminden ayırmak amacıyla yasa dışı 

bölücü örgüt üyesi olmak, silahlı eylemlerde bulunmak suçundan Diyarbakır Üçüncü Ağır Ceza 

Mahkemesince yargılanan ve söz konusu suç nedeniyle anılan mahkemece düzenlenen gıyabi tevkif 

müzekkeresine istinaden uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan H.A’nın İsveç’ten geri verilmesi 

talep edilmiş, ancak bu talep adı geçenin İsveç vatandaşı olması … nedeniyle reddedilmiştir.” (Güler, 

a.g.m., s.60.) 
477 Özgen, a.g.e., s.56. 
478 Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.218. 

Bu kuralın özellikle Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’nde geçerli olduğu ve bu sistem içerisinde bulunan 

devletlerin vatandaşlarını en azından rızası olmaksızın bir başka ülkeye iade etmeyecekleri ifade 

edilmektedir. (Öztürk/Erdem, a.g.e., s.127.) Bu bağlamda örneğin, İsviçre Anayasası’nda yer alan 

hükme göre İsviçre vatandaşları ancak rızaları olduğu takdirde iade edilebilir hükmü yer almaktadır. 

(Ahmet Ulutaş, “Suçluların Geri Verilmesinde Vatandaşlığın Rolü ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 
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katı mülkilik kuralının geçerli olduğu ülkeler mütekabiliyet koşulu ile vatandaşlarını 

iade edebilmektedirler. Diğer bir ifade ile bu ülkeler, mülkilik sistemini mutlak 

olarak uyguladıklarından ötürü yabancı bir ülkede suç işlemiş olan vatandaşını 

yargılayamamakta ve işlenen suçun cezasız kalması durumu ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu sakıncayı da vatandaşını iade etme yolu ile 

giderebilmektedirler479. Ancak belirtmek gerekir ki çoğu ülke bakımından vatandaşın 

iade edilemeyeceğine dair kural mutlak olarak uygulandığı ve bu sebeple 

mütekabiliyet şartı gerçekleşemediği için vatandaşın iadesi söz konusu olmayacaktır. 

  Devletlerin, vatandaşlarını iade etmeme fikrinin altında yatan en önemli 

neden kendi vatandaşlarını koruma yükümlülüğü olarak düşünülmektedir. Bu fikrin 

yanı sıra yabancı mahkeme ve hâkime duyulan güvensizlik, vatandaşın doğal 

hâkiminden uzaklaştırılmaması gerekliliği, vatandaşın yabancı ülkede kendini yeteri 

kadar savunamayacak olması gibi düşünceler ile de vatandaşın iade edilmemesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte bahsedilen hususların aleyhinde fikirler 

de beyan edilmiştir. Bu kapsamda, devletlerin ancak dürüst vatandaşlar bakımından 

koruma yükümlülüğünden bahsedilebileceği, günümüz toplum düzeninde yabancı 

devletlerin adalet mekanizmalarına güven duymanın esas olduğu, suçun işlediği 

yerdeki kanıtlar ile birlikte yargılama yapılması maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasında bakımından daha yararlı olacağı düşünceleri ile bahse konu kuralın 

eleştirildiği görülmektedir480. 

  Konuya Türkiye’nin iade hukuku bakımından yaklaştığımızda esasen 

tartışmaya değer bir durumun olmadığı görülecektir. Gerek, tarafı olduğumuz ikili 

iade anlaşmalarında gerekse iç hukuk mevzuatımızda vatandaşın iade edilemeyeceği 

kuralı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, 765 sayılı mülga Türk Ceza 

Kanunu’nun 9. maddesinden bu yana 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinde ve 

                                                                                                                                                                             
28'inci Maddesinin Geri Verme Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 

S.4, 2011, s.187.) 
479 Taner, a.g.e., s.238; Yenisey, a.g.e., s.61; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.449.  
480 Vatandaş iade edilemez kuralına ilişkin lehe ve aleyhe düşünceler için ayrıntılı olarak bkz; Özgen, 

a.g.e., s.58-59; Dönmezer/Erman, a.g.e., s.449-452; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.218-219; 

Bereket, a.g.m., s.28-29; Artuk v.d., a.g.e., s.1079-1080. 

Günümüzde devletler arasında var olan uluslararası etkileşim ve bağlantılar düşünüldüğünde 

vatandaşın iade edilemeyeceğine dair kuralın zamanın şartlarına uygun düşmeyen bir kaide olduğu ve 

artık iadenin kabul edilemeyeceği bir hal olarak muhafaza edilmesini haklı kılacak herhangi bir yönün 

de kalmadığı ileri sürülmektedir. (Bkz; Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.219-220.)    
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6706 sayılı CKUAİK 11. maddesinde istikrarlı bir şekilde vatandaşın iade 

edilemeyeceğine dair kurala yer verildiği görülmektedir. Ayrıca 1982 tarihli 

Anayasa’nın 38. maddesinin son fıkrasına ile bir suç nedeniyle vatandaşın iade 

edilemeyeceğine dair kural ilk kez anayasal güvence altına alınmıştır. Hal böyle iken 

07.05.2004 yılında 5170 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği neticesinde 

mutlak olduğu kabul edilen bu kurala bir istisna hal eklenmiştir. Buna göre; 

“Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak 

üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.” 481  şeklinde hüküm 

değiştirilmiştir. Anayasa’daki bu hükme uygun olarak hazırlanan TCK’nın mülga 18. 

maddesinin 2. fıkrası ve sonrasında kabul edilen 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. 

maddesinin 1. fıkrası bu durum gözetilerek kaleme alınmıştır482.          

  Bilindiği üzere bugün itibari ile Türkiye, Uluslararası Ceza Divanı’nın kurucu 

sözleşmesi olan Roma Statüsü’ne taraf değildir 483 . Statü’ye taraf olmamamıza 

rağmen bu şekilde bağlayıcı bir hükmün mevzuatımıza eklenmiş olması eleştirilmiş, 

bu durumun ülke bağımsızlığı ve egemenliği açısından yerinde olmadığı ifade 

edilmiştir. Bu hükmün hukuki bir yükümlülük getiriyor olduğu düşünülse bile en 

nihayetinde Türkiye’nin Roma Statüsü’ne taraf olmadığı göz önüne alındığı bu 

aşamada herhangi bir uluslararası yükümlülükten bahsedilemeyecek, dolayısı ile 

Uluslararası Ceza Divanı görev alanı çerçevesinde bir Türk vatandaşının iadesi söz 

konusu olduğunda statüye taraf olana dek Türkiye’nin iadeye ilişkin herhangi bir 

uluslararası sorumluluğundan bahsedilemeyecektir484. 

                                                             
481 Hükümde ifade edilen “Uluslararası Ceza Divanına taraf olma” ifadesinin yanlış bir kullanım 

olduğu, divana değil divanı oluşturan sözleşmeye ya da statüye taraf olma ifadesinin daha doğru bir 

kullanım olacağı ifade edilmiştir. (Demirbaş, a.g.e., s.192.) 
482 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.815. 

6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre; “Uluslararası Ceza Divanına 

taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere, iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı 

olması… halinde iade talebi kabul edilmez.” 

Türk Anayasa’sında olduğu gibi örneğin, Alman Anayasası’nın 16. maddesinde de kural olarak 

vatandaşların iade edilemeyeceği ifade edilmiş ve devamında hukuk devleti olmanın gerektirdiği 

ilkeler korunarak Avrupa Birliği üyesi ülkelere ve gerektiğinde Uluslararası Ceza Mahkeme’sine de 

vatandaşların iade edilebileceği belirtilmiştir. (Turhan, “Alman Suçluların İadesi Hukukunun 

Esasları”, s.88-89.) 
483 Uluslararası Ceza Divanı’nın kuruluşuna ilişkin Roma Statüsü’nü imzalamayan ve statüye taraf 

olmayan tek Avrupa ülkesinin Türkiye olduğu ifade edilmektedir. (Yusuf Aksar, Teori ve 

Uygulamada Uluslararası Hukuk II, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013, s.168.) 
484 Özbek v.d., a.g.e., s.166-167; Hafızoğulları/Özen, a.g.e., s.60. 

Anayasa’da yapılan bu değişiklik ileri bir tarihte Roma Statüsü’ne taraf olma ihtimaline binanen 

hazırlık çalışması bağlamında yapılmış bir değişlik olarak ifade edilmiştir.  



151 
 

  Söz konusu kurala ilişkin SİDAS’da daha esnek bir belirlemenin yapıldığı 

görülmektedir. Sözleşmenin 6. maddesi taraf devletlere vatandaşlarını iade etmeme 

hakkı vermiş, mutlak bir belirleme yapmayarak takdiri ilgili devletin iç hukukuna 

bırakmıştır485. Ayrıca sözleşme vatandaş tabirinden ne anlaşılması gerektiğini de 

taraflara bırakmış bu kapsamda sözleşmenin imza, onay ya da katılma belgesinin 

tevdii aşamasında sözleşmeci devletlerin bir belirleme yapabilecekleri hüküm altına 

alınmıştır. Bu kapsamda belirli ülke vatandaşları, daimi ikamet sahipleri, sığınma 

hakkı olanlar, mülteciler veya vatansızlar gibi grupların da vatandaş tanımına dâhil 

edildiğine rastlanmaktadır486.       

  Vatandaşın iade edilemeyeceği ifade edilirken belirlenmesi gereken diğer bir 

husus da iadesi söz konusu olan kişilerin; suç işlediği, iadesinin talep edildiği, 

iadesine karar verildiği, teslim edileceği gibi tarihlerden hangisinin vatandaşlığın 

tespitinde dikkate alınacağına ilişkin meseledir 487 . Tarafı olduğumuz ikili iade 

                                                                                                                                                                             
(Uluslararası Ceza Divanı’nı Kuran Roma Statüsü İle Türk Ulusal Mevzuatının Maddi Ceza Hukuku 

Kuralları Yönünden Uyumuna Dair Rapor, (Çevrimiçi), http://www.ihop.org.tr/wp-

content/uploads/2010/07/UCM_rapor.pdf 08.11.2018.) 
485 Özgen, a.g.e., s.64. 

SİDAS’ın 6. maddesinin 1. fıkrasına göre “Her Âkid Taraf tebaasını iade etmemek hakkını haiz 

olacaktır.” 
486 Ulutaş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Suçluların Geri Verilmesi, s.147; Doğan 

Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7.baskı, Ankara, Yetkin Yayınevi, 2016, s.166. 

Bu hususa ilişkin örneğin;  

a) Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç devletleri “vatandaş” teriminden sayılan ülkelerin 

vatandaşlarını ya da bu ülkelerden birinde yerleşik olan ikamet eden kişileri anladıklarını, 

b) Letonya devleti, “vatandaş” teriminden Letonya vatandaşları ve Letonya veya herhangi başka bir 

devletin vatandaşı olmayan eski SSCB vatandaşı statüsüne tabi kişileri anladıklarını, 

c) Hollanda Krallığı ve Lüksemburg devleti “vatandaş” teriminden kendi vatandaşlarını ve iade 

talebine konu bu ülkelerde kovuşturabilecek ülke ile bütünleşmiş yabancı kişileri anladıklarını, 

d) Polonya ve Romanya devletleri vatandaş deyiminden, kendi vatandaşları ile bu ülkelerce sığınma 

hakkı verilmiş kişileri anladıklarını beyan etmişlerdir.  

Ancak bu hüküm sözleşmenin amacına ulaşmasına engel olduğu gerekçesi ile eleştirilmiş, devletlerin 

hükmün tanıdığı serbesti ile vatandaşı tanımlamak yerine iade kapsamına almayacakları kişileri 

belirleme yoluna gittikleri dolayısı ile hükmü amacına aykırı olarak genişlettikleri ifade edilmektedir. 

(Güngör, a.g.m., s.363-364.) 

Türkiye açısından vatansız kişiler, vatandaş olarak kabul edilmediklerinden dolayı iadesi söz konusu 

olabilecekken, çifte vatandaş olarak nitelendirilen vatandaşlıklarından bir tanesi de Türk vatandaşı 

olan kişilerin iadesi talep edildiğinde bu talep tabi oldukları Türk vatandaşlıklarından ötürü kabul 

edilmeyecektir. (İçel/Donay, a.g.e., s.247.) 
487 Özgen, a.g.e., s.61. 

SİDAS’a koyulan çekincelere baktığımızda devletlerin vatandaşlık tespitinde esas alacaklarını ifade 

ettikleri tarihler çeşitlidir. Bu kapsamda;  

a) Andorra devleti suçun işlendiği tarihin esas alınacağını beyan ederken, Yunanistan devleti iadesi 

talep edilen kişilerin vatandaşlığının belirlenmesinde suçun işlendiği tarihi hiçbir şekilde göz önüne 

alınmayacağını beyan etmiştir. 

http://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2010/07/UCM_rapor.pdf
http://www.ihop.org.tr/wp-content/uploads/2010/07/UCM_rapor.pdf
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anlaşmalarında ya da 6706 sayılı CKUAİK’da bu konuya ilişkin herhangi bir 

belirleme yapılmadığına rastlanmaktadır488. Ancak bu hususa ilişkin SİDAS’ın 6. 

maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde özel bir düzenlemeye yer verildiği 

görülmektedir. Buna göre; “Şahsın milliyeti iadeye dair karar esnasında tespit 

edilecektir”. Dolayısıyla sözleşmeye göre iade talepleri bakımından vatandaşlığa 

esas alınması gereken an iadeye ilişkin karar anıdır. Dahası bu düzenleme ile bir 

adım ötesi dahi düşünülmüş ve hükmün devamında iadesi talep edilen kişiye talep 

edildiği ülke vatandaşlığı karar anı ile teslim tarihi arasında bir anda tanınsa dahi 

kişinin teslim edilmeyebileceği de ifade edilmiştir489. Ancak bu durum, sırf devam 

eden cezai bir takipten kurtulmak için vatandaş olma ihtimalini ortaya çıkarabileceği 

dolayısı ile sonradan kazanılan vatandaşlığın iade ilişkisine bir etkisi olmaması 

gerektiği bu bağlamda dikkate alınması gerekeninin suçun işlendiği andaki 

vatandaşlık olduğu belirtilerek eleştirilmiştir490. 

  Bu noktada SİDAS ile kanunun ayrıştığına da işaret edilmektedir. Her ne 

kadar 6706 sayılı CKUAİK’da bu hususta bir belirleme yapılmamış olsa bile 

TCK’nın tanımlar başlık 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde “Vatandaş 

deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi” anlaşılacağı ifade 

edilmiştir. Bu durumda sözleşme ile kanun çelişmiş olacağı ifade edilmektedir. 

Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde yani SİDAS’a taraf bir ülke tarafından 

iletilen iade talebine konu kişinin vatandaşlığının tespitine ilişkin bir sorun ortaya 

                                                                                                                                                                             
b) Avusturya, iadesi talep edilen kişinin teslim edileceği anı vatandaşlığı belirlemede esas alacağını 

beyan etmiştir. 

c) Ukrayna devleti iade kararının verildiği tarihteki vatandaşlığı esas alacağını beyan etmiştir. 

d) Fransa devleti iadesi talep edilen kişinin suç işlediğinin iddia edildiği tarihi vatandaşlığın tespitinde 

esas alacağını beyan etmiştir. (Güler, a.g.m., s.60.) 
488  Bu genel durumun aksine istisna olarak Türkiye ile Tunus arasında ikili iade anlaşmasında 

vatandaşlığa esas alınacak anın suçun işlendiği an olarak kabul edileceği özel olarak belirtilmiştir. Bu 

kapsamda anlaşmasının 23. maddesine göre; “Akit taraflar kendi vatandaşlarını geri vermezler. Va-

tandaşlık sıfatı, geri verilmenin istenildiği suçun işlendiği tarihe göre takdir edilir.” (Ulutaş, a.g.e., 

s.132.) 
489 Artuk v.d., a.g.e., s.1105.  

Yargıtay bir kararında iade talebine konu kişinin Türk vatandaşlığına geçme başvurusu 

neticelenmeden kişi hakkında iade talebinin kabul edilebilir olduğuna dair karar verilmesini bozma 

sebebi olarak değerlendirmiştir. Buna göre; “Türkiye ve Almanya’nın taraf olduğu SİDAS’ın 6. 

maddesi gereğince Türk asıllı olan şüphelinin 23.05.2008 tarihinde Bursa Valiliği aracılığıyla İçişleri 

Bakanlığı'na yeniden Türk vatandaşlığına geçme konusunda başvurusunun bulunması karşısında, bu 

başvurunun sonucu beklenmeden eksik soruşturma sonucu, yazılı şekilde geri verme isteminin kabul 

edilebilir olduğuna karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş” (Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2008/10297 E., 

2010/906 K.) 
490 Gözübüyük, Devletlerarası Ceza Hukuku, s.98; Erem/Artuk/Danışman, a.g.e., s.220. 
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çıktığında çözüm olarak sözleşmede ifade edilen karar anı hatta teslim anı mı esas 

alınacak yoksa kanunda açıkça ifade edilen suçun işlendiği an mı esas alınacaktır. 

Sorunun çözümüne ilişkin olarak görüşlerden ilki, Anayasa’nın 90. maddesi 

bağlamında sözleşme hükmünün esas alınması gerekir şeklinde olmuştur491. Diğer 

bir görüş ise söz konusu kanun hükmünün iade müessesesi haricindeki durumlarda 

uygulama alanı bulacağı iade konusunda öncelikli olarak uluslararası anlaşmaların 

dikkate alınması gerektiği şeklinde dile getirilmiştir 492 . Bir diğer görüş de 

Anayasa’nın 38. maddesinden yola çıkmaktadır ve bahsedilen istisnası dışında 

vatandaşın yabancı bir ülkeye iade edilememe durumunun mutlak olduğunu ifade 

etmektedir. Dolayısı ile bu düzenleme bakımından önemli olanın, iade anında bahse 

konu kişinin Türk vatandaşı olmaması olduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu şekilde bir 

yorum yapmanın anayasal bir zorunluluk olduğu da ileri sürülmüştür493.    

  Bu meseleye ilişkin son olarak ifade edilmesi gereken husus ise iade 

edilmeyen vatandaşın akıbetinin ne olacağıdır. Bir diğer ifade ile vatandaşın iade 

edilememesi kuralı sonucu ortaya çıkabilecek söz konusu kişilerin cezasız kalması 

sorunu ne şekilde çözülecektir. Türk hukuku açısından bu sorunun çözümüne yönelik 

olarak ceza kanununun yer bakımından uygulanmasına ilişkin kurallar dikkate 

alındığında, yurtdışında işlediği suç sebebiyle yabancı bir devlet tarafından iadesi 

talep edilen bir Türk vatandaşının, her ne kadar iade edilmesi söz konusu değilse de 

“faile göre şahsilik (TCK md.10/11)” veya “evrensellik-koruma (TKC md.13)” 

prensipleri gereği şartların yerine gelmesi halinde Türkiye’de yargılanması mümkün 

olacaktır494. Uygulamada bu yönde bir talebin Türk yetkili makamlarına iletilmesi 

halinde isteme konu kişinin Türk vatandaşı olması hasebiyle iade talebinin kabul 

edilemeyeceği ancak kovuşturmaya ilişkin dosyanın iletilmesi ve kişinin 

yakalanması halinde kovuşturmanın Türkiye’de yapılmasının mümkün olduğunun 

talepte bulunan ülkeye iletildiği ifade edilmektedir 495 . Bu hususa ilişkin olarak 

                                                             
491 Özbek v.d., a.g.e., s.167. 
492 İçel, a.g.e., s.188-189. 
493  Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.221; Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, 18.baskı, 

Ankara, Savaş Yayınevi, 2012, s.75; Özbek v.d., a.g.e., s.167. 
494 Özgen, a.g.e., s.66-67; Bereket, a.g.m., s.38; Özgenç, a.g.e., s.1044. 
495 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.47. 

Konuya ilişkin örnek bir olayda; “Uyuşturucu maddeler yasasına muhalefet etmek suçundan 

Hamburg yerel mahkemesince düzenlenen gıyabî tevkif müzekkeresine istinaden aranan Türk 

vatandaşı G.G. Almanya’ya geri verilmemiş, bunun üzerine hakkında Hamburg Savcılığınca 
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SİDAS’da taraf devletlere kovuşturmaya ilişkin herhangi bir yükümlülük 

yüklenmemekle birlikte talepte bulunan devletin isteği üzerine kovuşturma imkânı 

olması halinde adli takip yapılmak üzere konunun ilgili makamlara iletilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir496. 

B.  Kişisel Haller 

İadesi söz konusu olan kişiler bağlamında iadenin kabul edilemeyeceği haller 

değerlendirilirken dikkate alınması gereken bir diğer durum da bahse konu kişilerin 

yaş, sağlık gibi şahsi halleridir.  

Kısaca kişisel haller olarak nitelendirilebilecek bu durum, iade hukukumuz 

bakımından yeni bir istisna hal olarak karşımıza çıkmıştır. İadeye dair hükümler 

içeren TCK’nın mülga 18. maddesinde iadenin kabul edilemeyeceği haller 

bağlamında bu hususa ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamışken ilk kez 6706 

sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 4. fıkrasında kişisel haller iade talebinin ret 

edilebileceği bir hal olarak zikredilmiştir497. Bu düzenlemeye göre; “İadesi talep 

edilen kişinin, talep tarihinde on sekiz yaşını doldurmamış olması, uzun zamandan 

beri Türkiye’de bulunuyor olması veya evli bulunması gibi kişisel hâlleri nedeniyle, 

iadenin kişinin kendisini veya ailesini, fiilin ağırlığı ile orantısız şekilde mağdur 

edecek olması durumunda iade talebi kabul edilmeyebilir.”  

Bu hüküm bakımından ifade edilmesi gereken birkaç önemli husus 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iadesi talep edilen kişiler için kişisel haller olarak 

maddede zikredilen onsekiz yaşını doldurmamış olma498, uzun süredir Türkiye’de 

bulunma, evli bulunma durumları sınırlı olarak sayılmamış, “gibi” ifadesi ile bu 

hallerin artırılabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda örneğin; sağlık499, ilerleyen 

                                                                                                                                                                             
yürütülen soruşturma ülkemiz makamlarına devredilmiş ve söz konusu suç nedeniyle Bingöl Ağır Ceza 

Mahkemesine dava açılmıştır.” (Güler, a.g.e., s.60.) 
496 Ulutaş, a.g.e., s.130. 
497 Birtek, a.g.e., s.111. 
498 Bu hususa ilişkin örnek bir kararda Almanya Karlsruhe Eyalet Mahkemesi, iadesi talep edilen bir 

şahsın iadeye konu fiilleri işlediği tarihte 14 yaşından küçük olduğu gerekçesi ile iade talebini 

reddetmiştir. (Bkz; Turhan, “Alman Suçluların İadesi Hukukunun Esasları”, s. 97.)  
499 Bu duruma ilişkin meşhur bir vakıa olması dolayısı ile İngiliz makamlarının Şili’nin eski diktatörü 

Pinochet’i mevcut sağlık durumu ve bundan dolayı herhangi bir ülkede adil yargılanamayacak olması 

gerekçesi ile İspanya’ya iade etmemesi örnek olarak ifade edilmiştir. (Bkz; Ergül, Teori ve 

Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.45.) 
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yaş 500 , toplumsal uyum, gibi nedenlerin de bu kapsamda değerlendirilebileceği 

gözden kaçırılmamalıdır. 

 Diğer bir husus, maddenin devamında ifade edilen orantılılık şartıdır501. Bu 

kapsamda, ifade edilen kişisel hallerin tek başına talebe konu kişide bulunması 

talebin kabul edilmemesi için yeterli görülmezken, bu durumun yanı sıra iade 

işleminin gerçekleşmesi halinde kişinin kendisi ya da ailesinin iadeye konu fiillerin 

ağırlığı ile orantısız bir şekilde mağdur edilecek olması da aranacaktır. 

Bir diğer husus ise hükümde ifade edilen bu istisna halin mutlak bir iade 

engeli olmadığıdır. Diğer bir değişle hükmün sonunda “iade talebi kabul 

edilmeyebilir.” denilerek iade talebini kabul edip etmeme noktasında bir takdir hakkı 

bırakılmıştır502.    

 Tarafı olduğumuz ikili iade anlaşmalarında ya da SİDAS’da bu konuya ilişkin 

herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte esasen kanunda yer alan bu 

düzenlemenin, Fransa, Danimarka, İsviçre, Finlandiya, İsveç, Belçika ve İzlanda gibi 

bazı devletlerin SİDAS’ın 1. maddesine koydukları çekinceler neticesinde 

şekillenmiş olduğu gözlemlenmektedir 503 . Bu bağlamda, her ne kadar Türkiye 

                                                             
500 Hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası hükmü bulunan bir Türk 

vatandaşının Almanya’dan iadesi talep edildiği örnek olaya ilişkin olarak Stuttgart Eyalet Yüksek 

Mahkemesi 06.11.1986 tarihinde verdiği kararda iadesi talep edilen kişinin 74 yaşında olduğu, hastane 

raporlarına göre, ağır kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunduğu, şahsın ilerleyen yaşı sebebiyle sağlık 

durumunda bir iyileşmenin de beklenmediği gerekçeleri ile Türkiye’nin iade talebini reddetmiştir. 

(Bkz; Turhan, “Alman Suçluların İadesi Hukukunun Esasları”, s. 99.) 
501 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.824. 

Adli işbirliği taleplerinin kabulüne ilişkin orantılılık ile alakalı olarak 6706 sayılı CKUAİK’da ifade 

edilen diğer bir hüküm ise Merkezi Makam’ın görev ve yetkilerinin sayıldığı 3. maddenin 6. 

fıkrasıdır. Hükme göre; “Adlî iş birliği talebine esas teşkil eden suçun ağırlığı ile talebin yerine 

getirilmesi için sarf edilecek emek, mesai ve masraf arasında açık orantısızlık bulunması veya bir 

devletin mutat olarak yerine getirmekten imtina ettiği işlemlere ilişkin olması hâlinde, Merkezî 

Makam talebi geri çevirebilir.” 
502 Koca/Üzülmez, a.g.e., s.824. 
503 Bu hususa ilişkin örneğin; 

a) Hollanda devleti tarafından sözleşmeye koyulan çekincede iadesi talep edilen kişinin gençliği, 

ilerleyen yaşı veya sağlık durumu nedenleri iade talebi reddetme hakkını saklı tutmaktadır. 

b) Ukrayna devlet sözleşmeye koyduğu çekincede, iadesi talep edilen kişinin sağlık durumu olumsuz 

yönde etkilenmeden iade işleminin gerçekleşmesi mümkün değilse iade talebini reddetme hakkını 

saklı tutmaktadır. 

c) Fransa devleti koyduğu çekincede iadesi talep edilen bir şahsın tesliminin, özellikle yaş ve sağlık 

durumu bakımından ağır sonuçları olma ihtimalinde, iade talebinin reddedilebileceğini ifade etmiştir. 

Benzer şekilde Belçika, Danimarka gibi bir çok ülkenin bu yönde çekincesi bulunmaktadır.  

(Bkz; Council of Europe, (Çevrimiçi), https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113 11.11.2018.)  

Bunların yanı sıra kişinin iade talep edilen ülkede evlendiği ve kendine yeni bir hayat kurduğu, 

bulunduğu ülkenin iadesi talep edilen kişinin yerleşim yeri haline geldiği, söz konusu topluma uyum 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113
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tarafından sözleşmeye böyle bir çekince konmamış olsa bile artık söz konusu 

ülkelere karşı bahsedilen iç hukuk hükmü ve karşılıklılık ilkesi gerekçe gösterilerek 

iletilen iade talebi reddedebilecektir504.  

VI.  İADEYE KONU KİŞİNİN TESLİM EDİLECEĞİ 

YERDE TABİ TUTULABİLECEĞİ MUAMELE BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRME 

A.  Ayrımcılığa Maruz Kalma İhtimali 

İadenin kabul edilemeyeceği haller bağlamında göz önüne alınması gereken 

durumlardan birisi de iadesi talep edilen bir kişinin teslim edileceği ülkede sırf 

inancı, ırkı, etnik kökeni, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba aidiyeti ya da siyasi 

görüşleri nedeniyle yargılanacak ya da cezalandırılacak olmasıdır. 

Bu durum, hem 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) 

bendinde hem de SİDAS’ın 3. maddesinin 2. fıkrasında iadenin kabul edilemeyeceği 

bir hal olarak zikredilmiştir505. Dolayısıyla, siyasi olmayan bir suç işlediği iddiası ya 

da böyle bir suçtan mahkûmiyet gerekçesi ile iadesi talep edilen ancak iade edilmesi 

halinde yukarıda ifade edilen ayrımcı nedenlerden biri sebebiyle ceza yargılaması ya 

                                                                                                                                                                             
sağladığı gibi nedenlerle iadesi talep edilen kişiler hakkındaki iade taleplerinin reddedilebildiği ifade 

edilmiştir. Ancak bu durum sözleşmede yer almayan sebeplerle iade taleplerinin reddedildiği ve iade 

işlemlerinin söz konusu bu gerekçeler ile reddedilmesinin iade işlemlerini aşırı bir şekilde zorlaştırdığı 

gerekçeleri ile eleştirilmiştir. (Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin 

Nakli, s.47.) 
504 Ergül, “Uygulamada Suçluların İadesi”, s.174. 
505 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre; “İadesi talep edilen kişinin 

ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle 

bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacak olması… halinde iade 

talebi kabul edilmez.” 

SİDAS 3. maddesinin 2. fıkrasına göre; “Kendisinden iade talep edilen taraf, âdi bir suç için vâki 

iade talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet veya siyasî kanaat cihetinden takip veya cezalandırmak 

gayesiyle yapıldığına veya bu şahsın vaziyetinin bu sebeplerden biri dolayısı ile ağırlaşabileceğine 

dair ciddi sebepler mevcut olduğuna kanaat hâsıl ettiği takdirde... takdirde suçlu iade edilmeyecek.” 

6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan hüküm ile hemen hemen 

aynı nitelikte olan TCK’nın mülga 18. maddesinin 4. fıkrası yürürlükte iken SİDAS’ın 3. maddesinin 

2. fıkrasında yer alan “…şahsın vaziyetinin bu sebeplerden biri dolayısı ile ağırlaşabileceğine” 

ibaresinin kanunda bulunmaması bir eksiklik olarak görülmüş, sayılan sebeplerden ötürü kişilerin 

durumunun ağırlaşacak olması halinde kanun bakımından iadenin kabul edilemeyeceği bir hal olarak 

görülmeyeceği manası çıkabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda yeni kanuni düzenlemeye de bu 

yönde bir ilave yapılmaması eksikliğin devam ettiği anlamına gelebilecektir. (Savaş, a.g.m., s.260.) 
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da mahkûmiyetine maruz kalacak kişiler hakkında samimi olmayan bu talepler kabul 

edilmeyecektir506.  

Ayrıca ifade edilmelidir ki iade halinde gerçekten bahse konu bir ayrımcı 

uygulamanın mevcut olup olmayacağını ortaya koymak maksadıyla ayrımcılık 

yasağına ilişkin uluslararası sözleşmelerle belirlenen kriterlere paralel olarak her iki 

hükümde de kişinin iade edileceği ülke bakımından gerçek veya potansiyel risklerin 

bulunduğuna dair “kuvvetli şüphe” veya “ciddi sebepler” olması aranacaktır507. Bu 

hususa ilişkin bir değerlendirme yapılırken ülkenin genel durumu ve talebe konu 

kişinin toplumdaki konumunun göz önüne alınması gerektiği ve kişinin mutlaka 

ayrımcı bir yargılamaya maruz kalacak olmasının ise aranmaması gerektiği 

belirtilmektedir. Bunun yanında iç karışıklık, kontrolsüz suçluluk gibi durumların da 

hükmün uygulaması kapsamına girdiği ifade edilmektedir508. 

 İadenin kabul edilemeyeceği bu hal bakımından değerlendirilmesi gereken bir 

diğer mesele de uluslararası koruma509 diğer bir ifade ve yaygın kullanım şekli ile 

                                                             
506 Artuk v.d., a.g.e., s.1103. 

Bu hususa ilişkin örnek bir olayda Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sırbistan adli makamlarından 

iadesi talep edilen kişinin ayrımcılığa maruz bırakılmayacağına ilişkin teminat aldıktan sonra iadenin 

kabul edilebilir olduğuna karar vermiştir. Buna göre; “İadesi talep olunan duruşmalarda kendisinin 

Arnavut kökenli olduğunu, iade talep eden Sırbistan'da iki Arnavutu öldürdüğünü kabul ettikten sonra 

Sırbistan'a iadesi halinde mensubu bulunduğu millet ve din sebebiyle can tehlikesinin bulunduğunu 

savunmuş, iadesi talep olunanın bu savunması dikkate alınarak iadesi halinde ırkından, milliyetinden, 

dininden dolayı herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmayacağına, adil bir şekilde yargılanacağına ve 

işkence görmeyeceğine yönelik Sırbistan Adli Makamlarından teminat istenmiş, gelen cevabi yazıda, 

Sırbistan Adalet Bakanlığı tarafından belirtilen teminatın verildiği görülmüş olup artık mevcut 

koşullar altında iadesi talep olunanın …dininden, milliyetinden ve ırkından dolayı herhangi bir 

ayrımcılık görmeyeceğine yönelik teminat doğrultusunda iade talebinin kabul edilebilir olduğuna 

karar vermek gerekmiştir.” (Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi, 2016/4 E., 2016/157 K.) 
507 Savaş, a.g.m., s.261. 
508 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.121. 
509 Tarafı olduğumuz 1951 tarihli Bileşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre 

Sözleşmesi doğrultusunda hazırlanan ve 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar 

ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’na göre uluslararası koruma çeşitleri aşağıdaki gibidir. 

Buna göre; 

61. maddeye göre mülteci;  

“Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 

vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz 

konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 

dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.”  

62. maddeye göre şartlı mülteci;  

“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal 

gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 

korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından 
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“mülteci” statüsüne sahip kişilerin iade işlemine konu edilip edilemeyeceğine 

ilişkindir.  

Türkiye’nin iade hukukuna dair ulusal ve uluslararası kaynaklara 

baktığımızda uluslararası koruma başvurusunda bulunan ya da uluslararası koruma 

statüsü sahibi kişiler hakkında iletilen iade taleplerinin kabulüne kategorik olarak 

engel bir iadenin kabul edilemeyeceği hal bulunmamaktadır510. Esasen işlediği ağır 

bir suç nedeniyle ülkesinden kaçmış ve uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş 

bir kişinin 1951 tarihli Bileşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 

Cenevre Sözleşmesi ve YUKK hükümlerine göre uluslararası koruma haricinde 

tutulması ve talep edilmesi halinde de diğer şartların varlığı gözetilerek evleviyetle 

iade edilmesi gerekmektedir511.  

                                                                                                                                                                             
yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür 

olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 

korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci 

statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin 

verilir.”  

63. maddeye göre ikincil koruma;   

“Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine 

geri gönderildiği takdirde;  

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,  

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,  

c)Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet 

hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin 

veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak 

istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü 

verilir.” 
510 Bununla birlikte örneğin Polonya devleti tarafından SİDAS’a koyulan çekinceye göre; sözleşmenin 

amaçları bakımından 6. maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği, Polonya'da sığınma (uluslararası 

koruma) hakkı tanınan kişilerin Polonya vatandaşı gibi muamele göreceği dolayısı iade edilemeyeceği 

beyan edilmiştir. Almanya, Avusturya, gibi ülkeler de Polonya devletinin bu çekincesini paylaşmakla 

birlikte sığınma hakkı tanınan kişilerin iadesi söz konusu olduğunda yalnızca vatandaş olarak 

muamele gördükleri gerekçesiyle iade taleplerinin reddedilmesine karşı çıktıklarını da beyan 

etmişlerdir. Türkiye’de Polonya’nın bu çekincesini Almanya ve Avusturya devletlerinin beyanlarında 

olduğu gibi kabul ettiğini deklare etmiştir.  

(Bkz; Council of Europe, (Çevrimiçi), https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113 14.11.2018.) 
511  1951 tarihli Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşme’nin 1. 

maddesinin (f) fıkrasına göre;  

“Bu Sözleşme hükümleri;  

(a) Barışa karşı suç, savaş suçu veya insanlığa karşı suç gibi suçlar için hükümler koyan uluslararası 

belgelerde tanımlanan bir suç işlediğine;  

(b) Mülteci sıfatıyla kabul edildiği¸ ülkeye sığınmadan önce, sığındığı¸ ülkenin dışında ağır bir siyasi 

olmayan suç işlediğine;  

(c) Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suçlu olduğuna; dair hakkında ciddi 

kanaat mevcut olan bir kişi hakkında uygulanmayacaktır.” 

YUKK’un uluslararası korumanın haricinde tutulma başlıklı 64.maddesine göre;  

“Başvuru sahibi;  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/declarations?p_auth=B0aZb113
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O halde, uluslararası koruma başvurusunda bulunan ya da uluslararası 

koruma statüsü sahibi bir kişinin, ayrımcılığa maruz kalma ihtimaline ilişkin 

yukarıda ifade edilen açıklamalar göz ardı edilmeksizin, iadesi talep edildiğinde 

diğer şartların da varlığa halinde talep edilen ülkeye teslim edilmesinin önünde 

herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak uygulamada Türkiye’nin iade 

taleplerinin, kişinin talepte bulunulan devlette ya da başkaca bir devlette mülteci 

statüsü kazandığı gerekçesi ile sıklıkla kabul edilmediği de ifade edilmektedir512. 

                                                                                                                                                                             
a) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya 

örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa,  

b) İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve 

yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa,  

c) Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat 

varsa, uluslararası korumadan hariçte tutulur.  

(2) Birinci fıkranın (a) bendine giren bir kişi hakkındaki koruma veya yardım herhangi bir nedenle 

sona erdiği zaman, bu kişilerin konumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara 

istinaden kesin bir çözüme kavuşturulmadığı takdirde, bu kişiler bu Kanunun sağladığı korumadan 

yararlanabilir.  

(3) Başvuru sahibinin, uluslararası koruma başvurusu yapmadan önce, Türkiye dışında hangi saikle 

olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler varsa birinci fıkranın (c) bendi 

kapsamında değerlendirme yapılır. 

(4) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü fıkrada belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden 

veya bu fiillerin işlenmesini tahrik eden kişi uluslararası korumadan hariçte tutulur.  

(5) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralardaki durumlara ek olarak; kamu düzeni 

veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancı veya 

vatansız kişi ile birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olmayan, fakat Türkiye’de işlenmesi hâlinde 

hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve sadece bu suçun cezasını 

çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk eden yabancı veya vatansız kişi, ikincil korumadan 

hariçte tutulur.  

(6) Başvuru sahibinin uluslararası korumadan hariçte tutulması, hariçte tutma nedenlerinden 

herhangi birinin diğer aile üyeleri için oluşmaması şartıyla, başvuru sahibinin aile üyelerinin de 

hariçte tutulmasını gerektirmez.” 

Bu noktada özellikle terör eylemleri kapsamında işlenen öldürme, yaralama gibi suçlar bakımından bir 

hatırlatma yapmakta fayda bulunmaktadır. Söz konusu nitelikteki eylemlerin 1951 tarihli sözleşmenin 

1. Maddesinin (f) bendi kapsamında ağır bir siyasi olmayan suç olarak değerlendirilip mülteci statüsü 

verilmesini engelleyen suçlar olarak kabul edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. (Yener Ünver, 

“Uluslararası Normlar Bağlamında Suçluların Geri Verilmesi ve Türkiye”, Anayasa Yargısı Dergisi, 

S.17, 2000, s. 436.) 
512 Bulunduğu ülkede mülteci statüsünde bulunduğu gerekçesi ile Türkiye tarafından çeşitli Avrupa 

ülkelerine gönderilen ancak kabul edilmeyen iade taleplerine örnek olarak;  

“Türkiye’nin kasten adam öldürmek ve yaralamak, adam öldürmeye azmettirmek ve güvenlik 

görevlisini öldürmek, ruhsatsız silah taşımak, PKK terör örgütü üst düzey yöneticisi olmak 

suçlarından Hollanda’dan geri verilmesini istediği M.K. hakkındaki talep M.K. 05.04.2000 tarihinde 

mülteci statüsü kazandığından reddedilmiştir.  

Türkiye, PKK terör örgütü üyeleri tarafından kullanılan ruhsatsız kalaşnikov tüfeği bulundurmak 

suçundan hakkında hükmedilen cezanın infazı için aranan M.A.’ın Almanya’dan geri verilmesini 

istemiş, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi M.A.’nın ülkelerinde mülteci olması nedeniyle talebi 

reddetmiştir.  

Devletin hâkimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf silâhlı ve 

bombalı eylemlerde bulunmak suçundan Diyarbakır 4 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince 

yargılanan H.T.’nin Fransa’da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine geri verilmesi istenilmiş, Fransa 
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Bunlara ek olarak, uluslararası koruma statüsü altında bulunan kişilerin 

bulundukları bir yerden başka bir yere gönderilmesini engelleyen geri gönderme 

yasağı (Non-refoulement) ilkesine bahse konu mesele bakımından değinmeden 

geçmemek gerekmektedir. Uluslararası korumaya ilişkin belki de en temel prensip 

olan geri gönderme yasağı ilkesine öncelikle 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’nin 33. 

maddesinin 1. fıkrasında yer verildiği bilinmektedir. Hükme göre; “Hiçbir Taraf 

Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 

siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin 

sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir.” 

sözleşmeye taraf hiçbir devlet, mülteci statüsü sahibi bir kişiyi sayılan ayrımcı 

nedenlerle hayatı ya da özgürlüğü tehdit altına girecek bir yere gönderemeyecektir. 

Bu hüküm bakımından iki önemli hususun dile getirildiği görülmektedir. Bunlardan 

ilki, sözleşmede yer verilen geri gönderme yasağı düzenlemesinin her ne kadar 

yanlızca mülteciler bakımından uygulanabileceği düşünülebilirse de esasen bu 

ilkenin sözleşmenin mihenk taşı olduğu ve aynı zamanda uluslararası örf adet kuralı 

niteliğine geldiğinin kabulü ile bütün yabancıları kapsayıcı bir hüküm olarak 

düşünülmesi gerektiği ifade edilmektedir513. Diğer husus ise sözleşmenin asıl metni 

                                                                                                                                                                             
H.T.’ye 28.08.2000 tarihinden itibaren üç yıl için siyasî mülteci statüsü tanınması nedeniyle talebi 

reddetmiştir.  

Türkiye yasa dışı TKP/ML örgüt üyesi olmak suçundan hakkında hükmedilen 18 yıl 9 ay ağır hapis 

cezasının infazı için aranan İ.K.’nin geri verilmesini Belçika’dan talep etmiş, ancak bu talep adı 

geçenin İngiltere’de mülteci statüsü almış olması gerekçesiyle reddedilmiştir.” (Güler, a.g.m., s.62.) 

Diğer taraftan Türkiye’den iadesi talep edilen mülteci statüsü sahibi bir kişiye ilişkin iade talebi iltica 

başvurusundaki gerekçelere dayanılarak İstanbul Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

reddedilmiştir. Karara konu olay için bkz; “1999 yılında Taşkent’te meydana gelen ve 15 kişinin 

ölümü ile 128 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terörist saldırılarla ilgili olarak aranan O.I. 

İstanbul’da yakalanmış ve Özbekistan tarafından geri verilmesi istendiğinden bu amaçla 

tutuklanmıştır. Bunun üzerine O.I. geri verilmesi halinde “idam cezası” ile cezalandırılma riski 

altında bulunduğunu, geri verilmesinin AİHS’nin 2 ve 3’üncü maddeleri ile Sözleşmeye Ek 6 nolu 

Protokolün 1’inci maddesine aykırı olacağını iddia ederek, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep 

etmiş ve bu talep üzerine de AİHM tarafından süresiz tedbir kararı verilmiştir. O.I. aynı zamanda 

BMMYK’ye de başvurmuş ve Özbekistan’a geri verilmesi halinde kendisine işkence yapılacağa 

gerekçesiyle iltica talebinde bulunmuş, bu talep BMMYK tarafından kabul edilerek 05.08.2005 

tarihinde O.I.’yı “siyasî nedenlerle haklı sebepten zulme uğrama korkusu olduğuna kanaat 

getirildiği” gerekçesiyle mülteci statüsü verilmiştir. Geri verme talebi hakkında karar vermeye yetkili 

İstanbul Yedinci Ağır Ceza Mahkemesi 08.09.2005 tarihli kararında, O.I. hakkında BMMYK 

tarafından verilen karardaki gerekçeye dayanarak geri verme talebini reddetmiştir.” (Güler, a.g.m., 

s.79.) 
513 Nuray Ekşi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku,  4. baskı, İstanbul, Beta Yayınevi, 

2016, s. 139-140; Nils Coleman, “Non-Refoulement Revised Renewed Review of the Status of the 

Principle of Non-Refoulement as Customary International Law”, European Journal of Migration 

and Law, S.5, 2003, s.23, 46. 
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ile tercümesi arasındaki iade müessesesi bakımından uyumsuzluktur. Bu kapsamda, 

sözleşmenin asıl metninde bahsedilen sebeplerle mültecilerin sınır dışı edilemeyeceği 

(expulsion) ya da ülkeye girmesinin engellenemeyeceği (refoulement) ifade edilmiş 

olup, iade (extradition) müessesesi bakımından bir belirleme yapılmamışken metnin 

tercümesinin “geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir.” şeklinde yapılarak 

iadenin de hükmün kapsamına alınmasının hatalı olduğu belirtilmiştir514. 

Öte yandan yukarıda zikredilen geri gönderme yasağı düzenlemesinin aksine 

YUKK’da daha genel ve kapsayıcı bir geri gönderme yasağı düzenlemesine yer 

verildiği görülmektedir515. Bu bağlamda YUKK’un geri gönderme yasağı başlıklı 4. 

maddesinde “bu kanun kapsamındaki hiç kimse” ifadesine yer verilerek tüm 

yabancıların kastedildiği, “hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir 

yere gönderilemez.” ifadesi ile de yabancı kişilerin iade, sınır dışı, teslim, ülkeye 

girişin engellenmesi gibi her ne şekilde olursa olsun ülkeden gönderilmesinin 

yasaklandığı anlaşılmaktadır516.      

Sonuç olarak, Türk makamlarına uluslararası koruma başvurusunda bulunan 

bir kişinin iadesi söz konusu olduğunda, öncelikle bu başvurunun sonucunun 

beklenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Kişiye uluslararası koruma statülerinden 

birinin tanınması halinde ise iade talebinin kabul edilebilmesi bakımından ancak 

CKUAİK’ın 11. maddesinin (b) fıkrası, YUKK’un 4. maddesi ve SİDAS 3. 

maddesinin 2. fıkrası gibi iadeye dair uluslararası anlaşmaların ilgili hükümleri göz 

önünde bulundurularak iadeye ilişkin bir karar verilmelidir517.   

                                                             
514 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.44; Ulutaş, a.g.e., 

s.124. 
515 Konuya ilişkin daha geniş açıklamalar için bkz.; Aslı Bayata Canyaş, “Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu Kapsamındaki Geri Gönderme Yasağının Uygulanma Koşullarının AİHM Kararları 

Çerçevesinde İrdelenmesi”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.1, 2015, s.73-90. 
516 YUKK’un geri gönderme yasağı başlıklı 4. maddesine göre; “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, 

işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, 

belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin 

tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.” 
517 Mert, a.g.m., s.94-95. 

Bu doğrultuda Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, iadesi talep edilen bir yabancının, yaptığı uluslararası 

koruma başvurusunun idari makamlar tarafından ret edilmesine ilişkin karara karşı iptal davası açması 

durumunda, bu başvuruya ilişkin sonucun beklenmeden iadeye dair işlemlere devam edilmemesi 

gerektiğine karar vermiştir. (Yargıtay 1.Ceza Dairesi, 06.10 2009, E.2009/3276, K.2009/5655.) 

(Ergül, “Türk Hukukunda Yabancıları Geri Verme”, s.4.) 
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B.  İşkence veya Kötü Muameleye Maruz Kalma İhtimali  

  Kişilerin her ne şekilde olursa olsun işkence veya kötü muameleye maruz 

bırakılmaması sınırlanamaz bir hak olarak tartışmasız bir şekilde insan haklarına 

ilişkin ilgili hemen hemen her metinde yerini almış bir kaidedir. Bu kapsamda, 

bugün insan haklarına ilişkin başlıca metinler olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler 

Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (MvSHS) ve AİHS’de işkence ya da kötü 

muamele hiçbir istisnaya yer verilmeksizin yasaklanmış olduğu görülmektedir518. 

Dahası, 1984 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer 

Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme ile 

özel olarak işkence veya kötü muamelenin her türlü şekli ayrıntılı bir şekilde 

yasaklanmış ve taraf devletlere işkence veya kötü muameleyi etkin bir şekilde 

soruşturma yükümlülüğü yüklenmiştir. 

  Böyle bir ortamda iadeye konu kişilerin işkence ya da kötü muameleye maruz 

kalacağı bir yere gönderilmesi ya da bu nitelikte bir iade talebinin kabul edilmesi gibi 

bir durum pek tabi ki mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda iadesi talep edilen bir 

kişinin talep edilen ülkeye teslim edilmesi halinde işkence ya da kötü muameleye 

maruz kalacak olma ihtimali gerek Türkiye’nin tarafı olduğu iadeye dair uluslararası 

anlaşmalarda gerekse iç hukuk mevzuatında iadenin kabul edilemeyeceği bir hal 

olarak yerini almaktadır.  

  Konuya ilişkin tarafı olduğumuz uluslararası metinlerdeki ilgili hükümlere 

baktığımızda ilk olarak karşımıza yukarıda zikrettiğimiz işkenceye dair 1984 tarihli 

BM sözleşmesinin 3. maddesinin 1. fıkrası çıkmaktır. Bu hüküm, taraf devletlere 

açıkça bir kimseyi işkence tehlikesi altında kalacağı herhangi bir yere sınır dışı veya 

iade etmeme ya da geri göndermeme yükümlülüğü yüklemektedir519.  

                                                             
518 Savaş, a.g.e., s.261. 

BM MvSHS’in 7. maddesine göre; “Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı 

muamele veya cezaya maruz bırakılamaz. Ayrıca hiç kimse, serbest iradesi olmadan tıbbi veya 

bilimsel bir deneye tabi tutulamaz.” 

AİHS’in 3. maddesine göre; “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere 

tabi tutulamaz.” 
519 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.29. 

Birleşmiş Milletler İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya 

Cezaya Karşı Sözleşme’nin 3. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Hiç bir taraf devlet, bir kimsenin diğer 

bir devlette işkence tehlikesine maruz kalacağına inanmak için esaslı sebeplerin bulunması halinde, 

bu kimseyi sınır dışı edemez, geri gönderemez veya iade edemez.” 
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  Bu düzenlemenin yanı sıra AİHS’de, her ne kadar işkence yasağına ilişkin bir 

düzenleme yapılmış olsa bile bu yasak bağlamında direkt olarak iade ya da diğer 

tedbirler bakımından bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir. Hal böyle 

olmakla birlikte AİHS’nin 3. maddesi bakımından gelişen içtihat incelendiğinde sınır 

dışı etme, geri gönderme veya iadeye dair işlemlerin bu madde kapsamında 

değerlendirme konusu yapılmakta, eğer işleme konu olan kişi gönderileceği ülkede 

sözleşme ile ifade edilen işkence yasağı düzenlemesine aykırı bir muameleye maruz 

kalacak ise de gönderen ülke bakımından sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edildiğine 

ilişkin kararlar verilmekte olduğu görülecektir 520 . Ayrıca bu madde bakımından 

yapılan değerlendirmede işleme konu kişinin gönderileceği ülkenin mutlaka AİHS’e 

taraf olmasının da aranmadığı görülmektedir 521 . Bu bağlamda sözleşmenin 3. 

maddesinin söz konusu işlemler yönünden önemli bir güvence sağladığı 

söylenebilecektir.     

  Konuya ilişkin iç hukuk düzenlemelerimizde de benzer nitelikte hükümlere 

yer verildiği görülmektedir. Gerek 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 3. 

fıkrasında gerekse 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde, 

iadesi söz konusu olan kişilerin işkence veya kötü muameleye maruz kalacağı bir 

yere iade edilmeyeceğine ilişkin hemen hemen aynı içerikte bir iadenin kabul 

edilemeyeceği hal düzenlemesine yer verilmiş olduğu tespit edilebilmektedir522. 

  Tüm bu düzenlemelerin beraberinde belirlenmesi gereken diğer bir mesele de 

iade işlemenin gerçekleşmesi halinde kişinin işkence ya da kötü muameleye maruz 

kalacağına ilişkin bir riskin gerçekten var olup olmadığının tespit edilmesidir. Her 

şeyden önce hem işkenceye dair uluslararası sözleşmede hem de kanunumuzda 

                                                             
520 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.29. 
521 Tezcan/Erdem/Önok, a.g.e., s.216. 

Bu hususa ilişkin örnek olarak İsveç’ten AİHS’e taraf olmayan Şili’ye gönderilecek olan bir kişinin 

gönderilmesi halinde işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair iddiasının değerlendirildiği 

Cruz Varas ve Diğerleri / İsveç (1991) kararında AİHM, ülkesinden ayrılmadan önce devlet 

yetkililerinden işkence gördüğü ve buna rağmen ülkesine gönderilen kişi bakımından sözleşmenin 3. 

maddesinin ihlal edildiği iddiasını incelemiş ancak ülkede yaşanan rejim değişikliği nedeniyle kişi 

hakkında artık işkenceye maruz kalacağına dair gerçek bir riskin bulunmadığını ifade edilerek 3. 

madde bağlamında bir ihlalin bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır. (Doğru, a.g.e., s.118.) 
522 6706 sayılı CKUAİK’ın 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine göre;  “İadesi talep edilen kişinin 

… işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması … 

halinde iade talebi kabul edilmez.” 

5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 3. fıkrasına göre ise;  “Kişinin, talep eden devlete geri 

verilmesi hâlinde … işkence ve kötü muameleye maruz kalacağına dair kuvvetli şüphe sebepleri varsa, 

talep kabul edilmez.” 
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işkence ya da kötü muamelenin varlığının kabulü bakımından basit bir ihtimal ya da 

varsayımdan ziyade kişinin iade edilmesi halinde işkence ya da kötü muameleye 

maruz kalacağına ilişkin “esaslı sebepler” veya “kuvvetli şüphe sebepleri” aranması 

gerektiği ifade edilmiştir.  

  Bu kapsamda ve özellikle de AİHM içtihatları doğrultusunda yapılan 

incelemede, işkence veya kötü muamele tehlikesinin gerçek anlamda mevcut ve 

somut olarak iadesi talep edilen kişiye yönelmiş olması halinde ancak bir iade engeli 

olarak kabul edildiğine rastlanmaktadır. İadesi söz konusu olan kişi,  maruz kalacağı 

ihlaller neticesinde iade edileceği ülkede yaşayan diğer kişilere göre durumunun 

daha kötü olacağını ortaya somut olarak koyamadığı sürece kişiden bağımsız genel 

bir tehlike durumu varlığının ihlal sayılamadığı görülmektedir. Ayrıca mahkeme bu 

hususta bir değerlendirme yaparken kişinin iddiaları ile birlikte Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği, İşkenceyi Önleme Komiteleri veya Uluslararası Af 

Örgütü gibi bağımsız mercilerin raporlarını da göz önüne alarak söz konusu olaya 

ilişkin kanaatini oluşturmaktadır523. 

  Bu bağlamda, AİHM tarafından bahse konu meseleye ilişkin olarak verilen 

Mamatkulov ve Askarov / Türkiye (2005) kararı hem ülkemiz aleyhine olması 

bakımından hem de benzer başvurularda mahkeme tarafından sıkça atıf yapılan bir 

karar olması açısından önemli bir karardır. Bu kararda mahkeme, öncelikle 

sözleşmenin 3. maddesine konu bir başvuruda bulunulabilmesinin ön şartı olarak 

iadenin gerçekleşeceği dönemde kişinin, iade edileceği ülkede işkence veya kötü 

muameleye maruz kalacağına dair gerçek bir risk olduğunun kesin olarak 

belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda, sözleşmenin 3. maddesine 

ilişkin olarak somut olay bakımından yaptığı incelemede mahkeme, iade ülkesi olan 

Özbekistan’da siyasi muhaliflere yönelik olarak gerçekleşen ve uluslararası insan 

hakları kuruluşları raporlarına konu olan baskı, kötü muamele ve işkence 

uygulamalarını dile getirmiş ve 2001 tarihli Uluslararası Af Örgütü raporuna atıfta 

bulunarak yasaklanan İslami Muhalefet Parti ve hareketini destekledikleri iddia 

olunan kişilerin güvenlik güçleri tarafından kötü muamele ve işkencelere maruz 

                                                             
523 Öztürk/Erdem, a.g.e., s.125; Tezcan v.d., a.g.e., s.164; Ahmet Ulutaş, “Türkiye-İran Adli İşbirliği 

Sözleşmesi'nin Geri Vermeye İlişkin Bölümünün Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C:XVII, S.1-2, 2013, s.1691. 
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bırakıldıklarına işaret etmiştir. Bununla birlikte mahkeme, ülkenin genel durumuna 

ilişkin bu yapılan tespit ve bulguların somut olay bakımından özel olarak 

başvurucuların iddiaları desteklemediğini ve bu iddiaların başkaca delillerle 

güçlendirilmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Dolayısı ile mahkeme, kendisine iletilen 

deliller ve belgeler bakımından başvurucuların o tarih itibari ile işkence veya kötü bir 

muameleye maruz kalacağına dair gerçek bir riskin bulunduğuna kanaat etmek için 

yeterli somut bir nedenin olduğuna karar verilmesinin mümkün olmadığını ifade 

ederek 3. madde kapsamında bir ihlalin bulunmadığına karar vermiştir524.  

  Bu karara benzer ve daha yakın tarihli M.G. / Bulgaristan (2014) kararında 

ise AİHM, iade ülkesi olan Rusya’da Kuzey Kafkasya bölgesinde yaşayan kişilere 

yönelik itham edilen terör ya da isyan fiillerinden ötürü yürütülen soruşturma ya da 

kovuşturmaların çoğunda işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleler gibi ciddi 

ve yakın tarihli hak ihlallerinin yaşandığını tespit etmiştir. Ayrıca mahkeme birçok 

rapordan yararlanarak halen şiddet, güvensizlik, kaybolma, işkence, toplu 

cezalandırma ve çeşitli şekillerdeki kötü muamelelerin devam ettiğini ifade ederek 

bölgedeki güncel genel duruma işaret etmiştir. Ayrıca mahkeme başvurucunun 

bireysel durumunu da değerlendirmiştir. Bu kapsamda, öncelikle başvurucunun 

mülteci statüsüne sahip olduğunu tespit edilmiş ve bu halin başvurucunun kişisel 

durumunu göstermesi açısından önemli olduğu dile getirilmiştir. Sonrasında 

başvurucunun Rusya’ya iade edilmesi halinde pek muhtemeldir ki Kuzey 

Kafkasya’daki geçici tutuklama merkezlerinden birine nakledileceği ve isyancı gruba 

mensubiyeti iddiası ile grubun faaliyetleri ile ilgili itirafta bulunması amacıyla 

işkenceye maruz kalabileceği ifade edilmiş ve başvurucunun bölgedeki akrabalarının 

Rus kolluk kuvvetleri tarafından sebepsiz bir şekilde arama, el koyma, tehdit gibi 

yöntemlerle rahatsız edildikleri ve hatta başvurucunun kız kardeşinin de 

kaybolduğunu belirtmiştir. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirilmiş ve 

başvurucunun iade edilmesi halinde işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına 

                                                             
524 European Court of Human Rights, (Çevrimiçi) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22askarov%22],%22documentcollectionid2%22:[

%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-68183%22]} 

20.11.2018. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22askarov%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-68183%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22askarov%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-68183%22]}
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ilişkin olarak ciddi ve kanıtlanmış bir risk altında olduğuna kanaat getirilerek kişinin 

iadesinin 3. madde ihlali anlamına geleceğine karar verilmiştir525.  

C.  Savunma Hakkına İlişkin Temel Güvencelere Riayet 

Edilmeme İhtimali  

  Temel insan haklarından biri olarak kabul edilen adil yargılanma hakkının bir 

görünümü olan savunma hakkı ve bu hakka ilişkin güvenceler iade müessesesi 

bakımından da dikkate alınan diğer bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

kapsamda iadesi talep edilen bir kişinin teslim edileceği ülkede hakkında yapılacak 

olan yargılamada savunmaya dair haklarına riayet edilip edilmeyeceği iade talebinin 

kabulü bakımından önem arz edebilecektir. Aynı şekilde iadeye konu fiillerinden 

ötürü talepte bulunan ülkede mahkûm olan bir kişi hakkında gerçekleşen yargılama 

bakımından da savunma haklarına riayet edilip edilmediği talebe ilişkin karar 

verilirken göz önünde bulundurulabilmektedir. 

  Savunmaya dair haklara riayet edilmemesi halinde iletilen iade talebinin 

kabul edilemeyebileceğine ilişkin beyanlara ilk olarak SİDAS’a getirilen 

çekincelerde rastlamaktayız. Fransa, Hollanda, Lüksemburg gibi ülkeler, sözleşme 

metnine koydukları çekinceler ile iadesi talep edilen bir kişinin talepte bulunan 

devlette savunma hakkına riayet edilmeden bir cezaya tabi tutulacak olmasını iadenin 

kabul edilmeyeceği bir hal olarak kabul edebileceklerini beyan etmişlerdir526.  

                                                             
525 European Court of Human Rights, (Çevrimiçi) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22bulgaria%20m.g.%22],%22documentcollection

id2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001 

169502%22]} 20.11.2018. 

AİHM, Hilal / Birleşik Krallık (2001) kararında benzer şekilde, İngiltere’ye iltica eden ancak sığınma 

talebi reddedilen Tanzanya vatandaşı başvurucunun ülkesini terk etmeden önce muhalefet partisinin 

aktif bir üyesi olması sebebiyle ülkesindeki bir polis merkezinde 3 ay süre ile tutularak çeşitli 

işkencelere maruz kaldığını ülkesine geri gönderilmesi halinde sırf bu siyasi kimliğinden ötürü 

tekrardan yine bu şekilde işkencelere maruz kalacağını ifade etmesi üzerine ülkesine gönderilmesi 

halinde sözleşmenin 3. maddesinin ihlal edileceğine karar vermiştir. (Ergül, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi ve Uygulaması, s.118.) 
526 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.65. 

Fransa devleti tarafından sözleşmeye konulan çekinceye göre; “İadesi istenen kişinin talep eden 

devlette temel usuli garantileri ve savunma hakkını korumayı sağlamayan bir mahkeme tarafından 

veya sadece bu kişiye özel dava nedeniyle oluşturulmuş bir mahkeme tarafından yargılanması veya 

iadenin bu tür bir mahkeme tarafından verilmiş bir cezanın veya tutuklama emrinin infazı için talep 

edilmesi halinde, iade reddedilir.” Aynı şekilde Hollanda devleti tarafından sözleşmeye konulan 

çekince ise “Hollanda Hükümeti, AİHS’nin 6. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinde öngörülen 

savunma hakkını kullanmadan istenilen kişinin bir cezaya tabi tutulması etkisine sahip olması halinde, 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22bulgaria%20m.g.%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001 169502%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22bulgaria%20m.g.%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001 169502%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22bulgaria%20m.g.%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001 169502%22]}
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  Daha sonra kabul edilen Türkiye’nin de tarafı olduğu sözleşmeye Ek 2 No’lu 

Protokol’ün 3. maddesiyle yapılan düzenlemede taraf devletlerin, istemde bulunan 

ülkede işlediği fiillerden ötürü mahkûm olmuş ve bu nedenle iadesi talep edilen bir 

kişinin savunmaya dair haklarına saygı gösterilmeden yapılan yargılama sonucu 

mahkûm edildiği kanaatinde olması halinde iade talebinin reddedebileceği hüküm 

altına alınmıştır527. Bu hüküm bakımından savunma hakkına ilişkin olarak özellikle 

üzerinde durulan iki durum söz konusudur. Bunlardan ilki, kişinin savunmasına 

başvurulmaksızın gıyabında verilmiş bir hüküm bulunması ikincisi ise hükme yol 

açan soruşturmada, suçla itham olunan her bir kişiye tanınması gereken savunmaya 

dair hakların iadeye konu kişiye asgari düzeyde dahi tanınmamış olmasıdır. Hükme 

göre, böyle bir kanaate ulaşan taraf devlet iadeden imtina edebilecektir. Ayrıca bu 

hüküm bakımından iade edilmeme hali mutlak değil talepte bulunulan devletin 

takdirine bırakılmıştır. Bu doğrultuda hükmün devamında iadeyi talep eden taraftan 

talepte bulunulan tarafa, iadesi istenen kişinin savunmaya dair haklarını güvence 

altına alacak şekilde yeniden yargılanma hakkı verileceğine dair yeterli bir teminat 

verilmesi halinde, iade talebinin kabul edebileceği de belirtilmiştir528.  

                                                                                                                                                                             
hiçbir çözüm yolunun açık bırakılmadığı ihtimalle verilen bir kararın yerine getirilmesi amacıyla 

talep edilen iadeye izin vermeme hakkını saklı tutar.” şeklindedir. 

(T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_da

yanaklar.html 21.11.2018.) 
527 Güngör, a.g.m., s.374. 

SİDAS’ın Ek 2 No’lu Protokolü’nün 3. maddesinin 1. fıkrasına göre; “Akit Taraflardan birinin diğer 

bir Akit Taraftan, bir kimsenin gıyabında verilmiş bir mahkûmiyetin veya tutuklama kararının infazı 

için iadesini istemesi halinde, Talep edilen Taraf, karara yol açan soruşturmada, suçla itham olunan 

bir kimseye tanınması gereken asgari savunma haklarının tanınmadığı görüşünde ise, bu nedenle iade 

talebini reddedebilir. Bununla birlikte, Talep eden Tarafın, iadesi istenilen kişiye savunma haklarını 

teminat altına alacak şekilde yeniden yargılanma hakkı verileceğine dair yeterli görülecek teminatı 

vermesi halinde, iade talebi yerine getirilecektir. Bu karar, Talep eden Tarafı, mahkûm edilen kişinin 

itirazda bulunmaması halinde söz konusu mahkûmiyetin infazı veya aksi halde bu kişi hakkında 

soruşturma yapılması için yetkili kılacaktır.” 
528 SİDAS’ın Ek 2 No’lu Protokolü Türkiye tarafından 08.05.1992 tarihinde 3732 sayılı Kanun ile 

onaylanmış 25.09.1991 tarihli ve 21002 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Protokolde ifade edilen teminata ilişkin usul ve esaslar ise 3732 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 

belirlenerek beyan edilmiştir. Hükme göre; “Türk mahkemelerince gıyabında mahkûmiyet kararı 

verilmiş olup, Sözleşmeye taraf ülkelerden birinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bu ülkeden 

iadesi istenilen kişiye, Protokol’ün 3. maddesinin 1. bendinde öngörüldüğü şekilde yeniden muhakeme 

edilme hakkı tanınması için anılan ülke tarafından teminat istenilmesi halinde, kararın kesinleşip 

kesinleşmediğine bakılmaksızın kararı veren mahkemece sözü edilen kişinin yeniden muhakeme 

edileceğine dair karar verilir ve kişi iade edildikten sonra bu karar doğrultusunda işlem yapılır.” 

(T.C Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, (Çevrimiçi) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_4_yeniden_y

arg_garanti.html 21.11.2018.) 

http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_dayanaklar.html
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_2_hukuki_dayanaklar.html
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_4_yeniden_yarg_garanti.html
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/adli_yardimlasma/adli_isbirligi_ceza/suclularin_iadesi_4_yeniden_yarg_garanti.html
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  İadeye dair ulusal mevzuatımıza bakıldığında ise savunma hakkı bakımından 

öngörülen bir iadenin kabul edilmeyeceği hal düzenlemesine 5237 sayılı TCK’nın 

mülga 18. maddesi ya da önceki ilgili hükümlerde yer verilmediği görülecektedir. 

Esasen 2016 yılında kabul edilen 6706 sayılı CKUAİK’ın iadenin kabul 

edilemeyeceği hallerin düzenlendiği 11. maddesinde de bu nitelikte bir hükme yer 

verilmemiştir. Ancak kanunun “Adlî iş birliği taleplerinin reddi” başlıklı 4. 

maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde bahse konu içerikte bir hükme yer verilmiştir. 

Bu hükmümde, “Yabancı devletlerin adlî iş birliği talepleri… talepte bulunan 

devlette savunma hakkına ilişkin temel güvencelerin bulunmaması, halinde 

reddedilebilir.” şeklinde tüm adli işbirliği çeşitlerini kapsayıcı genel bir ret sebebi 

kabul edilmiştir. 

 Meseleye bir de AİHS çerçevesinden yaklaştığımızda ise bahse konu 

durumda iade işleminin bir hak ihlali oluşturacağına ilişkin özel bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte, AİHM kararlarına yansıyan örnekler bakımından özellikle 

sözleşmenin adil yargılanma hakkına ilişin 6. maddesinin 3. fıkrası açısından 

konunun ele alındığı görülmektedir. Bu madde bağlamında özellikle iadeye konu 

kişinin gıyabında verilen hüküm sebebiyle gerçekleştirilen iade dair işlemin bir ihlal 

teşkil edip etmeyeceği değerlendirilmiştir529. Bu duruma örnek nitelikte AİHM’in 

Einhorn / Fransa (2001) kararında başvurucu, ABD’de insan öldürme suçundan 

ötürü gıyabında yargılanmış ve hakkında ömür boyu hapis cezası verilmiştir. 

                                                                                                                                                                             
Bu hususa ilişkin örnek bir olayda, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanık İ. K.’nın, 765 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 179/2-3. maddeleri uyarınca 4 yıl hapis ve 288.00 Türk Lirası adli para 

cezaları ile cezalandırılmasına dair, Elazığ Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2007 tarihli kararının 

temyiz edilmeksizin kesinleşmesini müteakip infazı sırasında, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 

07.02.2013 tarihli yakalama emrine istinaden kırmızı bültenle ülkemize iadesi amacıyla uluslararası 

seviyede aranan hükümlünün işlemiş olduğu başka bir suç nedeniyle Almanya'da cezaevinde 

bulunduğunun tespiti üzerine, Almanya yetkili makamlarınca SİDAS Ek 2. Protokol uyarınca 

hükümlünün iade edilmesi halinde yeniden muhakeme edileceğine dair teminat talebinde 

bulunulmasına müteakip hükümlünün ülkemize iadesi halinde yeniden yargılanacağı hususunda 

teminat verilmesine dair Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.03.2015 tarihli ek kararı sonrasında, 

Alman yetkili makamlarınca iade edilen hükümlünün yeniden yargılama talebinin reddine ilişkin 

13.06.2016 tarihli ek kararına vaki itirazın reddine dair mercii Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 

28/06/2016 tarihli ve 2016/702 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak ...kanun yararına bozma 

talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği 

incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 

28.06.2016 tarihli ve 2016/702 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca 

Kanun Yararına Bozulmasına” karar verilmiştir. (Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2017/418 E., 2017/3696 

K.) 
529 Ulutaş, a.g.e., s.110. 
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Sonrasında başvurucu Fransa’da yakalanmış ve ABD tarafından iadesi talep 

edilmiştir. Fransız yetkili mahkemesi, yokluğunda mahkûm edilen başvurucunun 

mahkemede kendisi veya vekili tarafından savunma yapma imkânı verilmeden gıyabi 

bir yargılama yapıldığı gerekçesiyle iade talebini reddetmiş ve başvurucuyu serbest 

bırakmıştır. Bu karardan sonra gıyabi mahkûmiyet halinin yargılamanın yenilenme 

sebebi olacağına ilişkin ABD’de yapılan kanuni değişiklik ile kişiye savunma 

hakkının tanınacağına ve ölüm cezasına hükmedilmesi halinde bu cezanın infaz 

edilmeyeceğine ilişkin teminat verilmek suretiyle başvurucu hakkında yapılan yeni 

iade talebi üzerine, Fransız yetkili mahkemesi bu talebi kabul etmiştir. Bu durumu 

AİHM önüne taşıyan başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin 

iddiası mahkemece kabul edilmemiştir 530 . Bu karara benzer nitelikte AİHK’ in 

Bozano / Fransa (1986) kararına konu olayda, İtalya’da insan öldürme suçundan 

dolayı mahkûm olmuş bir İtalya vatandaşının, İtalya tarafından Fransa’dan iadesi 

talep edilmektedir. Yetkili Fransız Mahkeme bu talebi, kişinin İtalya’da gıyabında 

yargılanıp mahkûm edildiğini gerekçe göstererek reddetmiştir. Bunun üzerine Fransa 

kişiyi İsviçre’ye göndermiş, İsviçre’de kişiyi İtalya’ya iade etmiştir. Bu duruma 

ilişkin AİHK, Fransız mahkemenin iade talebini reddetmesine karşın kişinin farklı 

bir yolla iade edilmesi işleminin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bağlamında 

sözleşmenin 5. maddesinin ihlali anlamına geleceğine hükmetmiştir531.  

Öte yandan Drozd and Janousek / Fransa ve İspanya (1992) kararında 

AİHM, kişinin iadesini talep edildiği devlette, adil yargılanma hakkının ihlal 

edileceği açıkça belli ise bu nitelikteki bir devlete gerçekleşecek olan iade işleminden 

dolayı kaynaklanacak hak ihlallerinden işlemi gerçekleştiren devletin sorumlu 

olacağını dile getirmiştir532. 

 

 

                                                             
530 Savaş, a.g.m., s.275. 
531 Ergül, Teori ve Uygulamada Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli, s.32. 
532 Savaş, a.g.m., s.273; Ulutaş, “Türkiye-İran Adli İşbirliği Sözleşmesi'nin Geri Vermeye İlişkin 

Bölümünün Değerlendirilmesi”, s.1691.  
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SONUÇ 

 

Tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler neticesinde günümüz toplumları 

arasındaki sosyal, ekonomik her türlü etkileşimin artması, suç ve suçluluk 

kavramlarının uluslararası boyut kazanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle 

devletlerin, özellikle adli konularda etkin bir işbirliği yapması artık zorunluluk olarak 

görülmektedir. Adli işbirliğine ilişkin bu zorunluluğu gerçekleştirmeye yönelik belki 

de en somut müessese ise iadedir. 

 Bu kapsamda devletlerin, eskiden beri aralarında ikili ya da çok taraflı iade 

anlaşmaları yaptıkları bilinmektedir. Türkiye’nin de tarafı olduğu çok sayıda iade 

anlaşması bulunmaktadır. Ancak bu anlaşmalar incelendiğinde, her bir anlaşmanın 

birbirinden farklı olduğu ve hükümlerinin de yeteri kadar anlaşılır olmadığı 

görülecektir. Bunun yanı sıra ceza kanunlarında yer verilen iadeye ilişkin hükümlerin 

de yeteri kadar ayrıntılı olmadığı önceki kanun döneminden bu yana dile getirilen bir 

eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Bu sorunların giderilmesine yönelik olarak, hem 

iadeye ilişkin uluslararası anlaşmalarda yer alan hükümlerin derlenip toparlanması, 

hem de ceza kanununda yer alan iadeye ilişkin hükmün ayrıntılandırılması adına 

6706 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’nun 23.04.2016 

tarihinde kabul edilmesi, iade hukukumuz bakımından yerinde bir adım olmuştur. 

Ayrıca kanunun iadeye ilişkin hükümlerinin hazırlanmasında genel olarak SİDAS’ın 

gözetilmesi, bağlı olduğumuz bir uluslararası sözleşmede yer alan kuralların iç 

hukukumuza aktarılması bakımından önemlidir.  

 Bu kapsamda, 6706 sayılı Kanun’un iadeye ilişkin hükümlerine genel olarak 

baktığımızda ilk göze çarpan yenilik rızaya dayalı iade usulüdür. İade dair işlemlerin 

hızlandırılmasına yönelik olarak SİDAS’ın Ek 3. Protokolü doğrultusunda kanunun 

17. maddesinde yer verilen rızaya dayalı iade usulü, her ne kadar yerine getirmek 

istenilen amaç bakımından isabetli bir düzenleme olsa da bünyesinde belirsizlikler 

barındıran bir düzenlemedir. Söz konusu düzenlemede, iadesi söz konusu olan kişiye, 

yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından CMK’da belirtilen hakları ile birlikte rızaya 

dayalı iade usulünün mahiyeti ve hukukî sonuçlarının anlatılacağı, bu usulü kabul 

edip etmediğinin sorulacağı, kişinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmesi halinde 
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ancak normal iade usulü terk edilip bu usulünün uygulanabileceği belirtilmiştir. 

Ancak düzenlemede rızaya dayalı iade usulünün mahiyeti ve muhtemel hukuki 

sonuçları hakkında herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu kapsamda kişinin 

rızaya dayalı iade usulü çerçevesinde neye rıza göstereceği bilinmemektedir. Örneğin 

kişi, bu usule göre iade edilmesi halinde talepnamede yer almayan başkaca bir suçtan 

ötürü yargılanabilecek midir? Kanuna göre yeterli bir teminat istenmesi gereken 

hallerde bu teminat yine de talep edilecek midir? Böyle bir düzenleme yerine evvela 

rızaya dayalı iade usulünün mahiyeti ve kabul edilmesi halinde ortaya çıkabilecek 

olası sonuçları hakkında genel bir açıklama yapıldıktan sonra bu içerikte bir 

düzenlemeye yer verilmesinin daha isabetli olabileceği kanaatindeyiz. Bu hususta bir 

diğer mesele de iadesi söz konusu olan kişinin bilgilendirilmesi meselesidir. İadesi 

talep edilebilecek kişilerin, yabancı kişiler olduğu düşünüldüğünde, her ne kadar 

hükümde kişinin, CMK’da belirtilen haklarının hatırlatılacağı zikredilmiş olsa da 

özel olarak rızaya dayalı iade usulüne ilişkin bilgilendirmenin tercüman ve bir avukat 

desteği ile yapılması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin daha yerinde olabileceği 

kanaatindeyiz. Bunların yanı sıra hükümde, rızaya dayalı iade usulünün kabul 

edilmesi halinde iadenin kabul edilebilir olduğuna dair karara karşı temyiz kanun 

yolu yerine itiraz kanun yoluna gidilebileceğine ilişkin düzenleme ile nihai iade 

kararının Merkezi Makam’ın onayına bağlı olmasına dair düzenlemenin iade 

işlemlerini hızlandırmak adına yerinde olduğu kanaatindeyiz. 

 6706 sayılı Kanun çerçevesinde ifade edilmesi gereken önemli bir değişiklik 

ise yetkili Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade talebinin kabul edilebilir olduğuna 

dair karar verilmesi hâlinde, bu kararın yerine getirilmesinin Dışişleri ve İçişleri 

bakanlıklarının görüşü alınarak Adalet Bakanı’nın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nın 

onayına bağlanmasıdır. 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinin 5. fıkrasında bu 

karar Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlı iken 6706 saylı kanunun ilk halinde ise 

Başbakan’ın onayına bağlanmıştı. Ancak daha sonra 16.04.2017 tarihinde yapılan 

Anayasa değişikliğine ilişkin referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi gereği Başbakanlık Kurumu’nun yürürlükten kalkması neticesinde, 

02.07.2018 tarih ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 70. maddesi ile 

yapılan değişiklikle maddede yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde 
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değiştirilmiştir. Sonuç olarak bugün, iadeye ilişkin nihai karar Cumhurbaşkanı’nın 

onayına bağlı durumdadır. 

 Öte yandan, esas konumuz olan iadenin kabul edilemeyeceği haller 

bağlamında 6706 sayılı Kanun’u değerlendirecek olursak evvela siyasi suç ile ilgili 

düzenlemelere bakmak gerekecektir. Bu konuda özellikle üzerinde durmak 

istediğimiz hüküm ise kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasıdır. Bu hükümde, iadeye 

dair önceki düzenlemelerden farklı olarak ilk kez siyasi suçların tespitine ilişkin bir 

belirleme yapmaya yönelik olarak dikkate alınması gereken hususlar dile 

getirilmiştir. Bu kapsamda iade talebine konu fiiller; işleniş şekilleri, kullanılan 

araçlar veya ortaya çıkardığı sonuçlar bakımından bir değerlendirmeye tabi tutulmak 

suretiyle siyasi suç olarak kabul edilemeyebileceği ifade edilmiştir. Hükmün 

gerekçesinde ise bu durum örneklendirilmiş siyasi amaçla gerçekleştirilen 

bombalama eylemleri gibi siyasi şiddet içerikli fiillerden dolayı iade taleplerinin 

siyasi suç istisnası nedeniyle reddedilmesinin mümkün olamayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca yine gerekçede, talebe konu fiillerin adi suç niteliğinin siyasi suç niteliğine 

nazaran daha ağır basması halinde fiilin siyasi suç sayılamayacağı ifade edilmiş, bu 

itibarla 6706 sayılı Kanun’un siyasi suça bakış açısının siyasi suçu açıklayan görüşler 

bakımından üstünlük görüşü çerçevesinde olduğu anlaşılmaktadır. Hüküm, gerekçesi 

ile değerlendirildiğinde anlamlı olmakla birlikte salt madde metni dikkate alındığında 

mahiyeti itibari ile belirsiz olan siyasi suç kavramının iyiden iyiyi belirsiz hale 

geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Böyle bir düzenleme yerine en azından 

gerekçedeki gibi fiillin siyasi-adi suça ilişkin unsurlarının karşılaştırılıp ağır basan 

yönüne göre bir değerlendirme yapılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme 

yapılsaydı kuşkusuz hükmün çok daha açık olacağı kanaatindeyiz. 

İadenin kabul edilemeyeceği haller bağlamında 6706 sayılı Kanun ile gelen 

bir diğer yenilik ise iadesi talep edilen şahısların kişisel hallerinden ötürü iade 

taleplerinin reddedilebileceğine ilişkin 11. maddenin 4. fıkrasında yer alan 

hükümdür. Bu hükmün faydası, özellikle SİDAS’a taraf bazı devletlerin sözleşmeye 

koydukları çekinceler yoluyla yaş, sağlık, sürekli ikamet gibi nedenlerle iade 

taleplerimizi reddetmeleri karşısında bu devletlerin iade taleplerini bu hüküm gereği 

reddedebilme imkânı olmuştur. Ayrıca hükümde, yaş küçüklüğü, uzun süredir 

Türkiye’de bulunma, evli olma gibi nedenlerden ötürü kişilerin iade edilmesinin 
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kendisini veya ailesini, fiilin ağırlığı ile orantısız şekilde mağdur edecek olması şartı 

getirilerek, her ne kadar asgari ceza sınırı ve aranan diğer şartları sağlasa dahi 

kişilerin iade edilmesinin çok daha büyük mağduriyetler yaşatacak olmasının ve aynı 

zamanda işlediği çok ağır nitelikte bir fiilden ötürü iadesi talep edilen bir şahsın 

bahsi geçen kişisel haller gerekçe gösterilerek iadesinin reddedilmesinin önüne 

geçilmiş olacaktır. Dolayısı ile bu hükmün yerinde bir hüküm olduğu kanaatindeyiz.     

Bu hususta değerlendirilmesi gereken bir diğer madde ise kanunun, tüm adli 

işbirliği çeşitlerine yönelik olarak ortak bir hüküm niteliğinde kaleme aldığı “adli iş 

birliği taleplerinin reddi” başlıklı 4. maddesidir. Dört bent halinde ifade edilen madde 

bakımından “(b) Talebe konu fiilin sırf askerî suç, düşünce suçu, siyasî suç veya 

siyasî suçla bağlantılı bir suç olması” ve “(c) Talebe konu kişinin ırkı, etnik kökeni, 

dini, vatandaşlığı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle 

bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya cezalandırılacağına 

ya da işkence veya kötü muameleye maruz kalacağına dair inandırıcı nedenlerin 

bulunması”, bentleri iadenin kabul edilmeyeceği hallerin sayıldığı 11. maddede 

ayrıca belirtildiği için adli işbirliği çeşitlerinden biri olarak iade müessesesi 

bakımından bu bentlerin tekrar niteliğinde olduğu kabul edilmelidir. Aksi halde, esas 

olarak Ağır Ceza Mahkeme’sinin değerlendirmesine konu bu hususlar Merkezi 

Makam tarafından değerlendirilip iade taleplerinin reddedilebileceği sonucu ortaya 

çıkacaktır ki bu durum kanunun benimsediği iade hukuku sistemi ile 

bağdaşmayacaktır.  Madde kapsamında değerlendirilmeye konu diğer bentler ise (a) 

ve (d) bentleridir. İlk olarak (d) bendini ele alacak olursak “Talepte bulunan devlette 

savunma hakkına ilişkin temel güvencelerin bulunmaması” şeklinde ifade edilen bu 

hükmün, yerinde bir hüküm olduğunu söylemek gerekecektir. Kişilerin, iadesinin 

talep edildiği devlette savunma haklarına ilişkin temel güvencelere yer verilmemesi 

örneğin; savunma yapma imkânının tanınmaması, gıyabında yargılanarak mahkûm 

edilmesi, hukuki yardım almasına imkân verilmemesi, kanun yollarına başvurma 

hakkı tanınmaması gibi durumlar ile karşılaşacağı bir ülkeye teslim edilmesi, adli 

işbirliği ile beklenen yarara oranla çok daha vahim bir hak ihlali ortaya 

çıkarabileceğinden talebin reddine imkân tanınması isabetli olmuştur. Kaldı ki 

SİDAS’a getirilen çekincelerde bu doğrultuda hükümlere de yer verildiği tespit 

edilebilmektedir. Öte yandan maddenin (a) bendinde yer alan adli işbirliği 
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taleplerinin, Türkiye’nin egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düzeni veya diğer 

temel çıkarlarını ihlal etmesi halinde bu talebin reddedilebileceğine ilişkin 

düzenleme için aynı şeyleri söylemek pek mümkün olmayacaktır. Evvela kanunda bu 

şekilde bir hükme yer verilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz. Karma iade 

sisteminin benimsendiği hukukumuzda iade dair son kararın Cumhurbaşkanı’nın 

onayına bağlı olduğu bellidir. İdarenin bu hususta takdir hakkı olduğu açıktır. Hal 

böyle olunca kanunda bu içerikte bir hükme yer verilmesi isabetli olmamıştır. Ayrıca 

bu hükme dayanılarak iade taleplerinin reddedilmesi, daha sonra yapılacak iade 

taleplerinin karşılıklılık esasına binaen aynı gerekçelerle reddedilebilmesine yol 

açabileceği de gözden kaçırılmamalıdır. 

Değinilmesi gereken bir diğer mesele de vatandaşın iade edilemeyeceğine 

dair iade hukukunun yerleşik kurallarından biri olarak kabul edilen kaideye ilişkindir. 

Eskiden beri süre gelen vatandaşlık tespit anı tartışmasına yönelik bir belirlemeye, 

tıpkı 5237 sayılı TCK’nın mülga 18. maddesinde olduğu gibi 6706 sayılı Kanun’un 

11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde de yer verilmemiş olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, 5237 sayılı TCK’nın tatbikine yönelik olarak 6. maddede “fiili 

işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi” şeklinde tanımlanan vatandaş kavramı ile 

mülga 18. madde arasında var olduğu iddia edilen çelişki ayrı bir kanuni düzenleme 

olan 6706 sayılı Kanun’un kabulü ile sona ermiştir. Ayrıca, Türkiye’nin Uluslararası 

Ceza Divanı’nı kuran statüye taraf olana dek hiçbir şekilde vatandaşını talep eden 

başka bir ülkeye iade etmeyeceği, 6706 sayılı Kanun’un gerekçesinde özel olarak 

zikredilmiştir. 6706 sayılı Kanun’un kabulü ile bahse konu mesele bakımından 

tereddüt oluşturabilecek bir durum bulunmamakla birlikte yine de herhangi bir 

tartışmaya yer vermemek adına 6706 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının 

(a) bendinin “Uluslararası Ceza Divanı’nı kuran statüye taraf olmanın gerektirdiği 

yükümlülükler hariç olmak üzere, ne zaman ve hangi şekilde kazanıldığına 

bakılmaksızın iadesi talep edilen kişinin Türk vatandaşı olması” şeklinde 

değiştirilmesi daha uygun olabilecektir.    

Son söz olarak, 6706 sayılı Kanun’un iadeye ilişkin hükümlerine dair ifade 

edilen tüm bu olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerden öte hukukumuzda tüm adli 

işbirliği çeşitlerini kapsayıcı ve gayet ayrıntılı hükümler içeren özel bir kanunun yer 

alıyor olmasını başlı başına değerli bir kazanım olarak görmekteyiz. Ayrıca, iade 
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müessesesini tamamı ile siyasi bir faaliyet olarak gören düşünceye karşı bu 

nitelikteki bir kanunun kabulü ile artık iade hukukunun ülkemizde daha sağlam bir 

hukuki zemine oturduğu kanaatindeyiz.           
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